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14. märts on emakeelepäev >> loe lk 6

Naistepäevale tagasi 
vaadates: Viimsi naised – 
Mailis Alt, Helen Ottep, 
Helen Valdma. Loe lk 10–12

Esimene tõstukile mineja Lubja mäe ajaloos oli 
lumelauaga sõitev Almar Kroos. 

Keskmiselt saab lumelauaga sõitmise selgeks 2 
tunniga.

Aitäh kõigile külastajatele ning loodame jätkuvaid miinuskraade! Fotod Triinu Poom, Liina Rüütel

Külavanem Raimo Tann näitab, kuidas tõstukit 
kasutada.

2. märtsil alustas Lubja küla-
selts Lubja suusanõlval kunst-
lume tootmist, et pakkuda 
järelejäänud talvel veel või-
malust suusatada, kelgutada 
ja lumelauaga sõita. 

“Idee, et sel mäel saab suusatada, 
lumelauaga sõita ja kelgutada, on 
olnud juba aastaid. Mina ja paljud 
meie küla “poisid ja tüdrukud” on 
sel mäel mütanud juba lapseeast 
ning umbes kümme aastat tagasi 
tegime üheskoos ka projekti, et 
saaks hakata suusanõlva ja klin-
diala korrastama. Kahjuks toona 
projekt rahastust ei saanud. Nüüd 
oleme külaseltsiga võtnud eesmär-
giks võimaluste piires ja koostöös 
vallaga kodukohta arendada,” sõ-
nas projekti eestvedaja, Lubja kü-
lavanem Raimo Tann.

“Lubja suusanõlval alustasime 
kunstlume tootmisega 2. märtsi öösel 
ning tegime seda 48 tundi järjest, 
masinaid pidevalt kontrollides, suu-
nates ning vastavalt külmakraadi-
dele võimsust vahetades,” kirjel-
das Tann protsessi. 

Uudist Lubja mäe avamisest le-
vitati peamiselt sotsiaalmeedias Face-
bookis vallavalitsuse ja külaseltsi 
lehekülgedel ning grupi Viimsila-
sed vahendusel.

“Esimene võimalus kodukandi 
mäel talverõõme nautida oli möö-
dunud nädalavahetusel ning selle 
jooksul külastas suusanõlva päe-

vas keskmiselt 200 inimest. Hea 
meel oli vaadata neid, kes võtsid 
mäele kaasa ka pere noorimad ja 
eakamad liikmed. Kõige noore-
mad külastajad olid 2–4-aastased 
lapsed, kes kelgutasid või õppisid 
koos vanematega suusatama. Aga 
ka 60-aastased tulid mäele. Kelgu-
tati, sõideti lumelauaga, suusatati. 
Vaadates tõstuki kasutatavust, töö-
tas mägi kogu aeg täiel võimsusel. 
Keskeltläbi oli tõstukil alati 7–8 
inimest, maksimaalselt on võima-
lik olla 10 inimesel,“ sõnas Tann.

“Küla- ja vallaelanikud võtsid 
suure rõõmuga vastu võimaluse 
Lubja nõlval talverõõme nautida. 
Minule teadaolevalt õppis selle 
ühe nädalavahetusega lumelauaga 
sõitmise selgeks pea kümmekond 
Lubja elanikku. Keskmiselt kaks 
tundi mäel lauaga püsti-kummuli 
olekut ja juba saab ennast mäest 
alla sõites kindlalt tunda,“ innus-
tab Tann kõiki nädalavahetusel 
mäele tulema. 

Ideest teostuseni
“Tänan kõiki, kes panustasid Lub-
ja suusanõlva arengusse. Suur roll 
on nii valla moraalsel toel kui ka 
paljudel partneritel (Ferrotek OÜ-l 
ja Ants Pikkanil, kelle Soomest Viim-
sisse toodud lumekahur ja veepump 
nüüd igapäevaselt töötavad; Lub-
ja külaelanikul Jaan Papagoil, kes 
andis meile kasutada ATV ja lume-
saani; ASil Viimsi Vesi, kes toetab 

meid veega; Martin Reimi Jalgpal-
likoolil, kes laenas telgi; Paenurme 
Arendus OÜ personalil) ning loo-
mulikult minu pereliikmetel, kes 
küpsetasid pannkooke, keetsid teed/
kohvi ning on viimastel kuudel iga-
ti panustanud, et suusanõlv tööle 
saaks hakata,” sõnas Raimo Tann.

Mäeinfo
Kindlasti on võimalik lume ole-
masolul talverõõme nautida veel 
12. ja 13. märtsil. Kevad muidugi 
ligineb, aga miinuskraadidega too-
detakse lund ikka juurde.

“Meil on kokkulepe Pirita spor-
dikeskusega, et saame ka nendelt 
lumekahurit laenata, nii et saame 
lund teha kahe kahuriga. Teavita-
me sõiduvõimalustest mäel kõige 
operatiivsemalt Lubja külaseltsi 
MTÜ Facebooki lehel,” täiendas 
Tann. 

Kogemus mäelt
Teiste seas käis Lubja suusanõlva 
talverõõme nautimas ka Pärnamäe 
külavanem Annika Vaikla koos pe-
rega. Annika hinnangul on Lubja 
suusanõlva kasutuselevõtmine ol-
nud oluline samm kogukonna aren-
gus. “Möödunud nädalavahetusel 
tundsin, et elu Viimsis on saanud 
veel terviklikumaks, kui see oli en-
ne. Nimelt olen lumelauafänn ol-
nud juba aastaid. Varasemalt olen 
üritanud vähemalt kaks korda talve 
jooksul perega Kuutsemäel käia, 

et endas ja elukaaslases säilitada 
ning lastes tekitada talispordihuvi. 
Täna aga on loodud olukord, kus 
võime üheskoos minna peale töö- 
ja koolipäeva lumelauaga sõitma, 
kelgutama ja suusatama! Loodan, 
et suusanõlv jääb ka tulevikus pe-
resõbralikuks ja alustalaks viimsi-
laste sidumisel ning tervisespordi 
arendamisel. Selle kõige taga on 
muidugi meeletult palju aega ning 
magamata öid… Aitäh selle kõigi 
eest nii Raimo Tannile, vallale kui 
ka kõikidele teistele, kes on aasta-
te jooksul sellesse panustanud.”

Tulevik
“Külavanemana ja selle väikese 
poisina, kes mäel on oma noorus-
põlves suusatama õppis, soovin loo-
mulikult, et mägi oleks avatud ka 
tulevikus. Sellest võiks areneda ter-
ve tervisespordikompleks, alates 
Viimsi pargist kuni suusanõlvani – 
terviserajad, trepid, skulptuurid,” 
vaatas külavanem tulevikku.

Abivallavanem Margus Kruus-
mägi kinnitab, et vallavalitsusel on 
kindel soov suusanõlv avada ka 
järgmistel talvedel. “Oleme täna 
tegemas ettevalmistusi Lubja suu-
sanõlvale operaatori leidmiseks. 
Plaanide kohaselt kuulutame kon-
kursi välja kevadel ning vastavalt 
ilmastikuoludele avatakse uuel tal-
vel ka statsionaarne suusanõlv.“

Viimsi Teataja

Lubja suusanõlv kutsub!

Rohuneeme küla 
üldkoosolek ja küla-
vanema valimine
30. märtsil kell 19 toimub Püünsi Koolis 
(Kooli tee 33, Püünsi küla) Rohuneeme 
küla üldkoosolek ja külavanema valimine.
Koosoleku päevakord:
1. külaseltsi tegevuse kokkuvõte;
2. majandusaasta aruanne 2015;
3. külaväljaku haljastusplaani tutvustamine;
4. külaelanike mured;
5. külavanema valimine;
6. külaseltsi juhatuse valimine.

Koosolekule tulles palume kaasa võtta 
pildiga isikut tõendav dokument (nt ID-kaart 
või autojuhiluba).

Külavanema kandidaadiks võib olla Ro-
huneeme küla täisealine isik. Kandidaadid 
registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hil-
jemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. 
Kandidaadil esitada kirjalik nõusolek.

Külavanema täpsemad õigused ja ko-
hustused on sätestatud Viimsi valla põhi-
määruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66. 

Külavanema valimised viiakse läbi Viim-
si valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid ar-
vestades.

Valimistel saavad hääletada rahvastiku-
registri andmetel Rohuneeme külas ela-
vad vähemalt 18-aastased isikud. Hääle-
tamisel osalemiseks peab kaasas olema 
isikut tõendav dokument. Volituste alusel 
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Viimsi Aasta naine
Viimsi Aasta naise nominete saab esi-
tada 23. märtsini e-posti aadressil lill.
ene.lill@gmail.com või paberkandjal Par-
gi tee 8, Viimsi. 

Aasta naise valib Viimsi Ettevõtlike Daa-
mide Assotsiatsiooni üldkoosolek salajasel 
hääletusel lihthäälteenamuse põhjal. Reg-
lemendiga saate tutvuda veebiaadressil 
www.veda.ee/projektid/viimsi.aasta-naine.

VEDA

Toidupanga 
toidukogumispäevad 
11.–12. märtsil kell 13–19 toimuvad Viimsi 
Selveris Toidupanga toidukogumispäevad! 
Toidupanga kogutud toiduained viiakse 
puudust kannatavatele peredele. 



2 11. märts 2016

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 25. märtsil.

Otsime koolivaheajaks tegevusjuhendajaid 
puudega lastele

Viimsi Invaühing plaanib kevadisel koolivaheajal (18.–22. aprill) korraldada 
erivajadustega laste hoiulaagri Randvere Koolis (Gustav Heinrich Schüd-
löffeli tee 4). Otsime laagrisse tegevusjuhendajaid raske ja sügava puudega 

lastele ja noortele. 

Tegevusjuhendaja tööaeg on 18.–22. aprill kell 8–18. 
Huvilistel palume endast märku anda MTÜ Viimsi Invaühingu e-posti aad-

ressil inva@viimsivald.ee või helistada telefonil 5254 674 (Angelika). 

MTÜ Viimsi Invaühingu tegevustega saab end kursis hoida veebiaadressil 
www.viimsiinva.ee.

MTÜ Viimsi Invaühingu juhatus

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

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI JUHATAJAT.
Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja peamiseks tööülesandeks on sotsiaal- ja tervis-
hoiuvaldkonna alaste tööülesannete täitmise tagamine ja valdkonna arendamine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitavalt sotsiaaltööalane) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, 
orienteerumine seadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes 
oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendada 
oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 
tabelitootlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasuta-
misoskus. 

Kasuks tuleb:
• kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus;
• juhtimiskogemus.

Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

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 14. märtsiks 2016 aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja” 
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: jurist Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Põhja-Harju Koostöökogu teatab, et 17. märt-
sil toimub LEADERi projektitaotlusvooru in-
fopäev. 

Infopäeval tutvustatakse aprillis avaneva 
taotlusvooru kõiki meetmeid ja määrusest tu-
lenevaid tingimusi. 

Bussipeatuste nimede 
muutmine
Siseministeerium tellis 
möödunud aastal Eesti 
Keele Instituudilt bussi-
peatuste nimede eks-
pertanalüüsi, mille alusel 
tehti Viimsi vallavalitsu-
sele ettepanekud osade 
valla territooriumil asu-
vate peatuste nimede 
muutmiseks.

Eksperttöö raames analüüsisid 
eksperdid ühissõidukipeatuste 
nimede sobivust kohanimesea-
duse, eesti keele reeglite ja 
konkreetse kohaga. Eksperdid 
tegid parandusettepanekuid ja 
andsid soovitusi ühissõiduki-
peatuste nimede parandamiseks. 

26. veebruaril 2016 vaatas 
Viimsi valla kohanimekomis-
jon esitatud ettepanekud oma 
koosolekul üle ning tegi otsuse 
11 peatuse nime muutmiseks. 
Järgnevalt on toodud kasutu-
ses oleva bussipeatuse nimi ja 
seejärel uus nimetus. 

Lubja külas asuvad peatu-
sed: Karulaugu – Tammepõllu 
tee, Paekaare – Paekaare tee. 
Leppneeme külas asuvad pea-
tused: Kivimäe – Kivimäe tee, 
Lepalinnu – Lepalinnu tee, 
Luhaääre – Luhaääre tee, Mäe 
– Mäe tee. Pringi külas asuva 
peatuse Rannarahva uueks ni-
meks saab Rannarahva muu-
seum ja Viimsi alevikus asuva 

peatuse Tulika uueks nimeks 
Tulika tee.

Eksperdid soovitasid selge-
maks muuta ka Tammneeme kü-
las asuvate peatuste nimed. Sel-
lega seoses nimetatakse Tamm-
neeme külas asuv Tammneeme 
peatus ümber peatuseks Tamm-
neeme keskus, Tammneeme tee 
peatuse uueks nimeks saab 
Tammneeme. Randvere teel 
asuvate Tammneeme peatus-
te uueks nimeks määratakse 
Tammneeme tee.

Arvamusi ja ettepanekuid 
nimede osas võib saata hilje-
malt 18. märtsiks e-posti aad-
ressil imre.saar@viimsivv.ee.

Kommunaalamet

Alates 14. märtsist 
muutub bussiliini nr 114 
peatumise kord Viimsi 
keskuse peatuses.

Seni kehtinud korra järgi pea-
tus buss nii Rohuneeme kui 
ka Tallinna linna suunal ühes 
peatuses koos linnaliiniga 1A. 
Vaatamata sellele, et maakon-
naliin ja linnaliin pidid peatu-
ma ühes peatuses, esines olu-
kordi, kus Rohuneeme suuna 
bussid peatusid aeg-ajalt valla 
siseliinide peatuses, tekitades 
sellega segadust. 

Selleks, et peatumine oleks 

Liin 114 peatub Rohuneeme 
suunal vallaliinidega ühes 
peatuses

selgem ja arusaadavam ning 
et vältida sõitjate vale suuna 
bussi peale minekut, hakka-
vad Rohuneeme suuna bussid 
peatuma ühes peatuses valla-

liinidega. Tallinna linna poo-
le suunduvate busside peatus 
jääb samaks koos linnaliiniga 
nr 1A.

Kommunaalamet

Peatuses Viimsi keskus peatuvad liinid. Allikas Kommunaalamet

LEADERi projektitaotluste infopäev Viimsi vallas

Infopäev toimub Lavendel SPA (Sõpruse tee 
9, Haabneeme) Olivia saalis kell 14–17.
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14. märtsil möödub 
10 aastat Viimsi valla 
aukodaniku, president 
Lennart Meri lahkumi-
sest meie hulgast ning 
29. märtsil tähistame 
tema 87. sünniaasta-
päeva.

