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Viimsi mälumäng tuleb taas! Loe lk 6

Eesti Sõjamuuseumi 
erileht: Perekond Laidoner 
ja Viimsi mõis. Loe lk 9–12

Vabariigi aastapäeva 
tähista ka koduvallas! 

LIIKLUSKORRALDUS JA 
PARKIMINE
l 21. veebruaril kell 12–17 on 
kiirusepiirang 30 km/h Aiandi 
tee ja Liilia tee ristumisest kuni 
Vehemaa tee ristmikuni. 

l Liiklust ja parkimist korralda-
vad reguleerijad.

l Taaslavastuslahingu ajal on 
võimalik parkida Nelgi tee 1 
(huvikeskuse ja vallamaja), 
sõjamuuseumi, spordiplatsi ja 
Vehemaa tee 1 parklates. 

l Piirkonna liikluskorralduskaardi 
leiad ka Viimsi valla kodulehelt 
www.viimsivald.ee ja Faceboo-
kist www.facebook.com/Viim-
siVald

Eesti Sõjamuuseum, Saare-
maa Sõjavara Selts, Kaitse-
liidu Harju maleva Rävala 
malevkond ja Viimsi vallava-
litsus kutsuvad kõiki viimsi-
lasi tähistama Eesti Vabariigi 
aastapäeva Viimsis.

24. veebruaril tähistame  Eesti Va-
bariigi 97. aastapäeva ning selle-
ga seonduvalt on tähistamised ka 
Viimsis. 

21. veebruaril
Saaremaa Sõjavara Selts ja Eesti 
Sõjamuuseum korraldavad Viimsi 
mõisa härrastemaja pargipoolsel kül-
jel ajaloolise taaslavastuslahingu – 
21. Weebruar 1919. 

Taaslavastuse peakorraldaja 
Margus Sinimetsa sõnul korralda-
takse näidislahinguid Põhja-Eestis 
vaid üks kord aastas! “Järgmisel 
pühapäeval Viimsi mõisa territoo-
riumil toimuv näidislahing on üks 
neljast aastas toimuvast lahingust 
Eestis ning ainus, mis toimub Põh-
ja-Eestis. Minul kui ühel lahingute 
korraldajal on hea meel, et Eesti 
Sõjamuuseum on võtnud oma ha-
riduseprogrammi ka meelelahutust 
ja haridust siduva näidislahingu,” 
sõnas Sinimets.

Kõige olulisem lahingu korral-
damisel on valida päevakajaline 
lahing. “Nagu taaslavastuslahingu 
pealkiri ütleb, viivad sündmused 
meid 97 aasta tagusesse veebrua-
rikuusse, mil meie võidukas rah-
vavägi oli punased Eesti etnilistest 
piiridest välja löönud ning lahin-
gute raskuskese oli kandunud Läti 
aladele ja Pihkva-Petseri ruumi. 

Taaslavastus käsitleb ühte Ir-
boska kandis toimunud lahingu 
episoodi, kus enamlaste suurte 
jõudude vastu astuti,” kirjeldas la-
hingut Margus Sinimets.

Lavastuses astuvad enamlaste 
vastu Kuperjanovi partisanid, soo-
musrongi dessantüksus, Põhjakor-
puse ja Balti pataljoni võitlejad.

“Tegemist on muidugi lavastu-
sega, ent oleme teinud endast kõik 
võimaliku, et pealtvaatajatel oleks 
näha ja tajutav reaalne sõja olu-
kord. Rekonstruktsiooni põhiline 
eesmärk on võimalikult autentne 
riietus ja varustus. Vormirõivastus 
on nn muuseumi koopiad, aga va-
rustus – rihmad, rakmed, padruni-
taskud jms – üldjuhul originaal,” 
täiendas Sinimets.

Tänavune näidislahing on sõ-
durite kohaloleku poolest möö-
dunud aastast suurem ja paremini 
jälgitav.

“Kui möödunud aastal Viimsis 
toimunud 22. Weebruari lahingus 
osales meie u 80 meest, siis täna-
vu, 21. Weebruari lahingus astu-
vad sõjamuuseumi ees “sõtta” 100 
rekonstruktorit 12 sõjaajaloo klu-
bist – Eestist, Lätist, Valgevenest 
ja Venemaalt. 

Eelmise aastaga võrreldes on 

uus ka lahinguala – möödunud 
aasta sisehoovist oleme kolinud 
härrastemaja ja mõisa pargi vahele 
jäävale alale, mis annab pealtvaa-
tajatele võimaluse lahingutegevust 
jälgida erinevatelt tasanditelt,” sõ-
nas Sinimets.

Näidislahing kestab u 45 mi-
nutit ning selle jooksul kõlab nii 

paukpadruni pauke ja levib ka 
suitsu, mis on häiriv sülelastele ja 
lemmikloomadele. Lapsevanematel 
palume hoolsalt jälgida, et lapsed 
ei satuks lahingualale. Võimalusel 
võtta kaasa kõrvatropid.

Korraldajad panevad kõigile 
osalejatele südamele, et kuigi te-
gemist on paukpadrunitega, ei tohi 
piirdelindist üle ehk sõja territoo-
riumile astuda. 

Relva- ja varustusnäitus
Kaitseliidu Harju maleva Rävala 
malevkonna kaitseliitlased kutsu-
vad kõiki pärast näidislahingut 
Viimsi mõisa härrastemaja ette rel-
va- ja varustusnäitusele, kus kõigil 
soovijatel on võimalus vaadata ja 
katsuda Kaitseliidu ajaloolisi ja tä-
napäevaseid relvi ja varustust.

Kui oled mõelnud, et kui ras-
ke on sõduri seljakott, kiiver või 
katelok, siis ole pühapäeval õiges 
kohas! Soovijad saavad kamuflaa-
ži abil sulanduda keskkonda.

Lisaks vastavad kaitseliitlased 
meeleldi kõikidele küsimustele ning 
jagavad oma teadmisi Kaitseliidu 
tegemistest.  

Avatud on ka Eesti Sõjamuu
seumi püsiekspositsioonid ja aju-
tine näitus. Loe täpsemalt lk 10–11.

24. veebruaril
Kell 11–14 tähistatakse Rannarah-
va muuseumis vabariigi sünnipäe-
va koos kaitseliitlaste ja naiskodu-
kaitsega, kellega koos on võimalik 
olla paar tundi nagu sõdur või 
kaitseliitlane!  

Head Eesti Vabariigi aastapäe-
va!

Liina Rüütel

Rohuneeme küla 
üldkoosolek
30. märtsil kell 19 toimub Püünsi Koo-
lis küla üldkoosolek.

Tähtsamad teemad koosolekul:
1. MTÜ Rohuneeme külaselts tegevuse 

kokkuvõte;
2. külaseltsi juhatuse valimine;
3. külavanema valimine.
Koosolekule tulles võtke palun kaasa 

pildiga isikut tõendav dokument – ID-kaa-
rt või autojuhiluba.

Mairi Lembinen
külaseltsi juhatuse esimees

Viimsi 
taaskasutab
Märtsi esimesel laupäeval, 5. märtsil 
kell 10–14 on kõik huvilised oodatud 
müüma ja ostlema Viimsi koolimaja 
fuajeesse.

Broneeri müügiplats endale juba täna! Platsi 
hind on 10 eurot ja ühe laua taga võib kaubelda 
maksimaalselt 2 müüjat.

Ootame müüma kasutatud rõivaid ja jala-
nõusid, kodukaupu, lastetooteid, aga ka näiteks 
käsitööd! Uute toodete hulgimüük meie turul 
lubatud ei ole.

Täpsem info ja registreerimine: tkturg@
gmail.com.

MTÜ Taaskasutusturg
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 26. veebruaril.

VOLIKOGU ESIMEHE VEERG

Ma tahaks väga loota, et meil kõigil 
on vähemalt üks sõber, kes on alati 
rõõmus, kes võtab sind iga kell ava-
süli vastu, kuulab su mured, aitab ja 
lohutab. 

Sellel ühel sõbral ei tundu kunagi midagi vil-
tu vedavat ja kui ka midagi ebaõnnestub, siis 
tuleb ta sellest olukorrast naeratades välja 
ning võtab juhtunut kui väärtuslikku õppe-
tundi. Ebaaus, mõtlete praegu, kuidas mõni 
inimene läheb elust läbi nagu kuum nuga 
võist! Tegelikult ei lähe, asi on suhtumises 
ja oluline on aru saada, et just sellestsamast 
mõttest läheb lumepall veerema. Kumma tee 
valid – kas jäädki mõtlema sellest, et elu on 
ebaaus, või rõõmustad oma sõbra üle.

Positiivsed inimesed meelitavad ligi en-
dasarnaseid, sõbralik õhkkond on soodsaks 
pinnaseks uutele ideedele ning uued ideed 
viivad meid kõiki elus edasi. Mis aga pea-
mine – elu koos selliste sõpradega kujuneb 
reeglina üheks lõbusaks seikluseks, kus tei-
nekord venivad õhtud pikemaks kui nad 
peaksid, ühised reisid võib-olla natuke hul-
lumeelsemateks kui need alguses plaanis 
olid ning mured, need lahenevad nii kiirelt, 
et neid peaaegu tähelegi ei pane. 

Sind otsides
Kellele aga meeldiks veeta aega inimes-

tega, kes on pidevalt halvas tujus, näevad 
kõiges esimesena vaid negatiivset ning üle-
üldse vinguvad ülemäära palju? Tõenäoliselt 
mitte paljudele või siis vähemasti mitte väga 
pikalt. Ja see ongi vaid valikute küsimus – 
igaüks meist saab ise valida, milline sõber ta 
olla soovib – kas see, keda nähes kõigil tuju 
heaks läheb, või see, keda pigem välditakse. 

Meediast loeme pidevalt arvustusi teis-
te tegemiste kohta, kommentaariumites ja 
Facebooki avarustes ollakse kohati eriti räi-
ged. Kuid kas see kõik ei ole tegelikult liht-
samat teed minek? Solvata on ülilihtne, aga 
aidata ja toetada…

Tommy Hellstein kirjutab oma  raama-
tus “Saad kõik millest loobud”: “Miski pole 
nii turvaline, kui tugitoolis istudes arvustada 
inimesi, kes televiisoris oma mõtteid aval-
davad. See on tugitoolikangelaslikkus, mida 
kunagi lahinguväljal proovile ei panda.” 

Palju raskem on olla toetav, sõbralik ja 
abivalmis ning teistega arvestav. Eriti tä-
nases maailmas, kus võimalusi on palju ja 
iseenda eest tuleb pidevalt seista. Kiire tem-
poga kipume unustama elu põhilist väärtust 
– inimlikkust.

Tehke tark valik ja nautige seiklust, mil-
le nimi on elu ning tehke seda täpselt nende 
inimestega, kes teid õnnelikuks teevad! Olge 
avatud ja mõistvad! Kõigiga ei pea olema 
sõber, kuid sõbralikkus peaks küll olema 
elementaarne.

Sõbrapäev on kord aastas ning sellest 
on saanud natuke ameerikalik klišee, kuid 
aeg-ajalt on tore, et on päev, mis paneb meid 
mõtlema sellele, kui hea on elada maailmas, 
kus on sõbrad ja ollakse sõbralikud!

Viimsi noortevolikogu 
koostöös Viimsi valla-
valitsusega viib Viimsi 
noorte seas läbi küsitluse, 
et parendada valla sise-
liinide aegade sobivust 
kooliõpilaste jaoks. 

7. veebruraril kuulutas Viimsi 
noortevolikogu oma sotsiaal-
meedia lehel Facebookis välja 
küsitluse siseliinibusside aega-
de sobivuse koolitundide lõp-
pemisega, et selgitada välja pea-
mised probleemid bussiliinide 
graafikus ning võimaliku uue bus-
siliini Haabneeme-Rohuneeme-
Leppneeme-Randvere-Haab-
neeme vajalikkuses.

Leia küsitlus internetiaad-
ressilt www.viimsivald.ee/sise-
liinibusside-aegade-kattuvus.

Viimsi Vallavolikogu poolt 04.02.2016 vas-

tuvõetud otsused:

nr 5 – Viimsi valla 2015. eelarveaasta assignee-

ringute sulgemine ja valla 2016. aasta alguse 

vaba jäägi kinnitamine

nr 6 – Vallavalitsuse liikme Mati Mätliku ametist 

vabastamine

nr 7 – Pringi külas asuvate teemaade (Laane-

otsa tee, Vardi tee L7 ja Vardi tee L8) oman-

damine

nr 8 – Viimsi alevikus, riigi reservmaa piiriet-

tepanekuga AT0508230044 ja lähiala detailpla-

neeringu algatamine, lähteülesande kinnitami-

ne ja keskkonnamõju strateegilise hindamise al-

gatamata jätmine

nr 9 – Maaüksuste munitsipaalomandisse taot-

lemine

nr 10 – Kohaliku omavalitsuse haldusülesande 

täitmiseks volitamise otsustamine ja volituse and-

mine vastava halduslepingu sõlmimiseks (Pär-

namäe küla, Mäe maaüksuse DP)

Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 otsus nr 8 

– Viimsi alevikus, riigi reservmaa piiriette-

panekuga AT0508230044 ja lähiala detail-

planeeringu algatamine, lähteülesande kin-

nitamine ja keskkonnamõju strateegilise hin-

damise algatamata jätmine.

Otsusega algatati detailplaneering Viim-

si alevikus, riigi reservmaal piiriettepanekuga 

AT0508230044 ja lähialal, üldplaneeringu ko-

hase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muut-

miseks perspektiivsest väikeelamute maast ja 

väikeelamumaast haridusasutuse maaks, puh-

ke-, spordi- ja kultuurirajatiste maaks, haljasala 

maaks ja väikeelamu maaks ning ehitusõigu-

se määramiseks lasteaed-algkooli, staadioni ja 

kolme neljasektsioonilise ridaelamu ehitamiseks 

ning planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti-

des 1–9, 11–13, 17, 18, 20–22 määratud üles-

annete lahendamiseks, sealhulgas teedevõrgu 

ja tehnovõrkude asukoha määramiseks, liiklus-

korralduse ja parkimisalade määramiseks ning 

maa-ala haljastuspõhimõtete kujundamiseks.

Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 otsus nr 9 

– Maaüksuste munitsipaalomandisse taotle-

mine.

Otsusega taotletakse munitsipaalomandisse 

järgmised maaüksused:

1) Haabneeme alevikus Pihlaka haljak, ligi-

kaudne pindala 0,25 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa;

Möödunud aasta detsembris kuulutasime väl-
ja konkursi Viimsi Aasta tegu 2015 ning kut-
susime vallaelanikke kaasa rääkima, milli-
ne möödunud aasta sündmustest Viimsi val-
lale või vallaelanikele on olnud olulise täht-
susega. 

Seekord esitati kandidaate ja ettepanekuid 
aga liiga vähe, et nende põhjal rahva arvamu-
sel põhinev aasta tegu välja kuulutada. Seetõt-

tu otsustas Viimsi vallavalitsus jätta sel korral 
aasta tegu välja kuulutamata.  

Vallavalitsuse poolt täpsustakse rahvahääle-
tuse teel toimuva konkursi tingimusi, teavita-
takse konkursi toimumisest põhjalikumalt ning 
konkurss kuulutatakse uuesti välja käesoleva 
aasta lõpus, et leida ja tunnustada Viimsi Aasta 
tegu 2016!

Viimsi Teataja

Konkursist Viimsi Aasta tegu 2015

Siseliinibusside aegade kattuvus

Täiendav teave Viimsi noor-
tevolikogu tegemistest on lei-
tav aadressil www.facebook.
com/noortevolikogu.viimsi.

Viimsi noortevolikogu

Iga küsitluse täitmine on suur panus uuringusse!

Volikogus
2) Randvere külas Meritähe haljak, ligikaud-

ne pindala 0,1 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa;

3) Äigrumäe külas Paju haljak, ligikaudne pind-

ala 0,43 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa;

4) Muuga külas Muuga haljak, ligikaudne 

pindala 0,76 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa;

5) Muuga külas Muuga oja haljak 1, ligi-

kaudne pindala 0,33 ha, sihtotstarve 80% sot-

siaalmaa alaliik üldkasutatav maa ja 20% vee-

kogude maa;

6) Metsakasti külas Taganiidu haljak, ligi-

kaudne pindala 0,06 ha, sihtotstarve sotsiaal-

maa;

7) Viimsi alevikus mü Roositiigi, ligikaudne 

pindala 0,22 ha, sihtotstarve 90% veekogude 

maa ja 10% sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav 

maa;

8) Viimsi alevikus Võilille haljak, ligikaudne 

pindala 0,08 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alalii-

giga üldkasutatav maa; 

9) Haabneeme alevikus mü Sõpruse park 

H4, ligikaudne pindala 0,024 ha, sihtotstarve 

sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa.   

Viimsi Vallavolikogu poolt 04.02.2016 vastu 

võetud määrused:

04.02.2016 määrus nr 1 – Viimsi valla 2016. a 

eelarve

04.02.2016 määrus nr 2 – Viimsi valla eelarve-

liste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 

kord

04.02.2016 määrus nr 3 – Riigi rahastava lapse-

hoiuteenuse korraldamine

04.02.2016 määrus nr 4 – Riigi rahastatava lap-

sehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi ka-

sutamise kord

04.02.2016 määrus nr 5 – Lapsehoiu toetuse 

määramise ja maksmise kord

04.02.2016 määrus nr 6 – Hoolduse seadmi-

se, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse 

määramise ja maksmise kord

04.02.2016 määrus nr 7 – Viimsi Vallavolikogu 

31.03.2015 määruse nr 8 “Viimsi valla munit-

sipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise 

alused“ muutmine

NB! Kõikide otsuste ja määruste terviktekstide-

ga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja val-

la veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega 

täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebi-

lehel.

Mailis Alt 
volikogu esimees

Detsembrist veebruarini küsisime meie noor-
telt vallaelanikelt essee- ja joonistusvõist-
luse raames, millisena näevad koduvalda 
Viimsit nüüd ja tulevikus nemad, väikelap-
sed ja kuni 18aastased noored.  

Kui eseede osas oli tulemuseks vaid 1 luule-

tuse vormis töö, siis joonistusi laekus 30. Milli-
sed tööd olid kõige meeldejäävamad, teatame 
juba järgmises lehenumbris!

Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja

Essee- ja joonistusvõistlus on lõppenud!
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29.02–13.03.2016 tööpäevadel kell 8.30–

17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja ree-

deti kella 16.00-ni) on Viimsi vallama-

jas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul 

järgnevad detailplaneeringud:

1. Pärnamäe külas, kinnistu Vehema 

tee 35 ning sellega piirneva teeala de-

tailplaneering. 

Planeeritava ala suurus on 1821 m2 ja 

see asub Pärnamäe külas Pärnamäe vee-

hoidla ja Vehema tee vahelisel maa-alal, 

hõlmates kinnistut Vehema tee 35 (89001:

010:7511) ja sellega vahetult külgnevat 

teeala osaliselt. Planeeritav maa-ala on 

hoonestuseta looduslik rohumaa, mis lää-

nest piirneb samuti hoonestamata rohu-

maaga, idast hoonestatud üksikelamukrun-

diga. Juurdepääs planeeringualale toimub 

Vehema teelt.

Detailplaneeringuga (OÜ A-Projekt töö nr 

14-14, 2015) moodustatakse üks üksikela-

mumaa kasutamise sihtotstarbega krunt 

suurusega 1821 m2 ning määratakse krun-

di ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone 

ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 

pindalaga 220 m2 (mis moodustab ligi-

kaudu 12% krundi pindalast). Üksikelamu 

korruste arv on 2 ja kõrgus ümbritsevast 

maapinnast 8,0 meetrit, abihoone on ühe-

korruseline, suurima lubatud kõrgusega 4,5 

meetrit.

2. Randvere külas, Merisiiliku tee 7a, 

Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, 

Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Koralli tee 

3a detailplaneering.

Planeeritav 0,9 ha suurune ala asub 

Randvere külas Muuga tee äärsel alal en-

dise aiandusühistu Korall territooriumil. Pla-

neeritav ala piirneb elamukruntidega Ko-

ralli tee 3, Pärli tee 3, Pärli tee 5, Pärli 

tee 7, Pärli tee 9, Pärli tee 11 ja Merisii-

liku tee 7 ja riigimaantee kõrvalmaantee-

ga nr 11254 Muuga tee 0,0-0,41 km. Tegu 

on hoonestamata alaga, kus kasvab kõrg-

haljastus, Viimsi valla mandriosa üldpla-

neeringu kohaselt on maa-ala kavandatud 

väikeelamute maa juhtotstarbega alaks, 

kus üksikelamukrundi vähim lubatud suu-

rus üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viim-

si valla üldiste ehitustingimuste määrami-

ne. Elamuehituse põhimõtted“ (Elamuehi-

tuse teemaplaneering) kohaselt on 1200 m2. 

Detailplaneeringuga (OÜ Hedolink töö 

nr 1206) moodustatakse neli üksikelamu-

krunti, üks üldmaa krunt ning kaks tee- ja 

tänavamaa krunti (üks Muuga tee järsu 

kurvi sujuvamaks muutmiseks, teine ka-

hele elamukrundile juurdepääsuks) ning 

määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 

ühe kahekorruselise üksikelamu (kõrguse-

ga kuni 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruseli-

se abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) 

ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 

240 m2.

Lisaks vallamajale on detailplaneerin-

guga võimalik tutvuda ka Randvere Kooli 

raamatukogus.

Lisaks vallamajale on detailplaneerin-

gutega võimalik tutvuda ka valla veebile-

hel www.viimsivald.ee

29.02.2016, algusega kell 17.00 toimub 

Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi 

tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, 

Rohuneeme tee 144 detailplaneeringu 

eskiislahendust ja lähteseisukohti tut-

vustav avalik arutelu.

Planeeritav maa-ala asub Rohuneeme 

külas Rohuneeme tee ääres ja on suuruse-

ga ca 0,2 ha. Rohuneeme tee 144 kinnistu 

piirneb Rohuneeme tee 142, Rootsi tee 1 

ja Eigi I kinnistutega.

Planeerimisettepanekuga kavandatak-

se krundile ühe kaksikelamu ja kahe abi-

hoone rajamine maksimaalse ehitusaluse 

pinnaga kokku 500 m2.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud järg-

nevad detailplaneeringute algatamise 

korraldused:

1. Kelnase küla, kinnistute Tiitovi ja 

Paadi detailplaneeringu algatamine, läh-

teülesande kinnitamine ja keskkonna-

mõju strateegilise hindamise algatamata 

jätmine (05.01.2016 korraldus nr 1).

