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Kelvingi-Leppneeme tee on avatud
21. septembril avati kauaoodatud 1,1 kilomeetri pikkune Kelvingi-
Leppneeme tee, mis ühendab Kelvingi küla Leppneeme teega.

Vallavanem Urmas Arumäe ütles 
pidulikul avamisel, et teid ei avata 
iga päev ja isegi mitte igal aastal. 
„Seega on täna märkimisväärne 
sündmus. Kohalikele inimestele on 
see elutee.”

Arumäe tunnistas, et Kelvingi-
Leppneeme tee poleks valminud 
nii kiiresti, kui vallavalitsus po-
leks jõuliselt tegelenud eraisikutest 
maaomanikega, kelle kinnistud 
jäid ehitatava tee alla. „Kui projekt 
käivitatakse, on kõik selle poolt, 
kuid kui see puudutab eraomandit, 
siis tihtipeale inimeste suhtumine 
muutub,” viitas Arumäe sellele, et 

omanikud ei soovinud tee kulge-
mist üle oma kruntide.

Abivallavanem Jan Trei mee-
nutas, et ehitustöö algas juba kolm 
aastat tagasi teetrassi rajamisega. 
„Eelarveliste võimaluste piiratuse 
tõttu kujunes ehitus tavatult pikaks 
ning aega võttis ka maaomanike-
ga kokkulepete saavutamine, sest 
trass kulges läbi viie erakinnistu,” 
ütles Trei. Tema sõnul on tänaseks 
vajalikud kooskõlastused olemas 
ja konstruktiivsed läbirääkimised 
peetud.

„Täna valmis Kelvingi-Leppnee-
me tee Leppneeme teest kuni Kel-
vingi külani. Vallavalitsuse näge-

muse kohaselt oleme plaaninud jät-
kata Reinu teelõigu ehitamist koos 
kergliiklusteega ja tänavavalgustu-
sega lõigul Koidu-Rohuneeme tee 
aastal 2010,” ütles abivallavanem.

Kelvingi külavanem Ants-Hem-
bo Lindemann ütles avamisel, et tee 
valmimisega on loodud ühendus 
Viimsi ida- ja lääneosa vahel ning 
täitunud on külaelanike suur unis-
tus: nüüd ei pea näiteks külalapsed 
Viimsi kooli sõitma Rohuneeme 
kaudu. Vanem tänas vallavalitsust, 
ehitajaid ja projekteerijaid.

Sõidutee pikkus on 1,1 kilo-
meetrit ja laius 6 meetrit. Jalgtee 
on 2 meetrit lai. Tee valgustami-
seks ehitati 37 tänavavalgustus-
masti 150 W lampidega. Koostöös 
ja ühisrahastamisel Fortum Elekter 
ASiga likvideeriti amortiseerunud 

Vähem kui aasta Viimsi Püha Jaa-
kobi koguduse õpetaja ametis ol-
nud Jaan Lahe ja kogudust 13 aas-
tat teeninud diakon Erkki Juhandi 
lahkuvad. Uue õpetaja kohta pole 
midagi teada. Mis saab kogudu-
sest?
Loe lähemalt lk �.

Õpilasmaleva 
III vahetus tegutseb 
sügisesel koolivaheajal 
jälle
29. oktoobrist kuni 2. novembrini on kõigil 
soovijatel võimalus kaasa lüüa õpilasmaleva 
töös, milleks on põhiliselt leheriisumine nagu 
eelmistel aastatelgi. Malevasse saab end kirja 
panna noortekeskuses alates 8. oktoobrist igal 
tööpäeval kella 14–20ni. Tööga alustatakse 29. 
oktoobril, koguneme kell 9 hommikul vallama-
ja juures.

Kauaoodatud Kelvingi-Leppneeme tee on valmis

Haljasjäätmed saab 
lasta ära viia
Sügisene lehesadu on kohe-kohe algamas ning 
enamik aiapidajaid koguvad lehed ja täidavad 
oma kompostikastid väärtusliku materjaliga. 
Iga kinnistuomanik peaks vaatama üle ka oma 
aiataguse ja sellegi lehtedest ning sügisesest 
prahist puhastama. Kui koduses majapidamises 
kompostimisega ei tegeleta, saab kottidesse ko-
gutud lehed ja muud haljasjäätmed ära anda nii 
meie vallas korraldatud jäätmevedu teostavale 
AS-ile Cleanaway kui ka OÜ-le Eesti Jäätme-
ringlus (tellimine ja info 552 6439, 644 0052 
või info@e-compost). Haljasjäätmete seas ei 
tohi olla olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid ega 
autorehve.

Kommunaal- ja heakorraamet

Viimsi vallavalitsus teatab, et on pereme-
hetu varana arvele võtnud Viimsi vallas 
Prangli saarel Idaotsa külas asuva jõu-
jaama hoone. Kõikidel isikutel, kellel on 
vastuväiteid eespool nimetatud ehitise pe-
remehetuks tunnistamise kohta, palutakse 
need esitada dokumentaalselt tõestatuna 
kahe kuu jooksul teate avaldamisest Viim-
si vallavalitsusele, Nelgi tee 1, Viimsi ale-
vik, 74001 Viimsi vald, Harjumaa.

10 kV alajaam ning vana õhuliin 
asendati maa-aluse kaabelliiniga.

VT

Vallavanem Urmas Arumäe 
ja abivallavanem Jan Trei 
pidulikul teeavamisel.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee. 
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid 
nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis 
lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833. 

Toimetaja Kerttu Moskalik, tel 606 6864.

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo 
Kallas.

Trükki toimetanud: Ekspressmeedia 
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 28. septembril.

Kas Viimsis on turvaline elada? (3)
Vallavanem Urmas Arumäe jätkab artikli-
sarja valla riskianalüüsist. Algus 25. augusti 
Viimsi Teatajas. 

Kommunaalsüsteemide riskidest rääkides vää-
rib mainimist, et vallas paikneb Viimsi alajaam 
110/10 kV, mille koormuse juurdekasv on ol-
nud väga kiire. Esimeses järjekorras on vaja 
leida lahendused (kas vähendada koormust või 
vahetada trafod suuremate vastu) nendes 110 
kV alajaamades, kus avariiline ülekoormus lä-
hema kolme aasta jooksul ületab 40 protsenti.

2002. aasta augustist teenindab valda elekt-
rienergiaga Fortum Elekter AS (Fortum on 
Soome energeetika kontsern). Suuremaid prob-
leeme elektrivarustusel ei ole olnud, kui jätta 
kõrvale tänavu kevadel toimunud 5tunnine 
elektrikatkestus, mis oli põhjustatud inimlikust 
eksimusest. Pikemaajaline rike oleks Viimsi 
piirkonnale tõsine katsumus, sest siis seiskuks 
pumbajaamade ja reoveepumplate tegevus, 
rääkimata elanikkonna küttesüsteemidest ja 
äriettevõtete protsessidest.

Kirgi on üles kütnud veega varustatuse tee-
ma. Viimsi poolsaare veehaarde moodustavad 
umbes 110 sügavat puurkaevu. Kui palju neist 
ja kui suure koormusega töötavad, on raske öel-
da. ASi Viimsi Vesi halduses on 35 puurkaevu, 
millest viis on konserveeritud või reservis.

Vesi tuleb Eesti kõige sügavamast, Kamb-
rium-Vendi liivakivide veehorisondist, mis 
Viimsis jääb 80–110 meetri sügavusele sinisa-
vide alla. Sinisavide lasund kindlustab põhja-
vee korraliku kaitstuse. Viimsi poolsaare osas 
on kinnitatud põhjavee tarbevaru 4500 m³/öö-
päevas, sellest 3300 m³/ööpäevas on kinnitatud 
ASile Viimsi Vesi.

Praegu, kus valla elanikkonna arvuks on ligi 
14 480, tuleb kuivadel suvedel limiidipiirset 
kulutust arvestada tiheda elanikkonnaga Haa-
bneeme ja Viimsi aleviku piires. Talvekuudel 
probleeme pole. Potentsiaalne varu on lekete 
likvideerimine, sest praegu ulatuvad kaod 30–
40 protsendini.

Pumplad töötavad iseseisvate üksustena, 
surudes vee trassidesse. Välja on kujunenud 
kaks veevarustuspiirkonda, mida toidavad kor-
raga mitu pumbajaama. Kõige ulatuslikum on 
läänerannik, mis moodustub Haabneeme alevi-
kust ning Pringi, Püünsi ja Rohuneeme küla-
dest. Seda regiooni toidab neli pumplat Haab-

neemes, üks Pringis, kolm Püünsis 
ja kaks Rohuneemes.

Teine suurem veevõrk on Viimsi 
alevik koos Pärnamäe külaga. Neid 
varustavad veega kolm puurkaevu. 
Tammneeme piirkonna väikest 
veevõrku toidavad samuti kaks 
puurkaevu. Kui trassid ühendatak-
se, kujunevad veevõrgud ka Lubja, 
Maardu ja Metsakasti külade piir-
konnas. Puurkaevud on praeguseks 
enamasti varustatud uute pumpa-
dega. Tarbijale on tagatud veesurve 
trassides kaks baari.

Uutes elamupiirkondades on 
rajatud veetrassid plasttorudest ja 
peaksid olema üsna korralikud. 
Haabneeme ja Viimsi aleviku piir-
konna trassid on aastakümneteva-
nused ning enamasti malmist ja 
terasest. Avarii nende torudega on 
igapäevane nähtus. Väga viletsas 
olukorras on vanade aiandusühis-
tute veetrassid.

Lähema paari aastaga rekonst-
rueeritakse ja ehitatakse trassid üm-
ber Euroopa rahade toel, siis peaks 
ka leketest jagu saama. Kindlasti 
paraneb ka vee kvaliteet.

Oma põhjaveeressurssi jätkub 
juhul, kui veesüsteemid renovee-
ritakse kogu ulatuses, valmib uus 
veepuhastusjaam ja elanike arv ei 
ületa 25 000. Kui omast veest ei 
jätku, on Tallinna Vesi valmis oma 
ressurssi pakkuma.

Viimsis on kanaliseeritud lääne-
rannik (Haabneeme alevik, Pringi, 
Püünsi ja Rohuneeme küla) ning 
Viimsi aleviku piirkond (Viimsi 
alevik ja Pärnamäe küla). Nende 
piirkondade reovesi pumbatakse 
Tallinna Vee kanalisatsiooni kaudu 
Paljassaare puhastusjaama. Kohe 
saab valmis ka kanalisatsioonit-
rass, mis ühendab Lubja küla üldi-
sesse kanalisatsioonisüsteemi.

On alust arvata et reovee ära-
juhtimise süsteemiga on ühenda-
tud kõik juriidilised isikud ja ligi 
60 protsenti elanikkonnast. Väl-
jaspool eelnimetatud piirkondi 
kogutakse reovesi mahutitesse ja 
veetakse välja. Ühiskanalisatsioo-
nita on Leppneeme, Tammneeme, 
Randvere, Muuga, Äigrumäe ja 
Metsakasti külade piirkonnad. Üle-
jäänud kohtades on juba ühiskana-
lisatsioon. Kanaliseeritaksegi ligi 
60 protsenti tarbitavast veest. Sade-
vete ärajuhtimise süsteem Viimsis 
alles ootab süsteemset väljaehitust. 
Väga suured vihmsajud võivad te-
kitada suuri ebameeldivusi. Ranna-
äärsed trassid on saanud kannatada 
tormiga juhul, kui kaldakindlustus 
ära uhutakse.

Kokkuvõtvalt on Viimsi valla 
kommunaalsüsteemide põhiliseks 
riskiks elektrivõrkude ja ühisvee-
värgi ning kanalisatsioonisüstee-

mide ohtlik ülekoormamine valla 
elanikkonna suurenemise ja uute 
ettevõtete rajamise tõttu.

Riskide maandamiseks on vaja: 
1) täpsustada ja kinnitada olemas-
olevate asumite ja uute asumite 
detailplaneeringuid koostöös ette-
võtetega Fortum Elekter AS ja AS 
Viimsi Vesi ning hinnata sellest tu-
lenevat elektrivõrkude ja ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni koormuse 
suurenemise mõju Viimsi valla elu- 
ja tootmiskeskkonnale; 2) olemas-
olevate elektrivõrkude ja ühisvee-
värgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 
renoveerimise ja uute väljaarenda-
mise projektide koostamisel võtta 
arvesse Viimsi valla elanikkonna 
suurenemise ja uute ettevõtete ra-
jamise pikaajalist prognoosi.