29. märtsil 1929 Tallinnas Ees-
ti diplomaadi ja hilisema Shakes-
peare’i tõlkija Georg Meri pe-
rekonnas sündinud Lennart Me-
ri lahkus koos perekonnaga va-
rakult Eestist ning pidi üheksa 
korda kooli ning neli korda 
keelt vahetama. Kõige sooje-
malt meenutas ta oma õpinguid 
Lycée Janson de Sailly’s Parii-
sis.

Eesti okupeerimine Nõuko-
gude Liidu poolt tabas perekon-
da Tallinnas. Aastal 1941 küü-
ditati Meride perekond koos 
kümnete tuhandete saatusekaas-
lastega Eestist, Lätist ja Lee-
dust Siberisse. Perekonnapead 
lahutati perekondadest ja sule-
ti kontsentratsioonilaagritesse, 
kus vähesed ellu jäid. Kaheteist-
aastaselt alustas Lennart Meri 
oma karjääri metsatöölisena. Ta 
on olnud ka kartulikoorija ja 
metsaparvetaja.

Meride perekond jäi ellu ja 
jõudis tagasi Eestisse, kus Len-
nart Meri 1953. aastal lõpetas 
Tartu Ülikooli ajaloo eriala cum 
laude. Nõukogude administrat-
sioon ei lubanud tal ajaloolase-
na töötada. Lennart Meri leidis 
tööd Eesti vanimas, Vanemuise 
teatris dramaturgina ning see-
järel Eesti ringhäälingus kuul-
demängude produtsendina.

Aastal 1958 ette võetud ret-
kest Kesk-Aasiasse Tjan-Šani 
mäestikku ja vanadesse islami-
keskustesse Karakumi kõrbes 
kirjutas Lennart Meri oma esi-
mese raamatu, mille lugejad soo-
jalt vastu võtsid. 

Juba üliõpilaspõlves oli Len-
nart Meri sunnitud ennast ela-
tama kirjatööst, kui nõukogude 
administratsioon ta isa kolman-
dat korda arreteeris. Tookord õn-
nestus Lennartil koos noorema 
vennaga, kes oma kooliõpin-
gud katkestas ja taksojuhina 
tööle asus, ema üleval pidada 
ja õpingud lõpetada. Kuid alles 
esimese raamatu kaudu leidis 
Lennart Meri oma kutsumuse. 
Veerand sajandi vältel käis ta 
üksi või enda korraldatud eks-
peditsioonidega endise Nõu-
kogude Liidu kõige raskemini 
ligipääsetavates piirkondades, 
kus teda paelusid väikerahvas-

Võimas viimsilane – Lennart Meri

te kultuurid, Siberi avastamise 
ja koloniseerimise ajalugu ning 
järjest süvenev majanduslik ja 
ökoloogiline konflikt kohalike 
vajaduste ja Moskva käsuma-
janduse vahel. Reisidest sündi-
nud raamatud ja filmid suutsid 
läbida raudse eesriide, neid on 
tõlgitud tosinasse keelde. Nõu-
kogude Liidus keelatud film 
“Linnutee tuuled” (koostöös 
Soome ja Ungariga) sai New 
Yorgi filmifestivalil hõbeme-
dali. Soome koolides on tema 
filme ja tekste kasutatud õppe-
materjalina. 1986 valis Helsin-
gi Ülikool Lennart Meri oma 
audoktoriks. Juba varem, 1963. 
aastal oli Lennart Meri võetud 
vastu Eesti Kirjanike Liidu liik-
meks. Kaheksakümnendatel va-
lis Soome Kirjanike Liit ta oma 
auliikmeks.

Reiside vahel tõlkis Lennart 
Meri Remarque’i, Graham Gree-
ne’i, Vercorsi, Boulle’i ja Sol-
ženitsõnit. Meri kirjandus-, fil-
mi- ja tõlkelooming aitas olu-
liselt säilitada Eesti identiteeti 
totalitaarse venestamise ajal. 
Kõige tuntumaks sai tema “Hõ-
bevalge”, Eesti ja Läänemere 
ajaloo laiahaardeline rekonst-
ruktsioon, mis kujutas eestlast 
kui avatud maailma aktiivset 
tegurit Põhja-Euroopas.

Oodanud üle kahekümne 
aasta nõukogude administrat-
sioonilt luba raudse eesriide ta-
ha pääsemiseks, kasutas Len-
nart Meri Soomes avanenud 
võimalusi sihikindlalt, meenu-
tamaks vabale maailmale Eesti 
olemasolu. Ta lõi usalduslikke 
ühendusi poliitikute, ajakirja-
nike ja okupatsiooni eest põ-
genenud eestlastega. Ta oli esi-
mene eestlane, kes avaldas ka
väljaspool Eestit protesti nõu-
kogude administratsiooni kava 
vastu kaevandada Eestis fosfo-
riiti, mis oleks kolmandiku Ees- 
tist elamiskõlbmatuks muutnud.

Keskkonnakaitse kasvas Ees-
tis peagi üle laulvaks revolut-
siooniks, milles Eesti haritlas-
konnal oli juhi osa. Lennart Me-
ri kõne “Kas eestlastel on loo-
tusi” seadis kesksele kohale rah-
va eksistentsi probleemid ja 
leidis tugevat vastukaja ka väl-
jaspool Eestit. Lennart Meri 
siirdumine loometegevuselt po-

liitikasse läks sujuvalt ja po-
liitilisi sündmusi ennetavalt. 
Aastal 1988 asutas ta valitsus-
välise Eesti Instituudi kultuuri-
sidemete arendamiseks lääne-
ga ja noorte suunamiseks vä-
lismaale. Eesti Instituudi var-
jus rajatud kultuuriesindused Ko-
penhaagenis, Stockholmis, Lon-
donis, Bonnis, Pariisis ja Hel-
singis täitsid saatkondade funkt-
sioone ja said ametlikeks suur-
saatkondadeks 1991. aasta au-
gustis, kui demokraatlik lääs 
taastas diplomaatilised suhted 
Eesti Vabariigiga.

Ei Eesti ega ka lääne sil-
mis olnud sovetlik ja natsistlik 
okupatsioon katkestanud Eesti 
Vabariigi kontinuiteeti ega tü-
histanud ka Eesti rahvusvahe-
lisi kohustusi ja õigusi. Seepä-
rast ei kuulu Eesti ka nn uute 
demokraatiate hulka, sest juba 
1921. aastal oli Eesti Vabariik 
aktiivne Rahvasteliidu liige. 
Diplomaatiliste suhete taasta-
mise aktidele kirjutas Lennart 
Meri alla juba välisministrina. 
Sellele kohale nimetas ta 12. 
aprillil 1990 Rahvarinde liider 
Edgar Savisaar pärast esimesi 
vabasid valimisi. Enne seda oli 
Lennart Meri koos kaasautori-
tega jõudnud avaldada doku-
mentide kogumiku “1940. Ees-
tis. Dokumente ja materjale” 
(1989), mis püüdis nõukogude 
parlamendiliikmetele tulemus-
teta tõestada, et Eesti okupee-

rimise ja sovetiseerimise alu-
seks oli olnud Hitleri ja Stalini 
vaheline kuritegelik pakt Eu-
roopa jagamiseks kahe totali-
taarse režiimi vahel.

Välisministrina pidi Lennart 
Meri kõigepealt looma välismi-
nisteeriumi, tööle kutsuma õp-
pimisvõimelisi noori, kujunda-
ma kindla suhtluskanali välis-
riikidesse ja samas esindama Ees-
tit olulisematel rahvusvahelis-
tel konverentsidel. Ta võttis osa 
CSCE konverentsidest Kopen-
haagenis, New Yorgis, Pariisis, 
Berliinis, Moskvas ja Helsingis, 
Läänemeremaade Nõukogu asu- 
tamiskonverentsist Kopenhaa-
genis, kohtus korduvalt USA ja 
Euroopa riigipeade ja välismi-
nistritega ning esines esimese 
Ida-Euroopa külalisena NATO 
peakorteris Brüsselis.

Pärast lühikest teenistust 
suursaadikuna Soomes (23.04.–
10.10.1992) valiti Lennart Meri 
Eesti Vabariigi riigipeaks. Meri 
vannutati ametisse 6. oktoobril 
1992. aastal. 1996. aasta 20. sep-
tembril valiti Lennart Meri tei-
seks ametiajaks Eesti Vabariigi 
presidendiks.

LENNART MERI 15 PoPuLAARSEMAT TSITAATI
Karismaatilise isiksuse ja osava kõnemehena saavutas Len-
nart Meri maailmas palju tähelepanu ja tunnustust. Tema 
poolt välja öeldud tsitaate hinnatakse kõrgelt ning need 
jäävad endiselt värsketeks ka aastate pärast.
1) Olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis.
2) Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.
3) Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevi-
kust.
4) Euroopa vajab Pearut ja Andrest, Paul Aristet, Jaan Einastot ja 
Endel Lippmaad, mitte Eestis villitud kokakoolat.
5) See kujutlus, et Stalinite ja Hitlerite aeg on möödas, on ohtlik.
6) Eesti on võrreldes Venemaaga nagu eskimo süst. Supertan-
ker vajab 16 meremiili, et ümber pöörata, kuid eskimod võivad 
teha täispöörde koha peal.
7) Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas koda-
niku rahataskule ja ta on kallis kodaniku südamele.
8) Kõikjal räägitakse kommunismi surmast, aga keegi ei ole 
veel näinud kommunismi laipa.
9) Eesti riik ja Hiiumaa on loodud selleks, et kesta igavesti ja 
mitte kuraditki karta.
10) Teie, noored, lähete elust läbi nagu nuga võist.
11) Ma ei ole veel ühtegi kindralit näinud, kes oskaks lehma 
lüpsta.
12) Sotsiaalse ebavõrdsuse kahandamise kõige tõhusam viis 
on haridusse investeerimine.
13) Mu kallid kaasmaalased, ka mulle on kingitud viina. Kingi-
tust on piinlik tagasi lükata. Meie pere peseb viinaga aknaid. 
Üks meie poliitikuid ütles mehiselt, et ta võtab viina lojaalsu-
sest riigitulude kasvatamise vastu. Mõned aastad tagasi kasu-
tati ühe poliitiku perekonnanime alkoholimõõduna. Võin selle 
peale üksnes kosta, et Eesti poliitilise juhtkonna eetiline pale 
on talumatult määrdunud.
14) Omad vitsad peksavad ja peksavad pensionile.
15) Ajakirjandus kõnetab neid peaaegu lugupidavalt peene tiitli-
ga korruptant, selle asemel, et öelda lihtsas eesti keeles riigiva-
ras. Ämbrisse astumine, skandaal, katastroof, sügav hämming 
ning “au ja väärikus” kaitsmine kohtus on Eesti vabariigi koda-
niku igapäevane lugemisvara. Rahval on õigus küsida: kas see 
ongi Eesti vabariik? Ei, mu kallis rahvas, see ei ole Eesti vabariik. 
See on Eesti vabariigi vaht, mille riisume kulbiga kokku ja hei-
dame solgiämbrisse. Kui mitte varem, siis valimiste aegu. Seda 
me teeme ühiselt ja teeme senikaua, kuni vahtu enam ei ole.

Allikad: www.tsitaat.com, ajakirjandus, kõned.
Rain Siemer

Lennart Meri oli oma kir-
janiku- ja poliitikutöö kestel 
valitud Kalevala Seltsi välis-
liikmeks ja Soome Kirjanduse 
Seltsi kirjavahetajaliikmeks, Eu-
roopa Teaduste ja Kunstide Aka-
deemia ning Kommunismiohv-
rite Mälestusfondi rahvusvahe-
lise nõukogu juhatusse, Parla-
mentidevahelisse Antisemitis-
mivastasesse Nõukokku. Ta oli 
Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Ki- 
neastide Liidu ja Eesti PEN-
klubi liige ning Tartu Ülikooli 
sihtasutuse patroon, Couden-
hove-Kalergi Euroopa-auhinna 
ja Liberaalse Internatsionaali 
auhinna laureaat, mitmete rii-
kide ordenite kavaler ja vali-
tud detsembris 1998 aasta eu-
rooplaseks. 2001. aastal valiti 
Lennart Meri Eesti Teaduste 
Akadeemia akadeemikuks. Ta 
oli Eesti Vabariigi valitsuse 
esindaja Euroopa Liidu Tule-
vikukonvendis 2002–2003.

Lennart Meri oli kaks kor-
da abielus. Ta abikaasa Helle 
Meri (1949) töötas aastani 1992 
Tallinna Draamateatris näitle-
jana. Esimene abikaasa Regina 
Meri emigreerus 1987 Kana-
dasse. Lennart Meril on kolm 
last: pojad Mart (1959) ja Krist-
jan (1966) ning tütar Tuule 
(1985).

Lennart Meri on maetud 
Tallinna Metsakalmistule.

President.ee
Viimsi Teataja 

LENNART MERI
n 29.03.1929–14.03.2006
n Eesti Vabariigi President 
06.10.1992–08.10.2001
n Lennart Meri on Viimsi 
valla aukodanik alates 
10. jaanuarist 2006

     Välisministrina 
pidi Lennart 
Meri kõigepealt 
looma välis-
ministeeriumi.

“

     Kaheksa-
kümnendatel 
valis Soome 
Kirjanike Liit ta 
oma auliikmeks.

“

     1953. aastal 
lõpetas ta Tartu 
Ülikooli ajaloo 
eriala cum laude.

“

     Kaheteist-
aastaselt alustas 
Lennart Meri 
oma karjääri 
metsatöölisena.

“
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23. veebruaril tähistati 
Viimsi vallas Eesti Vaba-
riigi 98. aastapäeva voli-
kogu esimehe Toomas 
Tõniste vastuvõtuga Eesti 
Sõjamuuseumis. 