Planeeritava ala suurus on 3850 m2 ja 

see asub Kelnase külas, saart läbiva tee 

ja mere vahelisel alal. Kelnase sadamast 

jääb maa-ala ligikaudu 230 meetri kau-

gusele lõunasse ning Ülesaare kämpingu-

kompleksi juurde viivast teest põhja poole. 

Planeeritav ala piirneb kinnistutega Jäne-

se, Karu, Priidu, Ülesaare tee L2 ja Kelna-

se tee. Planeeritava ala maapinna kõrgus 

väheneb ühtlase langusega mere suunas, 

abs. kõrgused jäävad vahemikku 5.0 kuni 

2.0. Planeeritav ala on osaliselt hoonesta-

tud, kinnistul Tiitovi paikneb üksikelamu 

koos mitme abihoonega, kinnistute mõned 

osad on kaetud kõrghaljastusega. Juurde-

pääs planeeringualale toimub Ülesaare teelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus 

tuleneb eesmärgist muuta kehtivat detail-

planeeringut ja jagada kinnistu Tiitovi ka-

heks elamukrundiks ning korrigeerida keh-

tiva detailplaneeringuga määratud ehitus-

õigust. Moodustatavatele elamukruntide-

le määratakse ehitusõigus ühe suvemaja 

ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud 

ehitusaluse pindalaga 80 m2, ühtlasi la-

hendatakse krundi tehnovõrkudega varus-

tamise põhimõtted, määratakse hoonete 

arhitektuursed tingimused, kujundades naab-

ruses asuva hoonestusega harmoneeruva, 

saare eripära arvestava ruumilise tervikla-

henduse.

2. Randvere küla, kinnistu Randvere 

tee 205 detailplaneeringu algatamine, 

lähteülesande kinnitamine ja keskkon-

namõju strateegilise hindamise algata-

mata jätmine (19.01.2016 korraldus nr 

59).

Planeeritava ala suurus on 2434 m2 ja 

see asub Randvere külas riigimaantee 11250 

Viimsi-Randvere ääres. Tegu on endise ta-

lukohaga, kus varasemalt paiknes ka tä-

naseks likvideeritud puurkaev ning krundil 

asuvad lisaks amortiseerunud elamu, kuur 

ja kelder. Krunt piirneb põhjast hoones-

tuseta maatulundusmaa kinnistuga Uus-

Kreiukse, idast Randvere teega, lõunast 

hoonestatud elamukrundiga Randvere tee 

203 ja läänest hoonestatud elamukrunti-

dega Viirpuu tee 2 ja Viirpuu tee 4. Juur-

depääs planeeritavale krundile toimub 

Randvere teelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus 

tuleneb eesmärgist muuta Viimsi Vallavo-

likogu 13.11.2001. a. otsusega nr 226 keh-

testatud Reinu I osalise maaüksuse detail-

planeeringut ning jagada viimasega pla-

neeritud puurkaevu krunt kaheks üksikela-

mukrundiks ja määrata krundi ehitusõigus 

ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. 

Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi val-

la mandriosa üldplaneeringu kohaselt on 

ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. 

Detailplaneeringuga määratakse üksikela-

mukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkude-

ga varustamise põhimõtted, sh krundi asu-

kohast lähtuvalt hoonete arhitektuursed 

tingimused, kujundades naabruses asuva 

elamualaga arvestava ruumilise tervikla-

henduse, mis sobitub ümbritseva keskkon-

naga.

3. Metsakasti küla, kinnistute Ve-

siniidu tee 1 ja Vesiniidu tee 3 detail-

planeeringu algatamine, lähteülesande 

kinnitamine ja keskkonnamõju stratee-

gilise hindamise algatamata jätmine 

(19.01.2016 korraldus nr 60).

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 

0,17 ha ning see piirneb põhjast Vesiniidu 

teega, idast Muuga teega, lõunast kinnis-

tuga Loovälja haljak ja läänest elamukrun-

diga Vesiniidu tee 5.  Krunt on hoonestatud 

ja haljastatud, juurdepääs krundile toimub 

Vesiniidu teelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus 

tuleneb eesmärgist planeerida varem keh-

testatud detailplaneeringuga kavandatud 

üldmaa krundile kergliiklustee, moodus-

tades sellele iseseisva tee- ja tänavamaa 

krundi ning ülejäänud üldmaa osast suu-

rendada üksikelamukrunti. Krunt asub tihe-

asustusalal, kus üldplaneeringu kohaselt 

on ehitamise aluseks kehtiv detailplanee-

ring. Detailplaneeringuga määratakse ehi-

tusõigus kergliiklusteele.

Viimsi Vallavalitsus on 19.01.2016 

vastu võtnud korralduse nr 61 “Kelvingi 

külas, Kelvingi ranna-ala ja lähiala de-

tailplaneeringu kehtestamine“.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Aren-

duskeskus OÜ projekt nr 14-15) moodus-

tatakse üks 6933 m2 suurune kultuuri- ja 

puhkerajatise maa (üldmaa) krunt ning mää-

ratakse krundi ehitusõigus kõlakoja (lau-

lulava) ning selle esise puitterrassi ehita-

miseks, suurima lubatud ehitusaluse pind-

alaga 150 m2 ja kõlakoja kõrgusega kuni 

5 meetrit.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda 

Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.

viimsivald.ee.

Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30 9.00

14.00 15.30

Teisipäev 7.30 9.00

Kolmapäev 7.30 9.00

14.00 15.30

Neljapäev 7.30 15.30

Reede 7.30 9.00

14.00 15.30

Laupäev 7.30 9.00

14.00 15.30

Pühapäev 14.00 15.30

Talvine periood 1. november – 31. märts:

 Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Teisipäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Kolmapäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Neljapäev 7.30 15.30

Reede 7.30 9.00

17.00 18.30

Laupäev 7.30 9.00

17.00 18.30

Pühapäev 14.00 15.30

17.00 18.30

Kevadsügisene periood 1. aprill – 31. mai ning 
1. september – 31. oktoober:

Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Teisipäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Kolmapäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Neljapäev 7.30 15.30

17.00 18.30

Reede 7.30 9.00

14.00 15.30

17.00 18.30

Laupäev 7.30 9.00

17.00 18.30

Pühapäev 13.00 14.30

16.00 17.30

19.00 20.30

Suvine periood 1. juuni – 31. august:

Muudatused 
Leppneeme – 
Kelnase sõidu-
graafikus!
Viimsi vallavalitsuse 2. veebruari 2016 korral-
dusega nr 106 kinnitati uued sõiduplaanid Lepp-
neeme – Kelnase parvlaevaliinidel. Korraldus 
jõustub 1. märtsil 2016. 

Detailplaneeringud
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Teata abivajavast 
lapsest!
1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekait-
seseadus, mis näeb ette abivajavast ning häda-
ohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31). 

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad 
lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need 
eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et 
märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, 
vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei 
ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abiva-
jadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh 
vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaal-
sest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuras-
kustest jne.

Abivajava lapse näide: laps elab üksi; laps vajab eri-
spetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi kü-
sida, vms; laps ei täida koolikohustust; laps jooksis kodust 
ära; laps pani toime süüteo.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja 
tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii 
välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda 
käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd 
akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoi-
da või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse 
kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse 
on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole 
võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eralda-
mine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepa-
nemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu 
ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- 
või väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide: laps on vägivalla ohver; 
laps on tõsiselt haige; laps üritas enesetappu; laps on tuge-
vas alatoitumuses; laps pani toime süüteo.

Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend. Lasteombudsman.

Viimsi vallavolikogu 
4. veebruari istungil keh-
testati uues redaktsioonis 
viis sotsiaalvaldkonna 
määrust: Viimsi valla eel-
arveliste sotsiaaltoetuse 
määramise ja maksmise 
kord, riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse korral-
damine, riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse raha-
liste vahendite ülejäägi 
kasutamise kord, lapse-
hoiutoetuse määramise ja 
maksmise kord ja hool-
duse seadmise, hooldaja 
määramise ning hoolda-
jatoetuse määramise ja 
maksmise kord. 

Ühise muudatusena kõikides 
määrustes on volitus otsuste te-
gemiseks antud sotsiaal- ja ter-
vishoiuametile, mis kiirendab 
menetlust ning vähendab val-
lavalitsuse kui täidesaatva or-
gani halduskoormust. 

Sotsiaaltoetuse määra-
mise ja maksmise kord
Viimsi valla eelarveliste sotsiaal-
toetuste määramise ja maksmi-

Tartu rahulepingu aasta-
päeva puhul on Viimsi 
vallal ja Pirita linnaosal 
kujunenud traditsiooniks 
pidada koos veteranide-
ga meeles Jaan Poskat ja 
Konstantin Pätsi.

2. veebruaril 1920 sõlmiti Ees-
ti Vabariigi ja Nõukogude Ve-
nemaa vahel Tartus rahvusva-
heline leping, millega lõpetati 
Vabadussõda, määrati Eesti ida-
piir ning Nõukogude Venemaa 
tunnustas Eesti Vabariigi ise-
seisvust.

Lepingu sõlmimisel oli olu-
line roll riigimehel Jaan Pos-
kal, kes juhtis Tartu rahu läbi-
rääkimistel Eesti delegatsioo-
ni. Rahulepingu sõlmimisel on 
Poska öelnud: “Tänane päev 
on Eestile kõige tähtsam tema 
ajaloos 700 aasta kestel – esi-
mest korda määrab Eesti ise 
oma saatuse.” Tänamaks ja mä-
lestamaks Jaan Poska panust le-
pingu sõlmimisel asetasid 2. veeb-
ruari hommikul pärjad tema 
kalmule Tallinna Kesklinna 
kalmistul Viimsi vallavalitsuse 
ja vallavolikogu poolt abival-
lavanem Margus Talsi ning Pi-
rita linnaosa poolt linnaosava-
nema kohusetäitja Kalle Jõks.

Koos veteranidega viisid abi-
vallavanem Oliver Liidemann 
ning Pirita linnaosa vanem Tõ-
nis Mölder pärjad president 
Konstantin Pätsi hauale Met-
sakalmistul. Tartu rahu sõlmi-
mise ajal oli Päts Eesti Vabarii-
gi pea- ja sõjaminister.

Pätsi haual kõne pidanud 
abivallavanema Liidemanni sõ-

1. märtsist hakkavad kehtima uued sotsiaalvaldkonna määrused
se korra § 2 lg 5 muudeti ja pi-
sut tõusis Viimsi vallas kehtiv 
vähekindlustatuse piir. Viimsi 
valla eelarvest makstavaid sis-
setulekust sõltuvaid toetusi on 
võimalik taotleda peredel, kel-
le sissetulek esimese pereliik-
me kohta jääb alla kahe ja poo-
le kordse riikliku toimetuleku-
piiri.

Riiklik toimetulekupiir on 
2016. aastal 130 eurot. Seega 
pere esimese liikme sissetule-
ku piiriks on 325 eurot ja 75% 
sellest iga järgmise pereliikme 
kohta (mis on 243,75 eurot).

Sünnitoetuse tingimused jäid 
samaks, kuid väljamaksmise tin-
gimuste sõnastust täpsustati. 
§ 9 lg 2 ütleb, et sünnitoetus 
makstakse välja kahes osas: 

1) 25% kehtivast piirmää-
rast lapse sünnijärgselt, 

2) 75% lapse sünnihetkel 
kehtinud piirmäärast lapse aas-
taseks saamisel tingimusel, et 
lapsevanemale on väljamaks-
tud toetuse esimene osa ja lap-
se vanemad on lapse sünnihet-
kest katkematult olnud Viimsi 
valla elanikud.

Eakate tähtpäeva toetus, mi-

da makstakse juubilaridele ala-
tes 70. eluaastast, kantakse edas-
pidi toetuse saaja poolt vallale 
edastatud arveldusarvele. Üle 
90-aastastele sünnipäevaliste-
le viiakse toetus koju. Toetuse 
saajale saadetakse vallavalit-
suse poolt õnnitluskaart rah-
vastikuregistris olevale aad-
ressile.

Sotsiaaltoetuste määramise 
ja maksmise korrale on lisatud 
§ 22, kus on loetletud kuus 
punkti, mille esinemisel võib 
vallavalitsus toetuse andmi-
sest keelduda. Need kehtivad 
juhul, kui taotleja on: esitanud 
valeandmeid; ei esita sotsiaal-
töötaja poolt küsitud täienda-
vaid dokumente; taotleja ja te-
ma leibkonna sissetulekud üle-
tavad käesoleva korraga keh-
testatud minimaalsete sissetu-
lekute piiri; taotleja ja/või te-
ma leibkonna kasutuses või 
omandis olevad vallas- ja kin-
nisasjad tagavad toimetulekuks 
piisavad elatusvahendid; 18-aas-
tane kuni vanaduspensioniea-
line töövõimeline isik, kes ei 
tööta ega õpi, on rohkem kui 
ühel korral ilma mõjuva põhju-

seta keeldunud osalemast töö-
turuteenustes ja/või tööharju-
tusteenusel; vanem ei täida lap-
se ülalpidamiskohustust ja/või 
elatis on välja nõudmata.

Alates 1. märtsist saab vä-
hekindlustatud pere, kes kasu-
tab lastehoiuteenust, taotleda 
toetust ka kohatasu ja toidura-
ha osas. 

Viimase muutusena on li-
satud hooldekodus hooldusta-
su maksmise toetuse taotlemi-
se tingimuseks tõendatud hool-
dusvajadus. Selleks tuleb esi-
tada muudele dokumentidele 
lisaks ka perearsti poolt hin-
nang isiku hooldusvajadusele.

Riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse 
korraldamine
Varasemalt kehtinud määrus 
“Riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse osutamise tingimused 
ja kord” ning “Rahaliste vahen-
dite ülejäägi kasutamise kord” 
(toetus sügava ja raske puude-
ga lastele) sai kehtestatud ka-
he uue määrusena. Kuna 1. jaa-
nuarist kehtima hakanud sot-
siaalhoolekande seaduses on re-

guleeritud antud toetuse tingi-
mused ning õigustatud isikud, 
siis Viimsi vallavolikogu keh-
testas määrustena vaid riigi ra-
hastatava lapsehoiuteenuse kor-
raldamise ja riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamise kor-
ra. 

Lapsehoiutoetuse 
määramise ja maks-
mise kord
Määruses “Lapsehoiutoetuse 
määramise ja maksmise kord” 
muutus toetuse arvutamise va-
lem. Samal istungi vastu võe-
tud Viimsi valla 2016. aasta eel-
arves nähti ette lapsehoiutee-
nuse toetuse määra tõus 128-lt 
eurolt 200 euroni.

Alates 1. märtsist täiskoha-
ga lapsehoiuteenuse kasutajale 
on maksimaalne toetuse sum-
ma 200 eurot kuus. Toetus ar-
vestatakse järgmiselt: kui lap-
sehoiuteenuse eest tasutud sum-
ma on enam kui pool toetuse 
määrast (100 eurot) ja ei ületa 
1,5-kordset toetuse määra (300 
eurot), on toetus 50% tehtud 
kulutustest; kui lapsehoiutee-

nuse eest on tasutud summa 
on suurem 1,5-kordsest toetu-
se määrast (üle 300 euro), on 
ühekordne toetuse määr 200 
eurot; kui lapsehoiuteenuse eest 
on tasutud vähem kui pool toe-
tuse määrast (100 eurot), toe-
tust ei maksta. Toetuse taotluse 
esitamise õigus on mitte hil-
jem kui kahe kuu möödumisel 
teenuse osutamisest. 

Hooldaja määramise 
ning hooldajatoetuse 
määramise ja maks-
mise kord 
Varasemalt kehtinud hooldaja-
toetuse määramist ja maksmist 
reguleerivat korda on täienda-
tud käesolevas sotsiaalhoole-
kande seaduse § 26 kohaselt sü-
gava ja raske puudega isiku-
le hoolduse seadmisega ning 
hooldaja määramise tingimus-
te kehtestamisega.

Täpsem info sotsiaal- ja ter-
vishoiuametist: tel 6028 825, 
6028 867 ja vallavalitsuse ko-
dulehelt www.viimsivald.ee. 

Reet Aljas
Sotsiaal- ja tervishoiuameti 

juhataja

Tartu rahulepingu 
96. aastapäev

nul oleks oluline Tartu rahu aas-
tapäeva väärtustada sama pal-
ju kui vabariigi aastapäeva. 
“Eestlastele on kombeks tähis-
tada veebruaris vabariigi aas-
tapäeva, juunis võidupüha, au-
gustis taasiseseisvumispäeva, 
ent kahjuks on jääb paljudel 
Tartu rahu aastapäev tähelepa-
nuta. Soovin, et järgmisel, 97. 
aastapäeval tähistataks tänast 
tähtpäeva ka suuremalt!” 

Pärgade asetamisele järg-
nes veteranidele pidulik vas-
tuvõtt ja koosviibimine Pirita 
Vaba Aja Keskuses, kus esines 
ansambel Birgitta.

Viimsi Teataja

Pirita linnaosavanem Tiit Mölder ja Viimsi abivallavanem Oliver Liidemann asetamas pärgasid 
Konstantin Pätsi hauale. Fotod Liina Rüütel

Abivallavanem Margus Talsi asetamas pärga Jaan Poska perekonna 
puhkepaigale.

l Abivajavast lapsest teata lasteabitelefonil 116 111 (24 h) 
või Viimsi vallavalitsuse lastekaitsespetsialistidele (tel 
6028 823 – Thea Tänav, thea@viimsivv.ee; tel 6028 875 
– Grete Bobkin, grete@viimsivv.ee; tel 6028 841 – Sand-
ra Hommuk-Silla, sandra@viimsivv.ee).
l Hädaohus olevast lapsest teata politseile lühinumbril 
112 ja valla- või linnavalitsusele.
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Noored Kooli programmi 
10. lendu kandideerimine 
on avatud 13. märtsini.

Noored Kooli haridusprog-
ramm on ellu kutsutud selleks, 
et luua keskkond uue liidrite 
põlvkonna kujunemiseks, kes 
toovad positiivseid muutusi Ees-
ti haridusse erinevates eluvald-
kondades tegutsedes. Igal aas-
tal valime programmi kuni 25 
võimekat ja tegusat ülikooli lõ-
petanud inimest ning pakume 
neile ainulaadse väljakutse. Kaks 
aastat õpetavad programmis osa-
lejad koolis, kus nad mõjuta-
vad otseselt iga oma õpilase 
arengut. Samaaegselt läbivad 
nad õpetamis- ja juhtimisos-
kuste koolituse, mis toetab nen-
de kujunemist väljapaistvateks 
õpetajateks ja liidriteks. Kahe 
aasta lõppedes on programmis 
osalejate valik vaba – kes soo-
vib tegutseda edasi koolis, kes 
tahab jätkata õpingutega üli-
koolis või suunduda hoopis 
mõnda teise valdkonda. Tugi-
nedes aga otsesele koolikoge-
musele saavad Noored Kooli 
vilistlased erinevatelt eluala-
delt panustada laiematesse ja 
süsteemsematesse muutusesse 
hariduses, et võimaldada hea 
haridus igale lapsele Eestis.

Noored Kooli missiooniks 
on tuua haridusse võimekaid ja 

motiveeritud inimesi eesmär-
giga toetada võimalikult häs-
ti iga õpilase individuaalset ja 
terviklikku arengut.

Noored Kooli programm 
toob võimekaid inimesi ka-
heks aastaks töötama Eesti 
koolidesse, kus neid on kõige 
rohkem vaja. Osalejad teevad 
kõik, mis nende võimuses, et 
õpilased saaksid väga hea ha-
riduse. Õpetaja ameti kaudu ja 

programmi koolituse toel tun-
nevad osalejad programmi lõ-
puks Eesti haridusprobleeme, 
on kogenud muutuse loomise 
võimalikkust Eesti üldharidu-
ses ja tegutsevad haridusprob-
leemidele lahenduste leidmise 
nimel. Programmi osalejad ja 
vilistlased näitavad kogukon-
nale (nii kooli, omavalitsuse kui 
ka riigi tasandil), millise tule-
muse annab see, kui õpetaja 

Noored Kooli 10. lend

usub ja panustab iga lapse ter-
viklikku arengusse ning pin-
gutab tundide huvitavaks tege-
mise, erinevate õpistrateegiate 
õpetamise ja õpistiilide toeta-
mise nimel.

Isikliku muutuse loomise 
kogemuse pinnalt aitavad osa-
lejad pikaajaliselt kaasa hari-
dusvaldkonna edendamisele nt 
koolijuhina, õpetajana, ajakirja-
nikuna, õppematerjalide välja-

Möödunud aastal külastasid nii kutselised kui ka vabatahtli-
kud päästjad enam kui 16 000 kodu üle Eesti. Ka sel aastal on 
plaanis jõuda külla vähemalt 15 000 perele. 

Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid juhtuvad just ko-
dudes, sest inimesed sageli ei märkagi tuleohtlikke olukordi oma 
elamises ja ei oska ka õnnetuse juhtumisel midagi ette võtta. 
Viimsi vallas oli möödunud aastal 16 hoonetulekahju, ühtki ini-
mest vallas tulekahjudes ei hukkunud.

Sel aastal tulevad Viimsi valla kodusid nõustama taas Pirita 
komando päästjad, kes alustavad inimeste elupaiga vaatlusega 
juba enne majja või korterisse jõudmist. Vaadatakse, milline on 
päästeauto ligipääs majale, jälgitakse, et prügikast ja puuriit olek-
sid majast piisavalt kaugel, hinnatakse korstna välist seisukorda 
ja palju muudki. Kortermajades vaadatakse kriitilise pilguga üle 
ka trepikojad, et üleliigsed esemed häda korral evakuatsiooni ei 
takistaks.

Uuritakse, millal käis korstnapühkija, milline on küttekolde ja 
selle ümbruse olukord. Kas elamises on suitsuandur ja kui seda ei 

Sorteerimise peamiseks 
vastuväiteks nimetatakse 
mugava süsteemi puudu-
mist. 

Tavatarbija eeldab, et edukaks 
sorteerimiseks peab kodus ole-
ma mitu erinevat prügikasti eri 
liiki jäätmete jaoks ja lõpuks 
tuleb need viia kodust kaugel 
asuvasse konteinerisse.

Uuenenud pakendikotitee-
nusega on need mured lahen-
datud, sorteerimine pole kuna-
gi varem olnud nii lihtne.