Urmas Arumäe
vallavanem
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Mis saab Viimsi Püha 
Jaakobi kogudusest?
Vähem kui aasta Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse õpetaja ame-
tis olnud Jaan Lahe ja kogudust 
13 aastat teeninud diakon Erkki 
Juhandi lahkuvad. Uue õpetaja 
kohta pole midagi teada. Mis 
saab kogudusest? Seda küsis 
Viimsi Teataja (VT) vallavane-
malt ja ühtlasi ka Viimsi Jaako-
bi kiriku ehitamise sihtasutuse 
nõukogu liikmelt ja EELK Tallinna 
Jaani koguduse juhatuse liikmelt 
Urmas Arumäelt (UA). 

VT: Kuidas asjad sedasi 
kulgesid, et ühtäkki pole 
kogudusel enam ainsatki 
õpetajat?

UA: Ega see meeldiv olukord ei 
ole. Ütlesin ka eilsel sügisesel 
pööripäeval toimunud tänujuma-
lateenistusel Erkki Juhandile val-
lavalitsuse tänukirja üle andes, et 
kõige hullemad on need olukor-
rad, kus sa näed, mis toimub, aga 
aidata ei saa. Vallavalitsusel on 
Erkkiga olnud läbi aegade meel-
div koostöö. Uue õpetaja Jaan 
Lahega selle lühikese ajaga koos-
töövaimu ei tekkinud. Meil po-
leks midagi selle vastu olnud, kui 
Erkki oleks koguduse õpetajaks 
saanud, aga seda takistas poo-
leliolev haridustee. Ja mida pidi 
siis Tallinna praostkonna praost 
Jaan Tammsalu tegema? Erkkit 
ta õpetajaks jätta ei saanud, Jaan 
Lahet aga tõenäoliselt ei tahtnud. 
Tuligi mõlema mehega töösuhe 
lõpetada. Kahju, aga nii see nüüd 
praegu on.

VT: Aga Erkki Juhandi võinuks 
jätkata diakonina?

UA: Sisuliselt ehk küll, aga vor-
miliselt kahjuks mitte, sest Püha 
Jaakobi kogudus on nii väike (ca 
600 liiget, kellest aktiivseid ja ki-
rikumaksu maksvaid on oluliselt 
vähem), et ei suuda kahte vaimu-
likku ülal pidada. Ilmselt tegi vea 
kirikuvalitsus juba siis, kui kahte 
vaimulikku Viimsisse plaaniti. Aga 
pole minu asi neid või koguduse 
juhtorganit kritiseerida. Samas tu-
letan meelde, et tollal, uue õpetaja 
otsimise ajal tehti Erkki Juhandi 
suunas tõsist vastutööd ja urgitseti 
tema eraelus. See ei olnud just eriti 
kristlik. Eks meil kõigil on omad 
head ja vead. Minu teada ei sega-
nud Erkki inimlikud nõrkused ja 
kodused mured ta põhitööd. Aga 
teha jõudis ta palju. Ja kui paljud 
koguduses on hingelises ja inimli-
kus plaanis tema küljes kinni! Seda 
oli tänujumalateenistusel näha ja 
tunda ning seetõttu on Erkki ärami-
nekust siiralt kahju. Aga ta lubas, et 
jääb surmani Viimsi Jaakobi kogu-
duse liikmeks.

Ütleksin ka seda, et Erkki on 
vaimulik, kes on juba täna ajaloo-
line figuur, sest tõenäoliselt on ta 
tänapäeval ainus vaimulik, kes on 
loonud täiesti uue koguduse, ning 
kindlasti on ainus, kes on ehitanud 
uue kiriku. Kas need pole mitte 
Jumalale meelepärased teod? Erk-
ki on alla neljakümnene mees: ta 
jõuab veel kaugele!

VT: Millal uut õpetajat 
oodata on?

UA: Seda mina ei tea. Kuni uue 
tulekuni teenib kogudust hooldus-
õpetajana praost Jaan Tammsalu 
ise. Kindel on ka see, et Erkki 
Juhandi oma akadeemilist võlgne-
vust lähikuudel – võimalik, et ka 
lähiaastatel – ära õiendada ei jõua. 
Seega ootame huviga, kes see uus 
hingekarjane on.

VT: Kas uue õpetaja 
leidmisega on koguduse 
probleemid lahendatud?

UA: Niipalju kui mina asjadest 
aru saan, ei ole vaatamata vaimu-
like lahkumisele koguduses veel 
kõik inimestevahelised suhted 

klaarunud. Siiani on segased kiri-
ku ehitamise sihtasutuse nõukogu 
(peamiselt küll selle esimehe) ja 
koguduse juhatuse suhted. Juhtisin 
sellele tähelepanu ka tänavu 25. 
juulil Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
pühitsemisel ja avamisel peetud 
kõnes. Kogudusele niigi keerulises 
olukorras võiks vähemalt need suh-
ted korras olla. Kaua see inimene 
ikka pingeid talub, lõpuks lüüakse 
lihtsalt käega. Seega kogudusel, 
eriti selle juhtorganitel, on sisekae-
museks, suhete klaarimiseks ja ot-
suste tegemiseks vaeva ja valu veel 
küllaga. Omalt poolt näeksin küll, 
et kui juba on nii läinud, siis tuleb 
kõik probleemid lõpuni lahendada. 
Oleks üsna kahetsusväärne, kui ka 
uus õpetaja koguduse siseproblee-

mide tõttu keerulisse seisu satuks. 
Mitte keegi teine peale koguduse 
enda ei saa nendesse küsimustesse 
selgust tuua. Targalt tegutsedes on 
kogudusel kõik eeldused helgeks 
tulevikuks.

Vallavalitsuse poolt vaadates 
sooviks väga, et pühakoda teeniks 
rahvast ja ei seisaks tühjana. Kui 
heade inimeste ja institutsioonide 
toetusel on kogudusele antud hoo-
ne ehk vorm, siis kogudus peab 
andma vormile sisu. Viimsi Püha 
Jaakobi kirik ei hakka kunagi ole-
ma selle hoone, vaid koguduse, 
selle vaimulike ja liikmete nägu. 
Soovin selguse ja rahu saavutami-
seks tarkust ja jõudu!

VT

Sõprusvaldade 
esindajad käisid 
Viimsis
Osa Viimsi inimesi on unustanud, et meil on 
ka sõprussidemed teiste valdadega. Pärast 
taasiseseisvumist oli oluline omada sõpru 
kaugetel maadel. Kena oli neid vastu võt-
ta, veel kenam oli neil külas käia. Mida aeg 
edasi, seda vähem igatsetakse piiri taha, 
see kes väga tahab, on juba ära käinud ja 
kes ei taha, teda ei meelita ka kommiga 
kodunt välja.

Seepärast on inimestel ununenud meie sõprus-
valdade nimedki. Kordame esialgu need üle. 
Soomes Porvoo, Poolas Sulejowek, Rootsis 
Taby, Norras Ski ja Saksamaal Barleben. Tõsi 
on see, et peale Soome tuleb sõprusvaldu kaa-
rdilt otsida. Annan juhise: vaadake pealinnade 
lähedalt. Loomulikult oli see kunagi nende 
sidemete sõlmimise alus, see meie ühisosa ja 
mure: olla pealinna magala.

Samas ütles Sulejoweki linnapea Wolder-
mar Chachulsci: „Meie linna kõrval on töös-
tuslinn, kus meie inimesed käivad tööl. Meil on 
väärtuslik elupaik.” Loomulikult, ka nii võib 
vaadata.

6.–10. septembrini oli plaanitud sõprusval-
dade päevad Viimsis. Külla jäid tulemata Norra 
ja Rootsi, sest neil toimusid just sel ajal kohali-
kud valimised. Aga need, kes tulid, nägid meie 
elu. Poolakad ja soomlased olid vaimustatud 
Viimsi uuest koolimajast. Samas on kõik Viim-
si koolis käinud külalised n-ö ahhetanud. Vaa-
tamata sellele on Püünsi kooli lapsed rohkem 
Sulejowekis käinud kui teised.

Aastaid tagasi toimus Porvoo ja Viimsi laste 
lauluvõistlus. Pärast Soome-poolse korraldaja 
lahkumist Rootsi ongi see ilus võistlus jäänud 
mälestuseks.

Külalistele Viimsit tutvustades kogen iga 
kord, kui vaimustavas paigas me elame. Tekkis 
mõte, et peaks korraldama ka viimsilastele val-
laekskursioone. Eriti siia äsja elama asunuile.

Mõni skeptik küsib, ons siin midagi vaadata? 
On, ja vaatamist jätkub kauemaks. Vaid mõned 
näited: Riiasöödi tamm, Tädu kuusk (kahjuks 
küll kuivanud), kaks hiigelrahnu, mitu kirikut, 
kolm muuseumi, koobas, kaunis vaade kõrgelt 
klindilt, rannapatareid, imelised kunstnikud 
koos oma loominguga, spordisaalid ja muidugi 
elamud, inimeste imekaunid kodud, ning lõpu-
tu meri. (Muideks, poolakad vaimustusid sel-
lest kui lapsed.) Külalistele avaldasid muljet ka 
meie võrratud saared.

Kutsun üles Viimsi matkahuvilisi endast 
märku andma. Kui saame rühma kokku (7–10 
inimest), siis teeme ka omadele ekskursiooni. 
Teada võib anda valla arendusnõunikule.

Mida siis külalised veel Viimsist arvasid? 
Nad soovisid aktiviseerida edaspidigi noor-
soovahetust, korraldada kunstirahvalaagrit 
Naissaarel, pidada suvel vabas õhus spordi-
kohtumisi jne. Kohtumistel tekkis palju mõt-
teid ja plaane. Kena oleks, kui tuleks ka teisi 
ettepanekuid ja mõtteid, mida jagada. Saatke 
need palun aadressile Nelgi tee 1 või e-postile 
enno@viimsivv.ee.

Enno Selirand
arendusnõunik

Lubja küla 
üldkoosolek
toimub 1�. oktoobril kl 16 
vallamaja suures saalis 
(Nelgi tee 1).

Palun kõigil osa võtta 
aastaaruande koosolekust.

Elle Kristlepp
külavanem

19. septembril avati Viimsi 
Päevakeskuse hooaeg pidu-
liku kontserdi ja koosviibimi-
sega, kuhu tuli kokku üle 100 
inimese. Päevakeskuse juha-
taja Lehte Jõemaa ütles, et 
päevakeskusesse oodatakse 
ka mehi, eriti lauluringi. Eraldi 
hakkab toimuma kokandus-
ring meestele. Pildil on Lehte 
Jõemaa ning päevakeskuse 
ansambel.

??????????????????????????????????????????????
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Lühike koolitus (loeng 
ja arutelu): „Mis aitab 
lapsel lahutusega 
paremini kohaneda?”

Koolitus keskendub lahutava pere-
konna lapsele ja annab nõuandeid, 
kuidas last lahutuses toetada/aida-
ta; mis on lapsele oluline; mis teeb 
lahutuse lapsele veel raskemaks; 
mida kindlasti teha ei tasuks.

Lühike koolitus on mõeldud isa-
le-emale, kes lahutavad (on lahuta-
nud) ja kes tahavad seda lapsele 
võimalikult valutuks teha ning olla 
toimetulevad vanemad ka pärast 
lahutust.

Pikk koolitus (lahutajate semi-
nar, 10 x 2 t): „Mis aitab täiskas-
vanul lahutusega paremini kohane-
da?”

Koolitus on mõeldud mehele 
või naisele, kes on lahutatud, kes 
lahutab või mõtleb lahutusele.

Seminaril läbitakse 19 teemat, 
millest saame muu hulgas teada:
• milline on olnud meie paarisuhe 

ja miks ta lõppes

Meeleheitel koduperenaised
Elust enesest
25aastane, 2aastase poja ja 4aasta-
se tütre ema Kai on viimased pool 
aastat tundnud üle kogu keha voo-
gamas äkilisi kuumalainehoogusid. 
Sellega kaasnevad tugev südame-
pekslemine ning tunne, et enam ei 
saa hingata. Samal ajal hakkavad 
tema käed värisema, kogu keha kat-
tub higiga ning tal tekib tunne, et 
kohe läheb hulluks ning minestab.

Selline järsk enesetunde hal-
venemine tekib tal tavaliselt poes 
käies, eriti siis, kui seal on palju 
inimesi. Talumatult ebameeldiv 
tunne läheb kiiresti üle niipea, kui 
ta on kaubanduskeskusest lahku-
nud. Viimastel kuudel on Kai ha-
kanud poeskäiku vältima, sest juba 
ainuüksi sellele mõtlemine tekitab 
halba enesetunnet ning alandab 
meeleolu.

33aastane, 5aastase tütre ema 
Ingrid ärkab viimase kahe aasta 
jooksul hommikuti sageli kummali-
se hirmuseguse ärevustundega, mil-
lel ei näi põhjust olevat. Tema süda 
klopib ning on tunne, nagu tema 
enda või perega on midagi halba 
juhtumas. Isegi suure pingutusega 
ei suuda ta pealetükkivaid mõtteid 
peast välja saada. Ingrid tajub sageli 
valu erinevates kehapiirkondades 
ning ta higistab palju.