Vastuvõtul andsid volikogu esi-
mees Toomas Tõniste ja ase-
esimees Mailis Alt üle Viimsi 
vallavalitsuse tänukirjad järg-
nevatele inimestele:

REIN KRIIS, pensionär – 
aktiivse tegevuse eest Viimsi 
pensionäride vaba aja sisusta-
misel MTÜ-s Viimsi Pensio-
näride Ühendus;

HEIDI KIRSIMäE, MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse kommu-
nikatsioonijuht – viie aasta 
jooksul Viimsi elanikele eri-
nevate huvitegevuste korralda-
mise ja järjepidevuse eest mit-
mekesiste teatrielamuste va-
hendamisel; 

KRISTJAN ROSIN, foto-
graaf ja fotoringi juhendaja 
– Viimsi Fotoklubi loomise ja 
viie aasta jooksul Viimsi huvi-
keskuse juures fotograafiahu-
vilistele kursuste korraldamise 
eest;

MTÜ ISEMOODI ISETE-
GIJATE SõPRUSKOND – ak-
tiivse osalemise eest liiklus-
ohutuse kampaanias “Helkuri-
puu 2015” ja projektis “Viimsi 
teeb tänavakunsti 2015” ning 
taaskasutuse propageerimise eest 
Viimsis;

TIIU VALM, Viimsi raama-
tukogu direktor – rikkalike raa-
matukogundusalaste kogemus-
te rakendamise eest Viimsi raa-
matukogu edendamisel;

ENE-LINDA TAMMIK, 
Viimsi raamatukogu vanemraa-
matukoguhoidja – pikaaegse tu-
lemusliku töö eest Viimsi raa-
matukogu kogude komplektee-
rimisel ja kujundamisel;

TUULI KLAAS, Viimsi raa-
matukogu harukogu Randvere 
raamatukogu vanemraamatuko-
guhoidja – läbi mitmekesiste te-
gevuste laste lugemishuvi aren-
damise ja süvendamise eest Rand-
vere raamatukogus;

MADIS KAASIK, pensio-
när – Randvere pasunakoori 
asutamise eest ning aktiivse te-
gevuse eest MTÜ-s Viimsi Päe-

Eesti Vabariigi aastapäev Viimsis
vakeskus ja MTÜ-s Viimsi Pen-
sionäride Ühendus; 

LEHTE JõEMAA, MTÜ 
Viimsi Päevakeskus, Haabnee-
me Päevakeskuse juhataja – 
tulemusliku ja pühendunud töö 
eest eakatele hariduslike, kul-
tuuriliste ning aktiveerivate te-
gevuste korraldamisel;

OTT SILLAOTS, MTÜ Ro-
huneeme külaselts juhatuse lii-
ge  – Rohuneeme küla tradit-
sioonide elavdamise ja külaelu 
tulemusliku korraldamise eest;

BRUNO NOPPONEN, 
Viimsi Kooli kehalise kasvatu-
se õpetaja ja MTÜ Viimsi Vee-
klubi ujumistreener – ujumise 
algõpetuse raamatu “õpime uju-
ma“ eestikeelse väljaande teh-
nilise toimetamise ning laste ja 
noorte ujumisõpetuse propa-
geerimise eest; 

LAURI LASIMER, Tallin-
na Kaitseliidu Rävala malev-
konna pealik – Viimsi noortele 
riigikaitse ja Kaitseliidu tege-
vuste tutvustamise ning pika-
ajalise koostöö eest;

Viimsi vallavalitsus tänab 
pikaajaline koostöö ja panus-
tamise eest Viimsi valla sünd-
muste ja elanike harimisega 
seonduvalt (tuleviimine vete-
ranidele, panustamine Prangli 
suvespordipäevade korralda-
misse, koolides riigikaitse ja 
Kaitseliidu tutvustamine, pa-
nustamine Eesti Vabariigi aas-
tapäeva tähistamistesse, näi-
tuste korraldamine Viimsi val-
las, osalemine Turvalisusepäe-
val, panustamine siseturvalisu-
se nõukojas) Kaitseliidu Harju 
maleva Rävala malevkonna liik-
meid: Randin Kark, Indrek Puu-
meister, Tõnu Rumma, Helen 
Ottep, Mihkel Pari, Janno Tobi. 

Viimsi vallavalitsus tänab 
Andrus Kalvetit ja Jaakobi ko-
guduse kammerkoori, kes osa-
lesid Tallinna Toomkirikus Eesti 
Vabariigi 98. aastapäeva juma-
lateenistusel.

Vastuvõtul esinesid Maarja-
Liis Ilus ja Peeter Rebane ning 
Viimsi Kooli näitetrupp Eks-
periment.

Toimunud vastuvõtu galerii 
on valla sotsiaalmeediast face-
book.com/ViimsiVald. 

Viimsi TeatajaViimsi Kooli näitetrupp Eksperiment.

Harju maavanem Ülle 
Rajasalu tunnustas 
23. veebruaril Eesti Vaba-
riigi 98. aastapäevale 
pühendatud pidulikul 
vastuvõtul Laitse Graniit-
villas Harju maakonna 
aukodaniku tiitliga polii-
tik Siim Kallast.

“Tegemist on austusväärse ja 
olulise inimesega taasiseseis-
vunud Eesti ajaloos, kes aasta-
te jooksul tegi ära väga suure 
töö, esindades Eestit Euroopas,” 
lausus Ülle Rajasalu. “Siim Kal-
las on kindlasti nii sise- kui 
ka välispoliitiliselt üks koge-

Siim Kallas sai Harjumaa aukodanikuks
nenumaid poliitikuid tänases 
Eestis.”

Siim Kallas pälvis Harju-
maa aukodaniku tiitli Eesti rii-
gile ja Harju maakonnale osu-
tatud teenete eest, Eesti riik-
luse ning isiku-, kodaniku- ja 
majandusvabaduse edendami-
sel ja teostamisel. 

Aastal 2010 kinnitati Siim 
Kallas Euroopa Komisjoni ase-
presidendiks transpordi alal ning 
aastatel 2004 kuni 2010 teenis 
ta asepresidendina administra-
tiivasjade, auditi ja korruptsioo-
nivastase võitluse alal.  

Enne Euroopa Komisjoni 
osales Kallas aktiivselt Eesti 

riigi taastamises, oli Eesti Va-
bariigi peaminister, rahandus-
minister, välisminister ning Ees-
ti Panga president. Käesoleval 
hetkel loeb ta külalisprofesso-
rina Tartu Ülikoolis ja Tallinna 
Tehnikaülikoolis ning täidab Eu-
roopa Komisjoni euro- ja sot-
siaalse dialoogi eest vastutava 
asepresidendi Valdis Dombrovs-
kise erinõuniku kohuseid.

Eelmisel aastal pälvis Har-
jumaa aukodaniku tiitli heli-
looja Veljo Tormis, enne teda 
aga Andres Põder, kes oli Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku 
peapiiskop aastatel 2005–2014. 

Aukodaniku tiitli tradit-

sioon pärineb aastast 2009, kui 
see esmakordselt anti dirigent 
Eri Klasile. Järgmisel aastal sai 
aukodaniku tiitli Eesti Vaba-
dusvõitluse Muuseumi asutaja 
ja juht Johannes Tõrs ning 2011. 
aastal kultuuri- ja ärimees Jaan 
Manitski. Aasta hiljem pärjati 
Harjumaa aukodaniku tiitliga 
Ida-Euroopa suurima mahepõl-
lumajandusettevõtte AS Saida-
farm asutajat ja omanikku Ju-
han Särgavat. 2013. aastal tun-
nustas Harju maavanem auko-
daniku tiitliga kettaheitjat Gerd 
Kanterit.

Harju maavalitsusHarjumaa aukodanik Siim Kallas.

26. veebruaril 2001 asutati kaitseministri määrusega Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, mis asus Viimsi mõisa ja võttis üle valla 
muuseumi ruumid. Volikogu aseesimees Mailis Alt ja volikogu esimees Toomas Tõniste kinkisid tähtpäeva puhul Viimsi vallavolikogu ja Viimsi 
vallavalitsuse poolt Eesti Sõjamuuseumile ajaloolise Naissaare kaardi. Kingituse võttis vastu ESMi direktor Hellar Lill. Fotod Annika Haas

Kaitseliidu Harju malev õnnitles Viimsi vallavalitsust Eesti Vabariigi 
98. aastapäeva puhul ning tänas hea koostöö eest. Kaitseliidu tänu-
kirja andis Viimsi vallavanem Alvar Ildile üle Kaitseliidu Harju maleva 
Rävala malevkonna kaitseliitlane nooremleitnant Aivo Rautam. 

Palju õnne, Eesti Vabariik! Fotol Viimsi valla spordi elutööpreemiaga 
tunnustatud purjespordikooli juht ja treener Rein ottosson koos 
abikaasaga.  

Vastuvõtul esinesid Maarja-Liis Ilus ja Peeter Rebane.
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Viimsi vallas olid mullu 
peamisteks kuriteoliiki-
deks varavastased kuri-
teod ning võrreldes 2014. 
aastaga on tõusnud regist-
reeritud isikuvastaste 
kuritegude arv.

Möödunud aastal registreeriti 
Harjumaal 2698 kuritegu, neist 
241 Viimsi vallas (allikas: Po-
litsei- ja Piirivalveamet, ALIS, 
andmed seisuga 08.01.2016). 
Viimsis registreeritud kurite-
gude arv vähenes võrreldes 
2014. aastaga 17%. 

Peamiseks kuriteoliigiks val-
las olid varavastased kuriteod, 
mida politsei registreeris 124, 
kuid võrreldes eelmise aastaga 
on varavastaste kuritegude hulk 
vähenenud 36%. See aga võib 
tuleneda 2015. aastal jõustu-
nud karistusõiguse revisjonist, 
kus muuhulgas tõsteti kurite-
gude alampiiri varguste puhul 
200 euroni. Varguste toimepa-
nemisekohad jagunevad 2015. 
aastal järgmiselt: registreeriti var-
gusi eramutest (6 juhtumit), kor-
teritest (2), ehitusobjektidelt (1), 
tänavalt (42), sõidukitest (9), tre-
pikodadest (16), kinnistest hoo-
videst (3), kuuridest või kõrval-
hoonetest (1) ja garaažidest (6). 

Vägivald
Võrreldes 2014. aastaga on tõus-
nud registreeritud isikuvastas-
te kuritegude arv, mida regist-
reeriti 52 juhtumit, millest 45 
juhtumit moodustavad kehali-
sed väärkohtlemised.

Suurem osa vallas regist-
reeritud kehalistest väärkoht-
lemistest on seotud lähisuhte-
vägivallaga. Suurenemist võib 
selgitada inimeste teadlikkuse 
tõusuga. Pereringis tekkinud 
konfliktidest ja tülidest antak-
se rohkem teada. Iga lähisuhte-

Õiguskorrast Viimsis 
2015. aastal

vägivalla juhtumi ja isikute üle 
teevad konstaablid järelkont-
rolli, riskikäitumisega inime-
sed ja kodud on kaardistatud 
ning neid peresid kontrollitak-
se pidevalt. 

Liiklus
Suveperioodil on laekunud ela-
nike kaebusi sõidukijuhtide (moo-
torratturid) osas, kes suurel kii-
rusel läbivad sirgeid teelõike 
Rohuneeme teel, Randvere teel 
ja Pärnamäe teel. Samuti on lae-
kunud teateid sõidukijuhtidest, 

kes driftivad parklates ning eel-
nimetatud sirgetel teelõikudel. 
Nimetatud teelõikudele on po-
litsei poolt pööratud suuremat 
tähelepanu ning on tabatud mit-
meid suuri kiiruseületamisi (lu-
batud piirkiiruse ületamine enam 
kui 41 km/h) toime pannud sõi-
dukijuhte. 

2015. aastal on vallas re-
gistreeritud liiklusseaduse väär-
teorikkumiste hulk umbes sa-
mal tasemel, langes 0,6% võrra, 
mis tulenes kasvanud liiklusjä-
relevalve mahust piirkonnas.

Viimsi vallas on eelkõige 
suvisel ajal esinenud parkimis-
probleeme. Probleemkohtade-
na võib välja tuua Haabneeme 
ranna ning Viimsi vabaõhu-
muuseumi ja Viimsi huvikes-
kuse ümbruse seal toimuvate 
ürituste ajal. Lisaks on tulnud 
mõningaid kaebusi parkimis-
nõuete rikkumiste kohta ka Ra-
vi teel ning eraterritooriumitel, 
eelkõige Haabneeme aleviku 
kortermajade juures.

Väärteod
Väärtegusid registreeriti 2015. 
aastal Harjumaal 14 103, neist 
882 Viimsi vallas. Registreeri-
tud kuritegudest suurima osa 
moodustasid liiklusseaduse rik-
kumised. Lisaks pandi toime 
ka pisivargusi, avaliku korra rik-
kumisi ja vandalismi. Võrreldes
2014. aastaga registreeriti Viim-
sis väärtegusid 28 võrra vähem. 

Eret Elen Viidakas 
piirkonnapolitseinik

2014 2015

Kokku väärtegusid 910 882

Liiklusseadus 706 640

Karistusseadustik 107 151

Alkoholiseadus 43 48

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadus 11 15

Muud rikkumised 34

VääRTEoD VIIMSI VALLAS 2014. jA 2015. AASTAL

1. klassi taotluste 
vastuvõtt
Taotluse I klassi astumiseks saab esitada kuni 
31. märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas 
viimsikool.smartlink.ee. 

Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viim-
si valda on hilisem kui käesoleva aasta 1. veebruar, saab 
taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressi-
le haridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal vallavalit-
suse infolauda (E–N kell 8.30–19.00, R kell 8.30–17.00). 
Lisainformatsiooni leiate valla koduleheküljelt www. 
viimsivald.ee hariduse alt. 

Küsimuste korral palun pöörduge Viimsi vallavalitsu-
se noorsoo- ja haridusameti poole (Riin Suut, haridustöö 
spetsialist, tel 6028 868, riin@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

Püünsi Kool 
ootab külla!
Püünsi Kooli lahtiste uste päev 1. klassi tuleva-
tele lastele ja lastevanematele toimub 15. märtsil 
kell 17.

Lahtiste uste päeva raames toimuvad etteasted Püünsi 
Kooli õpilastelt ja infotund lapsevanematele, mis sisaldab 
kooli tutvustust ning ülevaadet õppetööst, huvitegevusest 
ja 1. klassi tulekuks vajalikest dokumentidest.

Infotunni ajal koolieelikutele tegevused õpetajatega ja 
tutvumine koolimajaga.             

Püünsi Kool

21. märtsil algab 
registreerimine 
malevasse
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet 
ning kommunaalamet koostöös Viimsi noor-
tekeskustega, MLA Viimsi Lasteaedadega ning 
Rannarahva muuseumiga korraldavad 2016. 
aastal kahes vahetuses Viimsi õpilasmaleva. Sel 
aastal võtab õpilasmalev tööle kuni 80 Viimsi 
valla noort vanuses 13–18.

Viimsi õpilasmaleva esimene vahetus toimub 9.–22. juu-
nini ja teine vahetus 8.–19. augustini.

Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakor-
ratöid.

Malevasse registreerimiseks on vajalik lapsevanemal 
täita digitaalselt allkirjastatud avaldus. Malevas osalemi-
se avalduse saab esitada elektrooniliselt veebikeskkonnas 
(link elektroonilisele avaldusele ning taotluse blankett on 
saadaval Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates 
(alates 21. märtsist). Erandkorras võib avaluse esitada pa-
berkandjal allkirjastatult.

Malevlastel on kohustuslik osaleda maikuus toimuval 
(kuupäevad täpsustamisel) tööõiguse- ja tööohutusealasel 
koolitusel, mis toimub MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noorte-
keskuses, Nelgi tee 1. 

Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud maikuu 
jooksul, peale koolitusel osalemist. 

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

Noorsoo- ja haridusamet

Tunnustamist väärivad 
lapsed, noored, täiskas-
vanud, ettevõtmised 
ja ühendused, kes on 
värskete algatuste või 
pikaajalise tegevusega 
oluliselt panustanud laste 
ja noorte heaolusse. 