Pakendid viiakse ära 
koduväravast
Pakendkoti teenus on mõeldud 
eramajadele, et muuta igapäe-
vane jäätmete sorteerimine või-

töötajana, sotsiaalse ettevõtja-
na või äriettevõtjana jne.

Mida rohkem võimekaid ja 
motiveeritud inimesi oma tule-
viku haridusega seob, seda roh-
kem Eesti õpilasi saab väga 
hea hariduse.

Kandideeri!
Esmalt tuleb sul täita meie vee-
bilehel www.nooredkooli.ee lei-
tav esimene ankeet, millega re-

gistreerud avalduseks. Pärast se-
da jõuab e-posti aadressile ko- 
heselt II avalduse link. Ole tä-
helepanelik, sest II avalduse link 
võib sattuda rämpsposti.

II avaldust loeme põhiaval-
duseks – kui oled selle omalt 
poolt täitnud ja kinnitanud, 
oled ametlikult kandideerinud 
programmi. Kuna kandideeri-
misperiood kestab mitu näda-
lat, siis kasuta võimalust ja ko-
gu võimalikult palju informat-
siooni Noored Kooli program-
mi ja kandideerimise kohta. 

Sul on võimalus külastada 
Noored Kooli osalejate ja vilist-
last tunde, osaleda erinevatel 
vilistlaste üritustel ja loomuli-
kult olla telefonitsi, meilitsi ja 
näost näkku kontaktis Noored 
Kooli meeskonnaliikmetega. 

II avaldust saad täitma ha-
kata kohe, kuid sa ei pea kii-
rustama avalduse kinnitamise-
ga. Saad oma põhiavalduse juur-
de naasta millal iganes soovid, 
peaasi, et hoiad alles II avaldu-
se lingi ja teksti lisamisel sal-
vestad muudatused.

Noored Kooli meeskonna 
avatus ja valmisolek sind toe-
tada on kogu aeg olemas. Kui 
vajad lisainfot või abi, palun 
helista 5556 5210 või kirjuta 
maris@nooredkooli.ee.

Noored Kooli meeskond

Pakendikott muudab sorteerimise lihtsaks

malikult mugavaks. Pakendikot-
ti võib panna kõik puhtad pa-
kendid ja alates selle aasta jaa-
nuarist ka vanapaberi. Kõige 

olulisem ongi jälgida, et pa-
kendid oleksid puhtad, sest ai-
nult nii saab neid taaskasutada. 
On ju ilmselge, et jogurtit ja 
plastikut kokku sulatades head 
plastmassi ei saa. Kui paken-
dikott on täis, pole vaja teha 
muud, kui tõsta see kord kuus 
värava taha ja Ragn-Sells tuleb 
korjab selle ära. Igale kliendile 
jäetakse kokkulepitud kohta, 
näiteks postkasti, uus pakendi-
kott. Edasi liiguvad pakendid 
juba Ragn-Sellsi sorteerimis-
keskusesse, kus need läbivad 
täiendava sorteerimise. 

Tasuta teenus
Põhjus, miks pakendikotti ka-
sutab täna juba üle 5500 leib-
konna, peitubki selle teenuse 

lihtsuses – kõik pakendid saab 
panna ühte kotti, need saab ära 
anda koduväravast ning kõige-
le lisaks on see teenus tasuta. Pa-
kendiorganisatsioon TVO, mis 
vastutab Eesti turul müüdud pa-
kendite kokkukogumise ja taas-
kasutusse suunamise eest, on 
teinud võimalikuks ka paken-
dikoti tasuta kogumisteenuse. 

Pakendikotist saate roh-
kem lugeda Ragn-Sellsi ko-
dulehelt www.ragnsells.ee/pa-
kendikott. Samalt lehelt saab 
ka teenust tellida, lisaks võite 
soovi edastada e-posti aadres-
sile info@ragnsells.ee või tele-
fonil 6060 439.

Rainer Pesti
Ragn-Sells AS 

ole, on päästjad abiks selle paigaldamisel. Päästjate varustuses 
on selleks puhuks olemas suitsuandurid, mis paigaldatakse ini-
mestele tasuta.

Kodukülastuse eesmärk ei ole kedagi trahvida või karista-
da, vaid lihtsalt kõrvalseisja pilgu läbi nõustada. Külas käivad nii 
kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad, kes on saanud vasta-
va koolituse. Kodukülastusi tehakse nii tööpäevadel kui ka nä-
dalavahetustel. Kellele oleks vaja külla minna, selgitatakse välja 
koostöös kohalike omavalitsuste ja külavanematega ning põhi-
mõtteliselt kõigi abiga, kes on valmis infot jagama.

Vahel võib juhtuda, et kodukülastus jääb pooleli, kuna pääst-
jatele tuleb väljakutse. Säärasel juhul võetakse inimesega hiljem 
uuesti ühendust ja jätkatakse sealt, kust pooleli jäädi. 

 Lisainfo külastuste kohta: Kristo Leotoots, tel 6031 780, 5330 
6131, e-post kristo.leotoots@rescue.ee.

Kristo Leotoots
Pirita komandopealik

Päästjad tulevad taas Viimsi valla kodusid nõustama

Pakendikotti võib panna kõik 
puhtad pakendid ja ka vana-
paberi.

Noored kooli vilistlased. Foto Valdek Laur
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Möödunud aastal Rannarahva muuseumis käima 
lükatud ja menukaks osutunud mälumängusari 
toimub ka sel aastal. Hooaja esimene mäng 
toimub 9. märtsil.

Esimesel hooajal toimus kokku viis vooru ning 19 võist-
konna konkurentsis näitas kõige stabiilsemat mängu Viim-
si Halduse esindus. Üldvõitja otsustati sisuliselt viimaste 
küsimustega ning esikolmikusse mahtusid veel Tammnee-
me küla ja Viimsi vallavalitsus. 

Ka käesoleval hooajal on plaanis viis vooru – kevadel 
kaks ja sügisel kolm. Kõikides mängudes kogutud punktid 
liidetakse ning nii selgub ka üldine paremusjärjestus. Tra-
ditsiooniliselt on igas mängus kolmkümmend küsimust, 
millest kümme on alati pildiküsimused. Igas mängus on 
ka valikvastustega küsimusi.

Kes esimest korda plaanib osaleda või pole veel ot-
sustanud, siis julgustaks kõiki, et Viimsi mälumäng ei ole 
suunatud põhjalike teadmistega mälumänguritele. Pigem 
püüame osalejatele pakkuda mõnusat nuputamist heas 
seltskonnas, mille lahutamatuks osaks on loomulikult 
konkurents sõprade, naabrite ja kolleegidega. Küsimu-
sed saavad olema nagu eelmisel aastal väga erinevatest 
valdkondadest ning mida mitmekülgsemate teadmiste ja 
huvidega saab neljaliikmeline võistkond komplekteeritud, 
seda suurem tõenäosus on heade kohtade eest võidelda.  

Korraldajad ootavad kõiki vanu ja uusi mälumän-
gusõpru juba 9. märtsil ning panevad südamele, et regist-
reerimist viimasele minutile ei jäetaks, sest muuseumi 
saal ei ole teatavasti kummist.   

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Tänavune Viimsi 
mälumängusari 
alustab märtsis

1993. aasta sügisel avati 
Viimsi poolsaare metsade 
keskel Püünsis põhikool. 

Esimesel aastal alustas kool 
tööd 36 õpilasega. Praegu, pea-
aegu 23 aastat hiljem, on koo-
list saanud lasteaed-põhikool – 
ametliku nimega Püünsi Kool. 
Koolis õpib 211 õpilast ja las-
teaias koguvad tarkuseteri 36 
mudilast. Meil on mõnusalt ro-
heline ümbrus, mis tähendab 
sügiseti ja kevaditi võimalust 
õppida ka värskes õhus. Kui tal-
vel lund on, saame Püünsi met-
sa suusaradadel suusatada. 

Oma suurimaks plussiks 
peame seda, et Püünsi Kool 
on väike ja turvaline koht, kus 
õpilastel on võimalus kasvata-
da oma isikupära ja kujundada 
oma personaalsust. Kooli kol-
lektiiv on omavahel kokku-
hoidev ning õpetajad tunnevad 
kõiki õpilasi, sageli ka nende 
õdesid-vendi ja vanemaid. 

Meie kokkuhoidmist ja me-
reäärset isikupära on tunda ka 
ilusas sinises koolivormis, mi-
da kantakse meil esimest aas-
tat. Õpilastele see väga meel-
dib ja see on uskumatult kiires-
ti omaks võetud.

Püünsi Koolil on aastate 
jooksul välja kujunenud tore-
dad traditsioonilised sündmu-
sed, millest saavad osa ka lap-
sevanemad. Väikese koolina on 
meil hea meel kaasata oma te-
gevustesse nii lapsevanemaid 
kui ka kogukonda. Populaarse-
teks sündmusteks on kindlasti 
novembris toimuv perenädal 
ja pereõhtu ning aprilli jääv 
raamatu- ja roosipäev koos jü-
ripäeva tähistamisega. Nende 
sündmuste raames pakume lap-
sevanematele võimalust pan-
na ennast proovile õpetajana. 
Talve- ja kevadkontserdil on 
võimalus lastevanematel näha 
ja kuulata, mida uut on lapsed 
õppinud. 2015. aastal loodi prae-

Poolsaare kõige kaugem kool

guseks 6. klassi õpilaste eest-
vedamisel koolibänd Pünx, mis 
rõõmustab kontsertidel oma 
kuulajaid. Laste seas on väga 
hinnatud taaskasutuslik õmb-
luskonkurss “Roheline õmblus-
masin”, filmiöö, muinasjutu-

AVATUD USTE PäEV 
Märtsis toimub Püünsi Koo-
lis lahtiste uste päev, kuhu 
ootame kooliga tutvuma 
kõiki huvilisi! Jälgige meie 
kodulehte www.pyynsi.
edu.ee, Facebooki ja infot 
Viimsi Teatajast!

õhtu, stiilinädal ja populaar-
sust kogub ka tantsu- ja muu-
sikavõistlus “Playbox”. 

Viimastel aastatel on oluli-
selt täienenud kooli huviringi-
de valik. Praeguseks tegutseb 
meil 18 erinevat ringi, mille 

seast saab igaüks endale sobi-
vaima valida. Meie kooli eri-
päraks on tunniplaanis olevad 
tennise- ja tantsutunnid. Juba 
20 aastat on Püünsi Kooli õpi-
lastel olnud võimalus tantsida 
õpetaja Hele Pomerantsi käe 
all. Püünsi Kooli õpilased on 
osa võtnud paljudest tantsu- ja 
laulupidudest.

19. veebruaril traditsiooni-
lisel Eesti Vabariigi aastapäeva 
kontsert-aktusel saavad meie 
9. klassi õpilased pidulikult kät-
te oma lõpusõrmused ja neil 
tuleb aina tõsisemalt mõelda 
lõpueksamitele. Järgmisel aas-
tal jätkavad nemad oma hari-
dusteed juba teises koolis. Püün-
si Kooli tuleb nende asemele 
kaks uut esimest klassi, kel-
lel on võimalus kasvada koos 
meie toreda kooliperega.

Jekaterina 
Tšerepannikova

Püünsi Kooli direktori kt

Lumisel talvel saab Püünsi metsaradadel suusatada.

Õpilastele meeldib uus sinine koolivorm.

Püünsi koolis töötab hulk toredaid huviringe. Fotod Püünsi kool
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Viimsi õpilasmalev 2016
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet ning kom-
munaalamet koostöös Viimsi noortekeskustega, MLA Viimsi 
Lasteaedadega ning Rannarahva muuseumiga korralda-
vad 2016. aastal kahes vahetuses Viimsi õpilasmaleva. Sel 
aastal võtab õpilasmalev tööle kuni 80 Viimsi valla noort 
vanuses 13–18 aastat.

Viimsi õpilasmaleva esimene vahetus toimub 9. juunist ku-
ni 22. juunini ja teine vahetus 8. augustist kuni 19. augusti-
ni. Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid.

Õpilasmalevasse registreerimiseks on vajalik lapsevane-
mal täita digitaalselt allkirjastatud avaldus. Malevas osale-
mise avalduse saab esitada elektrooniliselt veebikeskkonnas 
(link elektroonilisele avaldusele ning taotluse blankett on saa-
daval Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates, alates 
21. märtsist. Erandkorras võib avaluse esitada paberkandjal 
allkirjastatult.

Malevlastel on kohustuslik osaleda maikuus toimuval (kuu-
päevad täpsustamisel) tööõiguse- ja tööohutusealasel kooli-
tusel, mis toimub MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuses, 
Nelgi tee 1. Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud maikuu 
jooksul, pärast koolitusel osalemist. 

Lisainformatsioon: noorsoo- ja haridusamet, tel 6028 862, 
malev@viimsivv.ee. 

Kadi Bruus 
noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Viimsi vallas algas rahvus-
vaheline projekt “Future 
Is Now“ ja selle raames 
saabusid esimesed vaba-
tahtlikud – Isabel Oeliger 
Saksamaalt ja Lea Setze 
Prantsusmaalt.

Tegemist on esimese vabataht-
likke vastu võtva projektiga 
Viimsis. Noorsoo- ja haridus-
amet on saanud Euroopa Liidu 
programmi Erasmus+ akredi-
teeringu ja võib koordineerida 
vabatahtlike noorte vastuvõttu 
Eestis ning saata Viimsi noori 
teistesse riikidesse vabatahtli-
keks.

Esimesed vabatahtlikud Eras-
mus+ raames võetakse vastu 
koostöös Viimsi noortekeskus-
te ja lasteaedadega. Koostöös 
on koostatud projekt ning saa-
dud rahastus vabatahtlike pro-
jekti “Future Is Now” läbivii-
miseks. Isabel Oeliger Sak-
samaalt asub tööle Viimsi ja 
Randvere noortekeskuses ning 
Lea Setze Prantsusmaalt MLA 
Viimsi Lasteaedades.

Küsisime Isabelilt ja Lealt, 
kuidas nad end Eestis tunne-
vad ja millised on nende oo-
tused. 

Miks otsustasite teha va-
batahtlikku tööd ja valisite 
selleks just Eesti?

ISABEL: Mina olin kaks 
kuud 2014. aastal Viimsi noor-
tekeskustes praktikal ja mul-
le meeldis siin väga – noored 
olid toredad ja noorsootöötajad 
professionaalsed. Eesti tundus 
minu jaoks huvitav maa, ma ei 
olnud sellest varem palju kuul-
nud, kuid praktikal olles sain 
siit vahva elamuse. Sellepärast 
otsustasin tagasi tulla ning va-
batahtlikuna töötades Viimsit ja 
Eesti paremini tundma õppida. 

LEA: Tundsin huvi vaba-
tahtliku töö vastu ja soovisin 
saada rohkem informatsiooni 
Erasmus+ EVS projekti kohta. 
Võtsin ühendust organisatsioo-
niga Centre Des Sureaux 2015. 
aasta sügisel. Sain neilt info ja 
paari nädalal pärast pakkumise 
alustada vabatahtliku teenistu-
sega Eestis, töökohaks laste-
aed. Mõtlesin ja otsustasin tul-
la Eestisse, 3 nädala pärast oli 
mul juba lennukipilet ostetud.

Millised on teie ootused ja 
soovid Eestisse tulles?

ISABEL: Soovin õppida ees-

ti keelt, see on minu jaoks hu-
vitav väljakutse, ja tundma õp-
pida Eesti kultuuri. Kuna ma 
hakkan töötama noortekeskus-
tes, soovin õppida tundma Ees-
ti noorsootööd, saada rohkem 
infot ja erinevaid kogemusi. 
Ma arvan, et noorsootöö Ees-
tis ja Saksamaal on väga eri-
nevad, soovin neid võrrelda ja 
loodan siit saada uusi kogemu-
si, mida tulevikus tööl raken-
dada. Eelmisel korral käisin 
Viimsis, Tallinnas ja Rakveres, 
seekord soovin näha teisi Ees-
ti piirkondi, kindlasti Tartut ja 

12.–17. jaanuaril olid 
Viimsi Koolil seoses III 
kooliastmele suunatud 
projektiga “ICT in USE“ 
külas õpetajad Türgist, 
Portugalist ja Soomest. 
Projekti laiem eesmärk 
on arendada digipäde-
vust õpilaste ja õpetajate 
hulgas. 

Eesti kohtumine keskendus 
õpetajatele ning fookuses oli 
ümberpööratud klassiruumi me-
toodika – mis see on, milleks 
seda vaja läheb, milliseid prak-
tilisi tööriistu kasutada ning 
kuidas oma tunde ümber pöö-
rata. See teema lülitati projekti, 
sest oli soov leida viise, kuidas 
tõsta õpilaste vastutustunnet ja 
oskust ise õppida ning toetada 
õpilaste individuaalset aren-
gut.

Teadmiste ja oskuste aren-
damisele aitasid kaasa ümber-
pööratud klassiruumi teoree-
tikud ja praktikud: Tallinna 
Ülikoolist Jüri Kurvits ja Ma-
rina Kurvits, Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi klassiõpetaja Kris-
ti Rahn, Viimsi Kooli vene 
keele õpetaja Darja Vassiljeva-
Lankina ning Tallinna Lillekü-
la Gümnaasiumi inglise keele 
õpetaja/haridustehnoloog Mee-
ri Sild. 

Lisaks üldisele arusaama-
le, mis on ümberpööratud klas-
siruum, oli koolitus ka väga 
praktilist laadi. Kokku saadi 
üle 12 tööriista, mida oma tun-
dide ettevalmistusel ja läbivii-
misel kasutada. Kõik tööriistad 
on seotud IKT (info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogia) va-

hendite ja erinevate keskkon-
dadega (nt videote kasutami-
ne uue teema õppimisel) ning 
nende integreerimisega õpeta-

misse ja õppimisse. 
Koolituste kõrval pakuti 

meie partnerkooli õpetajatele 
ka tükikest Viimsist ja Eestist 

meeleolukal Eesti õhtul, kus 
tuli loomulikult süüa kiluvõi-
leiba, kama, mulgiputru ning 
karaskit. Viimsi vallast rääkis 
noorsoo- ja haridusameti juha-
taja Janek Murakas. Muusika-
lise vahepalaga aitasid kaasa 
Liina-Adriane ja Ita-Riina Pe-
danik ning rahvatantsijad tant-
sukollektiivist Sukad&Tagi. Vii-
mased panid ka õpetajad tant-
sima ja lustima kaerajaani ja 
muude tantsude saatel. 

Ühel päeval külastati loo-
mulikult ka Tallinna vanalin-
na, kuid projektile omaselt ka-
sutades nutiseadmeid orientee-
rumiseks. 

Loomulikult oli meie tal-
vine ilm kolleegidele Portuga-

Pöörame klassiruumi ümber

Lõuna-Eestit. Loodan, et on 
võimalus näha erinevaid piir-
kondi ja linnasid.

LEA: Olen siin esimest kor-
da, kuid ma olin Eestist kuul-
nud. Üks mu sõbranna õppis 
Tallinnas ärijuhtimist – temalt 
sain palju informatsiooni ja 
soovitusi. Soovin täiendada oma 
inglise keelt ja õppida eesti 
keelt. Tahan tutvuda Eesti kul-
tuuri, keele ja traditsioonide-
ga ning saada uusi kogemusi. 
Lisaks tööle lasteaias soovin 
mängida tennist ja olen valmis 
seda ka lastele õpetama.

list ja Türgist imestuseks. Kui-
das on võimalik, et kõik toi-
mib, kui on nii palju lund ja 
nii külm. Kui esimesel päeval 
ostsid portugallased lume eest 
kaitseks vihmavarjud, siis nad 
said kiirelt aru, et see neid ei 
päästa ning vihmavarjud jätsid 
nad Portugali vihmasteks päe-
vadeks. Samuti olid nad ülla-
tunud meie koolimajast, kus 7. 
klassi õpilased tegid neile ing-
lise keeles tuuri. 

Viimsi Koolist osalesid 
koolitusel Maarja Urb, Vil-
ve Roosioks, Ülle Pinnonen, 
Marja Mõistlik, Kersti Ojas-

salu, Ivi Rammul ja Darja Vas-
siljeva-Lankina.

Järgmine projektikohtu-
mine toimub aprillis Soomes 
ning on suunatud õpilastele ja 
nende digipädevuste arenda-
misele. Lisaks hakkavad iga 
partnerkooli õpilased otsima 
parimaid rakendusi ja kesk-
kondi erinevate ainete õppimi-
seks, et luua andmebaas, mida 
saaksid kasutada nii õpilased 
kui ka õpetajad.

Projekti rahastatakse Eras-
mus+ programmist. 

Maarja Urb
ICT in USE projektijuht

Vabatahtlikud Viimsis: Lea Setze Prantsusmaalt asub tööle MLA 
Viimsi Lasteaedades ning Isabel Oeliger Saksamaalt Viimsi ja 
Randvere noortekeskuses. Foto Kadi Bruus

Viimsis asuvad tööle vabatahtlikud noored Euroopast

EUROOPA VABATAHTLIKUD EESTIS
Tänavu tähistab Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVS) oma 20. sün-
nipäeva. Kahekümne aasta jooksul on üle 100 000 noore Euroo-
pas saanud võimaluse tegutseda mõnes välisriigis vabatahtli-
kuna ning õppida samal ajal tundma selle riigi keelt, kultuuri 
ja inimesi. Läbi vabatahtliku töö on need noored rikastanud or-
ganisatsioone ja kohalikke kogukondi ning ka iseenda eluteed.

Eestisse jõudis vabatahtlik teenistus aastal 2000 ja tänaseks 
on EVT-s osalenud üle 1100 Eesti noore. Teist sama palju välis-
riikide noori on panustanud oma aega ja energiat erinevate 
Eesti organisatsioonide juures. Kõige rohkem on Eestis käinud 
Itaalia, Saksamaa ja Hispaania vabatahtlikke.

Tänaseks on Eestis 115 organisatsiooni, kes kas toetavad 
Eesti noorte vabatahtlikuks minekut või võõrustavad enda juu-
res välisriikide vabatahtlikke. Kõige rohkem leidub nende seas 
noortekeskusi ja lasteaedu. Ka Viimsi valla noortekeskused ja 
lasteaiad kuuluvad nüüd nende organisatsioonide sekka.

Millised on teie hirmud 
seoses Eestis elamisega?

ISABEL: Alguses on kind-
lasti põnev ja saan uusi koge-
musi, kuid arvatavasti mingil 
ajal hakkan igatsema oma pe-
ret ja sõpru Kölnis. Kui olin 
Eestis praktikal Viimsi noor-
tekeskustes, siis töötasid seal 
ühed inimesed, aga nüüd tei-
sed. Äkki on seoses uute ini-
mestega palju muutunud ja see 
hirmutab mind.