Kirjeldatud lood räägivad täis-
kohaga ema- ja koduperenaise-
ametit pidavatest naistest, kelle 
sarnaseid kohtab psühhiaatria- ja 
psühholoogiapraktikas järjest sa-
gedamini.

Pere suurenemisega kaasneb 
loomuliku osana naise koduseks 
jäämine: kellel lühemaks, kellel pi-
kemaks perioodiks. Järjest enam on 
koduse roll ka naise ja mehe ühine 
otsustus, sest peres ei ole vajadust 
kahe sissetuleku järele.

Psühhiaatri või psühhologi vas-
tuvõtule jõudnud naised räägivad 
sageli, et mingit reaalset ja käega-
katsutavat põhjust halvale enese-
tundele ei oska nad välja tuua: pere 

�6. oktoobril toimub 
Viimsi koolis Harjumaa 
õpetajate konverents
26. oktoobril toimub Viimsi koolis Harjumaa 
õpetajate konverents, mille korraldavad ühes-
koos neli Harjumaa kooli: Viimsi kool, Püünsi 
põhikool, Keila gümnaasium ning Keila-Joa 
sanatoorne internaatkool. Konverentsi põhili-
seks teemaks on püsivad väärtused koolis ning 
multikultuursus koolikeskkonnas.

Konverentsi ettevalmistamine algas juba 
selle aasta kevadel, kui esimest korda kogunes 
korraldusmeeskond. Üheskoos arutleti selle üle, 
millised küsimused on tänasel päeval õpetajate 
jaoks olulised, kuidas mõjutab kooli ning kooli-
pere väärtushinnanguid meid ümbritsev maailm 
ning kas ja kuidas peaks kool muutuma.

Sel kevadel seisid Eesti koolid silmitsi integ-
ratsiooniprobleemidega, kui õpetajatel tuli vastata 
mitmetele olulistele küsimustele, mis koolinoorte 
meeli aprillisündmuste ajal valdasid: mis oli konf-
liktsete sündmuste tekkepõhjus ja kuidas käituda 
edasi? Igal aastal seisavad koolid silmitsi paljude 
lahendamist nõudvate probleemidega: muukeelsed 
lapsed Eesti koolis, õpetajate ja õpilaste turvalisus, 
väärtuspõhise kasvatuse olulisus jne.

Nende teemade üle põhjalikumalt arutledes sai-
gi teoks idee korraldada esimese veerandi viimasel 
päeval laiemale õpetajaskonnale suunatud konve-
rents, kus saab kuulata ettekandeid ning osaleda 
töötubades. Eesmärgiks on pakkuda õpetajatele 
tuge ja toetust, et multikultuurses koolikeskkon-
nas hakkama saada, jagada kogemusi, häid ideid 
ja praktilisi näpunäiteid, kuidas soodustada koha-
nemist mitmekultuurilises koolis, ning arendada 
koostööd Harjumaa kooliõpetajate vahel.

„Püsivad väärtused tõusevad kiiresti muu-
tuvas maailmas üha enam esiplaanile. Kool 
on ühiskonna peegel ja suurendusklaas. Kon-
verents keskendub õpetaja rollile väärtuste 
loomisel, hoidmisel ning väärtushinnangute 
kujundamisel. Tegemist ei ole tavapärase for-
maalse konverentsiga, vaid sõnumiga õpetajalt 
õpetajale,” ütles konverentsi peakorraldaja, 
Viimsi kooli arendusdirektor Karmen Paul.

Konverentsi peaesineja on religioonipedagoo-
gika dotsent dr Pille Valk, kes räägib põhjalikumalt 
väärtuskasvatusest. Töötubades juhendavad õpeta-
jad Viimsi koolist, Püünsi põhikoolist, Loo kesk-
koolist ning Keila gümnaasiumist. Konverents toi-
mub 26. oktoobril algusega kell 12 Viimsi koolis.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Täiskasvanud õppija nädalal tunnustatakse aasta õppijat, aasta koo-
litajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ja aasta koolitussõb-
ralikumat omavalitsust. Tunnustamise eemärk on väärtustada õppimist 
ja õpetamist mitmel tasandil: avalikus, erasektoris ja kolmandas sekto-
ris. Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: 
maakondlikul ja ülevabariigilisel. Iga maakonna täiskasvanud õppija 
nädala tugigrupp esitas mitmeid kandidaate vabariiklikuks tunnusta-
miseks kõikidele eespool nimetatud kategooriatele. ETKA Andrase ju-
hatus valib nende hulgast silmapaistvama/parima aasta õppija ja kooli-
taja ning koolitussõbralikuma organisatsiooni ja omavalitsuse vastava 
nimetuse omistamiseks. Harjumaal antakse sel aastal välja ka seenior 
õppija ja aasta raamatukogutöötaja auhind. Harjumaa täiskasvanud 
õppija nädala pidulik autasustamine toimub sel korral Saku mõisas 17. 
oktoobril.

Harjumaa tugiisikute kontaktandmed:

Keila-Joa Külliki Steinberg 521 8369 kyllikisteinberg@hot.ee
Keila linn Marju Käo 534 15758 marju.kao@keila.edu.ee
Saku vald Anne Klaas 505 1645 anne.klaas@mail.ee
Kose vald Erge Loorits 525 2220 erge@kose.ee 
Loksa linn Õnnela Tedrekin 554 2974 onnela5@hot.ee
Rae vald Piret Tamme 517 9858 piret.tamme@jyri.edu.ee 
Saue linn Piret Meresma 555 21333 piretmer@hot.ee 
Viimsi vald Lemme Randma 524 8975 lemme@viimsi.edu.ee

Lisainfot saab Interneti-aadresilt www.andras.ee

Kaire Kislov
Harjumaa koordinaator
kairekislov@hotmail.com

Oktoobris algab täiskasvanud õppija nädal
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assot-
siatsioon (ETKA) Andras korraldab juba 
kümnendat aastat täiskasvanud õppija nä-
dala, et propageerida elukestvat õpet. Tä-
navu kestab ettevõtmine 12.–19. oktoobrini 
ja jõuab kõikidesse Eesti maakondadesse. 
Kümnenda täiskasvanud õppija nädala tee-
ma on „Õpime mõnuga üheskoos: koolis, 
tööl, külas, kodus, igal pool”.

Täiskasvanud õppija nädal on aeg, mil võiks 
teha kokkuvõtteid oma teekonnast: küsida en-
dalt, kas, mida ja kuidas ma õpin ning mismoo-
di saan tarkust igapäevaelus kasutada. Elukes-
tev õppimine on omane igale inimesele. Enese-
täiendamine annab kindlustunde, et oma eluga 
edasi minna ja uusi väljakutseid vastu võtta.

Nädala sees toimuvad elukestvat õpet propa-
geerivad ja tutvustavad üritused üle Eestimaa. 
Avaüritus toimub 12. oktoobril Vene draama-
teatris Tallinnas.

Harjumaal tutvustavad täiskasvanute koo-
litusega tegelevad õppeasutused sellel nädalal 
oma võimalusi täienduskoolituse ja ümberõp-
pe korraldamisel. 3.–4. oktoobrini saab Keila, 
Saku, Kose, Rae ja Viimsi vallas ning Loksa 
linnas külastada õpibussi, kus tutvustavad õp-
pimisvõimalusi Eesti statistikaameti ning Tal-
linna ja Harjumaa tööturuameti karjäärinõusta-
misspetsialistid. Bussis on Interneti püsiühen-
dus, jagatakse infot õpivõimaluste kohta ning 
pakutakse kohvi.

Viimsis on buss 4. oktoobril kella 
10–12 Viimsi Marketi ees parklas

Eesti Lastefondi koolitused lahutajatele, 
et aidata lapsevanemat ja toetada last

• kuidas päritoluperekond olnud 
osaline meie lähisuhetes

• kuidas kaitsta lapsi lahutusstres-
si eest

• hästitoimivast paarisuhtest
• miks ma olen üheaegselt vihane, 

tunnen süüd ja kardan

Ehitame üles kadumaläinud „mina” 
ning garanteerime enesetunde tõu-
su!

Lühikesi koolitusi on 
kaks: �. ja �. oktoobril 
kell 18.–�0, tasuta.

Pikk koolitus algab 17. oktoob-
ril kell 18, tasuline. Kohtumised 
igal nädalal kolmapäeviti algusega 
kell 18.

Seminar toimub kinnises rüh-
mas: kõik, kes alustavad, lõpetavad 
koos, uusi liikmeid juurde ei võeta. 
Rühmakoolituses saab lisaks tead-
mistele ka mõistmist ning toetust.

Koolitused toimuvad Tallinnas 
Lai 31 / Suurtüki 1, Eesti Lastefon-
di ruumides.

Registreerimine lühike-
sele ja pikale koolitusele: 
lastefond@elf.ee või sirjegl@hot.ee 
ja telefonil 641 1188.

on majanduslikult kindlustatud, 
lapsed on tublid, suhted mehega 
ka enam-vähem korras. Teraapia 
käigus selgub, et lähtudes näiteks 
inimese vajaduste enamlevinud 
jaotusest (Abraham Maslow’ jär-
gi), tajub naine sageli puudujääki 
kõrgematel vajaduste tasemetel.

Maslow’ 
inimvajaduste hierarhia
Jätame siinkohal kõrvale armastus- 
ja kuuluvusvajaduse, mis on omaet-
te lai teema, ning pöörame tähelepa-
nu püramiidi tipule. Meie vajadused 
tunnustuse ja eneseteostuse järgi on 
kahtlemata erinevad, kuid need on 
meil kõigil olemas. Sellele viidates 
üllatuvad need, kes peavad end pi-
gem koduhoidjateks, ning nooguta-
vad nõustuvalt ka need naised, kel-
lel on enne koduseks jäämist olnud 
aktiivne tööelu. Elades rõõmsalt 
oma igapäevatoimingutes, pöörates 
tähelepanu eelkõige laste ja pere va-
jadustele, tõrjudes killukeste kaupa 
väsimust, tüdimust, rahulolematust, 
lükates edasi oma võib-olla näili-
selt mitteolulisi soove (aega luge-
miseks, omaette olemiseks, heade 
sõpradega kohtumiseks), tajudes 
ennast pigem peresüsteemi osana ja 
kaotades seejuures oma inimeseks 
olemise oskust, võib naine end ühel 
hetkel avastada Kai või Ingridi olu-
korras.

Naised, kelle puhul saab rää-
kida erinevatest ärevushäiretest, 
kannavad endas sageli rahulole-
matust iseendaga. Nad kirjeldavad 
end kui saamatuid, teistest kehve-
maid, abituid ja sõltuvaid inimesi. 
See kõik tipneb süütundega laste, 
mehe ja tegelikult ka, kuigi seda ei 
ole kohe esmapilgul näha, iseenda 
ees. Tohutu koorem negatiivseid 
mõtteid näib hõlmavat suure osa 
sisearuteludest: seda võib piltlikult 
võrrelda stereotüübiga oma mehe 
kallal näägutavast naisest. Ainult 
et praegusel juhul on naise kriitika 
suunatud iseenda pihta.

Ülemuretsemine on pidev pinge, 
hirm nii reaalsete, kuid enamasti 
siiski kujuteldavate ohtude pärast. 
Ei pea mainimagi, et see on üks 
väsitavamaid tegevusi. See algab 
hommikul ärgates, saadab päevas-
tes tegevustes, ei lase õhtul uinuda 
ning kummitab öistes unenägudes. 
Ülemuretsev naine ei julge lugeda 
ajalehti või vaadata televiisorit, 
sest püüab vältida halbu uudiseid. 
Need tekitavad omakorda hirmu-
mõtteid sellest, milliseid kohuta-
vaid asju võib juhtuda tema enda, 
pereliikmete või lähedastega.

Mida see endaga 
kaasa toob?
Lasteaiakasvatajad räägivad las-
test, kes satuvad segadusse, kui 
näevad, et rühmaruumis ei vaadata-
gi televiisorit. Ülemuretsev ema on 
üsna suure osa ajast hõivatud ise-
enda halva enesetunde ja mõtetega, 
kuigi mitte omal vabal tahtel. See 
võtab väga palju energiat ja aega. 
Naine saab sellest kulust tavaliselt 
ka ise aru, mis omakorda suuren-
dab süütunnet, sest ta ei suuda pü-
henduda lapsele sel määral, nagu 
ta õigeks peab. Ja see omakorda, 
jah tõepoolest, paneb veel rohkem 
kahtlema emaoskuste üle.