Tunnustust jagatakse viies ka-
tegoorias: lapse suur tegu, aas-
ta pere, aasta tegu, muutuste 
looja ja elutööpreemia. 

Nominente saab esitada ko-
dulehe õiguskantsler.ee kaudu 
15. aprillini. Laureaadid kuu-
lutatakse välja 1. juunil toimu-
val tunnustusüritusel õiguskants-
leri kantseleis. 

õiguskantsler Ülle Madise 
sõnul on Eestis rõõmustavalt 
palju neid, kes teevad laste ja 
noorte heaks märksa rohkem, 
kui neilt oodatakse või nõu-
takse. “Paraku jäävad need ini-
mesed tihti laiemale üldsusele 

Tunnusta laste ja noortega tegelejaid!

tundmatuks. Tunnustades saa-
me laste ja noorte heale käe-
käigule pühendunud inimesi 
eriliselt esile tõsta. Teame ju, 
et mõnikord ei jõua õiglane tä-
nu vahetult pärale. Seda enam 
peab ühiskond tervikuna mär-
kama ja tunnustama neid, kes 

tänu ootamatagi hoolivad,” rõ-
hutas õiguskantsler. 

MTÜ SEB Heategevusfon-
di tegevjuhi Triin Lumi sõnul 
kutsutakse selle auhinnaga ini-
mesi üles märkama neid, kes on 
omakasupüüdmatult märganud 
abivajajaid. “Erilised inimesed

on need, kes näevad asju, mida 
teised ei märka. Kui pole mär-
kamist, ei saa ka olla muutusi. 
Soovime, et märkamine ja hoo-
limine oleksid kõigile loomu-
pärased. Tunnustusauhinnaga 
tahame esile tuua inimesi, kes 
pole jätnud märkamist hom-
seks,” ütles Lumi.

Tunnustusauhinna “Lastega 
ja lastele” algatajateks on kuus 
laste heaolu väärtustavat orga-
nisatsiooni: MTÜ Lastekaitse 
Liit, MTÜ Eesti Asendusko-
du Töötajate Liit, MTÜ Eesti 
Lasterikaste Perede Liit, MTÜ 
Oma Pere, MTÜ SEB Heate-
gevusfond ja õiguskantsleri 
Kantselei. 

Lisainfo: Triin Lumi (info@
heategevusfond.ee, tel 5167 369) 
ja Mart Valner (mart@lastekait-
seliit.ee, tel 6311 128). 

Laste ja noorte 
õiguste osakond 

Õiguskantsleri Kantselei

Tunnustame neid, kes tänu ootamatagi hoolivad! Foto Fotolia

Politsei püüab kurikaelad kinni. Foto Fotolia

Kool ootab!
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On seal keegi?
Teadlaste enneolematud avastused gravitatsioo-
nilainete olemasolu osas, inimese mõttemaail-
ma kasvamine, looduses ja maailmas toimuv – 
kõik need on näiteks ja märgid sellest, kui vähe 
me tegelikult inimmõistusega saame maailma, 
universumeid ja nende olemust mõõta ja mõista.

Aastatuhandeid on seda, mis jääb inimmõistuse ja -mõist-
mise piiridest väljapoole, koondatud nimetaja alla usku-
mised või ka hilisemal ajal religioonid. Nii on erinevates 
maailma nurkades kujunenud need omasoodu ja nüüdsel 
ajal neid kõrvutades, võrreldes võime näha erinevusi, kuid 
samas ka väga palju sarnasusi.

Uskumistes ju keskendutakse ikka selle austamisele, 
mis on suurem, mis juhib ja korraldab nii mõndagi ka meie 
elus ja maailmas. On see siis vägi, vaim või jõud, paljudes 
religioonides nimetatakse teda jumalaks. Mõned on talle 
lausa erinevaid nimesid välja mõelnud, ja siis pöörduvad 
ikka taas ja taas palvetes tema poole.

Nii et sellest loogilist järeldust tehes võib öelda, et tõe-
poolest on seal keegi, sest on ju niivõrd palju uskujaid, kes 
tema olemasolus on veendunud, kelle eludes on palved ja 
usk palju head teinud.

Albert Einstein ütles juba 100 aastat tagasi, et tõenäo-
liselt on gravitatsioonilained olemas, kuid läks kogunisti 
sajand enne, kui inimene suutis seda teooriat kinnitada ja 
suutis mõõta seni mõõtmatuna olnud suurust. Kuid see, et 
neid mõõdetud ei olnud, ei tähendanud ju, et neid olemas 
ei oleks.

Mõtlemise ja mõistusega ei suuda ka paljud inimesed 
mõõta ja tõestada jumala olemasolu, kuid samas on teised, 
kes temasse usuvad ja mõni paneb lausa kogu oma lootuse 
sellele, et jumal aitab. 

Inimeses on eluvägi, mis muudab luud ja liha elavaks 
inimeseks, kes hingab, kes tunneb, kes mõtleb, kes hoolib 
ja armastab. Teaduslike meetoditega on keeruline tõestada 
armastuse olemust, kuid südamega selle tundmine, selles-
se uskumine ei ole võimatu – selleks tuleb vaid uskuda.

Nii võib ka sellele küsimusele vastata: kindlasti on 
seal keegi, seal ja siin ja igal pool on eluvägi, mis kannab 
ka inimest, kes sellesse usub. Olgu ta siis Jumal, Allah või 
Jahve või mõni veel peenem nimetus – tema tahe on kõike 
hoida ja juhatada igat üksikut inimest, et inimese südames 
valitseks rahu ja meeledki võiksid rõõmsad olla.

1. märtsil alustab EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
kevadine leerikool, kus saame üheskoos mõtiskleda usku-
mise ja uskumuste üle, saame tutvuda kristluse ja krist-
laseks olemise kommetega, sellega, mis on olnud väga 
pikalt meie esivanemate uskumise ja elu keskmeks.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik

HINGENuRK

Igal pool on eluvägi, mis kannab ka inimest, kes sellesse usub. 

14. märtsil tähistame 
emakeelepäeva. Carl 
Robert jakobson on öel-
nud: “Keel on rahva kõige 
kallim pärandus. Keel on, 
mis rahva rahvaks teeb; 
ta varjab lõpmata väge ja 
pühadust oma sees. Keel 
ja mõistus käivad käsi-
käes, sest keel on avali-
kuks saanud mõistus.“ 

Teame, et inimestel on elulu-
gu, aga kas ka sõnadel? Kui-
das sõnad sünnivad, kust nad 
tulevad? Inimesed kirjeldavad 
oma elu sõnadega. Kõik, mis 
meid ümbritseb, vajab nime-
tamist, et seda teistele arusaa-
davaks teha. Kõik, mis meiega 
juhtub, samuti. Et inimesed 
saaksid omavahel suhelda ja 
ennast mõistetavaks teha, on 
vaja keelt. 

Inimkeele sünniaeg on mi-
nevikuhämaras, nii kaugel, et 
sinna teadlaste silm ei ulatugi. 
Hõimumurded, mille põhjal ku-
junes eesti keel, hakkasid lää-
nemeresoome keelest silmator-
kavalt lahknema veidi vähem 
kui 3000 aastat tagasi. Alles 
13. sajandist on säilinud u 500 
üksiksõna ja lause Hendriku 
Liivimaa kroonikast “Laula! Lau-
la! Pappi!” Need sõnad ütlesid 
meie esiisad kristlikule misjo-
närile, kes oli saadetud siia ris-
tiusku tooma ja asjaolud, mille 
puhul neid lausuti, polnud vii-
masele sugugi meeldivad. 

Kroonik kirjutab: “Jõesuus 
tulid papile vastu saarlased, tun-
gisid talle kallale ja võtnud te-
ma koos poisikesega ja mõ-
ningate liivlastega kinni, viisid 
oma röövilaevadega minema 
ja, läinud Age jõe kaldale, pii-
nasid teda seal mitmesuguste 
piinadega. Kui ta nimelt taeva 
poole pöördunult koos oma 

Keel teeb rahva rahvaks

õpilastega oma palvetes is-
sandale kiitust kuulutas ja tänu 
avaldas, mõnitasid nemad, peks-
tes mõlemat oma nuiadega pä-
he, ja selga lausudes: “Laula! 
Laula! Pappi!““

See on tõenäoliselt esime-
ne eesti keeles jäädvustatud 
lause. 

Keel tuleb koos meie esiva-
nematega aegade hämarusest 
ja sisaldab kõike seda, millest 
oleme läbi käinud. Keelte sü-
gavates kihistustes on peidus 
meie esivanemate elu ja kom-
bed, mis neid mõjutas, mida 
nad kartsid ja mida nad austa-
sid. Sõnade päritolu ja elulugu 
on äärmiselt põnev. Keele kih-
tidest selgub, et keel muutub, 
ent need protsessid toimuvad 
pikema perioodi vältel. Keel 
ei sure niikaua, kui on piisav 
hulk inimesi, kes oskavad sel-
les keeles rääkida ja kirjutada. 

Kust saada keelenõu
Emakeelt tuleb hoida ja kaits-
ta. Internetiajastul, kui kõik saa-
vad veebis avaldada, mida soo-
vivad, levib ja paljuneb vale 
keelekasutus väga kiiresti. Kui 

tekib keelega seotud küsimus, 
siis ei saa loota Google´ile. Ot-
singutest tuleb välja erinevaid 
vastuseid, aga missugune nen-
dest on õige? Enamasti leiab 
õige vastuse Eesti Keele Insti-
tuudi kodulehele eki.ee kaudu. 
Eesti Keele Instituut on riigi 
teadus- ja arendusasutus, kus 
tegeldakse eesti keele uurimise 
ja arendamisega. Instituut täi-
dab mitmeid riiklikke ülesan-
deid: rahvuskultuurile olulis-
te eesti keele sõnaraamatute 
koostamine, avalik tasuta kee-
lenõuanne (sh nime- ja termi-
ninõuanne), üleriigilise termi-
noloogiatöö koordineerimine, 
teenused erivajadustega inimes-
tele (kõnetehnoloogia, viipekee-
le sõnaraamat), e-teenused kee-
leõppijatele (eri keeletaseme-
tele mõeldud õppesõnaraama-
tud), keelearhiivide kogumine 
ja arendamine. 

Sealsetest sõnaraamatutest 
ja muudest materjalidest leiab 
igaüks oma keeleküsimusele ke-
nasti vastuse. Ja kui ei leia, siis 
Keelenõuande telefonil 6313 
731 vastatakse üldkeele kasu-
tamist puutavatele küsimustele 

tööpäeviti kell 9–12 ja 13–17. 
Keelenõu antakse tasuta, küsi-
da saab ka e-kirja teel. Samas 
leiduvad EKI kodulehel ka lü-
hikesed harivad testid, mis või-
maldavad oma teadmised eesti 
keele erinevate aspektide koh-
ta proovile panna. 

E-etteütlus 
Emakeelepäeva tähistatakse ala-
tes 1996. aastast luuletaja Krist-
jan Jaak Petersoni sünniaasta-
päeval 14. märtsil. Sel puhul kor-
raldatakse mitmesuguseid üri-
tusi, näiteks toimub Vikerraa-
dios 2008. aastast e-etteütlus. 
Samuti antakse sel päeval välja 
aasta keeleteo auhinda eelmisel 
aastal eesti keelele enim kasu 
toonud teo eest, seekord Jõhvi 
Gümnaasiumis.  

Juba üheksandat aastat kor-
raldab Vikerraadio emakeele-
päeva puhul e-etteütluse võist-
luse. Kaheksa aasta jooksul on 
Vikerraadioni jõudnud ligi 18 000 
etteütlust, igal aastal võtab võist-
lusest osa ühe rohkem koole ja 
klasse. Võitjad selguvad viies 
kategoorias: õpilased, täiskas-
vanud, filoloogid ja emakeele-
õpetajad, muu emakeelega ini-
mesed ning välismaal elavad-
õppivad eestlased.

Etteütlus kõlab raadioeetris 
14. märtsil kell 10.30 ja kuula-
jail tuleb tekst kirjutada etteüt-
luse aknasse, mis ilmub samal 
hommikul Vikerraadio kodule-
heküljele. Kõige kiiremini täies-
ti korrektse teksti saatnud kuu-
lajad on võitjad. Arvesse lähe-
vad kõik enne kella 11 saabu-
nud etteütlused. Pärast kella 11 
uudiseid selgitatakse tekst ük-
sikasjalikult lahti. Võitjad kuu-
lutatakse välja “Uudis+” saa-
tes algusega kell 12.15. 

Head emakeelepäeva!
Annika Koppel

EELK Viimsi Püha jaakobi 
kirikus on avatud Mari-
Ann Kelami fotonäitus 
“Vaata ja sa märkad“.

Mari-Ann Kelam on tundliku 
sotsiaalse närviga, tal jätkub tä-
helepanu oma perele, kõigi-
le kaasteelistele ja loodusele. 
Tundub, et maailm tema üm-
ber on hoolivust ja kaasaela-
mist vääriv. Ja kui sa tunned 
huvi, oskad märgata maailma 
tema üksikasjades, leiad üles 
ka mõtestatud vaate ja sisu ter-
vikule. Kogu loodu Loojale. 
Tal on erakordne anne märgata 
ilu ja seda jagada oma vaata-
jatega. 

Tunne Kelam kirjutab: 
“Mari-Ann esineb küll oma esi-
mese fotonäitusega, kuid võin 
kinnitada, et ta on olnud pikki 
aastaid mitte üksnes minu pa-
rim kaaslane paljudel matka-
del loodusesse ja kohtumistel 
inimestega, vaid ka täiendkoo-
litaja. Mari-Annil on loomulik 
talent näha ümbrust uudistava 
värskusega ja panoraamse haar-

Vaata ja sa märkad

dega. Ta märkab huvitavat ja 
kaunist sageli kõige väiksema-
tes detailides. õige tihti teeme 
fotosid paralleelselt, üks ühe ja 
teine teise kaameraga. Ikka ja 
jälle pöörab ta pildistades minu 
tähelepanu mitte ainult sellele, 
mis ees, vaid ka sellele, mis 
seljataga ja kõrval. Enamasti 
on ka kaamerad ühest Sony pe-
rekonnast. Kuna Mari-Ann ja-

gab uusi fotosid regulaarselt 
oma Facebooki lehel, siis tun-
nevad tema avastusi ning nende 
kaudu Eesti loodust sajad ini-
mesed üle maailma. On õige 
ja tore, et ta lõpuks jõudis ka 
avaliku fotonäituseni. Rõõm on 
kõigipoolne.”