LEA: Üksteisest arusaami-
ne on keeruline, sest suhtlemi-
ne käib inglise keeles, aga see 
ei ole mulle ega lastele ema-
keel. Samas on see hirm mul 
juba esimeste päevadega vä-
henenud, lapsed on nii siirad 
ning õpetajad toetavad ja aita-
vad. Ma ei ole varem nii pikalt 
kodust ära olnud, ka see aeg 
pisut hirmutab mind, võib tulla 
koduigatsus.

Loodame, et Leal ja Isabe-
lil tuleb koos Viimsi noorte, 
noorsootöötajate ja õpetajate-
ga huvitav aeg ning palju ühi-
seid ettevõtmisi. Edu neile! 

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator

Õpetajad nutiseadmetega sõbraks saamas. Foto Maarja Urb 

Projektis “ICT in USE“ osalenud. Foto Vilve Roosioks

***
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VIIMSI KINO

Uued filmid
Eelmisel nädalavahetusel jõudsid Viimsi Kinno 
verivärsked 5D filmid pealkirjadega “Tulnuka-
jaht 5D” ja “Robinson Crusoe 5D”. 

Kui esimese puhul on tegu sellise aktiivsema raputusfilmi-
ga, siis teine viib meid koos legendaarse laevahukkujaga 
üksikule saarele. Tiivustatuna “Kummituste kättemaksu” 
menust otsustasime ka selle filmi ära eestindada ehk dub-
leerida. Mis veelgi toredam, ekraanil seiklevate tegelaste 
hääli teevad valdavalt meie oma koduvalla elanikud – 
Krista Lensin, Katrin Valkna, Kristjan Jõekalda ja Jaagup 
Kreem.

Alanud nädalava-
hetus tõi kinosse oht-
ralt värsket verd ning 
sobivat meelelahutust 
peaks leiduma igale 
maitsele. Actioni- ja 
huumorisõprade näo-
le toob kindlasti nae-
ru kõigi aegade ropu-
suisem koomiksitege-

lane Deadpool. Kuidas nautida kõiki vallaliseks olemise 
mõnusid ning eemal hoida tüütuid austajaid, sellest saab 
ülevaate komöödias “Kuidas olla vallaline”. Oscarivõitja-
test vanameistrid Al Pacino ja Anthony Hopkins jagavad 
esmakordselt koos ekraaniaega pinevas põnevikus “Riku-
tud reeglid” ning kõik, kes tunnevad huvi koopaoravate 
igapäevaelu vastu, saavad kaeda lõbusat eestikeelset ko-
guperejanti pealkirjaga “Alvin ja koopaoravad: oravad 
rattas”.

Nüüd, kus Kuldgloobuse võitnud “Sauli poeg” on ära 
nähtud, pakume kõigile soovijaile võrdlusmomenti. Ni-
melt saab 17. veebruari Kinoklassika kolmapäeval vaada-
ta veel viimast korda Viimsi Kinos “Vehklejat” ning eks 
siis igaüks ise otsustab, kas meie meestel tõmmati ülekoh-
tuselt auhinnakonkurentsis vaip alt või mitte. 

2016. aasta peaks 
lisaks juba ilmavalgust 
näinud Kadri Kõu-
saare “Emale” tooma 
kinodesse vähemalt 
seitse kodumaist täis-
pikka mängufilmi. Re-
žissöör Rene Vilbre 
valminud komöödia 
“Klassikokkutulek”
alustabki juba järgmi-

sel nädalal. Kolme kooliaegset sõpra ootab ees filmile nime 
andnud sündmus ja et mitte häbisse jääda, otsustavad härrad 
enne kokkutulekut tsipa linna peal sooja teha. Kuna tegu 
koomuskiga, siis nagu arvata võib, võtavad halli argipäeva 
ahelaist pääsenud pereisad linnaluba vägagi tõsiselt ja ta-
gajärjed ei lase ennast kaua oodata. Mike Tysonit ja tiigrit 
filmis just ei kohta, aga seosed “Pohmakaga” vast väga ko-
hatud ka pole. Ja kui kellelegi tundub tuttav Mait Malms-
teni tegelaskuju koduks olev maja, siis jah, ka Viimsi vald 
on filmis esindatud, osa filmi võtteist toimusid just siin. 

Vennad Ethan ja Joel Coen on hea meelelahutuse aus-
tajaile kindlasti tuntud, sest on ju paari käe all valminud 
näiteks “Fargo” ja 4 Oscarit võitnud “Ei ole maad vana-
dele meestele”. Ka paar kuud tagasi linastunud “Spioo-
nide sild” oli vennaste kirjutatud. Värskeim töö kannab 
nime “Ole tervitatud, Caesar” ning räägib see Hollywoodi 
suurstuudiote õitsenguajastus aset leidev lugu ühe mehe 
hullumeelsest päevast, mis sisaldab endas nii pirtsakaid 
staarikesi, viltu kiskuvat hiigelprojekti, inimröövi kui ka 
kommunistide ähvardusi. Näiteseltskond, nagu Coenide 
puhul ikka, on igati eeskujulik – George Clooney, Scarlett 
Johansson, Ralph Fiennes, Channing Tatum.

Neile, kes aga tõsisemat ja kunstilisemat filmielamust 
tahavad kogeda, soovitame tõsielul põhinevat lugu “Päe-
vavalgele”. 15 aastat tagasi said Boston Globe’i ajakirja-
nikud vihje lapsepilastamise kohta, mida uurima asudes 
jõudsid nad šokeerivale avastusele. Tegevusest oldi tead-
likud katoliku kiriku kõrgeimates organites ning koletud 
teod olid lihtsalt kinni mätsitud. Kuuele Oscarile kandi-
deeriv lugu on kõvasti kiitust saanud ning nii mõneltki 
poolt kostab, et tegu võib olla parima filmiga, mis ajakir-
jandusest ja selle telgitagustest eales tehtud. 

Vaata ka viimsikino.ee.

Viimsi Kino

Robinson Crusoe.

Mait Malmsten kodumaises 
komöödias “Klassikokkutulek”. 

Viimsi Kauni kodu komis-
jon tegutseb ka talvekuu-
del. Kestab ju suveilu, mil 
tunnustame kauneimaid 
Viimsi aedu, alla poole 
aastast. Talvel, mil loodus 
puhkab, tegutsevad meie 
inimesed ikkagi, luues 
koduümbrustesse ilu 
teisel moel – kaunistades 
aedu, raagus puid ja ma-
jasid tulede säraga. 

Sügiskuude depressiivne pi-
medus saab nii kergemini või-
detud. Eestlasliku kokkuhoid-
likkusega oleme piirdunud vaid 
paari nädala pikkuse jõulueel-
se kaunistamisega. Kuid miks 
mitte kaunistada oma aiad jõu-
luootuses juba novembri lõpus 
– ehk aitab see ka pimeduse 
kergemini võita? Helgema mee-
leolu loob igal juhul.

Meie komisjon käis Viimsi 
peal ringi uudistamas detsemb-
ri teisel poolel. Rõõmustav oli 
tõdeda, et need kodud ja täna-
vad, mida oleme eelmistel tu-
ledekonkurssidel tunnustanud, 

Jõuluvalgus 2015
jätkavad oma kena kaunista-
mistraditsiooni. Kuid on lisan-
dunud ka uusi kodusid, kes en-
da loodud silmailu lahkesi teis-
tega jagavad.

Sel aastal jagame tunnus-
tust järgmistele tublidele ko-
dukaunistajatele: 

Pärnamäe küla: Suur-Kaa-
re tee 8, Nadežda Radvila-
vicius ja Kesk-Kaare tee 49, 
Brenda Mitchell;

Haabneeme alevik: Rohu-
neeme tee 21, Martin Kolu;

Püünsi küla: Ilusmäe tee 8, 
Sirje ja Margus Kärt;

Rohuneeme küla: Liiva tee 
11, Jane ja Kristjan Kask.

Viimsi muutub iga aasta-
ga kaunimaks ja kodusemaks. 
Hindame kõrgelt meie inimes-
te pealehakkamist elukeskkon-
na parandamisel. Andke meile 
märku, kui mõni kodu või ko-
guni tänav meeldivalt silma 
hakkab – nii suvise roheluse 
ilus kui jõulutulede säras!

Viimsi Kauni kodu komis-
joni nimel,

Ene LillSuur-Kaare tee 8.

Liiva tee 11.

Rohuneeme tee 21 lõid hubase meelelolu valgusskulptuurid. Fotod Kristjan Rosin.
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Viimsi mõis – perekond Laidoneride kodu

Mulle meenuvad lapse-
põlvest suuremad sünni-
päevad ja paremad pul-
mad, mil ikka lauldi: “Ma 
tahaksin kodus olla, kui 
Laidoner juhatab väge ja 
Päts on president...“ Nii 
mõnelgi lauljaist olid 
silmad veekalkvel, mõ-
nigi oli hiljuti naasnud 
Siberi vangilaagrist.

Nood olid aastakümned, mil rõ-
huv enamus meie inimestest kin-
nitas: “Eesti ei saa enam iial va-
baks!” Nõnda rääkisid eeskätt 
vanemad mehed. See oli aeg, 
mil Tallinnas Vanaturu kaelas
ei kuuldud muud kui vene keelt. 

Kui Vabadussõda veidi enam 
kui 97 aastat tagasi algas, oli 
Eestis palju lootusetuse tunnet, 
isegi paanikat. Kahurimürin 
Kuusalu juures kostis Tallinna 
ära. Elutargad taadid rääkisid: 
“On poisikeste värk minna sõt-
ta suure Venemaa vastu – sel-
lised asjad ei lõpe hästi!” Aga 
ometi olid just “poisikesed” 
– üliõpilased ja gümnasistid 
– kõige esimeste hulgas, kes 
rindele tõttasid. Sest nad nä-
gid oma isadest ja vanaisadest 
kaugemale! Kuidas oli see või-
malik? Seletus on lihtne: pojad 
seisavad ju ikka oma isade ja 
vanaisade õlgadel ning siis on 
ju ka nende silmad kõrgemal, 
nad näevad kaugemale silma-
piiri taha! Ja sealt terendas see, 
millest oli kunagi varem luule-
tanud hullumeelne Juhan Liiv: 
“Aga ükskord on Eesti riik!”

Eestlaste noorem põlvkond 
suhtus sellesse ennustusse tõ-
siselt. Vanadel oli esialgu ras-
ke ette kujutada, et niisugune 
asi nagu Eesti riik on üldse 
võimalik. Meil oli Vabadussõ-
ja alguses kodudes sada tuhat 
väljaõppinud eesti sõjameest – 
nad olid saanud võitluskoge-
muse ilmasõjas Vene keisri lip-
pude all. Nad olid püssirohtu 
nuusutanud mehed. Nende prob-
leemiks oli esialgu tõepoolest 
küsimus – kas siis suure Vene-

maaga saab sõdida? Kui aga 
tuli Briti laevastik, kui tulid 
Soome vabatahtlikud... Eesku-
ju on nakkav. Nüüd, sajand hil-
jem, on ikka veel üllatav mõ-
telda, kui kiiresti Eesti rahva-
vägi end korraldas, kui kiiresti 
tekkis usk võitluse mõttekus-
se, kui peatselt hakati uskuma 
võidu võimalusse.

Mis on Vabadussõja ime 
saladus? Ei ole ühtainsat võ-
lusõna. On terve kimp üksteist 
täiendavaid tegureid. Eelnime-
tatud sõjakogemusele lisaks 
tuleks eriti rõhutada meie poo-
le tuhande aastast luterlikku 
ilmavaadet, mis oli eestlastest 
väga ammu teinud kirjaoska-
ja rahva. Seetõttu koolitas il-
masõda tuhandeid eesti soost 
ohvitsere, kes nüüd – Vaba-
dussõjas – olid ülivajalikud. Ja 
nende hulgas leidus kõrgemaid 
ohvitsere. 

Alampolkovnik Johan Lai-
doner oli koguni olnud Vene 
läänerinde staabi luureosakon-

na ülema abi – ta valdas suurt 
pilti, tal kujunes varakult väl-
ja strateegiline mõtlemine. Ja 
kui vahetult jõulude eel 1918 
nimetati nüüd juba polkovnik 
Laidoner Eesti Vabariigi sõja-
vägede ülemjuhatajaks, tekkis 
selge ja toimiv käsuliin. Peagi 
veeres sõjavanker tagasi itta 
veel kiiremini, kui see äsja oli 
läände liikunud.

Kolm nädalat tagasi pühit-
sesime Jaan Poska 150. sünni-
aastapäeva. Tema oli meie le-
gendaarne esidiplomaat, kes 
laua taga võitles välja, Lennart 
Mere ütlust mööda, Eesti rii-
gi sünnitunnistuse. Aga me ei 
tohi kunagi unustada: Poska 
selja taga seisis vaimusilmas 
kindral Laidoner saja tuhande 
Eesti mõõga ja täägiga. 

27. märtsil 2013 pühitsesime 
priiuse põlistumise päeva – uus 
iseseisvusaeg oli saanud päeva 
võrra pikemaks eelmisest Eesti 
Eesti ajast. Novembris 2021 saab 
Eesti Vabariigi vabana elatud 
päevade arv pikemaks võõra 
võimu all elatud päevade ar-
vust. Lähitulevikku on lihtsam 
ennustada, seevastu kaugem tu-
levik on udumüüri taga. Mää-
ramatus kasvab kiiresti, sest 
tundmatute tegurite ja nende 
kombinatsioonide arv võib suu-
reneda üllatuslikult. Selle vas-
tu pole keegi kaitstud. Ent on 
midagi, mille väärtus on asen-
damatu. See on mineviku tund-
mine ja eelkäijate hindamine 
kogu nende elu ja saatuse kee-
rukuses. Tugev ühiskond saab 
koosneda üksnes tugevatest ini-
mestest. Nii nagu püsiv kated-
raal peab olema ehitatud kõva-
dest kividest.

Trivimi Velliste
Kindral Johan Laidoneri Seltsi 

esimees

Johan Laidoner sündis 12. veebruaril 1884 Viljan-
di lähedal Viiratsis Raba talus. Tema isa oli sulane 
Jaak Laidoner (1854–1911) ja ema Mari neiupõl-
venimega Saarsen (1851–1938). 

Vanemate vaesuse tõttu ei saanud ta edasi 
õppida ja astus vabatahtlikuna Vene sõjaväkke. 
1901–1902 teenis ta Kaama jalaväepolgus Kau-
nases ning õppis seejärel 1902–1905 Vilniuse ja-
laväe junkrukoolis. 1905. aasta aprillis lõpetas ta 
sõjakooli oma lennu parimana, ülendati alamleit-
nandiks ja suunati teenistusse. 

1909–1912 õppis Laidoner Nikolai sõjaväeaka-
deemias Peterburis. 1911. aastal abiellus ta Peter-
buris poola päritolu aadlineiu Maria Kruszewskaga 
(1888–1978), kellega oli tutvunud juba Vilniuses.

1914. aastal ülendati Johan Laidoner kapte-

1919. aastal asutatud Eesti Vabastamise Sõja 
Muuseum taastati 2001. aastal Eesti Sõjamuu-
seumi – Kindral Laidoneri Muuseumi nime all. 

Ajaloost
Eesti Vabastamise Sõja Muuseum asutati sõjavägede ülem-
juhataja kindralmajor Johan Laidoneri päevakäsuga 19. 
jaanuaril 1919. aastal. Vabadussõja lahingud olid kestnud 
vaevu kaks kuud, mõni päev varem oli vabastatud Tartu ja 
Eesti Vabariigi püsimine ei olnud kaugeltki otsustatud.

1919. aastal nimetati muuseumi korraldajaks 6. jala-
väepolgu reamees rindefotograaf Taavet Poska. 1921. aasta 
novembris määrati ta muuseumi varahoidja kohusetäitjaks 
ja hiljem juhatajaks. Taavet Poska juhtis Eesti Sõjamuu-
seumi kuni 1940. aastani, kui muuseumis oli u 10 000 eks-
ponaati. Muuseumi kogudes oli palju relvi, püsiekspo-
sitsioonis olid trofeed – lahingutes võidetud Punaarmee 
üksuste lipud, mannekeenid Vabadussõja-aegsetes mund-
rites, sõjakaardid, ülemjuhataja sõjaaegse töökabineti si-
sustus ja palju muud. Muuseum asus sel ajal Tallinna va-
nalinnas aadressil Vene tn 5.

Pärast Eesti okupeerimist Punaarmee poolt 1940. aasta 
suvel Vabadussõja muuseum suleti ja varad tuli Vene tä-
navalt välja kolida. Need viidi esialgu Koplisse nn Punas-
tesse kasarmutesse. Hiljem anti kasutuskõlblik varustus 
Punaarmeele, osa eksponaate teistele muuseumidele, osa 
viidi Venemaale ja palju esemeid lihtsalt hävitati.

Uus algus ja tänane päev
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist ja Vene vägede väljavii-
mist kerkis päevakorda Eesti sõjavägede ülemjuhataja kind-
ral Johan Laidoneri endise suvekodu – Viimsi mõisa – saatus. 
1990. aastate alguseni asus mõisas NSV Liidu Balti laevasti-
ku raadioluure väeosa, mis oli jätnud hoonesse oma “kihistu-
sed”. 15. septembril 1993 otsustas Viimsi vallavolikogu raja-
da mõisa Viimsi valla muuseumi, mis asus koguma eeskätt 
Johan Laidoneri isikuga seotud esemeid ja teavet.

26. veebruaril 2001 asutati kaitseministri määrusega 
Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, mis 
asus Viimsi mõisa ja võttis üle valla muuseumi ruumid. 
Eesti Sõjamuuseumi taastamine algas tühjalt kohalt, sest 
sõjaeelsed varad olid hävinud või laiali jaotatud. Jätkati 
vallamuuseumi perioodil loodud kogude täiendamisega. 

Õnneks oli paljudel Eesti inimestel jätkunud julgust ja 
külma närvi säilitada väga väärtuslikke Eesti sõjaajalukku 
kuuluvaid esemeid, arhiive jms ja seda kohati sõna otseses 
mõttes maa all ja ahjutruupides. Neid esemeid ja doku-
mente hakati sõjamuuseumile annetama või üle andma.

Täna on Eesti Sõjamuuseum meie sõjaajaloo ja kultuu-
ripärandi koguja, säilitaja, uurija ja eksponeerija. Sõjamuu-
seumi ülesannete hulka kuulub ka Eesti kaitseväe ajaloo 
pidev talletamine, sõjaajalooalaste teadmiste levitamine nii 
kaitseväelaste, riigikaitseõpetajate, kooliõpilaste kui ka laie-
ma avalikkuse seas, sõjaajaloo teaduslike ja aimeraamatute 
väljaandmine, koostöö Eestis ja välismaal asuvate sõjamuu-
seumide ja sõjaajaloo uurimiskeskustega ning palju muud.

Eesti Sõjamuuseum

Mineviku tundmise 
asendamatust väärtusest

VALDUR MIKITA RääGIB MAAILMAKULTUURIST 
12. veebruaril kell 15 toimub Viimsi mõisas traditsiooniline 
kindrali sünniaastapäevale pühendatud mälestusloeng.

Seekordse mälestusloengu lektor Valdur Mikita kõneleb tee-
mal “Eesti kui maailmakultuuri taimelava“. Mälestusloengut il-
mestavad lühikontserdiga Peeter ja Pia Paemurru. Ühtlasi pü-
hitsetakse Kindral Johan Laidoneri Seltsi veterani, MTÜ Konstan-
tin Pätsi Muuseumi tegevjuhi Elle Leesi 80. sünnipäeva.

Laidoneri mälestusloeng toimub juba üheksandat korda. Ala-
tes 2008. aastast on mälestusloengut pidanud president Toomas 
Hendrik Ilves, kaitseminister Jaak Aaviksoo, professor Seppo Zet-
terberg, kindral Riho Terras, kindral Ants Laaneots, preester Vel-
lo Salo ning massisuhtluse eriteadlased Raul Rebane ja Ilmar Raag.

Enne loengu algust, kell 14.30 süüdatakse Viimsi mõisa par-
gis Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärgi juures küünlad. 

niks ja 1916. aastal alampolkovnikuks. Teda au-
tasustati mitme sõjalise teenetemärgiga.

1917. aasta detsembrist 1918. aasta veeb-
ruarini oli alampolkovnik Laidoner Vene armee 
Eesti rahvusväeosade kõrgeim sõjaline juht – 1. 
Eesti diviisi ülem. Vahetult enne Saksa okupat-
siooni algust pani Laidoner diviisiülema ame-
ti maha ja läks Venemaale. 1918. aasta lõpus 
pöördus Laidoner Eestisse tagasi ja Eesti ajutine 
valitsus nimetas ta 23. detsembril Eesti sõjavä-
gede ülemjuhatajaks polkovniku auastmes. Sõ-
javägede ülemjuhatajana juhtis Laidoner Eesti 
sõjaväge Vabadussõjas. 1919. aastal ülendati ta 
kindralmajoriks. Pärast Vabadussõja lõppu astus 
ta 1920. aasta märtsis ülemjuhataja kohalt taga-
si, ülendati kindralleitnandiks ja läks erru.

1920–1929 kuulus Laidoner riigikogu esimesse 
kolme koosseisu Põllumeeste Kogude fraktsiooni 
liikmena. Parlamendis juhtis ta väliskomisjoni.

1924. aasta 1. detsembri kommunistliku putši-
katse ajal kehtestas valitsus sõjaseisukorra ja kut-
sus Laidoneri sõjavägede ülemjuhatajaks. Pärast 
sõjaseisukorra lõpetamist 1925. aasta alguses lah-
kus Johan Laidoner uuesti sõjaväeteenistusest.

1934. aasta 12. märtsil kehtestas riigivanem 
Konstantin Päts kaitseseisukorra ja kutsus kind-
ralleitnant Laidoneri sõjavägede ülemjuhatajaks. 
1936. aastal kokku kutsutud Rahvuskogu töötas 
välja uue põhiseaduse, mis kehtestas tugeva 
presidendivõimu ja kahekojalise riigikogu. 1938. 
aastal valiti Päts presidendiks. Kindral Laidoner 
jäi sõjavägede ülemjuhatajaks ja ülendati 1939. 

aastal kindraliks. Riiki valitseti endiselt autoritaar-
selt, kehtima jäi kaitseseisukord. 