Üks osa naisi on oma laste, ena-
masti väikelaste päevad tihedalt 
täis plaaninud: ringid ja keeletun-
nid, mille vahele jääb väga väike 

osa aega mänguks. Rutates mängu-
toast keeletundi, sealt edasi kunsti-
ringi või muusikakuulamise tuppa, 
on naine õhtuks väsinud ning laps 
viril. See paneb ahastama: ma teen 
ju kõik, annan endast sada prot-
senti, aga ikka on midagi valesti. 
Lapse pahuruse või ebaõnnestumi-
se kannab ema iseenda arvele, ar-
vates, et on midagi valesti teinud, 
liiga vähe pingutanud või olnud 
lohakas. Jällegi järgneb süütunne, 
enesesüüdistus ning veelgi suurem 
pühendumine.

Mida teha, kui ärevus või 
paanika kimbutavad
Sageli ütlevad paanika ja ärevuse-
ga kimpus olevad inimesed, et neil 
on tunne, nagu ei saaks nad sellest 
enam kunagi lahti ning see mõte 
tekitab lootusetust. Need häired on 
tõepoolest äärmiselt ebameeldivad, 
kuid praktika näitab, et näiteks ko-
gnitiiv-käitumusliku teraapia võ-
tetega on märgatava enesetunde 
paranemine saavutav juba 4–6 
seansiga. See eeldab oma hirmu- ja 
alaväärsusmõtete ning mõnevõrra 
madala enesehinnanguga tegele-
mist terapeudi juhendamisel ja tu-
geval toetamisel.

Nagu eespool mainitud on üks 
ärevuse kujunemise oluline tegur 
oma inimeseksolemise vajaduse 
kõrvalelükkamine ning eri rollide-
le (ema, naine, hooldaja) pühendu-
mine. Teraapias tuletatakse meelde 
isiklikud kõrgema taseme vajadu-
sed ning püütakse leida võimalusi 
nende rahuldamiseks.

Lõpetuseks, ülemuretsevad nai-
sed on öelnud, et järele mõeldes ei 
leia nad oma hirmudele ühtegi õi-
gustatud põhjendust. Halvim, mida 
saame lähedastele teha, on nende 
pärast liigselt karta.

Maris Kolk
psühholoog
Pirita psühhiaatriakeskus
tel 602 3035, 602 3036
www.psyhhiaatriakeskus.ee
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Viimsis lebas majas 
tundmatu mehe surnukeha

Mitu inimest on öelnud Viimsi 
Teatajale, et Randvere metsas sei-
sab vana ja rüüstatud Rootsi numb-
rimärgiga Mercedes Benz. Politsei 
on autost teadlik, kuid omanikku ei 
saa tuvastada, sest registrites pole 
sõiduki kohta mingeid andmeid. 
Vanemkonstaabel Jelena Vimberg 
ütles, et auto tuleks teisaldada ja 
lammutusse anda.

VT

15. septembril leiti Viimsis ühest 
eramust tundmatu mehe surnuke-
ha. Politsei sai vägivallatundemär-
kidega laibast teate laupäeval kell 
12.51. Põhja Prefektuuri andmetel 
lebas surnukeha Ranna teel asuvas 
majas. Juhtunu uurimiseks algatati 
kriminaalmenetlus. Prokuratuuri 
pressiesindaja ütles Viimsi Teataja-
le nädal pärast sündmust, et mehe 
isikut pole siiani tuvastatud.

VT

Viimsis sai 
vigastada 
kraavi sõitnud 
purjus 
mootorrattur
15. septembril sai Viimsis vi-
gastada mootorrattaga kraavi 
sõitnud purjus mees.

BNSi andmeil juhtus õnne-
tus kell 21.59 Pärnamäe teel, 
kus 37aastase Jaanise mootor-
ratas kaotas juhitavuse ja sõitis 
teelt välja kraavi.

VT

„Saksa keel 
lasteaias” – 
Goethe instituudi 
katseprojekt kolmes 
Harjumaa lasteaias
Mitmes Euroopa Liidu dokumendis rõ-
hutatakse vajadust, et iga ELi kodanik 
peaks valdama lisaks oma emakeelele 
vähemalt kahte võõrkeelt. Mitmekeel-
sus on kujunenud võtmesõnaks ning 
oluline on rõhuasetus, et kõik keeled 
on võrdselt väärtuslikud.

Eestis on mitmekeelsuse toetamiseks välja 
töötatud mitmesuguseid dokumente, kuid 
tänaseni jääb mulje, et tegutseme liiga 
vähe selle eesmärgi saavutamiseks.

Kogu maailmas alustatakse esimese 
võõrkeele õppimist üha nooremas eas, 
juba lasteaias. Seejuures ei ole esimeseks 
õpetatavaks võõrkeeleks sugugi alati ingli-
se keel, vaid ka teised keeled, nagu saksa, 
prantsuse, hispaania või soome keel.

Maailmas, ka Eestis, on korraldatud 
uuringuid, mis näitavad, et kui alustatakse 
mõne muu keele, mitte inglise keele õppi-
mist esimese võõrkeelena ja inglise keele 
õppimist teise võõrkeelena, on suur tõe-
näosus, et õpilane räägib keskkooli lõpus 
kahte võõrkeelt kesktasemel. Kui alustada 
aga inglise keele õppimist esimese võõr-
keelena, ei jõuta teise keele õppimisega 
kesktasemele. See on tingitud mitmest as-
jaolust, ka sellest, et meil on võimalus ing-
lise keele rääkijaid iga päev televisiooni 
vahendusel sagedamini kuulata kui mõne 
teise keele rääkijaid. Selgitamist ei vaja tõ-
siasi, et mida tihedamas kontaktis me ühe 
või teise keelega oleme, seda kiiremini me 
selle omandame. Samuti on oluline see, 
et keerulise grammatikaga keelte õppimi-
ne annab lapsele head oskused võõrkeele 
omandamiseks ning see aitab tal ka järg-
misi keeli edukalt omandada. Sellest järel-
dub, et kui soovite, et teie laps valdaks täis-
kasvanuna rohkem kui ühte võõrkeelt, siis 
tuleks võõrkeeleõpinguid alustada mõne 
nii-öelda raskema keele õppimisega.

Selle aasta oktoobris alustame kolmes 
Harjumaa lasteaias: Loo ja Saue lasteaias 
ning Viimsi lasteaias Piilupesa katsepro-
jektiga, mille eesmärk on õpetada mängi-
des, lauldes ja liikudes saksa keelt ehk kõi-
ki meeli kasutades ja loominguliste meeto-
dite abil üht võõrkeelt juba eelkoolieas.

Võõrkeele õppimine lasteaias on – eri-
nevalt võõrkeele õppimisest koolis – ainult 
mänguline ning lähtub lapse vajadusest ja 
käitumisest. Lapselt ei nõuta kohe uues 
keeles rääkimist, vaid kuulamist, arusaa-
mist ning öeldule reageerimist. Õpetaja 
räägib võimalusel ainult võõrkeeles, annab 
aga lastele mõista, et ta saab nendest aru, 
kui nad emakeeles vastavad. Võõrkeele 
õpetamine varases eas on üks osa lapse 
arendamise tervikust. Tähtis on huvi teki-
tamine ning positiivsed emotsioonid teiste 
keelte ja kultuuride suhtes.

Oleme veendunud, et võõrkeeleõpetus 
lasteaedades annab väärtusliku panuse 
üldisesse kasvatusse ja soodustab lapse 
positiivset hoiakut teiste kultuuride vastu, 
avardab emakeeles loodud maailmapilti.

Projekti „Saksa keel lasteaias” toetab 
Tallinna Saksa kultuuriinstituut / Goethe 
instituut.

Anne Lind
Tallinna Saksa kultuuriinstituudi juhataja
Tallinna Goethe instituudi keeleosakonna 
juhataja

Eve Teder
saksa keele õpetaja

7. septembril juhtus liiklusõn-
netus Haabneemes Randvere ja 
Kaluri tee ristmikul, kus peaae-
gu kahepromillise joobega juht 
sõitis otsa manööverdavale veo-
autole.

Randvere suunas liikunud veoauto-
juht tahtis teha vasakpööret Kaluri 
teele, kui talle sõitis suurel kiirusel 
otsa Mitsubishi sportauto. Polit-
seinikud mõõtsid Mitsubishi juhil 
peaaegu paaripromillise joobe. Sa-
muti reetsid üle kahekümne meetri 
pikkused pidurdusjäljed, et spor-
tauto kiirus oli lubatust (50 km/h) 
oluliselt suurem. Tasub märkida, et 
avariikohast vaid sajakonna meetri 
kaugusel asub Viimsi kool, mille 
õpilased Randvere teed pidevalt 
ületavad. Õnnetuse pealtnägijad 
tunnistasid krimi.ee-le, et Mitsu-
bishit juhtinud mehe käitumine 
oli vastutustundetu ja seadis ohtu 
kümnete laste elu.

Purjus juht sõitis otsa veoautole

 Purjus juht kihutas 
Viimsi kooli juures
Foto: krimi.ee
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Vallavolikogu aseesimees 
Mari-Ann Kelam:„Läbi 
kogukonnatunde tuleb ka 
turvalisus!”
Viimsi valla elanikele on 
vaja üritust, kus asutuste 
ja organisatsioonide spet-
sialistid jagavad inimestele 
vajalikku teavet: kuidas tur-
valiselt liigelda, naabrivalve 
kasulikkusest, tuleohutusest, 
esmaabi andmisest. Selliseid 
kokkusaamisi tuleks Viimsi 
vallas kindlasti veelgi roh-
kem korraldada, ka teistel 
teemadel, näiteks jäätme-
käitlus ja prügikoristus.

Kui Viimsi inimesed suht-
leksid üksteisega aktiivse-
malt, teaksid ja tunneksid 
oma naabreid, märkaksid 
inimesi enda kõrval, siis te-
kiks ka tugevam kogukonna-
tunne.

Oma ümbruskonnas la-
hendamist vajavat probleemi 
märgates on alati võimalik 
abi leida. Samuti saaksid 
koolid sellele palju kaasa 
aidata, noortele võiks orga-
niseerida vabatahtlikku tööd 
vanurite abistamiseks, lau-
lu- ja tantsutrupid võiksid 
külastada ka vanadekodu. 
Viimsi elanikud peaksid val-
laga enam koostööd tegema 
ja rohkem omavalitsusega 
suhtlema, rääkima kõigest, 
nii halvast kui ka heast.

See kõik aitab kogukon-
natunde tekkimisele palju 
kaasa ja läbi selle muudame 
ka oma kodukoha turvalise-
maks.

Viimsi Turvalisuspäev

„Oleme pikka aega mõel-
nud, et Viimsi vallas võiks 
toimuda traditsiooniline 
suurüritus, mida korraldaks 
kohalik vallavalitsus. Kuna 
turvalisus on kahtlemata üks 
Viimsi vallavalitsuse priori-
teete, siis otsustasime hakata 
korraldama sellist põnevat 
üritust nagu Viimsi turvali-
susepäev, mille eesmärk on 
anda viimsilastele teavet, 
kuidas igaüks saaks tagada 
enda ja oma pereliikmete 
turvalisust.

Toimunud üritusel anti 
vallaelanikele asjalikke nõu-
andeid tuleohutuse, esmaabi, 
liiklusturvalisuse ning kodu-
se vara kaitse teemadel. Ini-
mestel oli võimalik tutvuda 
mitmete operatiivteenistuste 
autode ja tehnikaga, samuti 
toimusid päästeteenistuse ja 

politsei demonstratsioonesi-
nemised.

Eriti populaarne oli atrakt-
sioon Pöörlev Auto, milles 
istudes sai veenduda turva-
vöö vajalikkuses igapäeva-
liikluses. Kohale olime palu-
nud ka turvalisuse tagamise-
ga tegelevad erastruktuuride 
esindajad, kes tutvustasid 
mitmesuguseid koduvalve-
süsteeme.

Üritusel oli ka kommu-
naal- ja heakorraamet, kes 
jagas viimsilastele praktilisi 
teadmisi heakorra tagamisest. 
Tuju tõstsid Viimsi kooli lau-
lu- ja tantsutrupid ning pisut 
vihmase ilma laulis ilusaks 
populaarne ilmatüdruk Niki.

Soovime kindlasti Viimsi 
turvalisusepäevast teha iga-
aastase meeldejääva ürituse 
Viimsi vallas.

Abivallavanem Jan Trei:

Marius Voog kiirabi operatiivautos esmaabi andmas

Vabatahtliku reservpäästerühma populaarne demonstratsioon

Lastele rääkisid turvalisest liiklemisest politseinikud 
Marianna Marjunitš (vasakul), Lõvi Leo ja Dei Altsaar.

Spordiklubi Viimsi Judo poisid: „Turvalisusepäeval 
on kõige toredam tuletõrjujate 
demonstratsioonesinemine ja maitsvad kommid, mida 
jagavad kiirabi ja politsei.”