Mari-Ann Kelam lisab: “Ma 
ei kanna endaga pidevalt kaa-
sas keerulist fotoaparatuuri, ka-

sutan moodsat kaamerat. Minu 
stiil on lihtne: märka ja pildista 
ehk vaata ja sa märkad. Juba 
minu isa tegeles aastakümneid 
fotograafiaga ja seda nii Sak-
samaal kui ka USAs elades, 
küllap juba temalt olen saanud 
pisiku pildistamise vastu, mis 
on nüüdseks kasvanud minu 
elu igapäevaseks loomulikuks 
osaks. Ja õnneks jagan pildis-
tamise kirge Tunnega, see on 
meie ühine huviala. Ka paljud 
tuttavad erinevatelt maadelt on 
minu fotode kaudu Eesti loo-
dusest leidnud hiljem tee ka 
Eestimaale, et ise näha ja tund-
ma õppida seda imelist ja väi-
kest paika – minu kodumaad.”

Tööde valik näitusele on 
tehtud sadade piltide hulgast, 
väljapaneku fotodel on kand-
vaks teljeks aastaajad, erine-
vad loodusmotiivid: vaated me-
rele, lilledele, päikeseloojan-

gule ja üksikdetailid loodu ilu 
tervikust. Olete südamest oo-
datud!

Erkki juhandi 
Näituse kuraator

Mari-Ann ja Tunne Kelam jagavad pildistamise kirge. Foto erakogu

Emakeelt peame hoidma ja kaitsma. Foto Fotolia
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Lavastuses “Garderoobi-
kaaslased” astuvad lavale 
Raivo Mets ja Peeter Kalju-
mäe koos Inga Lungega. 
Lähenevad ümmargused 
sünnipäevad panid mehi 
uusi loomingulisi välja-
kutseid otsima.

Elu on täis kokkusattumusi või 
oli see hoopis saatus, et Heidi 
Sarapuu aastaid tagasi Inga 
Lunget paariks etenduseks ühe 
näitleja dublandiks vajas. See 
on ainus lavastus, milles Inga, 
Raivo ja Peeter on kolmekesi 
koos varem mänginud. Võiks 
fantaseerides öelda, et kui Va-
riuse teatri lavastust “Paul Pin-
nat otsides” poleks tookord män-
gitud, poleks ka praegust ette-
võtmist. 

Kahel kogenud näitlejal oli 
soov juubeleid sel korral veidi 
erilisemalt tähistada. Loomuli-
kult tuleb korraldada pidu sõp-
radele ja sugulastele, kuid loo-
minguliselt sooviti leida uus ja 
huvitav väljakutse. Kaaluti eri-
nevaid materjale ja mõeldi eri-
nevaid mõtteid. Suve lõpus oli 
Ingal nädalake vaba aega, su-
vetendused olid lõppenud ja sü-
gishooaeg polnud veel alanud. 
Kodus valitses paras segadus, 
sest ehitati ümber vana kahhel-
ahju. Tema abikaasa Toomas 

Reedel, 29. aprillil on 
Viimsi huvikeskus ugala 
teatri päralt. 

Päeval on oodatud teatrisse kõik 
lapsed, kui laval rullub lahti 
üks huumoriküllane klounikri-
munull “Krimka!”, mille la-
vastajad on Eesti kuulsaim 
klounipaar Piit ja Tuut. õhtul 
rõõmustab teater kõiki muusi-
kali- ja musta huumori sõpru, 

Klounikriminull ja õhtul raju muusikal
kui seinad paneb võnkuma muu-
sikal “Moraal”.

Kell 11 astub lastelavastu-
ses “Krimka!“ lavale kartma-
tutest näitlejatest moodustatud 
klounitrupp, kes lavastajapaari 
Piip ja Tuut käe all on valmis 
saanud maailma kõige õudse-
ma loo, mis pole veel kordagi 
ühtegi last hirmutanud. 

Milline on üks maailma kõi-
ge õudsem lugu? Kas see peaks 

olema ikka kohe väga õudne 
või äkki hoopis vaid õige pisut 
jube? Kas hirmu ees oleks pa-
rem silmad kinni pigistada või 
hoopis hirmule silma vaadata? 
Mõni julgeb seda teha üksinda, 
kuid kas parem on ikka kam-
bakesi koos? 

Klounikriminull “Krimka!” 
on üks hirmus naljakas lugu, 
aga kas rohkem hirmus või 
rohkem naljakas, ei oska me 

ette ennustada. Kes vaatab, see 
naerab. Kes kardab, see naerab 
veel rohkem. Osades: Peeter 
Jürgens, Jaana Kena, Vallo Kirs, 
Rait õunapuu, Marika Palm ja 
Janek Vadi.

Kell 19 jõuab publiku ette 
Ugala hittmuusikal “Moraal”, 
mis on sama hoogne ja kaasa-
kiskuv kui üks korralik rokk-
kontsert ja kus ei hoita tagasi 
vägisõnade, kostüümivahetuste 

ja muusikaliste numbrite roh-
kuselt. Kaks näitlejat, Adeele 
Sepp ja Rait õunapuu, kehas-
tuvad 1,5 tunni jooksul üle 
30 erinevaks tegelaskujuks, et 
tuua vaatajateni seitse ülimalt 
moraliseerivat lugu hukka läi-
nud teismelistest. Etenduses ja-
gatakse teatraalseid jalahoope 
noortele, kes on täiskasvanu-
test eeskujude puudumisel läi-
nud kõlbelise isevoolu teed.

Muusikaliselt toetab neid an-
samblist KaliBriis ning vonKuusk 
tuntud muusik ja helilooja Kaa-
rel Kuusk. Provokatiivse noor-
temuusikali laulusõnad on ees-
ti keelde tõlkinud tuntud räp-
par Lord ehk Mart Rauba.

Muusikali “Moraal” on män-
gitud suure menuga Skandi-
naavias ja viimaks on see jõud-
nud Eesti publiku ette.

ugala teater

Garderoobikaaslased peavad juubelit

Lunge kirjeldab toimunut nii: 
“Inga sukeldus ühel hetkel ar-
vutisse, ei tõusnud toolilt mitu 
päeva ja lõpuks teatas, et on kir-
jutanud näitemängu. Ta ei mõel-
nudki, et sellest materjalist mi-
dagi suuremat tulla võiks, liht-
salt üks idee vajas avaldamist 
ja seda just näitemängu vormis.” 

“Andsin seda alguses luge-
da vaid Toomasele, et aru saa-
da, kas see, mida ma mõtlesin, 
üldse kirja sai,” tunnistab Inga, 
kes on kirjutanud ka lauluteks-
te Justamendile ja Lindpriide-
le. Justamendi viimase “HEA” 
plaadi lugudest pärineb ena-
mus just tema sulest. 

Näidend seisis nädala ar-
vutis, kuni lõpuks võttis Inga 
julguse kokku ja saatis selle 
Raivo Metsale lugemiseks. Nii 
see läks.

“Ma olen siiani rõõmsalt ül-
latunud, et “Garderoobikaasla-

sed” ka teistele korda lähevad,” 
tunnistab Inga. 

Egon Nuter lavastab
Kuid ega selles tegelikult mi-
dagi üllatavat polegi, et kahe 
vana näitleja lugu tundus Rai-
vo Metsale ja Peeter Kaljumäe-
le huvitav ja intrigeeriv. Peeter 
Kaljumäe oli juba aastal 1993 
Endla teatri näitlejate hingekir-
jas ja Raivo Mets mängis esi-
mesi etendusi 1986. aastal Vana-
linnastuudios. Teatritee on mees-
tel olnud pikk ja nii mõnedki 
mõtted, mis näitemängus kir-
jas, neile tuttavad. Meeste teed 
kulgesidki koos, kui mängiti 
Vanalinnastuudios, hiljem Vana 
Baskini Teatris ja viimasel ajal 
aina rohkem teater Variuse koos-
seisus. Palju on mälestusi, ühi-
seid nalju ja tuttavaid – see 
kõik aitab laval meestevahelist 
sõprust usutavalt ning vahel 

ka valusalt kujutada. Vanalin-
nastuudio ajast seob mehi tu-
gev sõprus ka Egon Nuteriga, 
keda on palutud näitemängu 
lavastama. Kui Inga, Raivo ja 
Peeter koos maha istusid, siis 
tundus, et Egon ongi see üks ja 
kõige õigem valik, kes sobiks 
kambaga kaasa mõtlema ja te-
gutsema. Eelmisel aastal sõna-
lavastuste parima muusikalise 
kujunduse auhinnaga pärjatud 
Toomas Lunge oli mõtte ja 
nõuga kaasas aga ilmselt juba 
enne, kui trupp kokkugi sai.

“See on paras hullus, aga 
põnev ja tore on ka,” arvab In-
ga. Projekti veetakse, vaimus-
tutakse ja naerdakse koos, te-
gemist on südamest sündinud 
ettevõtmisega. Võib-olla ongi 
tarvis selliseid suuri ümmargu-
si sünnipäevi, mis panevad meid 
järele mõtlema ning uusi põne-
vaid väljakutseid otsima.

Proove tehakse hetkel nii 
Tallinnas kui ka Viimsis ja vars-
ti saadakse kokku isegi Pärnus. 
Trupiliikmete graafikute klapi-
tamine ühiste prooviaegade 
leidmiseks on paras väljakutse 
– küll on Ingal seriaali “Pil-
vede all” võtted, küll jookseb 
Peeter kontserdile laulma või 
tormab Raivo Vana Baskini Teat-
risse proovi. Aga kuidagi ühi-
sed ajad siiski leitakse ning 
ollakse nõus selleks isegi tei-
se linna sõitma. Või mis nõus 
– tulebki sõita, sest kõik kolm 
näitlejat elavad ju erinevates 
linnades. “Eks meil see logis-
tika on kogu aeg keeruline ol-
nud. Nüüd on üks põhjus jälle 
rohkem, miks Tallinnas käia,” 
naerab Toomas Lunge, kes Tal-
linna ja Tartu vahelisi kilo-
meetreid tihtipeale koos abi-
kaasaga läbib. 

15. aprillil Viimsis
Iga proov on trupi meelest ol-
nud täis loomingulist indu ja 
huvitavaid ideid. Liiga palju ei 
soovita näitemängu sisu veel 
publikule avada, aga niipalju 
võib öelda, et tegu on ühevaa-
tuselise tragikoomilise looga, 
kus kahe vana näitleja kohtu-
misel hargnevad lahti keeruli-
sed suhted, aga ka meeste suh-
tumised teatrisse ja ellu. Kahe 

vana garderoobikaaslase kõrval 
on ka üks naistegelane. Keda 
Inga Lunge ise täpsemalt män-
gima hakkab, jätab ta veel sa-
laduseks. “See on suur rõõm, 
et saan koos töötada nii tore-
date, soojade ja  mitmekülgselt 
andekate näitlejatega. Ma olen 
neist palju noorem. Kui minu 
vanus kahega korrutada, siis 
võiks mul ehk neile midagi öel-
dagi olla. Sobiksin niimoodi 
paremini kampa ka,” naerab tä-
navu 35-aastaseks saanud Inga.

Just sünnipäevad on keva-
diste mängukordade valikul tru-
pi jaoks olulised, samuti pole 
mängupaigad valitud juhusli-
kult. Kokku saab lavastust nä-
ha sel kevadel viiel korral. Alus-
tatakse sümboolselt Raivo Met-
sa 60. juubeli paiku 15. aprillil 
Viimsi huvikeskuses, sest just 
sealt kiviviske kaugusel asub 
Raivo kodu. Jätkatakse Tartus 
Karlova Teatris, mille lähedal 
elab Inga Lunge ning mille te-
gevusega on tihedalt seotud ka 
ta abikaasa ja lavastuse “Gar-
deroobikaaslased” muusikaline 
kujundaja Toomas Lunge. Pär-
nus Endla Küünis mängitakse 
Peeter Kaljumäe 50. juubeli pai-
ku ja lõppakord kõlab teater Va-
riuse mängupaigas rahvusraa-
matukogu teatrisaalis mai lõpus. 

Viimsi Teataja

Peeter Kaljumäe.Raivo Mets. Inga Lunge.
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Me armastame 
Viimsit!
Sellise nimega võistlusmäng toimus Viimsi noor-
tekeskuses juba teist korda. 

Mäng põhineb TV3 mängul 
“Me armastame Eestit!” ning 
on noorte seas väga popu-
laarne. Seda tõestab fakt, et 
juba teist korda toimunud 
mäng on noorte omaalgatus 
ning suures osas ka noorte 
enda koostatud ja juhitud. 

Ürituse peakorraldaja ja 
mängu juhina astus üles Mark 
Martin Kaalma ning võist-

kondades osalesid Viimsi noored vanuses 7–17 aastat. Li-
saks Viimsis elava kuulsuse foto arvamise mängule toi-
musid veel sõnapoomine, sõnapuder, kuulujutt, küsimus-
te voor, kus ei tohi vastata “Jah, ei, mmm...”, ja muusika-
voorud ning mäng “Välismaalane laulab”, kus astus üles 
meie Erasmus+ vabatahtlik Isabel. Sõnapoomise mängu 
küsimused puudutasid kõik Viimsit erinevates teemades. 
Kohati olid küsimused noorematele osalejatele liiga ras-
ked. Näiteks küsimuse “Mitu üldhariduskooli on Viim-
sis?” puhul unustasid noored ära pisikese Prangli kooli 
ja küsimusele “Mitu liiget on Viimsi noortevolikogus?” 
ei osatud samuti õigesti vastata. Ka küsimusele “Mis on 
Viimsi muusikakooli aadress?” ei osanud keegi vastata. 
Küll aga teati, mis aastal avati Viimsi noortekeskus ning 
mitu noorsootöötajat noortekeskustes töötab. Kuuluju-
tuvoorus oli Jaagup Kreem oma kitarri ära kaotanud ja 
Hannes Võrno rahakoti koju unustanud. Nalja sai kõvasti 
ja ka teadmisi oma koduvalla kohta. 

Noored korraldajad on väga teadlikud Viimsis elava-
test tuntud inimestest ja faktidest, mis puudutavad valla 
juhtimist ja muid avalikke asutusi. 

Enne võistlusmängu ja mängu vaheajal oli avatud 
Susanna kohvik, kus pakuti isetehtud küpsisetorti ja vii-
neripirukaid ning joogiks morssi. Kohvikulaud tühjenes 
ja kõhud täitusid kiiresti. Susanna oli kohviku korralduse 
täielikult enda peale võtnud ning sai sellega suurepäraselt 
hakkama. Tubli ettevõtlik noor! 

Järgmise mänguni! 
Annika orgus 

Viimsi noortekeskuse juhataja 

Pääsupoja maja on täis 
siginat-saginat. Käib näi-
dendi peaproov. Saalist 
kostub laste laulu ja hoog-
sat muusikat, õpetaja 
Katrin Raamat timmib 
veel viimaseid noote. 

Peategelased kordavad õpetaja 
Marika Sauliga näidendi teksti 
ja luuletusi. Trepil välgub ja sa-
hiseb balletiseelikute roosa pits. 