1940. aasta juunis okupeeris NSV Liit Eesti ja 
teised Balti riigid. 19. juulil 1940 küüditati Johan 
Laidoner koos abikaasaga Penza linna Venemaal, 
kus nad elasid järelevalvealustena kuni sõja algu-
seni. 1952. aastal mõistis NSV Liidu riikliku julge-
oleku ministeeriumi erinõupidamine Laidoneri 25 
aastaks vangi. Ta saadeti Vladimiri vanglasse, kus 
suri 13. märtsil 1953. Laidoneri säilmeid ei ole 
leitud; ta maeti vangla kalmistule, kuhu 1990. 
aastatel paigaldati mälestustahvel.

Maria Laidoner vabastati aasta hiljem ja tal lu-
bati 1950. aastate teisel poolel Eestisse tulla. Ta 
suri 1978. aastal Viljandi lähedal ja maeti Tallinna 
siselinna kalmistule poja kõrvale.

Johan Laidoner (1884–1953)

Viimsi mõisast 
sõjamuuseumiks

Johan Laidoner. Foto Wikipedia
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Sõjamuuseumi püsieks-
positsioon ja ajutised 
näitused jutustavad loo 
Eestis peetud sõdadest, 
eestlaste ja teiste siinse-
te rahvaste teenistusest 
teiste riikide sõjavägedes 
ja mujal maailmas peetud 
sõdadest, millest Eesti 
elanikel on tulnud osa 
võtta.

PÜSIEKSPOSITSIOONID 
Muinasajast I maailma-
sõjani 
Püsiekspositsiooni vanema sõ-
jaajaloo osa muuseumi esime-
sel korrusel kajastab pikka pe-
rioodi, alates muinasajast kuni 
20. sajandi alguseni. Pärast 
muistse vabadusvõitluse lõppu 
jaotati maa Taani, Liivi ordu ja 
piiskoppide vahel ning Eesti 
oli nende omavaheliste sõdade 
tallermaaks. Aeg-ajalt tegid siia 
rüüsteretki ka venelased ja lee-
dukad. Alates 16. sajandist võit-
lesid Eesti pärast juba Euroopa 
suurriigid: Rootsi, Poola, Vene-
maa ja Saksamaa.

Kuidas on selle aja jooksul 
muutunud suhtumine sõtta, rel-
vad, sõjameeste varustus ja sõ-
japidamisviisid? Kuidas töötab 
maailma vanim teadaolev – Ote-
pää lähedalt leitud tulirelv?

Ekspositsiooni keskmeks on 
eelmisest sajandivahetusest pä-
rit Vene 76 mm M1900 väli-
suurtükk. Need suurtükid olid 
Eesti kaitseväe relvastuses nii 
Vabadussõja ajal kui ka pärast 
sõda.

1914–1920
I maailmasõda ja 
Vabadussõda
Esimese maailmasõja ajal mo-
biliseeriti Vene armeesse või 
läks sinna vabatahtlikult umbes 
100 000 Eestist pärit sõdurit ja 
ohvitseri. 1918. aastal võitles Ees-
tist pärit baltisakslasi ka Saksa 
armees.

Enne 1917. aastat lahingud 
Eesti pinnale ei jõudnud. 1917. 
aasta sügisel vallutas Saksa ar-
mee tõsisema vastupanuta Saa-
re- ja Muhumaa. 1918. aasta 
veebruaris okupeerisid saksla-
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sed kogu Eesti. Samal ajal väl-
jakuulutatud Eesti Vabariiki nad 
ei tunnustanud. Märtsis sõlmiti 
Brest-Litovskis Saksamaa ja 
Nõukogude Venemaa rahule-
ping, mis lõpetas sõja idarin-
del.

1918. aasta novembris puh-
kes Saksamaal revolutsioon, 
keiser kukutati ja uus Saksa 
valitsus sõlmis läänerindel Com-
piègne’i vaherahu, mis lõpetas 
I maailmasõja. Saksamaa tun-
nustas de facto Eesti Vabariiki, 
viis okupatsiooniväed Eestist 
välja ja andis võimu üle Eesti 
valitsusele. 

1917. aastal formeeriti Ve-
nemaa ajutise valitsuse loal Ve-
ne armee eesti rahvusväeosad. 
1918. aasta alguses koosnesid 
need diviisi juhatusest, neljast 
jalaväepolgust ning ratsa- ja 
suurtükiväest. Saksa okupat-
sioonivõimud saatsid rahvus-
väeosad laiali. 1918. aasta no-
vembris kutsus Eesti valitsus 
eesti polgud jälle kokku ja 
neist sai loodava Eesti kaitse-
väe tuumik.

1918. aasta novembri lõpus 
alustas Punaarmee pealetungi, 
et vallutada tagasi endised Ve-
ne keisririigi alad ja Euroopas-
se tungida. Kiiruga koondatud 
Eesti kaitsevägi astus Punaar-
meele vastu. Algas Vabadus-
sõda. Punaarmee tõrjuti 1919. 
aasta alguseks Eestist välja. 
1920. aasta veebruaris sõlmi-
sid Nõukogude Venemaa ja 

Eesti Vabariik Tartu rahule-
pingu. 1921. aastal võeti Eesti 
täieõigusliku liikmena Rahvas-
teliidu liikmeks.

Vabadussõjas võitlesid Ees-
ti kaitseväes eestlaste kõrval 
teisedki siinsed rahvad: vene-
lased, baltisakslased, rootsla-
sed, juudid ja ingerlased. Sõ-
durivormi kandsid ka mõned 
naised. Eestit toetas Briti lae-
vastik ja Vene valgekaartlaste 
üksused, samuti soome, rootsi 
ja taani vabatahtlikud.

Ekspositsioon kajastab võit-
lusi Vabadussõja rinnetel, rel-
vi, sõjatandrit ja -propagandat. 
Lavastuses on esindatud nii Ees-
ti sõjaväelased kui ka vaenla-
sed: punaarmeelane ja Landes-
wehri sõdur.

1920–1940 ja alates 
1991
Eesti riigikaitse
Eesti riigikaitsel on kaks al-
gust. Eesti kaitsevägi sündis 
Vabadussõja ajal ja likvideeriti 
1940. aastal, kui Nõukogu-
de Liit Eesti okupeeris. Eesti 
riigikaitse loodi uuesti alates 
1990. aastate algusest. Esime-
sena taastati Kaitseliit, pärast 
Eesti iseseisvuse taastamist ka 
Eesti kaitsevägi, kaitseminis-
teerium ja teised riigikaitse-
asutused.

Eesti Vabariik taastati õi-
gusliku järjepidevuse alusel. 
Oma traditsioone peab au sees 
ka Eesti kaitsevägi. Enamik ük-
susi on sõjaeelse kaitseväe ük-
suste traditsioonide kandjad. 
Teiste hulgas on Eesti kaitse-
väe koosseisus nimelised üksu-
sed, mis said alguse vabataht-
like pataljonidena Vabadussõja 
ajal: Kuperjanovi pataljon, Ka-
levi pataljon ja Scoutspataljon.

Muuseumi väljapanekus on 
vorme ja relvi nii sõjaeelsest 
ajast kui ka tänapäeva kaitse-
väest. Mannekeenid kannavad 
sõjaeelse kaitseväe allohvitse-
ri vormi ning ratsarügemendi 
uhket nöörkuube ja punaseid 
pükse. 1990. aastate rasket al-
gust esitleb kindralleitnant Ri-
ho Terrase esimene ohvitseri-
vorm. Välja on pandud 2004. 
aastal NATOsse astunud Eesti 
Vabariigi kaitseväelase väli-
vorm, varustus ja kasarmusi-
sustus. Killuvesti, kiivrit ja rak-
meid saab külastaja ka selga 
proovida.

1939–1945
II maailmasõda
Teine maailmasõda Euroopas 
algas 1. septembril 1939. Nä-
dal varem olid NSV Liidu ja 
Saksamaa välisministrid sõlmi-
nud mittekallaletungilepingu, 
mille salajane lisaprotokoll jao-
tas Ida-Euroopa mõjusfäärideks. 
Eesti jäi NSV Liidu mõju-
sfääri. 1939. aasta septembris 

purustasid Saksamaa ja NSV 
Liit Poola riigi. Seejärel sun-
dis NSV Liit Eestile, Lätile 
ja Leedule peale vastastikuse 
abistamise lepingud. Balti rii-
kidesse paigutati NSV Liidu 
sõjaväebaasid.

1939. aasta novembris rün-
das NSV Liit Soomet, kes oli 
samasuguse lepingu allakirju-
tamisest keeldunud. Eesti riik 
pidi oma vennasrahva võitlust 
neutraalselt pealt vaatama. Siis-
ki oli kümneid eesti mehi, kes 
salaja Soome läksid, et vaba-
tahtlikuna Punaarmee vastu või-
delda.

1940. aasta juuni keskel 
okupeeris NSV Liit Balti riigid 
lõplikult. Hävitati Eesti riiklus 
ja algasid poliitilised repres-
sioonid riikluse kandjate vas-
tu, mis kulmineerusid umbes 
10 000 inimese küüditamisega 
14. juunil 1941, nädal aega en-
ne sõja algust NSV Liidu ja 
Saksamaa vahel. 

aastatel 1919–1925. Enamik 
Saksa sõjaväkke võetud eest-
lastest koondati 1944. aasta 
kevadel 20. Eesti SS-diviisi.

Tuhanded Eesti noored ei 
tahtnud Saksa sõjaväes teenida 
ja põgenesid Soome. Eestlas-
test formeeriti 1944. aasta al-
guses Soome armee 200. jala-
väerügement, mis sõdis Kar-
jala Kannasel. Augustis, enne 
Soome ja NSV Liidu vahera-
hulepingu sõlmimist, saadeti 
niinimetatud soomepoisid Ees-
tisse tagasi. Nad võitlesid pea-
letungiva Punaarmee vastu 20. 
Eesti SS-diviisi alluvuses, mil-
les teenimise vältimiseks nad 
olid Soome läinud.

Soome sõjaväes teenis um-
bes 3500 eestlast.

Rinne jõudis uuesti Eesti 
piirile 1944. aasta veebruaris. 
Sakslased kuulutasid välja aas-
takäikude 1904–1926 üldmo-
bilisatsiooni. Seda toetas oma 
avaldusega raadios ka Eesti riik-
luse kandja, viimane peami-
nister Jüri Uluots, kes nägi 
Eesti võimalikus vallutamises 
Punaarmee poolt surmaohtu 
eesti rahvale. Mandri-Eestis või-
deldi kuni 1944. aasta septemb-
ri lõpuni. Viimased Saksa ük-
sused evakueeriti Saaremaalt 
1944. aasta novembri lõpus.

Saksa sõjaväe mitmesugus-
tes üksustes teenis üle 70 000 
Eesti mehe.

1944. aastal Eestisse mars-
sinud Punaarmee 8. Eesti las-
kurkorpus pidas ohvriterohkeid 
lahinguid Saaremaal ning saa-
deti 1945. aasta kevadel saks-

Saksamaa ja NSV Liidu 
vahelise sõja ajal mobiliseeri-
ti 1941. aasta suvel üle 30 000 
eesti mehe Punaarmeesse. Al-
gul saadeti nad tööüksustesse, 
kus tuhandeid mehi suri nälja 
ja haiguste tõttu. 1942. aastal 
formeeriti ellujäänute baasil Pu-
naarmee 8. eesti laskurkorpus. 
1942./1943. aasta talvel võitles 
korpus Velikije Luki lahingus, 
kus sai surma mitu tuhat eesti 
sõjaväelast.

1941. aasta sügiseks vallu-
tas Eesti territooriumi Hitleri 
Saksamaa ja kehtestas siin oma 
okupatsioonirežiimi. Hulk eest-
lasi astus vabatahtlikult Saksa 
sõjaväe teenistusse, et bolševi-
ke vastu võidelda ja esimese 
punase aasta ohvrite eest kät-
te maksta. Saksamaa sõjaõnn 
pöördus ja sõdureid hakati mo-
biliseerima ka okupeeritud maa-
de elanike seast. 1943. aastal 
mobiliseeriti Saksa sõjaväkke 
Eesti mehed, kes olid sündinud 

Muuseumis on eraldi tuba pühendatud Eesti sõjaväelaste teenistusele välismissioonidel.

Sõjamuuseum on avatud kolmapäevast pühapäevani. 

II maailmasõda Euroopas algas 1. septembril 1939. Kõige täpsem 
informatsioon on aga kättesaadav II maailmasõja teematoas.

Vanema sõjaajaloo saal kajastab 
pikka perioodi, alates muinas-
ajast kuni 20. sajandi alguseni.
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laste vastu Kuramaale, kus 
langes samuti hulk mehi. 1944. 
aasta sügisel oli Eestis välja 
kuulutatud uus mobilisatsioon 
Punaarmeesse. Sõjaväkke võe-
ti üle 20 000 mehe.

II maailmasõjas võidelnud 
Eesti inimeste koguarv ei ole 
teada. Kõigi üksuste nimekir-
jad ei ole säilinud. Samuti tee-
nisid tuhanded mehed kas jär-
gemööda või vaheldumisi mit-
mes sõjaväes. Eelnenud hin-
nanguliste arvude pelk kokku 
liitmine ei anna isegi mitte 
hinnangulist tulemust.

Eesti kaotas II maailmasõ-
jas umbes viiendiku oma elani-
kest mahalastute, Gulagi van-
gilaagritesse saadetute ja sund-
asumisele küüditatutena, sõjas 
langenute ja tsiviilohvritena, 
holokausti ohvritena Eestis ja 
Saksamaa koonduslaagritesse 
saadetutena ning mobiliseeri-
tute, evakueeritute ja Eestist 
põgenenutena. Osa ellujäänu-
test pääses pikkade aastate jä-
rel vangistusest ja sundasumi-
selt tagasi, kuid kümned tu-
handed olid surnud ja kümned 
tuhanded asunud teistesse rii-
kidesse. Eesti kaotas ka kõik 
oma vähemusrahvused: saks-
lased viidi ümberasujatena Sak-
samaale, juudid, kes ei evakuee-
runud NSV Liidu tagalasse, lan-
gesid holokausti ohvriks, roots- 
lased viidi 1944. aastal Rootsi. 
Sama aasta lõpus liideti Vene 
NFSV-ga Petserimaa ja Narva-
tagune, kus elas suur osa Eesti 
venelastest.

II maailmasõja ruumi lavas-

tus vaatleb ajastut läbi kolme 
1938. aastal üheskoos Eesti sõ-
jakooli lõpetanud nooremoh-
vitseri saatuse, kes 1944. aasta 
septembris kohtuvad Emajõe 
lahingute ajal, kandes igaüks 
erineva sõjaväe vormi. Teine 
lavastus lubab heita pilgu kae-
vikusse Sinimägedes. Narva 
rindel ja Sinimägedes võideldi 
1944. aasta veebruarist sep-
tembrini.

Alates 1995
EKV välismissioonid
Eraldi ruumis kajastatakse Ees-
ti sõjaväelaste teenistust välis-
missioonidel, eriti Iraagis ja 
Afganistanis. Kui Iraaki saatis 
Eesti jalaväerühma, siis Afga-
nistani operatsioonis osales Ees-
ti kompanii tugevuse üksusega 
ning ajuti oli Eesti sõjaväelasi 
Afganistanis rohkemgi. 

Iraagis ja Afganistanis lan-
ges 11 Eesti sõdurit ja allohvit-
seri. Välismissioonide ruumis 
on neile pühendatud mälestus-
tahvel.

Lavastus esitleb Eesti kait-
seväelase varustust ja relvas-
tust kõrbetingimustes. Lisaks 
on välja pandud mõned Iraagi 
valitsusvastastelt võitlejatelt ära 
võetud relvad, osa neist iseval-
mistatud.

Pärast Afganistani välismis-
siooni lõppu toodi koos muu 
varustusega Afganistanist ära 
ka saun, mille kaitseväelased 
olid püstitanud oma baaslaag-
risse Helmandi provintsis. Saun 
ehitati Eesti sõjamuuseumi jaoks 
uuesti üles ja seda eksponeeri-
takse sõjatehnika angaaris ühe 
osana Afganistani missioonile 
pühendatud suuremast väljapa-
nekust. 

Relvatuba
Relvatoas on välja pandud va-
lik käsirelvi, aga ka kuulipil-
dujad ja kergemad miinipildu-
jad, mis olid kasutusel 20. sa-
jandil Eestis peetud sõdades. 
Ekspositsioonis on Eesti kait-
seväe standardrelvad Vabadus-
sõja ajast ja sõdadevahelisest 
perioodist – Vene vintpüss Mos-
sin-Nagant, Briti vintpüss P 14 
Enfield ja Jaapani Arisaka vint-
püss – või nende relvade modi-
fikatsioonid, mida toodeti Ees-
ti oma relvatööstuses Arsenal.

Relvatoa ehteks on Eesti Va-
badussõja kuulsamaid relvi – 
Briti kuulipilduja Lewis. Ha-
ruldasemate eksponaatide hul-
ka kuuluvad püstol FN Bro-
wing HP ning alates 1926. aas-
tast Arsenalis toodetud ja Ees-
tis väljatöötatud püstolkuuli-
pilduja AT.

Välja on pandud ka II maa-
ilmasõja aegseid käsirelvi.

Märgituba
Märgitoas esitletakse sõjamuu-

seumi teenetemärkide kollekt-
siooni. 20. sajandil teenisid eesti 
mehed ja naised Eesti kaitse-
väe kõrval ka mitme teise riigi 
sõjavägedes – nii tsaariarmees, 
Eestit okupeerinud NSV Liidu 
ja Hitleri Saksamaa sõjaväge-
des kui ka pärast II maailma-
sõda USA jt riikide armeedes. 
Mitme tänaseks surnud eestla-
sest ohvitseri teenetemärgid on 
hoiul sõjamuuseumis.

Eesti Vabadusristide, Kait-
seliidu Kotkaristide ja Punase 
Risti teenetemärgi kõrval on 
väljas ka 1930. aastatel asuta-
tud Riigivapi ja Valgetähe or-
denid. Eesti teenetemärke esin-
davad väljapanekus ka Kaitse-
liidu, Eesti kaitseväe ja kaitse-
ministeeriumi ning nende all-
organisatsioonide ametkondli-
kud teenetemärgid, samuti kait-
seväe üksuste ja Kaitseliidu ma-
levate märgid.

Üheks ekspositsiooni eh-
teks on kindralmajor Aleksan-
der Tõnissoni (1875–1941) tee-
netemärgid, alates tsaariarmees 
väljateenitud ordenitest ja lõpe-
tades sõjalise koostöö edenda-
mise eest annetatud Euroopa 
riikide ordenitega. Väljapane-
kusse kuuluvad ka Nõukogude 
armee kindralmajori Vello Vare 
ordenid, Saksa armee Raudris-
tid jt ordenid ja märgid ning 
USA armees kopteripiloodina 
teeninud kolonel Enn Tieten-
bergi ordenid ja medalid. 

Suurem osa Eesti Vabarii-
gi teenetemärkidest ja teistest 
märkidest valmistati Roman 
Tavasti märgitöökojas. Tavasti 
töökoja tööde näidised sõda-
devahelisest ajast on märgitoa 
keskel.

Kaitseliidu tuba
Kaitseliit on 1918. aastal asu-
tatud ja 1990. aastal taastatud  
vabatahtlik sõjaväeliselt korral-
datud riigikaitseorganisatsioon. 
Kaitseliidu koosseisu kuuluvad 
Naiskodukaitse ning noorteor-
ganisatsioonid Noored Kotkad 
ja Kodutütred. 

Kaitseliidu toas on üles pan-
dud Kaitseliidu telk, mida ka-
sutatakse väliõppuste ajal, koos 
sisustuse ja täisvarustuses man-
nekeenidega. Ekraanil näida-
takse filme Kaitseliidu ajaloost 
ja tänasest tegevusest.

Kindral Johan Laidoner
Johan Laidoneri ja tema pere-
konna mälestus on jäädvusta-
tud mõisahoone teise korruse 
kahes ruumis.

Laidoneri kabinet on ainus 
ruum mõisas, kus on säilinud 
19. sajandi teise poole inter-
jöörielemente aknaid ja ust ümb-
ritseva puitdekoori näol. Ka-
bineti mööbel on pärit sõjavä-
gede ülemjuhataja omaaegsest 
kabinetist Tallinnas Pagari tä-

naval asunud sõjaministeeriu-
mist.

Teine ruum annab ülevaate 
Johan Laidoneri (1884–1953) 
elust ja tegevusest. Stendid esit-
levad tema päritolu, haridus-
teed, teenistust tsaariarmees ja 
Eesti sõjaväes, välispoliitilist 
tegevust nii Eesti esindajana 
Rahvasteliidu täiskogu istun-
gitel kui ka Rahvasteliidu eri-
komisjoni juhina Mosuli piir-
konnas, aga ka arreteerimist 
NSV Liidu julgeolekuteenistu-
se poolt, vangipõlve ja surma. 
Käsitletakse ka tema isiklikku 
elu ja poolatarist abikaasa Ma-
ria Laidoneri elukäiku.

Välja on pandud Laidone-
ridele kuulunud esemeid. Väl-
japaneku pärliks on Johan Lai-
donerile annetatud teenetemär-
gid. II maailmasõja ajal õnnes-
tus sugulastel need Eestist väl-
ja viia. Eestisse tagasi jõudsid 
need USA presidendi George W. 
Bushi vahendusel 2004. aastal.

Sõjatehnika angaar
Muuseumi kollektsiooni kuu-
luvaid suurtükke ja soomukeid 
ning autosid ja veokeid säilita-
takse ja eksponeeritakse an-
gaaris, mis asub Vehema teel 
mõnesaja meetri kaugusel muu-
seumi peahoonest.

Rasketehnika väljapanekus 
esindatud tehnika pärineb pea-
miselt aastatest 1930–1960 ja 
suurem osa sellest kuulus eri 
riikide relvastusse II maailma-
sõjas ja külma sõja ajal. Välja 
on pandud ka valik sõidukeid, 
mida Eesti kaitsevägi kasutas 
1990. aastatel ja hiljemgi.

Ekspositsiooni raskuspunk-
tiks on Soome sõjamuuseumilt 
kingituseks saadud 24 suurtük-
ki ja 3 miinipildujat. Valikus 
on haubitsad ja kahurid, aga 
ka kerged jalaväekahurid, tan-
kitõrjekahurid ja õhutõrjesuur-
tükid. Kogukamad on Nõuko-
gude 130 mm kahur M-46 ja 
Saksa 88 mm õhutõrjesuurtükk 
8,8-cm-FlaK 18/36/37, kuid kol-
lektsiooni kuulub ka 150 mm 
suurtükk.