Lõvi Leo tunnistas, et lapsed kipuvad teda kartma ning 
lastevanematele meeldib ta alati rohkem kui lastele.
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Liisi ja Carmeni 
reisiblogi
Esimene nädal 
Sardiinias
Läbi raskete katsumuste ja põ-
nevate seikluste oleme jõudnud 
Sardiiniasse ja kohaneme siin-
se eluga. Sihtkohta jõudmine 
oli omaette elamus.

Meie teekond Caliarisse viis 
Inglismaa kaudu. Seiklesime 
terve päeva Liverpoolis, kus 
just siis, kui hädasti oli vaja 
jõuda ühest lennujaamast teise, 
toimus 3päevane metrootööta-
jate streik. Pidime kiiresti üm-
ber orienteeruma bussiliiklu-
sele, mis oli meeleavalduste ja 
tipptunni tõttu samuti kõvasti 
häiritud.

Kõik bussid olid puupüsti 
rahvast täis ja tundsime ennast 
nagu kilud karbis. Seisime seal 
raskete kompsudega, 8kilo-
ne seljakott õlal ja Liverpooli 
kaart näpus, ning imestasime 
kireva rahvusvahelise selts-
konna üle: meie kõrval seisid 
pikast tööpäevast väsinud, 
umbes 200kilosed mustana-
halised neiud, pisikesed, kuid 

tunniajane hilinemine täiesti 
normaalne, selle eest pole isegi 
kombeks vabandada.

Bussiliiklusega on sama 
lugu: graafi kus kirja pandud 
ajale võib vabalt lisada 15–20 
minutit ja alles siis rahulikul 
sammul kodust väljuda. Aga 
see ei tähenda, et inimesed po-
leks külalislahked. Meid võeti 
kenasti vastu, nagu vanu tutta-
vaid. Sardiinlased on loomult 
väga sõbralikud ja abivalmid 
ning üle kõige meeldib neile 
rääkida, nad lobisevad vahet 
pidamata. Ja loomulikult itaa-
lia keeles, mida meie veel pa-
raku üldse ei oska. See on üks 
suurim takistus, et Sardiinias 
hakkama saada.

Kuna meie siinsed sõbrad 
on kõik enamjaolt noorsoova-
hetusprojektides osalenud, siis 
pole neile inglise keel loomuli-
kult võõras, kuid kui minna kas 
või Cagliari kõige peenemasse 
vanalinnarestorani ja püüda 
seal inglise keeles tellida, siis 
vastatakse vaid non ho capito 
(ei saa aru).

pool maailmal siiski 
käib. Pöördusime ühe 
Carmeni tuttava poo-
le, kes asutas seitse 
aastat tagasi oma 
noorsoovahetusor-
ganisatsiooni (www.
tdm2000.org), ja 
leidsimegi tänu tema 
abile täiesti ideaalse, pä-
ris oma korteri, mis asub 
kohe Cagliari ülikooli vas-
tas, ning saime teha lepingu 
sellise aja peale, mis just 
meile sobis. Ka itaalia keelt 
hakkavad meile õpetama 
sama organisatsiooni va-
batahtlikud.

Ülikoolis õppides olek-
sime pidanud kursuste 
eest maksma päris suure 
summa raha. Kuna leid-
sime ühe organisatsioo-
ni liidriga kiiresti ühise 
keele, siis avanes kohe ka 
võimalus osa võtta ühest 
noorsoovahetusprogram-
mist, mis toimub väikesel 
Kariibi mere saarel Gua-
delupel.

Kõige põnevam oli 
veel see, et ta rääkis meist, 
kahest julgest eesti tüdru-
kust, Sardiinia haridusameti 
ERSU (www.ersucagliari.
it) kõige tähtsamale isikule, 
president Christian Solinase-
le, kes pakkus välja huvitava 
idee. Ta nimelt uurib Euroopa 
haridussüsteeme ja oli väga 
huvitatud Eesti haridusest. Me 
leppisime kokku, et aitame tal 
koostada uurimistöö Eesti üli-
koolidest ja saame vastutasuks 
üliõpilaskaardi, millega on ga-
ranteeritud tasuta toit ülikooli 
sööklas ja jõusaali kasutamine. 
Saame ka oma tööruumi, kus 
kirjatööd teha. Kui meie koos-
töö hästi sujub, annab ülikool 
tulevikus ka tasuta korteri. 
Tundub, et olime õigel ajal õi-
ges kohas.

Praegu elame veel ühe Car-
meni tuttava tüdruku kodus. 
Oleme kogu ta perekonnaga 
väga hästi läbi saanud ja kõik 
viitsivad meiega tegeleda. 
Meid on viidud imeilusatesse 
paradiisirandadesse ning ole-
me käinud juba kahel koha-
likul festivalil, kus uustulnu-
katena oleme tihti tähelepanu 
keskpunktis. Veidi väsitav, aga 
samas naljakas on olla tavaliste 
inimeste seas eriline, kuigi oled 
ise ka tavaline.

Loomulikult oleme iga päev 
söönud Itaalia toitu ehk siis lõ-
pututes variantides pastarooga-
sid ja kõrvale, rohkem kui vaja, 
erilise kujuga saiu. Kõige huvi-
tavam toit on siiani olnud kee-
detud teod, mida serveeritakse 
tomatikastmes. Et neid kojast 
välja tirida, tuli kasutada me-
tallist tikku. Alguses oli teost 
natuke kahju küll, aga toit on 
toit, ja tegelikult nad maitsesid 
päris hästi.

Päikeselised tervitused 
Sardiiniast! Liis ja Carmen on end sisse  seadnud Sardiinia maakonna keskuses Cagliaris. 

Sardiinias elab veidi üle 1,7 miljoni inimese ning Cagliaris üle 160.000.

Carmen: „Olen õnnelik, et 
viis aastat tagasi olin õigel 
ajal õiges kohas: Teeviida 
messil, kus kohtusin Epp 
Ardeliga, tänu kellele on 
mul olnud võimalus osa-
leda mitmes fantastilises 
noorsoovahetusprogrammis, 
kust olen saanud ohtralt ko-
gemusi. Olen kohtunud hu-
vitavate inimestega, kelle 
kultuuritaust ja elustandar-
did on hoopis teised, ja saa-
nud palju uusi tuttavaid üle 
kogu Euroopa. Koos sellega 
olen vabanenud igasugusest 

stereotüüpsest mõtlemisest 
eri rahvuste suhtes. Kõik 
prantslased ei söö konni ning 
kõik itaallased ei jahi ilusaid 
blondiine. Minu maailmanä-
gemus on hoopis avaram ja 
olen hakanud mõistma to-
lerantsi tähendust. Just tänu 
aktiivsusele ja varasemate-
le kontaktidele on meil siin 
Sardiinias kohe hästi läinud.

Inimene, kes ei tea noor-
soovahetusest midagi, ei 
aimagi, milliseid põnevaid 
võimalusi need pakuvad. 
Liis, kes on alati taolistesse 

programmidesse skeptiliselt 
suhtunud, saab alles nüüd 
aru, millest ta ilma on jää-
nud. Ta avastas, et on elanud 
turvaliselt oma karbis, kuid 
haarab nüüd kinni igast või-
malusest, alustades Guada-
lupe programmist. Noored 
ei tohiks oma elu maha ma-
gada, vaid peaksid reisima 
ja avardama oma mõtlemist 
non formal haridussüstee-
mis.”

Uuri lähemalt: www.
headest.ee, www.noored.ee, 
www.estyes.ee

asjalikud hiinlased, tõmmud 
hindud, pintsaklipslastest tõsi-
sed ärimehed, mõned tobedad 
turistid (nagu meie!) ja leidus 
ka suurlinna ülesmukitud pii-
gasid, kelle hommikusest juus-
tesirgendamisest oli tohutult 
kõrge õhuniiskuse tõttu järele 
jäänud vaid salk armetuid ras-
vaseid lained, mis neile taht-
matult vastu nägu kleepusid.

Kõige häirivam oli siiski see 
higihais, mis talumatu kuumuse 
tõttu tungis esile indiviidi igast 
nahapoorist. Ka Liverpooli 
ärihoone 26. korrusel töötav 
fi rmajuht pidi välja kannata, et 
higine räpaste küüntealustega 
ja tumekollaste hammastega 
hindu vastu tema 500naelast 
Hugo Bossi ülikonda toetus, 
mida üks tubli keemilise pu-
hastuse teenindaja ilmselt terve 
öö triikinud ja silunud oli.

Eesmärk oli tegelikult kõigil 
üks: jõuda streigi kiuste pärast 
kurnavat tööpäeva ikkagi sin-
na, kuhu vaja. Meiegi jõudsi-
me lennujaama ning 24 tundi 
hiljem olime juba õnnelikult 
Sardiinias.

Kohe esimesel päeval saime 
tunda itaallaste ühte eripära. 
Kui Eestis on äärmiselt eba-
viisakas kohtumisele hilineda, 
siis Itaalias, eriti Sardiinias on 

Sardiiniasse jõudnud, oli 
üks meie eesmärk leida nii kii-
resti kui võimalik oma korter. 
Kui sa pole just äärmiselt rahu-
lik ja paindlik inimene, siis ei 
tasu itaallastega üldse äri ajada. 
Sardiinlased on selles valdkon-
nas küll väga tähenärijad, kuid 
surmaeglased inimesed. Kui 
oled Eestis harjunud suts-ja-
valmis-tehingutega, siis siin-
sed elanikud lihtsalt venitavad 
ja venitavad kummi, pannes p 
kogu kannatuseroovile.

Korteri üürimise ametlikud 
reeglid on iseenesest lihtsad: 
tuleb teha omanikuga vähemalt 
aastane leping, milles nõutakse 
ette kahe kuu deposiiti. Kuna 
meie plaanime siin olla vähem 
kui aasta, siis kaotaksime de-
posiidi, mis pole just peenraha. 
Peale üürilise enda ei tohi kee-
gi teine korteris viibida ehk tei-
sisõnu, nad ei luba täiesti aru-
saamatutel põhjustel kutsuda 
ühtegi külalist. Üliõpilasmajas 
esitatakse küll vähem tingimu-
si, aga seal tuleb olla mitme-
kesi koos ühes toas ja see ei 
jäta ruumi privaatsusele. Meile 
kumbki variant ei sobinud: oo-
tame Sardiinias viibimise ajal 
külla mitmeid Eesti sõpru.

Tuli hakata kasutama tutvu-
se kõverteid, nagu see vist igal 

???????????????????????????????????????????????
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Haabneeme alevik. Kell 11 
rivistus kolonni kaksteist sõi-
duautot, et alustada teekonda 
Haabneeme suunas. Esimene 
peatus tehtigi kunagise Haa-
bneeme mõisa hoonete asu-
kohas. Haabneeme küla on 
esmakordselt mainitud 1271. 
aastal, kui rüütel Christianus 
de Scerembeke ostis Christia-
nus Nicolaus Moltekelt ja tema 
vendadelt teiste lähikonnaal-
ade seas ka selle küla. Hiljem 
oli küla Tallinna ordulinnuse 
omanduses. 15. sajandil läks 
Haabneeme küla koos teiste 
naaberaladega Pirita kloost-
ri omandusse kuuluva Viimsi 
mõisa kasutusse.

Esimesed kirjalikud teated 
Haabneemes asunud mõisast 
on 1682. aastast, kui see ala 
eraldati Viimsi mõisast. Ees-
timaa 1725.–1726. aasta ad-
ramaarevisjoni kohaselt elas 
mõisaalal ainult 27 inimest. 
Alates 1763. aastast hakkasid 
mõlemad mõisad kuuluma sa-
madele omanikele ning Haab-
neeme sai Viimsi mõisa karja-
mõisaks.

Kui pärast Eesti vabariigi 
väljakuulutamist Viimsi vald 
1919. aastal taasasutati, siis 
asus vallamaja 1923. aastani 
Haabneeme mõisa elumajas.

Miiduranna küla. Ringsõidu 
järgmine peatus oli Miiduran-
na külas. Siinsest asustusest on 
kõige varasemad teated 1567. 
aastast. Aastail 1589–1590 
koosnes Miiduranna küla 21 
taluperest. 1725.–1726. aas-
tal elas külas 99 elanikku. 18. 
sajandil hakati Peeter I käsul 
Tallinna lahe kaitseks ehitama 
tähtkantse. 1726. aastal alustati 
ka Miiduranna külas mere ää-
res muldkantsi rajamist. Täna-

Ringsõit läbi Viimsi valla külade
1. septembril kogunes umbes kolmkümmend koduloohu-
vilist Viimsi koduloomuuseumi juurde, et alustada uut hoo-
aega mõnetunnise ringsõiduga mööda poolsaart. Reisijuh-
tideks olid Viimsi Muuseumide töötaja Alar Mik ning Jaan 
Tagaväli Viimsi kultuuriloo seltsi juhatusest.

seks on kunagi rajatud ehitisest 
säilinud umbes nelja meetri 
kõrgused muldvallid.