õpetaja Tiina Rebane käib 
pisibaleriinidega läbi raskemad 
sammukombinatsioonid. Sein-
tel on laste poolt ühistööna val-
minud näidendi dekoratsioonid 
ja peaukse juures tervitab tuli-
jat laste kujundatud sünnipäe-
vakaart Pääsupojale. Kohe-ko-
he saabuvad vastukülaskäigule 
õpetaja Ivika Saksaga sõbrad 
Pääsupoeg 2-st. Rõõmurullide 
rühm esitab näidendit “Kristall-
kingakese lugu”.

Just nii tempokalt ja lustli-
kult tähistas veebruarikuu esi-
mesel nädalal oma 10. sünni-
päeva eralasteaed Pääsupoeg. 
Oleme nii laste kui ka vane-
matega nende 10 ilusa aasta üle 
väga uhked ja rõõmsad. Pääsu-
pojal on kaks lasteaiamaja: Pää-
supoeg 1 Pringi külas (Paaks-
puu tee 10) ning Pääsupoeg 2 
Pärnamäe külas (Suur-Kaare 
tee 66). Mõlemas majas töötab 
kaks rühma 2–3- ja 3–7-aastas-
tele lastele. Nende 10 aasta jook-
sul on Pääsupojas käinud üle 
500 lapse. 

Mis teeb Pääsupoja laste-
aia eriliseks? Miks tasub siia 
tulla? Üks on kindel, et lastel 
on siin mõnus, turvaline ja hu-
vitav olla. õpetajad on sõbra-
likud ja avatud, oskavad ja ta-
havad märgata laste eripära 
ning andekust. Nad hoolivad 
ja toetavad lapsi ning tunnevad 
siirast rõõmu nendega koos-
olemisest.

Igapäevaselt pannakse suurt 
rõhku liikumistegelustele ja 

õuesõppele. õppetööd tehes läh-
tutakse aastateemast, mis sel 
õppeaastal on “Lotte ja loodu-
sega käsikäes”. Sellest johtu-
valt on lastega läbiviidavad te-
gevused ühtse toreda teemaga 
põimunud. Nii õpetatakse lap-
si märkama meid ümbritsevat 
loodust, selle ilu ja omapära. 
Armastama oma koduvalda Viim-
sit. Lapsed mõistavad, et loo-
dusel on oma kulgemise rütm 
ja kordumise võlu: 7 päeva saab 
nädalaks, nädalad kuuks ja kuud 
aastaks, mis omakorda jaguneb 
neljaks aastaajaks. Ja siis kor-
dub kõik taas – suvevaheajale 
järgneb kirjuleheline sügis, siis 
tulevad esimesed kirmetavad 
külmad, lehed langevad ja lin-
nud lendavad lõunamaale. Loo-
dus on kui tardunud, oodates 
pimestavalt valget lund. Kui tae-
valuugid avanevad ja taas on 
kogu maa valge, hakkavad kau-
gusest tilisema jõulukellad ning 
lapsed ootavad jõulutaati. Jääb 
jõuluaeg selja taha, ootab ees 
vastlapäev ja kevadpühad. Tae-
vas muutub üha kõrgemaks, 
lumi kaob ja õhku täidab lõuna-
maalt naasnud rändlindude ke-
vadkontsert. Aastaaegade vahel-
dumisel on oma võlu. Nii ikka 
ja jälle…

Sellise elurütmiga kaasas 
käies arvestatakse ja toetutakse 

laste kujutlusvõime ja fantaa-
sia arendamisele, mis on õpe-
tamisel esimeseks alusvaalaks. 
Aastaaegade vaheldumine an-
nab rikkalikult palju võimalusi 
õpetada lastele selgeks võrra-
tult ilusaid eestikeelseid lau-
le, luuletusi ja erinevaid näi-
dendeid, mis seostuvad meie 
rahvakultuuri tavanditega. Ja 
just läbi sellise spektri, toetu-
des õpetamisel teisele olulisele 
vaalale, toimub lapse isiksuse 
ja identiteedi tugevdamine. Toi-
mub isamaalise kasvatuse sü-
vendamine. Laps õpib armas-
tama oma kodumaad, oskab 
kaardilt ja gloobuselt üles lei-
da meie väikese Eesti, teab rii-
gi sümboolikat ja presidenti, 
mõistab Eesti hümni kuulates 
püsti tõusta ja kaasa laulda. See 
on väga oluline ühe väikese 
riigi kodaniku suureks kasva-
tamisel. Siinkohal on oluline 
lisada, et Pääsupoja paljud kas-
vandikud pärinevad mitmekeel-
setest kodudest ning paljudel 
juhtudel õpib ja räägib laps 
eesti keelt ainult lasteaias. Sel-
listel juhtudel ongi oluline roll 
õpetajal, kes märkab lapse eri-
pära, hoolib ja toetab teda õp-
pimisel ning keskkonda sulan-
dumisel. õpetajad kujundavad 
igapäevaselt ka laste suhtumist 
kõigesse teostatavasse – kõike, 

mida teen, teen hoole ja armas-
tusega!

Väärikaks ja laia silmarin-
giga kodanikuks kasvatamisel 
aitavad kaasa paljud õppekäi-
gud paikadesse, mis võimalda-
vad lastel kogeda riigi kui ins-
titutsiooni toimimist. Nii on 
olnud Pääsupojad teretulnud 
presidendi lossis ja roosiaias 
Kadriorus, peaministri büroos 
Toompeal Stenbocki majas, rii-
gikogu hoones Toompea los-
sis ning Pika Hermanni tornis 
jne. Teatrikuul märtsis oleme 
oodatud rahvusooperisse Esto-
nia, et näha ja kogeda teatrielu 
lava taga ja selle maja sisemu-
ses.

Eralasteaia Pääsupoeg ruu-
mes tegutseb juba kolmandat 
aastat huvikool Pääsupoeg. Hu-
vikoolis toimub otseselt keha 
ja vaimu harmooniline arenda-
mine. Treener Tõnis Trelli ju-
doringis õpitakse keha valit-
sema ja distsipliinile allutama. 
õpetaja Tiina Rebase balleti-
ringis õpivad väikesed balerii-
nid muusika saatel graatsiliselt 
liikuma, tantsima ning oman-
davad balletisammude esma-
tähtsa ABC. Õpetaja Marika 
Sauli koolieelikute arengurin-
gis antakse lastele süvendatud 
võimalus keeles-kõnes, mate-
maatikas, kunstis ja muusikas 
end kooliküpseks vormida.

Palju jaksu ja töörõõmu 
kõigile eralasteaia Pääsupoeg 
ja huvikooli Pääsupoeg õpeta-
jatele ja abistavale personalile!

Täname kõiki lapsi ja lap-
sevanemaid, kes ühinesid õn-
nesoovidega Pääsupoja 10. sün-
nipäeval! Kohtume traditsioo-
niliselt meie vilistlastega, see-
kord juunis 2016. 

Rohkem infot: www.paasu-
poeg.ee.

Marika Saul 
Pääsupoja Rõõmurullide 

rühma õpetaja

Pääsupoeg sai 10-aastaseks

Pääsupoja lapsed sünnipäevapeol.

Sündmuse peakorraldajana 
ja mängu juhina astus üles 
Mark Martin Kaalma.

Eralasteaias Tibu on vabu kohti 
1,5–7-aastastele lastele!
Ootame Teid majaga tutvuma, 
helistage ette tel 5192 5869 (Mari-Ann)!
www.lasteaedtibu.ee
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Uued filmid
Ühes vanasõnas on küll juttu vana asja meel-
detuletamise tagajärgedest, kuid teeme seda 
sellegipoolest. 

Viimsi Kinol on igati hea meel tõdeda, et valdav osa filme, 
mis hiljutisel Oscarite jagamisel auhindu pälvisid, on meil 
ka kavas olnud ja kvaliteedi nautimiseks ei tohiks küll kel-
lelgi olla vajadust minna sinna edela poole üüratuid parki-
mistasusid maksma. 

Aga aitab enesekiitusest. Uus nädal, uued uudised ja, 
nagu ikka, jagub neid igale maitsele. On üle võlli koo-
muskit, on meelepärast romantika nautlejaile ja midagi ka 
ajaloohuvilistele. Viimasel esimesena põgusalt peatukski. 

Kes vähegi spordiga, täpsemalt kergejõustikuga, kursis, 
sellele on nimi Jesse Owens kindlasti tuttav. “Võidujooks” 
räägibki noormehe arengust paljutõotavast atleedist legen-
daarseks olümpiavõitjaks, kelle erakordne saavutus – 4 
olümpiakulda – pidas ajahambale vastu tervelt 49 aastat. 
Kui lisada, et aastaks oli 1936, olümpia leidis aset Berlii-
nis ning peoperemeheks oli päris suurte ambitsioonidega 
vunts, ongi olemas aines igati korraliku draama jaoks.

Kergema meelelahutuse austajaile on aga pakkuda 
romantiline komöödia “Kõik teed viivad Rooma”. Kui 
ära märkida, et valdav osa tegevusest leiab aset maalili-
ses Toscanas, naispeaosas igavene romantik Sarah Jessica 
Parker ning kaasa teeb ka Itaalia kino elav legend Claudia 
Cardinale, olemegi olukorras, kus pere õrnema poole ra-
hulolu on garanteeritud. Või vähemalt tõenäosus selleks 
on üpris suur.

Neile, kes aga üldse kaasa mõelda ei viitsi, vaid oma 
elust 83 minutit piu-pau actioni ja ropu inglise huumori-
ga soovivad sisustada, siis “000: Idioodist agent” on film, 
mis peaks sobima nagu rusikas silmaauku. Peab olema 
muidugi kas suhteliselt väike rusikas või ebaloomulikult 
suur silmaauk. Lugu kahest orvust, kellest ühest on saa-
nud superagent ning teisest tsipa ülekaaluline bakenbardi-
dega jalgpallihuligaan, on juba iseenesest piisavalt jabur, 
et nägu muigele kiskuda. Kui veel ära märkida, et stsena-
ristiks ja peaosaliseks on Borati, Bruno ja Ali G vaimne 
isa Sacha Baron Cohen, siis peaks selge olema, mis masti 
koomuskiga tegu.

Järgmisel nädalal saabub 
kinodesse aga uudiseid lausa 
viis. Joonispanda, kes kung 
fu’d oskab, vast tutvustust ei 
vaja. Ulmeseikluste austajai-
le on pakkuda “Lahkulööja” 
sarja kolmas film “Murdma-
tu – osa 1” ja kõik, kes kõhu-

õõnes õõvajudinaid soovivad kogeda, on oodatud kaema 
stiilset ja ajastutruud õudukat “Nõid”. Üle pika aja on 
võimalus nautida suurelt ekraanilt ka loodusdokumen-
taali. Kaks Jacquesi – Perrin ja Cluzaud –, kelle eelmi-
seks tööks oli igati lummav “Ookeanid”, on valmis saa-
nud filmi “Aastaajad”, mis seekord pühendatud Euroopa 
loodusele. Vapustavatest vaadetest ja valdavalt tuttavatest 
loomariigi esindajatest koosneva teose kaadritagust teksti 
loeb Andres Ots.

Inimsuhetest ja keerulis-
test sellistest räägib “Päike-
sest pimestatud”, kus puh-
kust veetvale paarikesele sa-
jab eksprompt külla vana sõ-
ber koos tütrega. Esialgne jäl-
lenägemisrõõm asendub üs-
na pea aga märksa pingeli-
semate emotsioonidega, kui

välja hakkavad kooruma külastuse tegelikud põhjused. 
Näiteansambel on korralik: Ralph Fiennes, Tilda Swinton, 
Dakota Johnson ja Matthias Schoenaerts.

Ja lõpetuseks. 16. märtsi Kinoklassika kolmapäeva raa-
mes näitame Giuseppe Tornatore lavastatud draamat “Su-
rematud armastuskirjad”, mis jutustab üliõpilase ja eaka 
professori pikaajalisest armuloost. Kuna valdav osa suhtest 
on kulgenud e-kirjade ja videosõnumite teel, siis on naise 
ehmatus suur, kui mehega kohtuma minnes selgub tõsiasi, 
et härra on siitilmast sootuks lahkunud. Kuna kirjad ja sõnu-
mid aga saabuvad edasi, asub naine anomaaliat uurima ning 
kuidas lugu lõpeb, seda saab igaüks juba kinosaalis jälgida. 
Peaosades Olga Kurylenko ja Jeremy Irons.

Põhjaliku ülevaate kinos toimuvast saab veebiaadres-
silt www.viimsikino.ee.

Viimsi Kino

VIIMSI KINo

Loodusfilm “Aastaajad”.

Päikesest pimestatud Tilda 
Swinton.

9. aprillil algusega kell 12 
toimub huvikeskuses lau-
luvõistlus Viimsi laululaps 
2016, kuhu on oodatud 
osalema kõik Viimsi 
vallas elanike registrisse 
kantud  lapsed, olenema-
ta sellest, kus nad õpivad. 

Vanuserühmad
Lauluvõistlusel arvestatakse lap-
se vanust seisuga 31.12.2016. 
Kokku on võistlus jaotatud kuu-
de vanusegruppi: 3–4-aastased, 
5–6-aastased, 7–9-aastased, 10–
12-aastased, 13–15-aastased, 16–
18-aastased (sh ka gümnaasiu-
mis õppivad 19-aastased). Eel-
kooliealiste laste puhul võivad 
osaleda nii kodused kui ka las-
teaialapsed. 

Repertuaar
Ette peab valmistama ühe lau-
lu, mis peab olema lapsele so-
biv, arvestades tema vanust ja 
võimeid. NB! Palun märkida 
laulu pikkus registreerimisan-
keeti minutite ja sekunditega 
täpselt!

Viimsi laululaps 2016
Saade
Laulude saatmisel võib kasu-
tada erinevaid variante: fono-
gramm – esitada heliruumi en-
ne võistluse algust mälupulgal 
või CD-plaadil, kus on peal ai-
nult esitatava laulu fonogramm. 

Ettevaatust CD-plaatidega, 
sest võib juhtuda, et arvuti või 
CD-mängija ei loe kopeeritud 
plaati; klaver või mõni teine 
muusikainstrument.

Kõik eritingimused tuleb 
kindlasti teatada korraldajatele 
aegsasti ette ja arvestada tuleb 
kohapealsete võimalustega!

Proovid
Iga laps saab võistluspäeval või-
maluse lavaproovi teha esine-
mise järjekorra alusel vastavalt 
vanuserühmale: 

-vanuserühmad 3–4, 5–6, 7–
9 proov pikkusega 1 minut en-
ne kella 11.30,

-vanuserühmad 10–12, 13–
15, 16–18 proov pikkusega 
1 minut 10 sekundit vaheajal 
enne nooremate vanuserühma-
de autasustamist.  