Külastajate huvi pälvib sa-
geli Saksa liikursuurtükk Sturm-
geschütz III, millised Soome 

l Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum asub Viimsi 
mõisas, Mõisa tee 1.
l Muuseum on avatud K–P k 11–18. 
l Rasketehnika angaar asub Vehema tee 1a (ca 300 m muu-
seumihoonest) ning on avatud maist oktoobrini reedest püha-
päevani k 11–18 ja külastus on TASUTA! Angaari külastamine 
teistel päevadel tuleb eraldi kokku leppida. Seoses sellega, et 
angaari ei köeta, soovitame külastuse väljaspool lahtiolekuae-
ga planeerida soojemale ajale.
l Piletiinfo:
- Püsiekspositsiooni külastamine on kõigile tasuta!
- Ajutiste näituste pilet maksab 2 € ja perepilet 4 €. Kaitseväe-
lased/veteranid, koolieelikud ja pensionärid tasuta!
- Kontserdipiletid: sooduspilet (õpilased, tudengid, pensionärid) 
6 €, tavapilet 8 €, kontserdipäeval 8 € ja 10 €. Tegevväelased, 
ajateenijad ja kaitseväe veteranid / eelkooliealised lapsed / 
puudega inimesed ja saatjad – tasuta!

sõjavägi soetas II maailmasõja 
ajal ja mis olid Soomes relvas-
tuses 1960. aastateni. Rootsi 
soomuk Tgbil m/42 on üks 
nendest, mille Rootsi 1990. aas-
tatel Eesti kaitseväele kinkis.

Sõjatehnika hallis avati 2015. 
aastal näitus Eesti kaitseväelaste 
11-aastasest teenistusest Afga-
nistanis. Ekspositsiooni kesk-
mes on Helmandi provintsis 
baaslaagris Camp Bastion Ees-
ti kaitseväelaste poolt ehitatud 
saun, mis pärast operatsiooni 
lõppu Eestisse toodi ja muu-
seumis uuesti üles seati. Näi-
tus esitleb Eesti kaitseväelaste 
tehnikat, relvastust, varustust ja 
vorme Afganistani missiooni 
ajal. Fotod kajastavad Eesti 
kaitseväelaste teenistust ja elu-
olu nii Camp Bastionis kui ka 
väiksemates patrullbaasides ja 
kontrollpunktides.

Külm sõda
1946–1991 külma sõja ekspo-
sitsioon on uuendamisel. Vars-
ti saame teada, kuidas jätkus 
II maailmasõja ekspositsiooni 
lavastuse osaliste elu pärast 
sõda!

AJUTISED NäITUSED 
Kuni 6. märtsini 
Varustus ja vidinad 
elu ja surma piiril
Pikendasime Rootsi armeemuu-
seumi rahvusvahelise rändnäi-
tuse “Varustus ja vidinad elu ja 
surma piiril” (“Bits and Pieces 
between Life and Death”) väl-
japanekuperioodi kuni 6. märt-
sini.

Vitriinides on eksponeeri-
tud üle 1200 eseme, mida ka-
sutasid 19. ja 20 sajandi sõda-
des (Buuri sõjas, I ja II maa-
ilmasõjas) erinevate armeede 
sõdurid söömiseks, joomiseks, 
pesemiseks, haavade eest hoo-
litsemiseks ja paljuks muuks.

Erinevalt tavapärastest sõ-
jamuuseumi eksponaatidest on 
selles kogus vähe relvi. Küll on 
aga välja pandud hulk asju sõ-
duri igapäevaelust: alates kam-
mist, habemenoast, RayBani 
päikeseprillidest ja nööbihar-
kidest vorminööpide poleeri-
miseks kuni sõnaraamatute ja 
nn kaevikukunstini – sõdurite 
endi poolt valmistatud eseme-
teni.

Näiteks on kogus II maa-
ilmasõja ajal Briti kuninglike 
õhujõudude varustusse kuulu-
nud ellujäämiskomplekt, mil-
lesse muuhulgas kuulus sig-
naalpeegel, kalapüügivarustus 
ja jäneste püüdmise paelad koos 
kasutusjuhenditega.

Näitusel on hulk mõtlema-
panevaid esemeid, mis aitavad 
mõtestada sõda kui väga mit-
mekülgset fenomeni. Üks vär-
vikamaid neist on 1940. aastal 
Inglismaal disainitud gaasi-
mask lastele, millele anti sel 
ajal populaarse koomiksikan-
gelase välimus, et lapsed nõus-
tuksid maske surmava gaasi-
ohu korral justkui mängu osa-
na pähe tõmbama.

Esmakordselt 2010. aastal 
Stockholmis eksponeeritud näi-
tust on menukalt esitletud Nor-
ras, Belgias, Poolas ja viimati 
Valgevenes.

Tule külasta näitust üksi 
või koos perega – uurimisväär-
set leiab igaüks!

Eesti Sõjamuuseum

Muuseumis on eraldi tuba pühendatud Eesti sõjaväelaste teenistusele välismissioonidel.

2015. aastal kinkis Poola 
sõjamuuseum (Muzeum Wojska 
Polskiego) sünnipäevaks tanki 
T-34/85. 

Johan ja Maria Laidoner.

Fotod Eesti Sõjamuuseum



Peenemate luude purustamiseks lase haugifilee läbi hakklihama-
sina. Lõika siiafilee kuubikuteks. Haki porrulauk poolrõngasteks. Su-
lata paksu põhjaga potis või, lisa jahu ja prae tasasel tulel 5 minutit. 
Lisa valge vein ja sega korralikult, lisa kalaluudest valmistatud pul-
jong ja sega korralikult läbi. Kui kaste läheb keema ja hakkab pakse-
nema, lisa vahukoor. Keeda 3–4 minutit ja lisa porrulauk. Keeda veel 
5 minutit ja maitsesta. Lisa kala ja sega kõik läbi. Tõsta pott tulelt ära, 
maitsesta vajadusel veel ja lisa till (värske või konserveeritud). 

Muretaigen: 50 g võid, 2 muna, 1 klaas paksu hapukoort, 3 klaa-
si jahu, 1 tl soola.

Sega koostisained omavahel läbi, tõsta 1/4 taignast kõrvale ning 
rulli ülejäänud osa ära. Suru rullitud taigen võiga määritud vormi ja 
kata taigen täielikult fooliumiga. Taigna paisumise vältimiseks ase-
ta fooliumile kuivatatud herneid, riisi või ube. Küpseta 180-kraadises 
ahjus u 30 minutit. Võta ahjust välja, jahuta. Tõsta täidis taignale, tee 
ülejäänud taignast kaas peale, määri pealt munakollase ja vee segu-
ga ning küpseta ahjus 30 minutit, kuni kaas on küpsenud. Jahuta ja 
tükelda või serveeri kuumana tervelt.

Hollandi kaste: 1 sl valge veini äädikat, 4 sl vett, 1 tl valget pi-
part, 4 munakollast, 200 g võid, poole sidruni mahl, soola.

Sega potis äädikas, vesi ja purustatud valge pipar. Aja keema ning 
jahuta seejärel maha. Sulata või, kuid ära lase keema. Lisa äädikavet-
te munakollased ning soojenda segu tasasel tulel pidevalt ja hoolikalt 
vispliga segades 6–8 minutit. Kui munad muutuvad paksuks vahuks, 
lisa sulatatud või, segu samal ajal vispliga segades. Maitsesta soola 
ja sidrunimahlaga. 

APELSINI- JA KONJAKIPUDING
Puding: 3 klaasi kartulitärklist, 1 klaas vahukoort, 100 g võid, 6 mu-
na, 1/2 klaasi suhkrut, 6 apelsini, 1/2 klaasi konjakit või brändit.

Riivi apelsinidelt koor, vältides 
valget ja kibedat osa. Pressi apel-
sinidest mahl välja ja keeda se-
da koos suhkruga seni, kuni alles 
on jäänud umbes ühe klaasi jagu 
mahla. Sega kartulitärklis potis va-
hukoore, või ja keedetud apelsini-
mahlaga. Keeda tasasel tule kuni 
segu hakkab paksenema. Jahuta 
maha, lisa riivitud apelsinikoor ning 
vispelda ükshaaval sisse munakol-
lased. Lisa konjak. Vahusta muna-
valged ning sega vaht mahlase-
gusse. Määri küpsetusvorm võiga 
ning puista peale rohket suhkrut. 
Vala täidis vormi ja küpseta ahjus
180 kraadi juures 20–30 minutit. Serveeri värske apelsiniviilude või ka-
ramellikastmega. 

Karamellikaste: 1 klaas suhkrut , 1 klaas vahukoort, 4 sl kon-
jakit või brändit.

Sulata ja pruunista suhkrus kuivas potis. Lisa vahukoor ja keeda se-
gades, kuni kaste pakseneb. Lisa brändi ja jahuta. 
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Viimsi mõis – perekond Laidoneride kodu

Läheneva vabariigi aasta-
päeva puhuks peolaua 
katmisel murrab küllap 
iga perenaine pead, mida 
lauale panna. Tahaks ju 
midagi erilist, aga samas 
ka traditsioonilist. 

Väga sobilik on siin hankida 
inspiratsiooni Maria Laidoneri 
kokaraamatust, mis, nagu on 
kirjutanud kunagine Laidoneri 
muuseumi direktor Indrek Ta-
rand, on “ühtaegu ajalooallika-
te publikatsioon, eri rahvuste 
koos töötamise ilmekas ja po-
sitiivne näide ning sellele li-
saks klassikaline kokaraamat. 
Ja mõistagi kummardus Vaba-

Retsepte Maria Laidoneri kokaraamatust
dussõja juhi abikaasale, kes hi-
lisemas elus pidi selle eest van-
gipõlve ja sisepagulust kanna-
tama.“ 

Tegemist on ajastut taasta-
va kultuuriraamatuga, mis ba-
seerub omaaegse menuki, Je-
lena Malohhovetsi kodundus-
raamatu toiduosa taaselustami-
sel, millele on lisatud ajalooli-
si fotosid elust Viimsi mõisas 
Teise maailmasõja eelsel ajal 
ja väljavõtteid Maria Laidone-
ri kirjutatud kirjadest.

Proua Laidoneri retseptid 
pole üleliia lihtsad ega ka kae-
lamurdvalt keerulised. Tõsi, tä-
napäeval võib olla raske han-
kida kitse- ja põdrakonte, va-
sikakopsu, veisesaba, jõevähki 
või faasanit, kuid hea tahtmise 
korral pole midagi võimatut. 
Tsaari pliinid viivad keele alla, 
aga nende valmistamisega tu-
leb varakult pihta hakata, kui 
tahta peoõhtuks valmis saada. 
Ühesõnaga, tuleb varuda kan-
natust, et leida sobiv tooraine 
ja aega toitude valmistamiseks. 
Siin pole kindlasti tegemist 
kiire ja säästliku kokkamisega, 
toidud sobivad väärikale peo-
lauale. Magustoidu või kooki-
de osas pole proua Laidoneri 
valik just suur, aga see-eest 
suupärane. 

Viimsi Teataja

VEISESABA SUPP
3 veisesaba, 4 l vett, 1 väike porgand, 1/2 väikest petersellijuurt, 
1/6 sellerijuurt, 1/3 pastinaaki, 1 klaas portveini, 2 sl jahu, 2 sl 
võid.

Pane veisesabad ööpäevaks külma vette seisma, vaheta vett vä-
hemalt 4 korda. Tõsta sabad potti ja vala neile peale puhas külm vesi. 
Lase keema. Keemise ajal riisu vahukulbiga pinnale kerkinud vaht. 
Pane puljongipotile küpsetuspaberist kaas peale ja keeda 4 tundi, li-
sades aeg-ajalt vett. Seejärel lisa hakitud juurviljad ja 1/2 klaasi port-
veini ning keeda veel tund aega. Kurna puljong läbi sõela. Eemalda 
liha kontide küljest. 

Maria Laidoneri kokaraamatut 
on võimalik soetada Eesti 
Sõjamuuseumist.

Prae jahu pannil. 4 minuti pärast 
lisa jahule või ja prae seni, kuni se-
gu muutub kergelt pruunikaks ja on 
tunda pähklilõhna. Lisa ülejäänud 
portvein ja puljong. Aja keema. Mait-
sesta soola, värske pipra ja sidruni-
viiluga. Serveerimisel pane supitald-
rikule põhja liha ja vala supp peale. 

Röstitud rukkileib küüslaugu-
võiga: Prae rukkileivaviilud rafi-
neerimata päevalilleõlis. Lase potis 
või keema ja riisu vaht. Lase võil 
nõrguda läbi puhta köögirätiku. Se-
ga võisse peeneks hakitud küüs-
lauku, paprikat või mädarõigast, pe-
terselli, musta pipart ja murulauku. 

HAUGI- JA SIIAPIRUKAS HOLLANDI KASTMEGA

Täidis: 5 sl võid, 5 sl jahu, 1/2 klaasi valget kuiva veini, 1 klaas 
kalapuljongit, 1/2 klaasi vahukoort, 1 suur tükk porrulaugu val-
get osa, 1 haugifilee, 2 siiafileed, tilli, soola, valget pipart.
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Merekultuuri aasta vältel 
valiti välja 12 kala, kellel 
igaühel on oma kuu. Veeb-
ruarikuu kala on ahven. 

Ahven on ahvenlaste sugukon-
da (Percidae) ahvena perekon-
da (Perca) kuuluv röövkala. Ah-
ven on levinud pea kogu Eu-
raasias, Eestiski konkureerib 
ahven haugiga levinuima kala-
liigi tiitli pärast. Elab järvedes 
(92% Eesti järvedest!), jõge-
des, tiikides, lahtedes ja riim-
vetes. Mõnedes meie soo- ja 
metsajärvedes on ahven ainus 
kalaliik.

Levinud kalana on ahvenal 
ka palju rahvapäraseid nimetu-
si, neist tuntumad ilmselt ah-
venas ja vops. Kagu-Eestis kut-
sutakse ahvenat ahun, ahunas, 
väikeseid ahvenaid on kutsu-
tud ahvenakirp, ahvenalutt, Saa-
remaal rulku, Võrtsjärve kan-
dis moks. 

Kena ja värvikireva ahvena 
jässakas keha lameneb kergelt 
külgedelt. Ahvenal on suured 
oranžid silmad, rohekaskolla-
sed küljed ja oliivi- või must-
jasroheline selg ning valkjas-
hõbedane kõht. Ahvena küljel 
on 5–8 tumedat püstvööti. Ui-
med on samuti kirjud – ahvena 
kõhu-, saba- ja pärakuuimed 
on erkpunased, oranžid või erk-
kollased, rinnauimed kollased, 
eesmine seljauim sinakashall, 
tagumine rohekaskollane. Te-
ma lõpusekaante taga asetse-
vad rinnauimed on praktiliselt 
läbipaistvad. Ahvenal on kaks 
eraldatud seljauime, mille ta 
ajab turri toiduotsingul või häi-
ritud olekus. Eesmine selja-
uim on tumedamate laikude 
ja tugevate teravate ogadega. 
Tagumine on rohekamat tooni 
ja pehme, ilma ogadeta. 

Ahvena soomused on väga 
karedad ning tal puuduvad 
hambad. Tema eralduv lõualii-
ges võimaldab tal neelata kalu, 

kes on praktiliselt pool ahvena 
enda suurusest. Ahvenad või-
vad moodustada suuri, mõni-
kord kümnetesse meetritesse 
ulatuvaid hõredaid kogumeid. 
Kalad on seal üksteisest tava-
liselt 0,3–0,5 meetri kaugusel. 
Õhtu eel hakkavad parved hõ-
renema ja kalad asuvad edasi-
tagasi saalides nälga kustutama.

Kudemisperiood algab va-
rakult, mil vee soojus on alles 
8°C. Emasahven heidab välja 
marjalindi 5 sekundi jooksul. 
Kohe on kohal ka isasahvenad, 
kes selle viljastavad. Emane 
jääb ligikaudu viieks tunniks 
marjalindi juurde ega lase sel-
lele teisi kalu juurde. Marjalint 
on pikk torujas moodustis, mis 
moodustub üksteisega ühen-
duses olevatest marjateradest 
ning on kinnitunud ühe otsa-
ga veekogus olevatele puu-

nottidele ja kividele. Tormide 
mõjul kanduvad need sageli 
tervelt või tükeldatult laiali. 
Marjastaadium kestab sõltuvalt 
temperatuurist 4–21 päeva. Koo-
runud ahvenahakatised elavad 
mõne päeva üksikult, seejärel 
koonduvad parvedesse ja alus-
tavad avaveelist eluviisi.

Noor ahven toitub peami-
selt vees elutsevatest putuka-
test ning läheb tasapisi üle vii-
dika, särje, roosärje ning isegi 
endast väiksema ahvena toidu-
le. Ahven kasutab oma triibu-
list maskeeringut, et varjuda 
roovarte, risuhunnikute ja tihe-
da taimestiku vahele. Selge vee 
korral eelistavad nad sügavat 
vett, kus ta näeb kaugelt võima-
liku vaenlase lähenemist.

Kala suurus oleneb vanu-
sest, emased kasvavad isastest 
kiiremini ja elavad kauem. Meie 

vetes on aastane ahven ena-
masti 6–7 cm pikk ja kaalub 
vaid 2–3 g; kolmeaastane ah-
ven on u 15 cm pikk ja kaalub 
28–37 g, viieaastane 19–20 cm 
pikk ja kaalub 80–110 g; seits-
meaastane u 25 cm ja kaalub 
170–240 g. Poolekilone ahven 
on umbes 10 aastat vana ja kolm-
veerandkilone-kilone umbes 15 
aastat vana. Eesti vetes kasvab 
ahven kõige kiiremini Peipsi 
järves – sealsed viieaastased 
pelagiaaliahvenad võivad kaa-
luda kuni 250–300 g. Meie kõi-
ge suurem – 2,8 kg kaalunud ah-
ven püüti Peipsi järvest 1964. 
aastal, maailmarekordi tiitlit 
kannab aga 1941. aastal Soo-
mes püütud 2,6-kilone ahven.

Head isu!
Ahven on populaarne toiduka-
la tänu oma tihkele valgele li-
hale ning sageli nimetatakse te-
da parimaks mageveekalaks. 
Maitsvaima ahvena saate hau-
tades või küpsetades. Lastes ah-
venafileedel mõnda aega seista 

Veebruarikuu kala – ahven 

AHVENA PAJAHAUTIS
1 kg puhastatud ahvenaid või 0,6 kg ahvenafileed, 100 g koo-
revõid, 2 dl valget kuiva veini, 2–3 hapukurki, 4–8 küüslaugu 
küünt, 2 dl hapukoort, rohkelt maitserohelist: tilli, peterselli, 
murulauku vms, soola

Puhasta ahvenad sisikonnast ja soomustest. Soomuste võt-
mise asemel võid kalad ka nülgida. Kui jätad kaladele pead ot-
sa, võta välja lõpused. Kõige mugavam on valmis rooga süüa 
siis, kui see on valmistatud ahvenafileedest, ent luudega kala-
dest tehtud roa maitse on mõnede sööjate arvates justkui toe-
kam, täidlasem. 

Võta ahjupott ja pane selle põhja koorevõi, vala sinna val-
ge vein, lisa hapukurk kas hakituna, purustatuna või hapukur-
gimahlana, küüslauk peeneks hakituna või purustatuna. Nüüd 
lao potti ahvenad või ahvenafileed ja raputa ka natuke soola. 
Vala potti niipalju vett, et kalad oleksid sellega kenasti kaetud. 

Pane pott 150°C ahju ning lase roal kolmveerand tundi hau-
duda. Võta pott korraks välja ning sega roasse rohkelt tilli, pe-
terselli või muid maitsetaimi. Võta ka roa pealt leent, nii 1–2 dl, 
sega see hapukoorega läbi ja vala siis tagasi ahvenatele. Hauta 
veel umbes veerand tundi.

Juurde sobivad keedukartulid või riis.

Allikas: Koržetsite õpiköök

Ahvenat leidub peaaegu kõigis Eesti järvedes. Foto erakogu

soolas ning sidrunis, tuleb kala 
maitse tugevamalt esile. Ah-
ven on maitsev ka grillil val-
mistatuna või suitsutatuna.

100g ahvenafileed sisaldab: 
373 kJ, 89 kcal, 1 g rasva ja 18 g 
proteiini.

Ilmaennustamine 
ahvena järgi
Ahvena järgi on vanad eestla-
sed ilma ennustanud. Rahva-
pärimuses viitab keskmisest 
erksam rinna-, kõhu- ja saba-
uimede värv tavaliselt külme-
ma talve tulekule. Tagumisel 
seljauimel on sinakasmust laik 
– mida suurem ja tumedam an-
tud laik, seda külmemat talve 
oli oodata.

Rahvapärimuses on ahve-
na kudemist seosesse viidud 
linakülvi ajaga – see on üks 
linakülvi orientiire. Omakorda 
on optimaalseks linakülviajaks 
peetud toominga õitsemise ae-
ga. Tegelikult algabki ahvena 
kudemisaeg pärast jääminekut 
ja kestab aprilli teisest poolest 
mai teise pooleni. Keskmine 
kudemisaeg on linakülviajast 
niisiis veidi varasem. Õngit-
sejate hinnangul võis seejärel 
püügiedu oodata: kibuvitsa õit-
semisega algab ahvena võtmi-
seaeg (Keila). Kõige paremat 
õngitsemise õnne teati olevat 
vanal kuul (Jõhvi). Mõnikord 
otsustati püügiedu üle selle jär-
gi, missugune kala esimese-
na kätte saadi. Ahven kuulus 
eelistatute hulka, mõnel juhul 
isegi kõrvutavalt haugiga. Kui 
esimesel püügil püünisesse tuli 
havi, siis visati see kohe merre, 
sest havi on näljane kala, ja see 
rikuks kogu saagi. Kui aga oli 
esimesel püügil ahvenas, siis 
oli rõõmu küllalt, sest ahvenas 
oli õnnekala ja saak pidi tule-
ma hää. 

Viimsi Teataja
Allikad: merekultuur.ee, kala-

paik.ee, opikook.ee, folklore.ee

TASUTA ÕIGUSABI 
VÄHEKINDLUSTATUTELE

Nõustamispäev Viimsis
1.03.2016 kell 12.00–16.00  

(vallavalitsuse hoones, nelgi tee 1, Viimsi,  
apteegipoolsest uksest, jälgi juhatavaid silte) 

eelregistreerimine ja info tel  6015 122  
nõustamiskeskus Tallinnas, köleri 8.               