1915. aastal ehitati tähtkant-
si lähedale laiaulatusliku Pee-
ter Suure merekindluse osana 
suurtükipatarei. Samas asuko-
has asus ka 1920. aastatel raja-
tud rannakaitsepatarei. Kaitse-
ehitised purustati 1941. aastal 
ja osaliselt on need sellisena 
säilinud tänapäevani.

Aastatel 1923–1939 asus 
Viimsi vallamaja Miiduranna 
külas. Kui pärast Teist maa-
ilmasõda moodustati Viimsi 
külanõukogu, siis asusid selle 
kontoriruumid pikka aega sel-
lessamas hoones. See hoone 
seisab ka tänapäeval tühjalt 
mere kaldal.

Viimsi alevik. Kolmas pea-
tus tehti Viimsi mõisa juures. 
1241. aastal on Taani hinda-
misraamatus ainsa siinse ko-
hanimena nimetatud Viimsit 
( algselt Uianra > Vianra). 
Varem on arvatud, et see küla 
paiknes kusagil praeguse Pär-
namäe küla alal, Viimsi 750. 
aastapäeva mälestuskivi juures. 
Viimased andmed lubavad aga 
oletada, et selleaegne asutus oli 
siiski hilisema Viimsi mõisa 
härrastemaja asukohas.

Viimsi põlisküla maadele 
rajatud ja Birgitta kloostriordu-
le kuulunud Viimsi mõisa tege-
lik asutamise aeg ei ole teada. 
Esmased ja suuresti hilinenud 
andmed mõisa kohta pärinevad 
alles 1471. aasta suvest: nende 
kohaselt oli Pirita klooster sel-
leks ajaks Viimsi küla maade-
le oma mõisa rajanud. Sellest 
peale ei mainita Viimsit enam 
ürikuis kui küla, vaid ikka kui 
mõisa.

1577. aastal purustati Vene-
Liivimaa sõjas Viimsi mõisa 
varasem omanik Pirita kloos-
ter. Sellest ajast alates oli mõis 
eri omanike käes. Viimsi mõi-
sale kuulusid Pirita, Miiduran-
na, Haabneeme, Lubja, Pringi, 
Püünsi ja Rohuneeme külad 
ning Aegna saar. 1682. aastal 
eraldati Viimsi mõisast Haab-
neeme mõis.

1725.–1726. aasta revisjoni 
andmetel elas Viimsi mõisale 
kuuluvas Pirita külas 44, Mii-
duranna külas 99, Püünsi külas 
60 ja Aegna saarel 20 inimest. 

1763. aastal ostis Viimsi mõisa 
omanik Carl Magnus Stenbock 
ka Haabneeme mõisa. Nüüd 
hakkasid mõlemad mõisad 
kuuluma samale omanikule.

1919. aastal kuulutati välja 
maareform, mõisad likvideeri-
ti lõplikult maaseadusega ning 
maad võõrandati nende senis-
telt omanikelt. Aastatel 1919–
1923 oli Viimsi mõis riigimõis. 
Aastatel 1921–1923 tegutses 
Viimsi mõisa härrastemajas 
kool ning samas majas elasid 
ka õpetajad. 1923. aastal kin-
kis Eesti vabariik Viimsi mõisa 

Vabadussõja kangelasele Johan 
Laidonerile, kelle käsutuses oli 
mõis 1940. aastani. Aasta hil-
jem moodustati endise mõisa 
alal Viimsi sovhoos.

Pärast II maailmasõda, ala-
tes 1944. aasta septembrist 
asus mõisahoones Vene mere-
väestaap. 1962. aastal liideti 
sovhoos Pirita aiandussovhoo-
siga.

Viimsi mõisa härrastemajas 
asub praegu Eesti sõjamuu-
seum, kindral Laidoneri muu-
seum. Mõisahoonetest on alles 

ka valitsejamaja, meierei ja 
mõisatööliste elamud.

Lubja küla. Siinset asus-
tust on esmakordselt mainitud 
1555. aastal. Viimsi mõisale 
kuulunud külas asus karjamõis. 
Lubjamäel asub Viimsi pool-
saare kõrgeim tipp, mis ula-
tub 51,4 m üle merepinna. 19. 
sajandi esimesel poolel rajati 
siiasamasse, praeguse ülemise 
tuletorni asukohta Koluvere 
lossi vähendatud koopia. 1913. 
aastast pärineval postkaardil 
on veel näha lossivaremed: 
püsti on pool torni ja mõned 
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Viimsilase elu on kiire: 
vara tööle, hilja voodi, ja 
pahatihti ei jõua paljud 
vallaelanikud muuseumist 
läbi astuda. Nüüd ei pea 
selle pärast enam muret 
tundma, sest muuseum 
toob näitused otse koju 
kätte. Nimelt on Viimsi 
Muuseumidel kavas laien-
dada oma fotonäitust ka 
ajaleheveergudele ning 
igas Viimsi Teatajas esit-
leme vana ja uut fotot 
mõnest Viimsi paigast. Nii 
saavad ka uuemad ela-
nikud rohkem infot selle 
kohta, mis siin kunagi on 
olnud.

Ringsõit läbi Viimsi valla külade Viimsi 
Muuseumide 
lehenäitus

ning armastusväärse suur-
vürstinna Helene Pavlovna 
vanaema.” Nii jagab oma 
muljeid 1820. aastatel Viimsi 
mõisapargis jalutanud daam.

Viimsi rahva seas hakka-
sid aga levima hoopis teist-
moodi jutud. Räägiti, et mitte 
just laitmatu reputatsiooniga 
mõisahärra Alexander von 
Buxhöwden olla olnud seo-
tud mereröövidega. Linna-
härrad teavitanud teda suu-
remate laevade tulekust, et ta 
laevadel silma peal hoiaks, 
kuni need jõuavad Aegna ja 
Rohuneeme salmele. Linna 
magistraadini jõudsid nimelt 
kogu aeg kaebused röövimis-
te kohta. Mõisahärra kasuta-

„Rada viib üle õhkõrna silla 
ja lookleb piki pangaveert, 
kuni lõpuks hakkavad puuk-
roonide vahelt nagu läbi loo-
dusliku auvärava paistma 
mingi linnuse müürid. Tegu 
ongi tõeliselt kivist ehitatud 
linnusega – mis sest, et vä-
hendatud mõõtkavas –, mis 
kõigis oma detailides jäljen-
dab üht krahv Buxhöwde-
ni valduses seisvat ehitist: 
suurt, uhket ning hoolikalt 
alalhoitud Koluvere lossi, 
mis püstitati juba XIII sajan-
dil ja kus 1788. aastal suri 
ka Württembergi printsess, 
meie praeguse kuninga ema 

nud aga saadud infot kurjasti 
ja ahvatlenud oma kavala 
äriplaaniga talupoegi laevu 
röövima. Ise vaadanud ta 
mäe peale ehitatud lossitor-
nist pikksilmaga reidil ole-
vaid kaubalaevu ja andnud 
märku, millal merele minna. 
Röövitud kaup peidetud lossi 
all olevasse koopasse.

1939. aastal ehitati los-
sitorni varemetele Viimsi 
ülemine tuletorn. Rahva-
suus Viimsi majakana tuntud 
meremärk on 13 m kõrge ja 
moodustab Haabneeme alu-
mise tuletorniga liitsihi Tal-
linna lahe suunas.

seinamüürid. 1939. aastal rajati 
tornivundamendile majakas.

Lähedale on liivakivisse 
uuristatud koopad, millised 
on tuntud Kuradi- või Röövli-
koobaste ja ka Tondiaukudena. 
Tegelikult on tegemist vaid ühe 
koopaga, millel on kaks ava. 
Neid ühendava tunneli pikkus 
on 18 meetrit. On arvatud, et 
koobas kaevati sõjalisel ots-
tarbel kas Vene-Liivimaa või 
Põhjasõja ajal. Legend räägib, 
et Viimsi mõisa omanik olevat 
selles hoidnud laevadelt röövi-
tud varandust.

Kelvingi küla. Reisiselts-
konna võttis vastu külavanem 
Ants-Hembo Lindemann, kes 
andis põhjaliku ülevaate küla 
arengust algusaastatest peale. 
Küla nimi tuleneb kunagi lä-

Asutatud on MTÜ Kelvingi 
Tehnovõrgud. Küla rannaala-
le on rajatud mitmesuguseid 
spordirajatisi ja loodud muid 
vaba aja veetmise võimalusi. 
Endises lasketiiru renoveeritud 
hoones tegutseb lasteaed. Kui 
varem pääses Kelvingi külast 
maanteed mööda välja vaid 
lääne suunas, siis nüüd raja-
takse korralikku autoteed ka 
Leppneeme poole.

Lisaks eelöeldule on külal 
ka teisi märkimisväärseid edu-
samme. Kelvingi küla saavutas 
2005. aastal Harjumaa ilusa 
küla konkursil I koha ning 
möödunud aastal tuli küla Ees-
ti vabariigi presidendi konkursi 
“Kaunis Eesti kodu 2006” võit-
jaks.

rehielamu. Veel paiknevad siin 
19. sajandi elumaja ning kelder, 
2 lauta, sama katuse all olev 
ait, tall ja kuur, kaks kehvikka-
luri elamut ja võrgukuur. Kõik 
see loob loomutruu tervikpildi 
kunagiste rannakalurite elust.

Järgmine koduloolaste kok-
kusaamine toimub laupäeval, 
6. oktoobril algusega kell 11 
Viimsi koduloomuuseumis 
Pringi külas, Nurme tee 3. See-
kord tuleb külla Rohuneeme 

külast pärit Tartu observatoo-
riumi astronoom Tõnu Viik, 
kes meenutab oma kodukülas 
veedetud lapsepõlveaegu. Kü-
laline on lubanud rääkida ka 
aktuaalsetest küsimustest ast-
ronoomias.

Alar Mik
Jaan Tagaväli

?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????

heduses asunud Kellynckholmi 
saare nimest. Sellest saarest on 
tänaseks järel vaid kari. Kel-
vingi ajalugu võib hakata lu-
gema 1993. aastast, kui lahku-
nud Vene piirivalveväed jätsid 
maha Rohuneeme ja Leppnee-
me külade vahelisele ranniku-
alale rajatud lasketiiru 36,6 ha 
suuruse segipööratud maa-ala. 
Esimene elamu valmis külas 
1994. aastal. Praegu elab siin 
üle pooleteistsaja perekonna.

Viimsi vabaõhumuuseum. 
Ringsõidu viimane peatus oli 
Viimsi vabaõhumuuseumis, 
mis asub Pringi külas kunagise 
Kingu talu maadel. Kohanime 
Pringi on esmakordselt kirja-
sõnas mainitud 1557. aastal. 
Muuseum tegutseb siin alates 
1980.aastast. Giid Veste Piibur 
tutvustas kohalolijaile siinseid 
hooneid, nende otstarvet ja si-
sustust. Vanim hoone on ehi-
tatud 1824. aastal Kingu talu 
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Kui kunagi oli sukeldumine 
vaid üksikute hulljulgete ul-
jaspeade eralõbu, siis tänapäe-
val on tänu teaduse ja tehnika 
arengule saanud sellest kümne-
te miljonite hobi. Üha rohkem 
inimesi avastab enda jaoks 
imelise veealuse maailma. Pal-
judele on sukeldumisest saanud 
vahend stressi maandamiseks, 
pelgupaik argimurede eest. Vee 
all ei helise telefon ega saabu 

Kui siiani pakuti Pirita spaas 
vaid taastusravi, siis nüüd on 
eraldi sissekäiguga n-ö well-
ness-keskuses lõõgastumiseks 
mitmeid võimalusi: palju ilu- 
ja terviseprotseduure, medi-
tatsioon, joogatreeningud me-
revaatega saalis, bassein ning 
saunakompleks. Järgmisest  
aastast hakatakse pakkuma ka 
India rahvameditsiinil põhine-
vaid ayurveda-pakette.

Heaolukeskuse eesmärk on 
aidata inimesel saavutada sise-

Pirita spaas on avatud heaolukeskus

Meresügavused kutsuvad!

e-kirjad. Sukeldujaks võivad 
saada kõik, kel on vähegi huvi 
veealuse vastu. Pole vahet, kas 
oled paks või peenike, noor või 
vana, mees või naine – vee all 
on kõik võrdsed.

Eestis pole sillerdavat tür-
kiissinist vett, kuid see veel ei 
tähenda, et siin poleks midagi 
vaadata. Uppunud laevad, ilu-
sad paeastangud ja kalarohked 
järved meelitavad igal aastal 

sadu inimesi. Ja kogenumad 
sukeldujad ei karda ka talve, 
sest siis saab saagida jäässe 
augu ning minna nautima maa-
ilma, kus aeg oleks justkui pea-
tunud.