Võistluse ajakava pannak-
se Viimsi huvikeskuse kodule-
hele www.huvikeskus.ee üles 
hiljemalt 3. aprilliks.

Hindamine
Lauljaid hindab 3-liikmeline žü-
rii, kes arvestab musikaalsust 
(intonatsioon), selget diktsioo-
ni, elementaarset laulutehnikat 
(fraasitunnetus, hingamine), in-
dividuaalseid hääle omadusi 
(tämber, ulatus), terviklikku in-
terpretatsiooni (dünaamika, saat-
ja ja laulja koostöö, laulu sõ-
numi edastamine kuulajatele, 
emotsionaalsus).

Igas vanuserühmas hinna-
takse tüdrukuid ja poisse eraldi 
10-palli süsteemis (vajadusel  žü-
rii kokkuleppel).

Igast vanuserühmast vali-
takse punktisumma alusel väl-
ja kolm lauljat,  kes lähevad 
Viimsi valda esindama laulu-
võistlusele Harjumaa laululaps 
2016, mis toimub 22.–23. ap-
rillil Viimsi huvikeskuses.

Žüriil on õigus jätta välja 
andmata vanuserühma esimest, 

teist või kolmandat preemiat 
vastava tasemega lauljate puu-
dumisel.

Auhinnad
Auhinnalised kohad on iga va-
nuserühma kolm parimat, tüd-
rukute ja poiste arvestuses eral-
di.

Žüriil on õigus anda välja 
eripreemiaid ning kõik osale-
jad saavad kingituse ja tänu-
kirja.

Registreerimine
Registreerimine on avatud 1. ap-
rillini (kella 12-ni). Ankeet on 
leitav veebikeskkonnast www.
huvikeskus.ee, mis tuleb edas-
tada täidetud kujul e-posti aad-
ressile laululaps@huvikeskus.ee.

Osavõtjad saab registreeri-
da kirjalikult ainult e-posti teel 
ja ainult korraldaja poolt saa-
detud ankeedil. Telefoni teel 
ja paberkandjal registreerimist 
ei toimu! Hiljem saabunud an-
keete ei võeta arvesse!

Viimsi huvikeskus

Bowling kui harrastus on 
Viimsi eakate seas leidnud 
kindla koha ja ka tase 
pole laita. Seda näitas 
Viimsi Kuulsaalis iseseis-
vuspäeva tähistamiseks 
peetud bowlinguturniir 
“Kes keda“, kus vasta-
misi olid Viimsi valla ja 
Pirita linnaosa eakad. 

Väljapandud rändauhind jäi 
aastaks Viimsi PÜ Bowlingu-
klubile. Viimsi võistkonna koos-
seisu selgitas eelvõistlus, kus 
28 kandidaati võistlesid õiguse 
eest kuuluda klubi 12 esindaja 

Viimsi eakad harrastajad võitsid 
Pirita omi bowlingus

hulka. Selline võistkonda nime-
tamine on klubi tava ja annab 
liikmetele stiimuli oma mängu-
taset lihvida. Seda saab teha 
Viimsi Kuulsaalis kaks korda 
nädalas harjutades.

Tore oleks, kui järgmisel 
aastal võistleksid lisaks eaka-
tele ka Viimsi valla ja Pirita 
linnaosa noored, täiskasvanud 
ja miks mitte ka omavalitsus-
te esindused. Bowling on väga 
heaks vahelduseks, eriti kui lu-
mepuudus ei lase talvemõnu-
sid nautida. 

VPÜ Bowlinguklubi 
juhatusKes keda? Mäng käib rändauhinnale. Foto VPÜ Bowlinguklubi



uuesti käsile. Viimsi on ideaal-
ne koht tervisespordi tegemi-
seks. õnneks leidub väga palju 
vaba aja tegevusi, mida saab 
teha lastega koos – hobid saa-
vad olla ka ühised. Olen ema, 
kes kaasab lapsi, et neid in-
nustada ja motiveerida, et nad 
juba väga varakult kogeksid 
maailma nii, nagu see on. Kui 
vahel tunnen, et enam ei jaksa, 
siis lähengi jooksma või teen 
koos lastega midagi toredat. 
Või leian üldse oma aja ja koh-
tun sõpradega. Need on oluli-
sed asjad, mida tuleb endale 
lubada.

Mis ajast on Viimsi teie 
kodu?

Olen siin sündinud, laste-
aias ja koolis käinud. Juba pä-
ris pisikesest peale olen kas-
vanud Viimsi arengu vaimus, 
sest minu mõlemad vanemad 
on töötanud Kirovi kalurikol-
hoosi peamajas. 

Väiksena ei unistanud ma 
aga sugugi poliitikukarjäärist. 
Kunagi tahtsin saada perso-
nalijuhiks. See tähendas minu 
jaoks töötamist inimestega, or-
ganisatsiooni arengule kaasa 
aitamist. Ühel hetkel sain aga 
aru, et see ei ole minu kutsu-
mus. Kui ülikooli lõpetasin, va-
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     Kui tunnen, 
et enam ei jaksa, 
siis lähen jooksma 
või teen koos 
lastega midagi 
toredat.

“

Mailis Alt: kui elu pakub midagi uut, 
tasub proovida
Ehkki Eestis on üha roh-
kem naisi, kes töötavad 
juhi positsioonil, on neid 
meesjuhtidega võrreldes 
siiski endiselt veel vähe. 
Ka Viimsi ei ole siinkohal 
erand, volikokku kuulub 
vaid neli naist. Siiski on 
meilgi naisi, kes oma 
ametis või vabatahtliku-
na kogukonna tegemistes 
kaasa räägivad, julgevad 
unistada suurelt ning 
väärtustavad vastutus-
rikaste ametite kõrvalt 
igati ka naiseks jäämist. 
Üheks nendest on ka Viimsi 
vallavolikogu endine, 
Viimsi ajaloo esimene 
naissoost esimees, prae-
gune volikogu aseesi-
mees Mailis Alt.

Kohtume Mailis Altiga töö-
päevajärgsel õhtupoolikul, kui 
nädal on just hoogu sisse saa-
mas. Olen üllatunud, et lühike-
sest etteteatamise ajast hooli-
mata õnnestub Mailisel oma ti-
hedas päevakavas leida interv-
juuks aega.

Mailis, lisaks tegevustele Viim-
si vallavolikogus on teil põ-
hitöökoht, mis eeldab vastu-
tusrohkeid tööülesandeid ja 
reisimist, majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriu-
mis. Teie peres kasvab kaks 
last. Kuidas mitmekesiste üles-
annete kõrvalt end tasakaa-
lus hoiate? On teil mõni hea 
nipp, kuidas oma aja planee-
rimisega operatiivselt toime 
tulla? 

Nõuniku töö on tõesti selli-
ne, et kui minister vajab, pean 
olema tema kõrval. Ettevõtlus-
ministri nõunikuna annan mi-
nistrile nõu nendes olulistes 
valdkondades, mis ministee-
riumi vastutusvaldkonda kuu-
luvad. Samuti on nõunik vahe-
lüliks ministeeriumi, valdkon-
na asutuste ja ministri vahel. 
Tuleb jälgida, et kõik oluline, 
mis edukaks ministritööks va-
jalik, oleks tehtud. õnneks on 
ministril nõunikke kaks (mui-
gab). 

Kuna pean ka reisima, siis 
ikka tundub, et tööd on palju, 
kuid tegelikult kestavad rei-
sid üldiselt paar päeva. Vabad 
nädalavahetused võimaldavad 
aega lastele, kes on õnneks ju-
ba piisavalt suured ja nii saan 
oma tegemisi täna paremini kor-
raldada. Suureks toeks on mul-
le kodune tugigrupp – ilma va-
navanemateta ei oleks paljud 
asjad võimalikud, selles osas 
on mul elus väga vedanud. Ne-
mad annavad kindlasti mulle 
tulevikus eeskuju, kui pean ise 
vanavanema rolli kandma. 

Vabal ajal naudin tegevusi 
vabas looduses, käin suusata-
mas, jooksmas, sõbrannadega 
kõndimas. Surfamine on het-
kel soiku jäänud, aga kui tekib 
aega, siis võtan kindlasti selle 

lisin majanduses ettevõtluse 
valdkonna ja magistrikraadi 
kaitsesin juba turunduses.

Ka avalikus sektoris tööta-
mise mõtet ei ole ma kunagi 
peas hoidnud, see tee tuli ise 
mu juurde, valides minu. Las-
tega kodus olles tahtsin väga 
oma kogukonna arengule kaa-
sa aidata, et mu lastel oleks 
siin hea kasvada. Sõitsin val-
lamajast mööda ja mõtlesin, et 
päris tore oleks siin töötada. Ja 
pakkumine tuligi ootamatult – 
töö leidis mu ise üles. Alusta-
sin volikogu kantselei juhina, 
ülejäänud positsioonid tulid 
juba peale seda.

Rääkisite siis juba üsna 
noorena kogukonna heaks kaa-
sa. Millisena näete Viimsit tä-
na ja tulevikus?

Jah, Viimsi on mu kodu – 
ideaalne koht elamiseks. Minu 
lemmikkohtadeks, kus palju sõp-
rade ja perega aega veedan, 
on kindlasti Rannarahva muu-
seum, rand ja metsad, talvel 
Rohuneeme suusarajad ja kel-
gumägi, millelt vahel ka ise 
koos lastega alla kihutan, järg-
misel aastal loodetavasti juba 
ka Lubja suusanõlv. Kui õhtul 
Tallinnast Viimsi poole sõidan, 
siis ikka ootan, et tee läheks 
kiiremini. Asukohana on Viim-
si kindlasti atraktiivne. Poliiti-
lises võtmes tänasel päeval pä-
ris masendav (naerab). Poleks 
arvanud, et minu poliitikasse 
tulemise aeg on nii tormiline. 
Kindlasti ei too poliitiline kemp-
lemine aga väga palju kasu. 
See tähendab paljuski, et olu-

lised otsused jäävad tegemata 
või hilinevad. Ainuke, kes sel-
lest kaotab, on Viimsi elanik. 

Kuid õnneks kõigi nende 
tõmbetuulte kõrval Viimsi siis-
ki areneb. Palju on tööd tehtud, 
et Viimsi ei oleks vaid maga-
la, vaid et ka vabal ajal oleks
Viimsi inimestel võimalik raud-
teest üle sõitmata oma kodu-
kohas elu nautida. Piisavalt on 
kultuurisündmusi, spordiüritu-
si, kohti, kus nautida head söö-
ki, käia sõpradega väljas jne. 
Tahaks loota, et põhjuseid siin 
mitte vaid magamas käia jääb 
üha vähemaks. Nüüd tuleks olu-
liselt aktiivsemalt alustada et-
tevõtluskeskkonna arendamist, 
et viimsilastel tekiks rohkem või-
malusi ka töötada kodukohas.

Mida me ise vallaelanike-
na ära saame teha?

Soovin, et viimsilastena olek-
sime sõbralikud ja arvestaksi-
me üksteisega. Selleks, et oma 
kogukonna jaoks midagi ära 
teha, ei pea tegelikult olema po-
liitikas. Alustasin ka ise Püünsi 
mänguväljaku korrastamisega 
ja tänaseks olen sinna toonud 
50 000 eurot toetusraha. Ak-
tiivselt kogukonna heaks saab 
panustada ka muul viisil. Pal-
jud meist saavad ise midagi 
ära teha selle asemel, et jääda 

kinni sellesse, mis on halvasti 
ja tegemata. Mida rohkem on 
initsiatiivi ühiskonnas, seda äge-
damaks ja võimaluserohkemaks 
kogukond muutub. Kõik ei pea 
olema poliitikas, kuid kindlasti 
on poliitikutel abi, kui nende-
ni jõuavad head mõtted, mida 
veel saaks kogukonna heaks 
ära teha. Dialoog võiks olla 
oluliselt tihedam. Viimsi vald 
on ju väike – lihtsalt võta kätte 
ja helista! 

Mida soovitate teistele nais-
tele, et nemadki oma unistusi 
söandaksid julgemalt seada?

Naistel juhina n-ö meeste 
maailmas on kindlast põnev. 
Omaette väljakutse on see, kui-
das end kehtestada ja kuul-
davaks teha. Mõned asjad on 
naistel kindlasti raskemad, sest 
mehed mõistavad üksteise keelt. 
Samas on uuringud näidanud, 
et naisjuhid on organisatsioo-
ni mõistes jätkusuutlikumad, 
hoolivamad ja edukamad. Ees-
tiski peaks olema oluliselt roh-
kem naisi juhipositsioonil. Ühis-
kond aga ei ole paljuski veel 
valmis selleks, et naised võtak-
sid juhtrollid. Tänases igapäe-
vatöös ettevõtlusministri nõu-
nikuna tegeleme palju sellega, 
kuidas motiveerida naisi roh-
kem ettevõtlikumad olema ning 
kuidas leida võimalus ja tugi, 

et naised saaksid ja tahaksid 
rohkem keskenduda karjäärile. 

Soovin naistele julgust unis-
tada. Kui tundub, et on väga 
raske, siis kohe ei tasu püssi 
põõsasse visata. Kõik raskused 
on ületatavad. Kui on väga suur 
tahe, tasub igal juhul proovida 
oma unistused ellu viia – isegi 
siis, kui nad esialgu tunduvad 
võimatud. Elu aitab kaasa – 
suured mõtted toetavad käitu-
mist, mis paneb mootori käi-
ma. Kindlasti ei tasuks kunagi 
öelda elule ei – kui elu pakub 
midagi, tasub neid asju proovi-
da. Kui need ei sobi, tulevadki 
uued ja veelgi põnevamad as-
jad ellu. Kõik kogemused on 
inimese arenguks positiivsed ja 
julgust kogeda tasub hoida mee-
les! Elu ilma unistusteta oleks 
päris igav!

Ma ei arva, et naine peab 
kogu aeg olema tugev või tub-
li. Naine ei saa olla superwo-
men (eesti k: supernaine) – 
olenemata sellest, mis ametis 
oled, oled sa juht või ema… 
Kui oled liiga tugev ja jõuli-
ne, võib juhtuda, et ühel hetkel 
sind ei võetagi enam naisena. 
Seda aga ei tahaks! Selleks 
peabki leidma oma hetked ja 
inimesed, kes lasevad naisel 
end naisena tunda. Naistepäev 
on kindlasti üks tore päev, aga 
tegelikult võiks naistepäev olla 
meeste jaoks iga päev – ikka 
tore, kui meelde tuletatakse, 
selleks ei peagi olema kindel 
päev aastas.

Liia Ringo

     Õhtul Tallin-
nast Viimsi poole 
sõites ootan, et 
tee läheks kiire-
mini.

“

“     Viimsi vald 
on ju väike – liht-
salt võta kätte ja 
helista!