Tasuta õigusabi põhjendatud valdkondadeks hindab õTB 
tavalise inimese tavalise õiguseluga seotud valdkonnad: 

peresuhted, võlad, eluasememured, töösuhted, täitemenetlus 
jm (sotsiaalhooldus-, perekonna-, pärimis-, töö-, võla- 

(sh elamu)õigus).
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Kes hommikuti turul käib, 
see asjata ei longi! Viimsi 
taluturg on talvehooajal 
avatud igal laupäeval 
kell 10–14, mil kohal on 
erinevate talude toodang.

Mägra talu perenaine Valenti-
na Suviste on talvistel turupäe-
vadel teinud sooja toitu 100% 
enda kasvatatud saadustest. Ol-
gu selleks siis hapukapsa- või 
kanasupp – uus üllatus igal tu-
rupäeval. Tema tootevaliku suu-
rimaks hitiks on hapendatud 
kurgid, mis pärit suurtest tün-
nidest tema kodutiigi põhjast. 
Perenaise Valentina sõnul on 
see hapendamise viis väga va-
na, nii ei hapne kurgid kunagi 
üle. Mägra talu peremees on 
aga jahi- ja kalamees. Tema 
metsa- ja mereretkede tulemu-
sel jõuab lettidele põdrasült ja 
marineeritud kalatooted.

Eelmise aasta septembris 
jõudis minuni inspireeriv 
töökuulutus, kus otsiti 
Rannarahva muuseumile 
juhatajat. See meelitas 
rutiinivaba tööga ning 
lubas täispurjedes muu-
seumimerel seilamist ja 
mahedat mereõhku. 

Kui oled töötanud kolmteist 
aastat Eesti haridussüsteemis, 
siis ei pidanud kaua mõtlema
– pakkumine oli ahvatlev, nee-
lasin konksu alla. Ja pean tun-
nistama, et rõõm oli suur, kui 
kuulsin, et osutusin valituks. Esi-
mese täiskoormusega tööpäe-
va sain muuseumis kirja käes-
oleva aasta jaanuaris, kui har-
jumatult külmas majas võtsid 
mind vastu soojad ja lahked 
inimesed.

Tulin muuseumisse tööle 
teadmisega, et mittetulundus-
ühingud või sihtasutused koon-
davad inimesi, kes töötavad 
teatud väärtuste hoidmise ni-
mel, mis ei ole ehk olulised 
ülejäänud ühiskonnaliikmetele. 
Imetlen neid, kes pühendumu-
sega kulutavad aega ja ener-
giat, et ujuda vastuvoolu, an-
des panuse millessegi, millesse 

nad ise usuvad. Inimesed, kes 
töötavad selleks, et säilitada ja 
tutvustada meie randlaste aja-
lugu ja kultuuri, on näide sel-
lest, mis iseloomustab eelpool 
kirjeldatud mõtet. Tõsiasi, et muu-
seumis töötamine on elustiil mit-
te amet, sai kinnitust esimestel 
nädalatel kolleegidega tutvu-
des. Rannikuäärse subkultuuri 
pärandit peab hoidma ja noo-
remale põlvkonnale jutustama. 
Eesti rannajoone kogupikkus 
on 3793 km, nii et randlaste lu-
gusid, millest rääkida, jätkub. 
Tunnen heameelt, et saan koos 
töötada inimestega, et jutusta-
da, mõtestada ja hoida Eesti 
rannakultuuri pärandit. 

Küllaltki levinud on arva-
mus, et muuseum on koidest 
kopitav asutus, kus kurjad tä-
did istuvad mugavalt toolil näi-
tussaali nurgas ja otsivad ohv-
rit, keda manitseda, kui külas-
taja hääl kõlab lubatud det-
sibellide tasemest valjemini. 
Vastupidi, tänapäeva muuseum 
on multifunktsionaalne, suudab 
olla ajas ja ruumis dünaamiline 
ning kaasab oma tegevustesse 
aktiivselt külastajaid. Sealjuu-
res ei unustata traditsioonilisi 
ülesandeid, mida üks mäluasu-
tus täitma peab. Lisaks mere-
äärse kultuuripärandi säilitami-
sele ja tutvustamisele soovib 
Rannarahva muuseum olla Viim-

Rannarahva kodus on kõik oodatud

Sirje Sahvri perenaise tal-
vine üllatus on kuusevõrse li-
monaad, mis pakatab vitamii-
nidest ja peletab eemale kõik 
viirused. Ka lihatoitude juurde 
soovitab ta lusikatäie tervist li-
sada. Tervisepomm koosneb 

si valla vaimne keskus (kogu-
konna vestlusõhtud, haridusprog-
rammid lastele, kontserdid ja 
vabaõhuetendused jne), aseta-
des rõhu inimesele ja kogukon-
nale ning piirkondlikule aja-
loolisele identiteedile. Ranna-
rahva muuseum kui rannarah-
va kodu on mõte, millele siin-
juures toetuda. Loomulikult on 
rannarahva kodu uksed avatud 
kõikidele külastajatele, kuid 
meeldiv oleks näha muuseu-
mis veelgi enam viimsilasi.

SA Rannarahva Muuseu-
mist on kujunenud kaubamärk, 
mille olulisus ei piirdu ainult 
Viimsi vallaga, vaid seda tun-
takse ja hinnatakse mäluasu-
tuste seas kõikjal Eestis. Siin-
kohal tuleb tänada ametist lah-
kunud juhatajat Riina Aasmad, 
kes rajas muuseumile tugeva 
pinnase, mille pealt kasvada 
ja areneda. Hea lugeja, aasta 
2016 on kuulutatud ametlikult
merekultuuriaastaks, mida võik-
sime väärikalt tähistada. Ran-
narahva muuseumi uksed on 
avatud, et üheskoos vaadata näo-
ga mere poole. 

Indrek Jalas
SA Rannarahva Muuseum 

juhataja

UPPUMATUT KUNSTI LUUES
Rannarahva muuseum valmistab ette näitust “Piirideta 
meri“, mille teemaks on Soome laht kui kultuuride, idee-
de, rahvaste ning kaupade liikumiskoht. 
Näituse ehitamisel tahame võimalikult palju materjali taaska-
sutada. Loome sellest, mis seisab kasutuna või on üle. Koha-
lik elanik või ettevõtte saab abiks olla, kui tal on euroaluseid, 
laua-, liistu- ja prussijuppe. Sobib materjal, millel pikkust vähe-
malt 50 cm. 

Teateid ootab 1. märtsini Kadi Karine: kadi@rannarahva-
muuseum.ee või tel 5625 2517.

Tasuks igavene tänu ning kutse pidulikule rikkalikult kaetud 
lauaga avamisele. Võimalikud ka muud kokkulepped! Näituse 
avame 29. märtsil. 

Mõtle säästlikult! 
Rannarahva muuseum

meest, mädarõikast, küüslaugust 
ja jõhvikatest. Kui igatsed ko-
dumaise marja järele, siis kül-
mutatud kujul leidub sahvri sü-
gavustes ka metsmaasikaid.

Priileiva peremees Ain Ka-
bal rõhutab, et üha enam kas-
vab nõudlust teravilja-, pärmi-, 
gluteeni- ja laktoosivabadele 
toodetele. Turul on Ain erine-
vate leibadega. Need on sobi-
likud nii diabeetikutele kui ka 
gluteenitalumatutele. Samuti 
saab temalt tellida šokolaadi-
torti ja mesist banaanikooki, 
küpsistest on nii magusaid kui 
ka soolaseid, singi-juustumuf-
fineid, šokolaadi- ja ka must-
sõstramuffineid. Kõik küpseti-
sed on gluteenivabad.

Voorse piimakitsede talu pe-
remees Rein pakub talvepe-
rioodil kitsekohupiima kohu-
kesi. Neid on nii naturaalseid, 
roosuhkruga kui ka kamaga. 

Kuigi jõulud on läbi, on siiani 
nõudlus tatrajahuga piparkoo-
gitaigna järele, mis erineval küp-
setustemperatuuril annab eri-
neva maitse. Õpetussõnu jagab 
Rein soovijatele kohapeal. Te-
maga jagab kioskipinda Oliver 
Pullisaar, kelle müügiartikliks 
on kodukali. Kes meist ei mä-
letaks kollaseid kaljaautosid 
maitsva märjukesega. Just sel-
lesama vana retsepti järgi val-
mib ka tema kali.

Pärna talu peremees Mati 
laud on lookas erinevatest suit-
sulihatoodetest. On pardi- ja ka-
nafileed, seljakarbonaadi ja pee-
konit. Leidub ka eesti mahe-
veise välisfileed pipraga, mis 
on paljude lemmikuks saanud. 
Kuumsuitsuahjus on nad sta-
biilse 74 kraadiga küpsenud vä-
hemalt 20 tundi. Võib vaid ette 
kujutada, milline hõrk maitse 
sel kõigel on. Samuti on pe-

Taluturu talvine menüü
remees Mati agar leivaküp-
setaja. Sortiment on lai. Ega 
siis sink ilma leivata laual käi. 
Kõige minevam kaup on kane-
piseemneleib ja mitmeviljase-
pik. Rosinasai ja jõhvikamoo-
siga rullbiskviit on samuti alati 
kaasas.

Pille Leiva perenaise me-
nüüst leiad gluteenivabad koo-
gid ja tordid, lisaks suurem va-
lik tatrajahutainast pirukaid – 
porgandi, kapsa, kaalika ja lam-
balihaga. Kindlasti on kaasas 
ka armastatud sibulapirukad. 

Eesti And on aasaringselt 
väljas metsa- ja aiasaaduste-
ga. Kõik pakutav on korjatud 
Eestimaa metsadest ja aeda-
dest. Nende tooted – soolatud 
ja marineeritud männiriisikas, 
soolatud ja marineeritud kuke-
seen ning hapukurk on tunnus-
tatud pääsukese märgiga “Tun-
nustatud Eesti Maitse”. Lisaks 

sellele, et šampinjonid on Eesti 
Anni üks populaarsemaid too-
teid, saab igaüks ostetud see-
nekarbiga toetada Kodutunde 
abivajajaid.

PepeKala kalaäri tõenäoli-
selt tutvustamist ei vajagi. Üle 
kahekümne aasta on Viimsist 
pärit Reet kalamüügiga tege-
lenud ja tema hingel on ikka 
olnud see, et Viimsi taluturul 
oleks igal nädalavahetusel saa-
daval vaid parim kala. Hooajal 
loomulikult värskelt püütud Ees-
ti kala, aga valik on lai, sinna 
mahuvad ka suitsutatud, kui-
vatatud ja veel mitmel erine-
val viisil töödeldud uimelised. 
Kala järgi tullakse Viimsisse 
turule ka teiselt poolt Tallinna. 
Reet ise ütleb, et reklaami ei 
peagi tegema – hea kala toob 
kalasõbra ise kohale.

Helen Kruusvee       
Taluturu perenaine

Igal talul on oma majakene.

SA Rannarahva Muuseum uus juhataja Indrek Jalas soovib, et muu-
seum oleks ka Viimsi vaimne keskus. Foto Rannarahva muuseum
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Kuni 20. veebruar 
Epp Maria Kokamägi näitus 
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus ja Rannarahva muu-
seumis

Kuni 14. veebruar
Ly Bremraudi õlimaalide näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis

Kuni 29. veebruar
Raamatuväljapanek lastele 
“Häid sõpru raamatuist!“
Täiskasvanutele “Eesti 
kirjandus – oma ja hea“
Randvere raamatukogus

Kuni 15. märts
Stendinäitus “Eesti riiklikud 
teenetemärgid“
Viimsi raamatukogu fuajees

12. veebruar kell 11
NUKU teatri etendus 
“Muinasjutud paberil“
H. Ch. Andersen “Vankumatu 
tinasõdur“ 
“Keisri uued rõivad“
Esitajad: Andres Roosileht ja 
Sandra Lange
Vanusele 5–12
Piletid: 8 € Piletilevis ja 
NUKU kassas 
Etenduse külalistele muuseumi-
külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
kell 13
Suur eakate mälumäng – 
Eesti Vabariik 98
Teemad: Eesti Vabadussõda  
1918–1920; iseseisev Eesti 
1921–1938; Teine Maailmasõda 
1939–1945; Eesti NSV 1946–
1991; taasiseseisvunud Eesti 
1992–2016
Võistkond koosneb kolmest 
eakast
Lisainfo: paevakeskus@ranna-
pere.ee, tel 6064 080 või rand-
vere.pk@mail.ee, tel 6864 055
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Viimsi päevakeskuses
kell 15
Johan Laidoneri 132. sünni-
aastapäev
K 14.30 süüdatakse küünlad 
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi juures
Mälestusloeng “Eesti kui 
maailmakultuuri taimelava“ – 
Valdur Mikita
Muusikaliselt ilmestavad loengut 
Peeter ja Pia Paemurru
Osavõtt vaba
Lisainfo: tel 5135 652
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
kell 16
Valentinipäeva pidu
Viimsi noortekeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Traffic & DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

13. veebruar kell 10–14 
Viimsi taluturg läks üle talve-
ajale!
Kes hommikuti turul käib, see 
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis

kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Ivo Uslov
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

14. veebruar kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 11 
Muuseum ja kodune kohvik 
ootab külastajaid  
Rannarahva muuseumis
kell 12 
Hommikukohv kunstnik 
Epp Maria Kokamäega
Juttu tuleb elust ja ilust, kuns-
tist, sõprusest ning armastusest
Sissepääs muuseumipiletiga 
3 €
Piletiostuga toetad muuseumi 
tegemisi!
kell 12–16
Paberpunutiste õpituba alga-
jatele
Osalustasu 18 €
Registreerimine: info.ikoliis@
gmail.com
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

15. veebruar – 20. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Valguse hetked“
Viimsi huvikeskuse aatriumis

15. veebruar kell 16
Näitering
Viimsi noortekeskuses
kell 18
Rene Bürklandi loeng “Hiina 
meditsiiniline lähenemine 
tervisele ja eluviisidele“
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 18
Meesteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 18.30
Vegansalatite praktiline koolitus
Osalustasu 17 €
Registreerimine: tel 5667 9228 
või kadripo@hotmail.com
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 
II korrusel

16. veebruar kell 16
Kokandus
Viimsi noortekeskuses

17. veebruar kell 15
Beebide vastuvõtt
Kutsetega
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
Lisainfo: Tõnu Troon, 
tel 6028 867
Rannarahva muuseumis
kell 15
Just dance battle
Lisainfo: randvere@
huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 19
Rakvere Teater “Maalermeister“
Osades Ülle Lichtfeldt, Liisa 
Aibel ja Tarvo Sõmer
Pileti hind 13/15 €
Piletite broneerimine: tel 6028 
838 või viimsi@huvikeskus.ee

Piletid müügil Viimsi huvi-
keskuses, päevakeskuses ja 
Piletimaailmas
Viimsi huvikeskuses
kell 18
Muuseum ja kodune kohvik 
ootab külastajaid
Rannarahva muuseumis
kell 19 
Reisijuttude õhtu – Rauno 
Pehka
Sirvime korvpallilegendi kire-
vaid reisipäevikuid, räägime 
tema tänasest tööst treenerina, 
saame tuttavaks tema suure 
kire – muusikaga
Sissepääs muuseumipiletiga 
3 €
Rannarahva muuseumis

18. veebruar kell 15
Võistluspäev: noored vs noor-
sootöötajad
Viimsi noortekeskuses
kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Kontsert Eesti Kontserdi sarjast 
“Muusika Eestimaale“
Andre Maaker “Minu laulu 
Pidu“
Piletid müügil Piletilevis ja 
sõjamuuseumis: 6/8 €, kont-
serdipäeval 8/10 €
Lisainfo: www.esm.ee, info@
esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis

19. veebruar kell 11
NUKU teatri etendus 
“Muinasjutud paberil“
H. Ch. Andersen “Vankumatu 
tinasõdur“
“Keisri uued rõivad“
Esitajad: Andres Roosileht ja 
Sandra Lange
Vanusele 5–12
Piletid: 8 € Piletilevis ja NUKU 
kassas 
Etenduse külalistele muuseumi-
külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
kell 16
Eesti Vabariigi sünnipäeva 
aktus-kontsert
Esinevad Viimsi Muusikakooli 
õpilased
Viimsi päevakeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutusprog-
ramm:
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

20. veebruar kell 10–14 
Viimsi taluturg läks üle talve-
ajale!
Kes hommikuti turul käib, see 
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Ithaka Maria & DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

21. veebruar kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kell 14
Ajalooline taaslavastuslahing
Korraldajad: Eesti Sõjamuuseum 
ja Saaremaa Sõjavara Selts
Üritus on pealtvaatajatele prii!
Viimsi mõisa pargis
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

22. veebruar kell 13
Pitsapirukate ja smuutide 
tegemine
Lisainfo: randvere@
huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses

23. veebruar kell 13
Nutiviktoriin
Lisainfo: randvere@
huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 19
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva 
pidulik vastuvõtt
Viimsi Vallavolikogu esimehe 
vastuvõtt
Esinevad: Viimsi Kooli näite-
trupp Eksperiment
Maarja-Liis Ilus ja Peeter 
Rebane
Pääse kutsetega!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

23. veebruar kell 19.30
Öömatk Sauel
Viimsi noortekeskus Sauel

25. veebruar kell 13
Matk
Lisainfo: randvere@
huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuse 
lähistel
kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

26. veebruar kell 13
Filmihommik
Lisainfo: randvere@
huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 16
“Me armastame Viimsit“
Viimsi noortekeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

27. veebruar kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Rolf Roosalu & DJ Imre 
Mihhailov
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

28. veebruar kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

29. veebruar kell 18
Loengusarja “Müstika või 

tegelikkus“ 1. loeng
Igor Volke “Uued suunad 
müstilise maailma arengus“
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

1.–31. märts
Raamatuväljapanek lastele 
“Märtsikuu – luulekuu“
Täiskasvanutele “Märtsikuu – 
teatrikuu“
Randvere raamatukogus

3. märts kell 12 
Lastehommikute sari 
“Raamatuga loodust avastamas 
– lugusid loodusest ja loomadest“
6–10-aastastele – külas on 
bioloog, õpetaja ja lastekirjanik 
Juhani Püttsepp
Sissepääs tasuta! 
Eelreg elise@viimsivald.ee
Viimsi raamatukogus
kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Vestlusõhtu: Taivo Luik

Rannarahva muuseumis

4. märts kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

5. märts kell 11 
Koguduse naistehommik
Rannarahva muuseum
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Jüri Homenja & DJ Toomas 
Lääts
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

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
l Kaupo ja Maarja Vaheril sündis 5. jaanuaril poeg Kaur.
l Martti Meumersil ja Helen Jõksil sündis 9. jaanuaril tütar 
Marii Heleen.
l Meelis ja Kadri Eylandtil sündis 10. jaanuaril tütar 
Margareth.
l Marko Juhansool ja Helena Kuik-Juhansool sündis 12. jaa-
nuaril tütar Eleonora.
l Taavo Laatsitil ja Jane Laanesool sündis 15. jaanuaril 
tütar Stella.
l Ainar Lampel ja Sirle Väitsil sündis 16. jaanuaril tütar Liisi.
l Madis ja Evelin Reimannil sündis 19. jaanuaril tütar Delisa.
l Jüri Metsal ja Agnes Aasalehel sündis 20. jaanuaril poeg 
Kenert Mathias.
l Siegfrid ja Mari-Lii Laanemaal sündis 30. jaanuaril poeg 
Roland.

12. veebruar – 5. märts      

Viimsi valla kultuurikalender
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Sel pühapäeval tähis-
tatakse üle maailma 
valentinipäeva, mida 
peetakse nii armunute 
pühaks kui ka lihtsalt 
sõprade meelespidamise 
tähtpäevaks.

Sel päeval on kombeks oma 
lähedasi kas kaardi, lillede või 
kingiga üllatada ning kauplus-
te letid on lookas punaste sü-
dametega maiustustest ja nip-
sasjakestest. Tihtipeale on aga 
tore saada hoopis midagi sel-
list, mille puhul kinkija on ise 
käed külge pannud. Pakume 
välja mõned mõtted, mida oma 
parimale sõbrale või kallimale 
valmistada võiksite. 

Armastuskiri postiga 
Tänapäevases digitaalses maa-
ilmas on üsna harukordne lei-
da postkastist käsitsi kirjutatud 
kiri. Aga seda suurem on ülla-
tus! Kirjuta oma kallimale ilu-
sale paberile tõeline armastus-
kiri või parimale sõbrale tänu-
kiri tema sõpruse eest. Seejärel 
pane see posti ning oota reakt-
sioone! 

Personaalne vahuvein 
Ilmselt ei ole vahuvein just lii-
ga eriline valentinikink, aga kui 
seda veidi isiklikumaks muuta, 
on tulemus sootuks teine. Vali 
välja selline jook, mis on su 

Südamega tehtud kingitused

sõbrale või kallimale meele jä-
rele. Siis valmista pudelile uus 
silt – kirjuta sinna mõni armas 
luuletus (kõige parem, kui see 
on enda loodud!), ilus mõte 
või joonista kaunis pilt. 

Isiklik raamat 
Üheks toredaks kingiks on hea 
raamat, aga ise seda ilmselt enam 
kirjutada ei jõua. Vali raamatu-
poest mõni selline teos, mille-
ga ise hästi kursis oled. Meis-
terda raamatule uued kaaned 
– selleks on vaja vaid paberit, 

kääre ja pliiatseid. Kaanele võid 
teha armsa kollaaži vahvatest 
fotodest ning tagumisele poo-
lele kirjutada, miks just seda 
raamatut lugeda soovitad. Võid 
lisada ka mõne lemmiktsitaadi 
või nende lehekülgede numb-
rid, millele tuleks eriti tähele-
panu pöörata. 

Maitsvad trühvlid 
Maiustused on ilmselt popu-
laarseimad valentinipäeva kin-
gitused, aga ka siin saab olla 
loov ning valmistoodete ase-
mel pisut ise kokata. Tõeliselt 
maitsvate šokolaaditrühvlite te-
gemine on imelihtne ning need 
pälvivad kindlasti kingisaajalt 
rohkelt tänulikkust. 

SUUSSULAVAD šOKOLAADITRÜHVLID 
Vaja läheb: 350 g Domino küpsiseid, 175 g maitsestamata 
toorjuustu, 200 g tumedat šokolaadi, 100 g valget šoko-
laadi. 