Otse loomulikult annab su-
keldumine ka võimaluse muuta 
oma puhkusereise sisukamaks 
ja aktiivsemaks. Sukelduda 
saab pea kõikjal maailmas, kus 
on läheduses veekogu. Eriti 
populaarne on eestlaste seas 
Egiptus ja Punane meri, mida 
loetakse ka üheks maailma pa-
rimaks sukelduskohaks. Ilus, 
sinine ja hea läbipaistvusega 
soe vesi, korallid ning värviki-
revad kalad on võitnud miljo-
nite sukeldujate südamed.

Ka Viimsi on sukeldumiseks 
suurepärane koht: poolsaare lä-
hedal asuvad paljud uppunud 
laevad, mida sajad sukeldujad 
uudistamas käivad. Seetõttu 
koliski Maremarki sukeldu-
miskeskus täielikult Miiduran-
na sadamasse. Sealt on hea ja 
mugav paadiga merele minna 
ning samuti asub lähedal üks 
populaarseim sukeldumiskoo-
lituse merepraktika korralda-
mise koht: Merivälja muul. 
Suurem osa Eestis sukeldumist 
õppinutest teevad oma esimese 
avaveesukeldumise just seal.

Sukeldumiskeskus Mare-
mark on tegutsenud juba 2000. 
aastast ning on praeguseks suu-
rim sukeldujaid koolitav kes-
kus Skandinaavias. Samuti on 
PADI (Professional Association 
of Diving Instructors) andnud 

mine ja väline harmoonia füü-
silise aktiivsuse, kehahoolduse 
ning õige toitumise kaudu. 
Vastavaid nõuandeid saab kes-
kuse konsultantidelt, vajadusel 
nõustab klienti ka arst ning 
soovi korral koostatakse indi-
viduaalsed treeningprogram-
mid. Lähiajal on plaanis avada 
ka merevaatega restoran, kus 
oleks meeldiv perega aega vee-
ta ja tervislikku sööki nautida.

Seekordsel külastusel vali-
tud protseduurid algasid tervi-

Viimsi Teataja külastas lõõgastumist, taastumist ja positiiv-
seid emotsioone pakkuvat heaolukeskust, mis loodi Pirita 
spaa juurde septembris

sekapslist SPA Jet. Protseduuri 
valikul on võimalikud mitmed 
variandid: kas nahka toitev ja 
pinguldav hooldus või tsellu-
liiti ja kaalu vähendav toime. 
Kapsel ühendab endas infra-
puna- ja aurusauna, värviteraa-
piat ning massaažidušše: šoti-, 
vichy ja vihmadušši.

Protseduur algab keha koo-
rimisest hibiskuseõite ja maca-
damia-õliga, seejärel kantak-
se kehale mask, mis koosneb 
merevetika ja rohelise tee ning 
tselluliidivastasest isesooje-
nevast mähisest. Seejärel võib 
kapslis 30 minutit nautida mi-
tut massaažidušši ning sauna. 
Protseduur lõpeb 25minutilise 
käsimassaažiga.

Ka meestele pakutakse mit-
mesuguseid tervisekapsliprog-
ramme: lõõgastavat, salendavat 
ja mineraalidega küllastavat.

Jalgadele oleme valitud Ta-
lika hoolduse. See on rituaal, 
mille käigus leotatakse kivid 
meresoolvees ja nendega mõ-
jutatakse teatud punkte, et väl-
jutada jääkaineid. Protseduuri 
võib tellida nii eraldi kui ka 
koos maniküüri ja pediküüri-
ga.

Hooldus algab teepuuõliga 
tehtud sooja mähise ja kerge 
massaažiga, seejärel tuleb ja-
lavann, mis sisaldab valgen-
davate ja puhastavate hapete 
lahust. Pärast kooritakse nahk 
meresoolaga, millele järgneb 

SPA Jet tervisekapsli kõrval seisab kosmeetik Jelena Salu.

Wellness keskuse kosmeetik Piret Altjõe teeb kliendile 
näohooldust. 

lõpetuseks jalgade üldmassaaž 
spetsiaalse õliga.

Näohoolduseks valitud õr-
npuhastav hooldus tundlikule 
nahale algab kerge puhastuse 
ja massažiga. Seejärel koo-
ritakse nahk õrnalt ning siis 

tuleb kõige meeldivam ja lõd-
vestavam osa: näo- ja dekoltee-
piirkonna massaaž. Pärast seda 
kantakse nahale mask, mille 
mõjuajal hoolitsetakse ka käte 
eest kerge massaažiga. Seejärl 
turgutatakse nahka niisutava ja 

toitva seerumiga ning hoolduse 
lõpetab kreemitamine ja kerge 
peamassaaž.

VT

Jacques-Yves Cousteau (1910–1997) tõi oma filmidega üldsu-
se ette hoopis teistsuguse maailma, kui me nägema olime 
harjunud. Ta näitas, et meresügavused ei ole mitte mingil 
juhul surnud, külmad ja pimedad, vaid hoopis täidetud kõige 
imelisemate loomade ja taimedega. Cousteau filmid andsid 
ka tõuke hobisukeldumise tekkele.

Maremarkile kõrgelt hinnatud 
PADI 5 Star Dive Centeri ni-
metuse. Esimesena Baltikumis 
alustati ka instruktorite koo-
litamist. Miiduranna sadamas 
asuvas sukeldumiskeskuses on 
koolitusruumid ning ka sukel-
dumisvarustuse pood. Et saada 
sukeldujaks, tuleb läbida PADI 
Open Water Diveri koolitus. 
Pärast seda saab sukelduja en-
dale rahvusvahelise litsentsi, 

mis lubab sukelduda enam kui 
170 riigis. Talveperioodil on 
võimalik teha teooria ja bassei-
nitunnid Eestis ning avaveesu-
keldumised ühes tuhandetest 
PADI sukeldumiskeskustest 
üle maailma. Nii pole vaja rai-
sata väärtuslikku puhkuseaega 
klassiruumis istudes ja bassei-
nis mulistades. Muutke ka teie 
oma puhkus aktiivseks ning 
tulge sukelduma!

Ivar Treffner
Maremark sukeldumiskeskus
Miiduranna tee 53 (Miiduranna 
sadam)
Viimsi vald, Harjumaa
tel 601 1490, 601 3446
faks 601 1491
contact@maremark.ee
www.maremark.ee
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SÜNNIPÄEVAD

Palju õnne!
Salme Rahula 06.10 ��

Pärja Räägel 07.10 �0

Zinovi Ostapovski 
30.10 �0

Aino Mänd 01.10 8�

Ellen Ressar 01.10 7�

Zinaida Volkova 05.10 7�

Liine Pavelson 14.10 7�

Aino Külvi 19.10 7�

Nadezda Maninkova 
24.10 7�

Endel Kiisa 01.10 70

Helda Ajasta 06.10 70

Aadu Kaasik 09.10 70

Niina Sepman 25.10 70

Madis Kaasik 28.10 70

Urve-Ivi Sikkenberg 
28.10 70

Mai Vari 29.10 70

Robert Berkutov 
30.10 70

Nikolay Gorlov 30.10 70

Teisi Üllaste 01.10 6�

Lehte Jaame 03.10 6�

Ants Tamm 04.10 6�

Silvi Keridon 08.10 6�

Georg Lellep 11.10 6�

Nina-Kersti-Dagmar 
Vaga 13.10 6�

Vaike Raja 15.10 6�

Herta Milk 18.10 6�

Toivo Laas 19.10 6�

Laine Mugra 22.10 6�

Pertti Maurola 24.10 6�

Malle Tark 24.10 6�

Mai Aedla 26.10 6�

Toomas Sõmer 29.10 6�

Tule veeda lõbus sünnipäev või 
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!

Pakume mitmeid pakette nii lastele 
kui ka täiskasvanutele.

Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee

www.bowlingclub.ee

 Viimsi  valla kultuuri-
kalender
1.–1�. oktoober �007

1.–5. okt
Raamatunäitus RMida me teame Ameerikast?”
Viimsi raamatukogus

1.–31. okt
Laste maalikunstinäitus „Kuldne sügis”
Prangli rahvamajas

3.okt kl 17
Lõbusalt sportlik võistlusmäng „Viimsi VI maastik”
Randvere noortekeskuse esisel platsil

5. okt kl 18
Õpetajate päeva tähistamine Viimsi keskkoolis

5. okt
Õpetajate päeva tähistamine Püünsi koolis

6. okt kl 12
Eakate piirkondlik võistkondade mälumäng
Viimsi päevakeskuse saalis

6. okt kl 11
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi kokkusaamine.
Teema: „Mälestusi lapsepõlvest Rohuneemes”, Tõnu Viik
Viimsi koduloomuuseumis

7. okt kl 11.30
Jumalateenistus armulauaga
Pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. okt kl 13
Jumalateenistus armulauaga.
Kogudust teenib Tallinna praost Jaan Tammsalu.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. okt kl 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

8. okt kl 17
Randvere noortekeskuse avamine
Randvere noortekeskuses, Kibuvitsa tee 1

8.–22. okt
Raamatunäitus 
„Käsitööraamatud nobedatele näppudele”
Prangli raamatukogus

9. okt kl 11
Randvere päevakeskuse avamine. Eakate 
 kohtumine sotsiaalameti juhataja Reet Järvega.
Randvere päevakeskuses, Kibuvitsa tee 1

12. okt kl 18
Lastedisko
Viimsi noortekeskuses

14. okt kl 11.30
Jumalateenistus armulauaga
Pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

14. okt kl 13
Jumalateenistus
Kogudust teenib Tallinna praost Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. okt kl 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15.–19. okt
Muinasjutunädal
Püünsi koolis

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator

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

Viimsi pensionäride ühendus 
annab teada
Uuel hooajal toimub spaa kasutamises muudatus. Ujuma 

pääseb ühenduse liikmepiletiga, millele iga liige kleebib 

vasakusse nurka oma pildi. Vajadusel lööme peale pitsati. 

Mitte-liikmed peavad tooma andmelehe koos pildiga 

ühenduse tuppa, Nelgi tee 1 (avatud E–K kl 10–14 ja N 

kl 10–12). Lehele tuleb kirjutada ees- ja perekonnanimi, 

sünniaasta ja elukoht. Vormistame ujumiseks vajaliku 

dokumendi. Võib astuda ka ühenduse liikmeks ja siis läheb 

pilt liikmepiletisse.

Viimsi pensionäride ühendus korraldab
valla seenioridele 

6. oktoobril kell 1� Viimsi pensionäride 

päevakeskuses

MÄLUMÄNGU VÕISTLUSE
Mälumängu teemad: geograafi a, ajalugu, sport, kultuur, 

loodus ja varia. Võitjatele hinnalised auhinnad.

Külade ja majade esindajatel esitada kolmeliikmeliste 

võistkondade nimekirjad VPÜ tuppa, Nelgi tee 1 hiljemalt 

1. oktoobriks kl 14.

Viimsi pensionäride ühendus

Pöördumine Lubja küla ja 
Viimsi elanike poole
Olen mures meie poolsaare puhtuse pärast. Päris kole on 

vaadata tee äärtesse visatud prahikotte ja lihtsalt tühje 

pudeleid, pabereid. Ei ole ju raske kõike seda sodi viia 

lähima prahikastini. Mis eeskuju antakse oma käitumisega 

lastele, kes pahatihti pealt näevad, kuidas issi või emme 

autost prahi välja loobivad. Seda isegi sõidu pealt. See on 

täiesti vastutustundetu käitumine.

Teine probleem on öised rallitajad, kes ei hinda teiste 

öörahu ega ka seda, et ATV-d lõhuvad metsaaluseid, mida 

mööda nad rallitavad. Vanemad, kes oma võsukestele sel-

lised sõidukid on muretsenud, võiksid ka õpetada, kuidas 

ja kus nendega sõidetakse.

On veel üks mure. Kena ju on, kui noored kohtuvad ja 

ühiselt aega veedavad, aga võiks arvestada ka sellega, et 

sealjuures ei pea muusika mürtsuma üle küla ja raketipau-

gud ei pea just ka päris igapäevaseks muutuma.

Kõik see melu kokku häirib paljusid külaelanikke. Seepä-

rast pöördungi teie kõigi poole palvega, et jätame prahi 

tee äärtesse loopimata, öised rallitamised ja valju tümp-

sumuusika Viimsi poolsaarelt väljapoole. Prahile on prahi 

koht, rallitamiseks on vastavad rajad ja tümpsu kuulake 

nii, et see teiste rahu ei segaks: läbi kõrvaklappide.

Parimate soovidega

Elle Kristlepp

Lubja külavanem

Tööd saab

majaperenaise abi
Meriton Hotels AS pakub tööd majaperenaise abile eksklu-
siivses luksusvillas. Villa asub otse mere ääres Viimsi pool-
saarel. Töö sobib naisterahvale vanuses 30–40 eluaastat. 
Kandidaadi elukoht võiks olla soovitavalt Viimsis või selle 

lähiümbruses.

Tööülesanded:
Villa Mary kompleksi korrashoid

abistamine ürituste korraldamisel ja koristamine

Soovitud ametikohale kandideerimiseks saatke oma 
CV ning kaaskiri aadressile Toompuiestee 27, Tallinn 

või e- postile personal@meritonhotels.com, märgusõna 
„Villa Mary”.

Tööd saab
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Alates oktoobrist

animatsioonistuudio

Noortele igas vanuses alates 7. eluaastast.

Juhendab Sondra Lampmann MTÜst 
Nukufilmi Lastestuudio.

Koos tutvutakse multifilmi valmimise 
saladustega.

Animatsioonistuudio toimub Viimsi 
noortekeskuses neljapäeviti kl 18.

Esimene kohtumine 4. oktoobril.

Osalemine eelregistreerimisega 
kuni 1. oktoobrini tel 606 6826, 
5343 1166 (E–R kl 14–20), 
e-post viimsink@huvikeskus.ee.

EsmaspäEval,
8. oktoobril 

kEll 17
toimub

RandveRe
nooRtekeskuse

avaminE!
noortekeskusesse on oodatud 
7–26aastased noored, et oma 
vaba aega mõnusalt sisustada. 
keskuses saab igaüks oma hu-
vist lähtuvalt aega veeta: tulla 
sõpradega suhtlema, muusikat 
kuulama, siin saab mängida 
lauamänge, piljardit, lauajalg-
palli, õhuhokit ning surfata 

 internetis 

noortekeskuses on alati olemas 
noorsootöötaja, kes korraldab 
tegevust, suunab, juhendab, ai-
tab. tema poole võib alati oma 
murede ja rõõmudega pöördu-

da.

teretulnud on ka noorte omaal-
gatus ürituste ja tegevuste väl-
jamõtlemiseks ning korraldami-
seks, sest noored ju ise teavad 
kõige paremini, mida tahavad, 

et oleks lõbus.

randvere noortekeskus asub 
randvere külas kibuvitsa tee 
1 (uus randvere külakeskuse 
hoone kirikaia bussipeatuse lä-
hedal) ja on lahti esmaspäevast 

reedeni kl 14.30–20.00.

tulE kohalE ja võta sõ-
bEr ka kaasa!

RandveRe
nooRtekeskus

kuulutab välja

logo-
võistluse

Eesmärk on leida randvere noortekeskusele logo, 
mida kasutatakse ürituste reklaamplakatitel, mee-

netel, kodulehel jm.

ideekavandis peaks sisalduma randvere noorte-
keskuse nimi ning juurde tuleks lisada logo tähen-
dust selgitav kommentaar. konkursile on oodatud 

osalema kõik soovijad.

võitjat ootab peale igavese au ja kuulsuse ka tööle 
vääriline, käega katsutav auhind.

võistlustööd saata koos enda kontaktandmetega 
aadressile märgusõnaga „logovõistlus“ mtÜ viim-
si huvikeskus, kibuvitsa tee 1, randvere küla või e-
postile karmel@huvikeskus.ee. Ettepanekute, küsi-
muste ja heade ideedega pöörduda karmel Ekkeri 

poole, tel 5664 1318, karmel@huvikeskus.ee

võistlus lõpEb 28. oktoobril.

Viimsi noortekeskuses 
alustab taas

loovring
1. oktoobril alustab Viimsi 
noortekeskuses taas tegevust 
loovring, kuhu on oodatud 
kõik meisterdamishuvilised. 
Loovring hakkab toimuma igal 
esmaspäeval kell 18, juhendajaks 
Elge Aas. Kogu tegevus on 
tasuta, meisterdamiseks vajaliku 
materjali saab kohapealt. Tule ja 
meisterda igal nädalal midagi uut 
ja põnevat!

Lõbusalt sportlik võistlusmäng

„Viimsi VI maastik”
Start: 3. oktoobril kl 17 Randvere noortekeskuse 
esisel platsil (Kibuvitsa tee 1, Randvere küla)

Võistkond: 5 liiget, kellest vähemalt 2 on nais-
soost 

Võistlus toimub kolmes vanusegrupis:
5.–9. klass
10.–12. klass
täiskasvanud

Võistkonnal peab olema üks ühine väline tun-
nus. Silmapaistvalt kostümeeritud meeskonnale 
eriauhind!

Registreerimine:
Viimsi noortekeskus, viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi spordihall, tiia@viimsivald.ee

NB! E-posti teel registreerides märgi palun 
võistkonna ja liikmete nimed ning vanusegrupp.

Eribuss maastikumängul osalejatele väljub Viim-
si haigla juurest kell 16.30. Tagasi Haabneeme 
tuleb buss pärast võistluse lõppu.

Tule Viimsi noortekeskuse

sünnipäevale!
teisipäeval, 9. oktoobril kl 18
Meisterdamine: valmistame sünnipäevaga seotud 
asju
Osavõtt tasuta!

kolmapäeval, 10. oktoobril kl 17
Maailma parima sünnipäevatordi valmistamine.
Materjalid kõik kohapeal olemas, tule vaid kohale 
ja teeme koos kõige ägedama tordi!
Osavõtt tasuta!

reedel, 12. oktoobril kl 18–21
lastedisko
Kõikidele toredatele lustijatele vanuses 7–12 aastat.
Sissepääs 5 krooni.

NB! Sünnipäevaüritused jätkuvad 
ka veel koolivaheajal.
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Spordiüritused 
septembris ja 
 oktoobris

29. september kl 11
Viimsi sügisturniir jalgpallis 
 (lastele)
Haabneeme staadion

Korraldaja: Viimsi noorte jalgpalliklubi

1.–14. oktoober
Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused korvpallis 
(10.–12. kl neiud, noormehed)
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

3. oktoober kl 17
Viimsi 6. maastik, 
võistkondlik jooks
Randvere

Korraldaja:: Viimsi noortekeskus

13.–14. oktoober
Harjumaa meistrivõistlused jalg-
pallis (täiskasvanute meeskonda-
dele)
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

15.–28. oktoober
Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused korvpallis 
(8.–9. kl tüdrukud, poisid)
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Sport
17. septembri õhtul võis Laidoneri mõisa par-
gis ja selle lähiümbruses näha kümneid vilkaid 
virvatulukesi. Spordiklubi Tallinna Kompass 
korraldas siin Viimsi auhinnavõistlust öises 
sprindis. Klubi juhatuse esimees, olümpiavõitja 
Jüri Tarmak on tugeva käe andnud orienteeru-
misele ja kaasanud sellele alale ka oma lapsed. 
Poeg Jaan Tarmak oligi meie öise jooksu pea-
korraldaja ja rajameister. On ju tore, kui vallas, 
kus oma orienteerumisklubi pole, tuuakse sel-
line huvitav üritus lausa koduõuele. Võistluse 
reklaamimine jäi küll ajahätta, kuid siiski oli 
stardis ka meie valla jooksuhuvilisi.

Sprindivõistlusel oli osalejaid üle viie-
kümne, naiste distantsi pikkus oli 2310 m 12 
kontrollpunktiga ja meestel 2819 m 16 kont-
rollpunktiga. Võitjateks tulid Piibe Tammemäe 
(D18), Anneli Ambel (D21), Maris Roosipuu 
(D40), Aleksandr Shved (H18), Silver Een-
saar (H21) ja Jaanus Reha (H40). Haabneeme 
alevikuvanem Mati Preitof jäi H40 klassis 5. 
kohale. Teiste tulemustega saab tutvuda klubi 
kodulehel www.osprint.ee.

Järgmisel aastal lubasid korraldajad taas val-
las jooksu korraldada. Loodame, et siis jõuab 
ka rohkem kohalikke kaasata. Tuttaval maas-
tikul on lihtsam ka päris algajatel oma esimesi 
orienteerumiskogemusi omandada.

Tänusõnadega tublidele korraldajatele

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Mudilased jooksid rannaliival
14. septembril toimus traditsioo-
niline Viimsi lasteaialaste ranna-
jooks – tänavu juba neljandat 
korda. Nagu varasematelgi aas-
tatel kinkis ilmataat selleks päe-
vaks päikeselise ja sooja ilma.

Pärast suveilmade lõppemist nuk-
ralt tühjaks jäänud Haabneeme 
rand täitus juba kella kümne paiku 
spordihimuliste mudilastega. Kell 
pool üksteist alustati ühise soojen-
dusvõimlemisega. Seejärel kutsuti 
lapsed vanusegruppide kaupa star-
dijoonele.

Jooksu pikkuseks mõõdeti 
sel aastal 120 meetrit. Alustasid 
3–4aastased tüdrukud. Neile järg-
nesid 3–4aastased poisid ning see-
järel 5aastased tüdrukud ja poisid. 
Kõige lõpuks läksid jooksurajale 
6aastased tüdrukud ja poisid. Va-
nemaid lapsi oli kohale tulnud nii 
palju, et vanusegrupid tuli jagada 
mitmeks jooksuks. Nii toimus näi-
teks 6aastaste poiste jooks nelja 
stardiga, igas jooksus 12 poissi.

Kokku osales rannajooksul 
300 last. Pisemad vajasid hädas-
ti toetust ja julgustamist, seetõttu 
silkasid sportlikumad õpetajad nii 
mõnegi rühmaga kaasa. Pannud 
kogu jõu ja vastupidavuse mängu 
lastejooksudes, jõudis täiskasva-
nute starti vaid kuus õpetajat, neist 
enamik Päikeseratta lasteaiast.

Jooksul kogetu põhjal võib 
väita, et kõige kiiremad õpetajad 
kasvatavad lapsi Haabneemes. Päi-
keseratas oli Piilupesa järel ka üks 
arvukamatest osalejatest lastejook-
sudes. Lisaks neile oli osalejaid 
Pargi lasteaiast ning Kelvingist.

Rannajooksul osales kokku ligi 300 last

Kõik väikesed ja suured sport-
lased said auhinnaks rannajooksu 
rinnamärgi. Staažikamatel jooks-
jatel peaks koju juba väike mär-
gikollektsioon tekkima hakkama. 
Ürituse korraldasid Piilupesa laste-
aia liikumisõpetaja Reet Varik ning 
Viimsi valla sporditöö koordinaa-
tor Tiia Tamm.

Pärast ametliku võistluse lõppu 
ei raatsinud keegi rannast lahku-
da. Mõnuleti sooja sügispäikese 
paistel: lapsed ehitasid liivalosse, 
kiikusid, viskasid lutsu, ronisid ki-
videl ning mängisid peitust. Õpe-
tajad kostitasid oma hoolealuseid 
mahla ja küpsistega. Kohati tekkis 
illusioon mõnusa suve jätkumisest. 

Rahulike ning õnnelikena liigu-
ti tagasi lasteaedade poole, vaim 
valmis õppetöö alguseks. Püüame 
igati selle suunas, et rannajooksu 
traditsioon püsiks, ning ootame 
järgmisel aastal jooksma ka kodu-
seid lapsi.

Reet Varik

Võimlemis- ja 
tantsuklubi

KeeriS
võtab 
vastu 
uusi 

huvilisi
Treeningud toimuvad 

Viimsi koolis.

5–6aastased 
esmaspäeviti ja 

kolmapäeviti kl 17.30

7-8aastased 
esmaspäeviti kl 16.30 

ja neljapäeviti kl 
16.00

Treener Ene Mets. Tel 
609 1646, 5650 2669.

Spordiselts Marathon
Kergejõustiku treeningud 

vanemale grupile alates 7. klassist:
E alates kl 16 Tallinna spordihall

T alates kl 16 Pirita velotreki jõusaal
K alates kl 16 Tallinna spordihall

N alates kl 16 Pirita velotreki jõusaal
R alates kl 16 Tallinna spordihall või üle nädala kl 19 Viimsi SPA ujula

Talvel T ja N vastavalt ilmaoludele Pirital suusatamine (varustus olemas).

Liikmemaks kuus 200 krooni.

Treener rein raspel, tel 609 6310/564 61195, 
e-post tallinnmarathon@hotmail.com

Nooremale grupile 4.–6. klass:
T kl 16.00–17.30 Viimsi kooli spordisaal

N kl 16.00–17.30 Tallinna spordihall
L kl 12.00–13.00 Viimsi kool ujula

Talvel Pirital suusatamine.

Liikmemaks kuus 200 krooni.

Treener Tauri roots, tänavune eesti meister 
kõrgushüppes (noorsoo grupp), tel 5396 7476