Esmalt tuleb küpsised köögikombainis peeneks purustada, 
lisada toasoe toorjuust ning kõik kokku segada. Segu peab kül-
mikus tahenema ning seejärel saab sellest käte vahel väikesed 
pallid veeretada. Hoia ka pallikesi veidi külmikus. Seejärel kas-
ta need sulatatud tumeda šokolaadi sisse ning kaunista valge 
šokolaadiga. Kuni kinkimise või serveerimiseni hoia trühvleid 
külmikus. 

Üllatusega õhtusöök 
Vii oma sõber või kallim lem-
mikrestorani õhtusöögile, aga 
lepi kohaga juba aegsasti kok-
ku mõni vahva üllatus. Palu neil 
tuua lauda kas kallima nime-
ga kaunistatud koogitükk või 
hoopis personaalne tervitus ko-
kalt. Kindlasti on toidukohad 
valmis kaasa aitama, et teie õhtu 
tõeliselt eriliseks kujuneks. 

Kõiki neid ideid saate ellu 
viia Viimsi Keskuses asuvate 
kohtade abil (Eesti Post, Kru-
geri veinipood, Apollo raama-
tukauplus, Selver, erinevad toit-
lustuskohad). Kui aega napib, 
on kahtlemata olemas ka lihtsa-
maid võimalusi lähedaste ülla-
tamiseks. Naiste jalad lähevad 
nõrgaks nii ehete (Goldtime, Ja-
honts) kui ka parfüümide (L’Cos-
metics) saamisel ning mehi rõõ-
mustab käsitööõlu (Õlleköök) 
või spordipoe kinkekaart (Sport-
land). Juustukuningate poes on 
saadaval ka spetsiaalselt sõbra-
päevaks kaunisse pakendisse pan-
dud šokolaaditrühvlid. Või veet-
ke lähedastega lihtsalt üks ime-
line päev – näiteks koos bow-
lingut mängides (Kuulsaal), spor-
ti tehes (MyFitness) või lastega 
seiklusmaal hullates (Muuuv). 

Ärge unustage sõbrapäe-
val ka oma neljajalgseid sõpru 
ning, mis veelgi tähtsam – ise-
ennast! Mõnusat sõbrapäeva! 

Viimsi Keskus

14. veebruar – valentinipäev. Foto Fotolia

     Maitsvate 
šokolaaditrühvlite 
tegemine on ime-
lihtne.   

“
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Tulemus kaalul oli ikka 
85 kg, täpselt nagu eel-
misel korralgi!

Olen nüüd jätkanud oma kol-
mest treeningust koosneva ka-
vaga ja sedapuhku sain eelmi-
sel nädalal vaid kahte trenni. 
Eesmärk on teha ikka 3–4 tren-
ni nädalas. Rühmatreeningu-
test käisin Viru Keskuse My-
Fitnessis tutvumas BodyCom-
batiga, mida juhendas Irena 
Rihkrand, kes teeb sama asja 
ka Viimsi Keskuses (pühapäe-
viti k 12.30). Treening kestab 
tund aega ning on kohandatav 
nii algajale kui ka edasijõud-
nule. Mina pidin taas alla van-
duma ja kergemat versiooni te-
gema, aga tähtis on kaasas pü-
sida, sest see pole võistlus. Bo-
dyCombat on intensiivne eri-
nevatest võitluskunstidest tule-
nevatest harjutustest koosnev 
treening. Päris vahva oli ja kind-
lasti lähen uuesti.

Jõutrennides kasvatan jär-
jest raskusi, sest jõudu on aina 
rohkem ja vähemaga pole mõ-
tet leppida. Kuigi kaal on jää-
nud püsima, tunnen end kerge-
mana ja liigun treppidel juba 
rõõmsamini. Lapsi tõsta on sa-
muti palju lihtsam. Püksirihmas 
sai ka sammu tagasi võtta ja see 
teeb eriti head meelt.

Toidu osas tegin ühe nädala 
täiesti jahuvaba. Õnneks vastla-
kukkel mind ei paelu. Proovin 
jahuvaba aega ilmselt veel. Köö-
givilju söön nii toorelt kui ka 
vokituna. Lihale eelistan en-
diselt kala. Kuigi armastan ka 
veist, siga ja kana, aga kui ko-
dukülas värske kala saadaval, 
siis selle vastu ei saa. 

Seekordne saak Pepeka-
last on õrn ja suurepärane siig. 
Pärast fileerimist keetsin kala 
peast ja selgroost puljongi, mil-
lest pisukese kartuli ja por-
gandi abiga sai maitsev supp. 

Indrek võtab kaalust alla / 6
www.myfitness.ee/Indrekublogi

Siiafileedest saab aga jumaliku 
kergelt soolatud kala. 

Kergelt soolatud 
siiafilee
Puhasta filee näpitsatega luu-
dest. Kuivata köögipaberiga. Ra-
puta peale näpuotsaga suhkrut, 
peenestatud valget pipart, lisa 

ohtralt meresoola. Pane mait-
sestatud fileed üksteise peale 
kõrge servaga taldrikule. Kata 
kilega ning jäta ööpäevaks külm-
kappi. Et maitseid paremini sis-
se tõmbaks, võib piimapaki ka-
ladele raskuseks peale panna. 
Ööpäev või pisut hiljem vala 
ära soola sulamisega tekkinud 

vesi ning pühi fileed köögipa-
beriga puhtaks. Nüüd lõika fi-
leest õhukesed viilud risti kala 
enda kiuga. Meie pere paneb 
soolakala röstsaiale. Natuke 
võid, siig, pisut pipart veskist 
jahvatatuna, tilk sidrunit peale 
ja valmis. Kui on värsket tilli 
võtta, siis sobib kenasti peale. 
Kuuma teega.... mmm!

Siiakala sushi
Veel rohkem meeldib mulle 
sushi Pringi stiilis. See käib 
nii: lõika keedetud kartul 4 
sektoriks. Seejärel lõika sekto-
ri teraviku kolmnurk maha, et 
jääks madal kartulipadi, mille-
le kala asetada. Purusta peale 
pipart, tilguta sidrunit ja lisa 
pisut värsket tilli. Sojakastme 
asemel võiks kõrval olla hapu-
koor, kuhu samuti sobib pisut 
pipart ja tilli lisada. 

Head isu ja trennis näeme!

Indrek Kaing

Sõbrapäeval korv-
pallilahingusse
Eesti Loomakaitse Seltsi eestvedamisel astuvad 
12 tuntud Eesti meest sõbrapäeval, 14. veebrua-
ril Audentese spordihallis korvpallilahingusse 
Eesti edukaima korvpallinaiskonnaga 1182 
Tallinn, aidates sellega tasuda hätta sattunud 
kodu- ja metsloomade raviarveid. Kõik huvilised 
on oodatud võistlusele kaasa elama!

Eesti esimene loomadele head 
tegev korvpallilahing toimub 
sõbrapäeval, 14. veebruaril 
2016 kell 12–14 Tallinnas Au-
dentese spordihallis. Võistlus-
tulle astumist on tänaseks kin-
nitanud Jüri Ratas, Tomi Ra-
hula, Raimondo Laikre, Rai-
ner Vakra, Robert Rool, Tõ-
nis Niinemets, Indrek Raadik, 

Marko Kiigajaan, Velvo Väli ja Rauno Märks. Vastamisi 
minnakse Eesti edukaima korvpallinaiskonnaga 1182 Tal-
linn. Kuulsuste treeneriks on Jaanus Levkoi. Publiku hul-
ka oodatakse nii loomasõpru, korvpallifänne kui ka kõiki 
teisi huvilisi. Piletite eelmüük toimub pakkumisteportaalis 
Cherry.ee (https://cherry.ee/heategevuslik-korvpallivoist-
lus-eesti-loomakaitse-seltsile) ja pileteid müüakse ka üri-
tusel kohapeal. Kogu piletimüügist saadud tulu läheb Eesti 
Loomakaitse Seltsile 2016. aastal hättasattunud kodu- ja 
metsloomade raviarvete tasumiseks. 

“Möödunud aastal kulus Eesti Loomakaitse Seltsil abi-
vajavate loomade raviarvete tasumiseks 24 021,63 eurot. 
Uus aasta on alanud väga raskelt: külmunud ja hüljatud loo-
madest teatatakse meile varasemast rohkem ning tegemist 
vajavad mitmed kulukad protseduurid. Juba ainuüksi ühe 
koera Reksi raviarved ületavad lähikuudel kokku üle 2500 
euro: operatsiooni vajavad tema mõlemate tagakäppade 
põlveliigesed, et suurepärase iseloomuga, ent lühikese keti 
otsa aastateks hüljatud koer saaks tulevikus joosta ja elust 
rõõmu tunda,” selgitab heategevusliku korvpalliürituse va-
jadust Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Merli Jürisoo 
ning lisab: “Meil on heameel tõdeda, et Eesti meistritiitli 
võitnud korvpalliklubi ja 12 tuntud Eesti meest on valmis 
loomade nimel osalema sel suurepärasel üritusel. Nüüd jääb 
veel üle loota, et saali 1000 istekohta täituvad publikuga!”

“Ma olen väga tänulik võimaluse eest ühendada minu 
lemmikspordiala korvpall nii ülla eesmärgiga.  Loodan 14. 
veebruaril saalis näha paljusid oma sõpru ja tuttavaid. Hät-
ta sattunud loomade raviarvete tasumiseks raha kogumine 
on äärmiselt tore viis, kuidas valentinipäeva tähistada,” 
kommenteerib üritusel osalemist riigikogu aseesimees ja 
Eesti Korvpalliliidu president Jüri Ratas. 

Liisi Moosaar
Eesti Loomakaitse Selts

Jooga on kasulik kõigile, 
olenemata vanusest ja 
füüsilisest vormist. Viimsi 
huvikeskuses saavad 
joogat harrastada kõik 
soovijad.

Rasedatele
Alates 19. veebruarist on kõi-
gil rasedatel võimalus alustada 
rasedate jooga treeningutega 
reedeti kell 11.00–11.55.

Rasedate jooga tund on üles 
ehitatud spetsiaalselt rasedate-
le kokku pandud harjutuste see-
riatest ning hingamisest. Tund 
aitab sünnituseks ette valmis-
tuda nii vaimselt kui ka füüsi-
liselt. Rasedate jooga aitab ke-
hal paremini rasedusega kaas-
nevate muutustega toime tulla 
ning raseduse kulgu veel meel-
divamaks ja harmoonilisemaks 
muuta. Samuti aitab rasedate 
jooga vähendada sünnitushir-

mu ja -stressi. Kergendab nii 
rasedust kui ka sünnitust ja an-
nab tulevasele emale tugeva-
ma kontakti nii oma keha kui 
ka kõhus areneva lootega.

Treener sünnitas aasta eest 
veebruaris ning koges omal na-
hal jooga imelist mõju nii rase-
duse kui sünnituse ajal. 

Muuda see imeline aeg veel 
imelisemaks, kuulates, tunne-
tades ja juhtides oma keha 
ning vaimu!

Rasedate joogatunni viib lä-
bi treener Evelin Märtson. In-
fo ning tundi registreerimine 
emartson@hot.ee või tel 5136 
767. Tunni hind 7 eurot.

Emadele ja beebidele
Märtsist alustab huvikeskuses 
reedeti kell 14.30–15.30 uus 
joogatreening emadele ja bee-
bidele.

Ema-beebi jooga on kvali-
teetaja veetmine oma lapsega, 
samal ajal luues tugevat sidet, 
toniseerides oma keha ning 
beebi õpib motoorseid osku-
si. Samuti aitab see beebidel 
varakult sotsialiseeruda. Ema 
tugevdab oma kõhulihaseid, 
jalgu, käsi ja parandab pain-
duvust läbi pehme jooga, sa-
mal ajal stimuleerib oma beebi 
vaimset ja psüühilist arengut. 
Jooga aitab värskel emal ko-
haneda peale sünnitust ning 
vähendab sundasenditest tek-
kivaid seljavalusid. Liikumine 
joogaasendites imiteerib sama 
mustrit, mida beebi ema kõhus 
koges, see tagab nii beebi kui 
ka ema rahutunde tekkimise 

ning parema ning pikema une. 
Ema-beebi jooga on sobilik 
emale alates kolme kuu vanuse 
beebiga või kui laps hoiab juba 
hästi pead ning tal on tugev 
kael. Enne tundi tulekut võiks 
beebi olla toidetud ja mähe va-
hetatud. Võimaluse korral võta 
kaasa beebi oma pleed või rä-
tik!

Ema-beebi joogatunni viib 
läbi treener Evelin Märtson. 
Info ning tundi registreerimine 
emartson@hot.ee või tel 5136 
767. Tunni hind 7 eurot.

Eakatele
Reedeti kell 13.15–14.15 toi-
muvad huvikeskuses jooga-
tunnid eakatele.

Vananemine on kasvamine 
lapsepõlvest noorusesse, kesk-
ikka ja vanaduspõlve. See on 
muutumine elu ühest faasist 
teise, ehkki inimene jääb sa-

maks. Seega, kui oled noorena 
olnud aktiivne ja tegus, siis 
miks peaksid nüüd oma eluvii-
si muutma? Ei pea ega tohigi, 
sest ka eakana peaksid hoidma 
oma keha ja meele erksana.

Eakate jooga aitab erguta-
da sinu keha ja vaimu. Tund 
koosneb soojendusest, püstis-
test ja istuvatest asenditest, hin-
gamisharjutustest ja lõpulõd-
vestusest. Harjutused on jõu-
kohased nii algajale kui ka eda-
sijõudnule, kuna igat asendit 
on võimalik sooritada kergema 
või veidi raskema variandina.

Eakate joogatunni viib läbi 
juhendaja Kristi Allas. Info 
ning tundi registreerimine kris-
ti.allas@mail.ee või tel 5342 
2544. Osalemisepanus on 7 eu-
rot kord või 25 eurot (nelja 
korra kaart).

Viimsi Huvikeskus

Kartulisushi siiafileega. Foto Indrek Kaing

BodyCombat hõlmab harjutusi erinevatest võitluskunstidest. Foto Urmas Kamdron

Jooga: emadele ja beebidele, rasedatele ning eakatele

Jooga on kasulik kõigile. Foto Fotolia
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ERAKUULUTUSED

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

MAAKORRALDUSE SPETSIALISTI.
Maakorralduse spetsialisti peamised tööülesanded on maakorralduslike tööde 

koordineerimine ja läbiviimine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitatavalt maakorraldus või geodeesia alane) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat);
• maareformi tööde menetlemise kogemus;
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, 
orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, 
valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendada oskamine;
• Geoinfo süsteemi tundmine ning MicroStation programmiga töötamise kogemus;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 
tabelitöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasuta-
mise oskus, samuti omama ametikohal vajalike andmekogude, registrite, teksti- ja 
tabelitöötlusprogrammidega töötamise kogemus.

Kasuks tuleb:
• kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenis-
tusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. veebruariks 2016 aadressil Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Maakorralduse spetsialist” 
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest, tel 6028 877, Erik.
Vest@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel 6028 872, 
Nele.Kilk@viimsivv.ee.

MÜÜK

n Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet 

premium 8 ja 6 mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/

40 l kott, kask 2,9 €/40 l kott. Tel 5380 3858.

n Müüa 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. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, 

Viimsi valda tasuta! Tellimine tel 5198 9070, 

www.unitedexpo.ee.

n Müüa puitbrikett alates 135 €/t, pellet 

premium 6 ja 8 mm, turbabrikett, lepp ja kask 

kotis. Tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee, Vana-

Narva mnt 9a laost saab osta ka paki kaupa! 

SOODSAD HINNAD!

n Graniitkillustik libedusetõrjeks. 10 l/15 kg 

ämber. Hind 8 € (sisaldab km) koos kohaletoomi-

sega (Viimsi vald), mujale transport kokkuleppel. 

Tellimiseks helista tel 5055 191 või kirjuta pood@

mustturg.ee. 

n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelu-

tud põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm. Puis-

teveod hea manööverdusvõimega soodsal väike-

kalluril kuni 6 tonni. Püsiklientidel soodushinnad. 

Tel 5252 632.

OST ja MUU

n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 

Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-

raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 

kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 

5011 628, Tim.

n Keeleõpe – inglise, soome, rootsi. Individuaal-

tundide paketid (20 t, 30 t ja 40 t pakett). Mini-

grupi (2 õpilast) kursused aastaringselt. Ettevõtte-

sisene koolitus. Tere tulemast proovitundi (2 x 

45 min; 2 x 19.-)! www.kajavahikoolitus.ee, 

tel 5530 122, info@kajavahikoolitus.ee. Aadress: 

J. Vilmsi 53 G, Tallinn, Kadriorg. 

TÖÖ

n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 

Viimsi, Pirita, Tallinna piirkonnas. Suhtlen vabalt 

eesti, soome, vene ja inglise keeles. Teen oma 

tööd hästi ja põhjalikult. Töötasu kokkuleppel. Tel 

5052 404.

n Otsin ehitustöölist. Vaja ehitada autole varjualu-

ne. Muid väikseid töid veel. Tel 5017 603, Aivar.

n Efektoptika pakub tööd kliendikonsultandile 

Viimsi Marketis, kes soovib koos meiega saada 

optika valdkonna spetsialistiks. Kui sulle meeldib 

suhelda, oled positiivne, soovid meiega koos õp-

pida ja areneda ning saavutada suurepäraseid tu-

lemusi, helista tel 5819 4384 või saada CV info@

efektoptika.ee.

n Vajame töötajaid pesu kokkupanekuks-komplek-

teerimiseks, töötajat pesumasinate teenindami-

seks ning osalise koormusega pakiautojuhti. Töö 

ühes vahetuses, võimalus osaliseks tööajaks. Asu-

me Haabneemes. Info tel 5018 413, 5204 914.

Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrghari-
dusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpak-
kumised saata: norsk112@hotmail.com.

TEENUS

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 

hinnad! Tel 5220 321.

n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. 

Pikaajaline töökogemus. Info tel 5216 037.

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-

misteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 5540865, 

info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 

vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktori-

tööd. Tel 5074 178.

n Üldehitus- ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame 

koos lahenduse! Tel 5346 8228, snellson.madis@

gmail.com.

n Teostame ehitus- ja remonditöid – katused 

(kivikatused – tõrvapapp), räästad, vintskapid, 

betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad, sise-

viimistlus. Helistage ja leiame teile parima lahen-

duse! Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.

n Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemaldamine. 

Tel 5638 8994, Uve.

n Ohtlike puude/okste langetamine ning vilja-

puude lõikamine. Muud pisiremonditööd majas 

ja aias. Kodumeistri teenused. Lumekoristus. 

Tel 5139 437, e-post igor@infinitas.ee.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 

Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 

Helista julgelt ja leiame lahenduse!

n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdu-

sõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK 

liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamär-

ked. Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori 

ja transporditeenused. Tel 5850 4300.

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 

Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Telli-

mine tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 

n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa 

teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstna-

pühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja 

Päästeameti jaoks. Tel.5690 0686, korsten.korda@

gmail.com.

n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 

Tel 5352 9476, ehitus@miltongrupp.ee.

n Korterite, büroode, eramute remont ja viimistlus. 

Tel 5092 862, info@nordictoom.ee.

n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 

Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

n Kogemusega meistrid pakuvad Sulle kvaliteetset 

köösneri teenust. Valikus on kõik, mida karusna-

hast toota saab: kasukad, vestid, mütsid jne. 

Korrastame ja teeme parajaks ka vanu või lihtsalt 

moest läinud esemeid. Telli täitsa uus või lase 

vana uueks teha! Asume Tallinna kesklinnas, 

helista ja küsi lisa tel 5645 2623.

n Kogemustega raamatupidaja osutab raamatu-

pidamisteenust. Kasutusel on veebipõhine tark-

vara, mis võimaldab vajadusel ka kliendil endal 

müügiarveid teha ja kliendivõlgnevust jälgida. 

Täpsemalt tel 5897 6656 või rppidaja@gmail.com.

n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, 

killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 

Tel 5092 936.

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued naiste- ja 

lasteriided, jalatsid, 
ehted – kõik otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Müüa mesi 
Viimsis
Tel 5068 326

www.meemees.ee

Krundisisesed 
vee- ja kanali-

satsioonivõrkude 
projekteerimis- ja 

ehitustööd.
Tel 5687 4449, 
nivell.ehitus@

gmail.com

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee
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ILU 
NÄDALALÕPUD 

-30%-30%
KOGU
SARI

18. - 21. VEEBRUAR18. - 21. VEEBRUAR18. - 21. VEEBRUAR18. - 21. VEEBRUAR18. - 21. VEEBRUAR

11. - 14. VEEBRUAR

THERAFLU NT (ÖÖSEKS) 
SUUKAUDSE LAHUSE PULBER 
1000MG+4MG+60MG+30MG N6, N10
Toimeaine: paratsetamool, kloorfenamiin, pseudoefedriin, 
dekstrometorfaan. Näidustus: ülemiste hingamisteede viirusin-
fektsioonist ja gripist põhjustatud sümptomite (valu, palavik, 
ninalimaskesta turse ja köha) lühiajaline sümptomaatiline ravi. 
Ei soovita kasutada alla 16-aastastel lastel.

THERAFLU ND (PÄEVASEKS) 
SUUKAUDSE LAHUSE PULBER
1000MG+60MG+30MG N6, N10
Toimeaine: paratsetamool, pseudoefedriin, dekstrometorfaan. 
Näidustus: ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonist ja gripist 
põhjustatud sümptomite (valu, palavik, ninalimaskesta turse ja 
köha) lühiajaline sümptomaatiline ravi. Ei soovita kasutada alla 
16-aastastel lastel.

KÜLMETUS

-20%-20%

Tähelepanu!  Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.  Kaebuste püsimise 
korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

HJERTEMAGNYL TABLETID 
75MG + 10,5MG N100
HJERTEMAGNYL TABLETID 
150MG + 21MG N100
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape, magneesiumoksiid
Käsimüügiravimid. Näidustus: Hjertemagnyl on tromboosivastane 
ravim, mida kasutatakse tromboosi profülaktikaks 
(ennetamiseks) südame isheemiatõve, müokardiinfarkti või 
ajuinfarkti korral ja pärast südame pärgarterite operatsioone.

Tavahind 
150 21mg: € 5,90

€ 4,72
Tavahind 
75 10,5mg: € 4,89

€ 3,91
Tähelepanu!  Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.  Kaebuste püsimise korral või ravimi 
kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

SÜDA

-20%-20%

KOSMEETIKAKONSULTANT ANNAB NÕU 
16. ja 23.02 kell 10-18

kampaania kehtib kuni 29.02.16

www.benu.ee

OOTAME SIND 
VIIMSI MARKETI APTEEKI

RANDVERE TEE 9     E-P 9–20
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