Emana püüab Mailis oma lapsi innustada ja motiveerida. Foto Liis Tamra
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Viimsi Keskuses asuva 
Apollo raamatukaupluse 
juhataja Helen Valdma 
kolis Tartust Viimsisse, 
sest leidis siin oma unis-
tuste ametikoha. 

Kust te pärit olete?
Olen sündinud ja kasvanud 

Võrus. Pärast Tartu Ülikooli lõ-
petamist eesti kirjanduse ja 
teatriteaduse erialal töötasin 15 
aastat Tartus erinevatel ameti-
kohtadel – ülikooli raamatuko-
gus, Eesti Rahva Muuseumis 
ja mujal.

Kuidas sattusite Viimsisse?
Viimsisse tõi mind töö, mil-

lest olin juba mõnda aega sa-
lamisi unistanud. Tahtsin töö-
tada raamatupoes ja leidsingi 
sobiva kuulutuse Apollo kodu-
lehelt – töökoht Viimsi Kes-
kuses. Sellel hetkel ei tead-
nud ma Viimsist suurt midagi 
– olin kuulnud ja korraks ka 
käinud. Rõõm oli suur, kui tea-
tati, et tulebki kolima hakata ja 
möödunud aasta augustist ala-
tes olen viimsilane. 

Kuidas Viimsi teile eluko-
hana meeldib?

Viimsi on väga meeldiv 
ning nauditav. Esimese asjana 
püüdsin aru saada, kus midagi 
asub – kõige parem viis selleks 
oli tossud lahti pakkida ja joos-
tes Viimsi poolsaart uudistada. 
Kuna valmistusin samal ajal 
ka oma neljandaks maratoniks, 
oli see igati sobilik tegevus. 
Sportimiseks on Viimsis võima-
lusi palju ja maastik, kus tree-
nida, väga mitmekesine. 

Kindlasti on minu jaoks 
meeldiv ka see, et saan tööle 
minna jalgsi ja tegelikult leian, 
et keskuses elades saab täitsa 
vabalt ilma autota hakkama, 
kuna kõik on ju käe-jala juu-
res. Kui päris aus olla, siis on 
uue poe avamine, sisse tööta-
mine ning uue töö- ja elukor-
raldusega harjumine võtnud 
päris suure osa ka vabast ajast. 
Usun, et saan peagi rohkem 
kohalikke hüvesid nautima ha-
kata – minna spaasse, kinno ja 
uuele staadionile. Samuti oota-
vad avastamist põnevad muu-
seumid. Olen juba käinud ta-
luturul, jalutanud ja jooksnud 
mere ääres. Rõõm on näha, et 
Viimsis harrastatakse erinevaid 
spordialasid ja plaanin osaleda 
ka Viimsi jooksul 15. mail.

Kas olite raamatuhuvili-
ne juba lapsena?

Mul oli väga õnnelik lapse-
põlv, mis möödus koos toreda-
te mängukaaslastega vahvaid 
mänge mängides ja ülejäänud 
vaba aeg läks ikka raamatu-
maailma sukeldumiseks. Suu-
reks eeskujuks oli kindlasti va-
naema, kelle juures ma kõik oma 
suvised koolivaheajad veetsin.

Koht Nimi

1 Kuidas minust sai HAPKOMAH

2 Lindvistika ehk metsa see lingvistika

3 Energiakriis. Keha häirekell.
Millest saavad haigused alguse?

4 Hirmus Henry ja salaselts

5 Oskar ja asjad

6 Laura lood. Kuues raamat

7 Südamemandalad. Värviraamat

8 Elujõu mandalad. Kirgastav värviraamat

9 Rikkaks saamise Õpik. Teine trükk

10 Maailma ajalugu

VIIMSI APoLLo RAAMATuKAuPLuSE VEEBRuARIKuu EDETABEL

Helen Valdma: viisin oma unistuse ellu

Maal oli nii palju põnevaid va-
nu raamatuid, kuid ka uuemaid 
haaravaid jutukaid, mis kõik 
said läbi loetud ja mõni isegi 
mitu korda. 

Kuidas on viimsilased uue 
raamatupoe omaks võtnud?

Apollo on tegelikult juba 
rohkem kui raamatupood. Sealt 
leiab elamusi ning emotsiooni 
ka filmi- ja muusikahuviline, 
saab toreda elamuse lauamän-
guhuviline ja leiab põneva kin-

gi raamatu- või kunstisõbrale. 
Oleme ka oma poe kollektiivi-
ga juba mõnusa lauamänguõh-
tu korraldanud ja see on tõsi-
selt tore ettevõtmine.

Milliseid raamatuid viim-
silased eelkõige ostavad?

Huvid on erinevad. Roh-
kem ehk ostetakse endale või 
kingiks ajaloo- ja elulooraa-
matuid ning lasteraamatuid. 
On müüt, et tänapäeva lapsed 
ei loe – loevad ikka küll ja 

HELEN VALDMA LEMMIKRAAMATuD
Praegu on mu vaieldamatu lemmik Andrus Kivirähk, kes kirju-
tab mõnusa huumoriga, kuid samas arendab tohutult lapse 
vaimset mõtlemist erinevate fantaasiakujundite ja -kirjeldus-
tega. Kõik see paneb hinge sees rõkkama ja silmad-suu nae-
ratama. Eriliseks lemmikuks sai ülikooli ajal loetud “Sirli, Siim 
ja saladused”, mis on laste seas senini äärmiselt populaarne.

Ilukirjandusest on lemmikuid palju, kuid lähiajal olen ehk 
isegi rohkem lugenud fantaasiarikast Haruki Murakami loo-
mingut (“1Q84”, “Kafka mererannas”, “Norra mets”), ulme- ja 
fantaasiavaldkonnast Pierce Browni “Punase tõus” ja Victoria 
Aveyardi “Punane kuninganna”. Praegu on väga põneva koha 
pealt pooleli uus ja põnev raamat Michel Bussi “Leidlaps lume-
tormist”. Äsja sai lõpetatud ka Amy Tani “Köögijumala naine” – 
raamat hiina naisest, kes on emigreerunud USA-sse ja jutustab 
täiskasvanud tütrele elust koduriigis ajal, mil Hiina ja Jaapan 
sõdisid ning kuidas tema sõjaväelase naisena ja värskelt abiel-
lununa kõike seda nägi. 

Ajaloo valdkonnast on äärmiselt huvitav lugemine olnud Tiit 
Kuninga “Sinine” ja elulugudest nautisin Stig Rästa raamatut 
“Minu Kennedy”. 

Luuleraamatutest on mulle alati elamusi ja emotsioone pak-
kunud Doris Kareva teosed. Nii ka tema viimane luulelugu “Pe-
rekonna album” – see on tõsiselt väärt lugemine ja nauditav 
tervik koos illustratsioonidega. Värskendavalt ja rõõmsalt mõjus 
Juhan Aru “Rõõm“ – noor autor, keda enamasti teatakse “Mate-
maatika õhtuõpiku” autorina. Tema debüütluulekogu on kind-
lasti väärt lugemist ja nautimist ning loodetavasti tuleb neid 
veel, sest Juhan valdab sõna ja sulge hästi. Häid raamatuid on 
palju!

loevad ka raamatupoes mõ-
nusalt oranžides tugitoolides 
istudes. Kindlasti valitseb suur 
huvi tervise ja psühholoogilise 
kirjanduse vastu. Oma lugeja 
leiavad alati kokaraamatud, 
fantastika, ulme- ja tõlkekir-
jandus. Suur heameel on selle 
üle, et üha enam loetakse eesti 
autoreid – Olavi Ruitlase “Vee 
peal” on ka minu üks lemmi-
kuid viimase aja kodumaiste 
autorite raamatutest. Palju os-
tetakse värvimisraamatuid, mis 
on üks teraapiavorme ja või-
malus oma mõtete korrastami-
seks, loovuse arendamiseks. 

Poes on toimunud ka vah-
vaid esitlusi. Mida põnevat 
lähiajal veel plaanis on?

Eelmisel aastal toimunud 
üritused näitasid, et viimsilas-
tel on huvi raamatuesitluste 
vastu ja väga tore on oma raa-
matusse saada kirjaniku pü-
hendusega autogramm. Viimsi 
poes avati Apollo esimene kin-
giriiul, mille valikut plaanime 
mitmekesisemaks muuta. Sel-
le aasta fookuses on ka Apollo 
klubi ning klientide teavita-
mine uuest lojaalsusprogram-
mist. Apollo klubi liige saab 
soodustust lisaks raamatupoele 
ka Apollo kinos ja mahlabaaris 
Blender. Raamatupoes pakume 
klubiliikmetele igal kuul lisaks 
püsivale soodustusele erine-

vaid tooteid (raamat, film, muu-
sika ja mäng) väga hea hinnaga. 

Millised on seni kõige meel-
dejäävamad hetked?

Uue raamatupoe avamine 
Viimsi Keskuses 13. augustil 
ja tööle asumine Eesti ühes suu-
remas meelelahutust pakkuvas 
ettevõttes Apollo. Seitse kuud 
on möödunud väga kiiresti õp-
pimise ja kogemuste saami-
se tähe all. Selleks on tublisti 
kaasa aidanud meeldiv ja posi-
tiivne kollektiiv, kes kõik koos 
iga päev õpivad, arenevad ja 
saavad paremaks, et aidata te-
ha õige valik, kuulata ära soo-

vid ja pakkuda parimat teenin-
dust poe külastajale. Toredate 
ja vahvate kolleegidega on iga 
päev nauditav. 

Meeldejääv oli kindlasti ka 
23. detsember, seni meie kõige 
vahvam ja töisem päev. Hea 
tunne oli, kui sai aidata leida 
kiiresti kingituse või soovitada 
mõnda head raamatut jõuluva-
na kingikotti. Kogu selles tuhi-
nas jäädi rahulikuks ja mõist-
vaks, toodi kaasa mõnus jõulu-
tunne ja jagati kiidusõnu.Need 
hetked jäävad eredalt meelde!

Meeled jäävad toredad ja 
lahked inimesed, kes naerata-
vad ka täiesti võõrale ja tervi-
tavad; paks lumi ja võimalus 
taas suusad välja otsida ning 
Karulaugu rajal mõned hoog-
samad ringid teha; mere äärde 
joosta ja lihtsalt vaikust nauti-
da või muuseumisse minna.

Hebe Paas

     Meelde jäävad 
toredad ja lahked 
inimesed, kes 
naeratavad ka 
täiesti võõrale ja 
tervitavad.    

“

     on müüt, et 
tänapäeva lapsed 
ei loe – loevad 
ikka küll.    

“

     Viimsisse tõi 
mind töö, millest 
olin juba mõnda 
aega salamisi 
unistanud.     

“

Helen Valdma oma valdustes – Viimsi Keskuses Apollo raamatupoes.
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Helen ottep on naine, 
kes riietub vastavalt 
olukorrale – tavarõivad, 
Naiskodukaitse vorm, 
meestega võrdne Kaitse-
liidu laiguline vorm või 
hoopis töövorm haiglas.

2014. aasta 2. aprillist tänavu 
märtsini juhtis Naiskodukaitse 
Viimsi jaoskonda Pärnamäe kü-
la elanik Helen Ottep – Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkooli õen-
dusüliõpilane, kahe lapse ema, 
kes igapäevaselt töötab Põhja-
Eesti Regionaalhaiglas. 

Täna Naiskodukaitse Viim-
si jaoskonnas tavaliikmena jät-
kav Helen on ka Kaitseliidu 
Harju maleva Rävala malev-
konnas rühmaparameedik.

Helen, olete õbluke naine, kel 
kodus veel väikesed lapsed. 
Kuidas te jõudsite Naiskodu-
kaitse ja Kaitseliiduni?

Kõik sai alguse sellest, kui 
kuulsin 2011. aastal üleskut-
sest taasluua Naiskodukaitse 
Viimsi jaoskond. Minu esime-
ne päev naiskodukaitsjana oli 
juba sama aasta 21. novembril. 

Olen alati olnud veendu-
musel, et kui sa ise oma kodu 
ei kaitse, siis kes seda kaitseb? 
Kui sa ise ei panusta kogu-
konna ja tervikuna ühiskonna 
arengusse, siis kes seda teeb? 

Minu peamiseks liitumis-
põhjuseks oli soov ja siiras 
tahe kodumaa jaoks midagi 
ära teha. 

Tänaseks on Kaitseliit ja 
Naiskodukaitse olnud osaks 
minu elust juba pea viis aastat 
ning saan julgelt öelda, et nii 
nagu tahtsin liitudes, tahan ma 
endiselt koos teiste võitlejate-
ga olla alati olemas, kui riik 
vajab kodanike panust.

Aga kuidas suhtuvad sel-
lesse pereliikmed? 

Meie kodus on mõnes mõt-
tes isamaaline kasvatus – väär-
tustame ja tähistame vabariigi 
aastapäeva ja teisi tähtpäevi, 
õpetame lastele kodumaa aja-
lugu, käime nendega muuseu-
mides ja ajaloolistes paikades 
ning õpetame väärtustama ühis-
konda kui tervikut. 

Ühiskonnas on minu silmis 
üheks suurimatest probleemi-
dest see, et lapsevanemad õpe-
tavad oma lapsi riigi tegemiste 
üle parastama, mitte mõtlema, 
kuidas paremini teha. 

Meie õpetame kodus laste-
le, et riik, see on tema ise – te-
ma on riigi kodanik, ühiskon-
naliige, kes oma tahte korral 
saab panustada ühiskonna aren-
gusse.

Minu vanem poeg saab Kait-
seliidu ja Naiskodukaitse tege-

Helen Ottep: kas naised on meestega 
võrdsed?

mistest aru. Ta on mulle kordu-
valt öelnud, et tunneb uhkust, et 
emme on aktiivne ning panus-
tab suuremalt kodumaa kait-
seks.

Elukaaslasel on minu kuu-
lumisel organisatsiooni suur pa-
nus – ta on mõistnud mu soo-
vi ja võimaldab vaba aega, et 
saaksin panustada Kaitseliidu 
ja Naiskodukaitse töösse. Täna 
saan julgelt öelda, et tema on 
minu suurim tugi.

Tagasi vaadates – isa oli 
minu liitumismõttest ikka väga 
üllatunud, aga tean, et ta hin-
dab mu tegemisi ja panust. 

Kuidas jagada seda 168 
tundi nädalas kõigi kohus-
tuste vahel – perekond, töö, 
kool, organisatsioonid?

Olles kaitseliitlane, naisko-
dukaitsja, pead oskama priori-
teete paika saada. Loomulikult 
peab neid ka aeg-ajalt ümber 
hindama, et kõikides asjades 

valitseks tasakaal ning näda-
las jätkuks aega nii kodustele, 
koolile, tööle kui ka riigikait-
sele. 

Loomulikult on aegu, kus 
ühte panustan rohkem, teise vä-
hem, aga pere on ja jääb minu 
prioriteediks number üks. 

Vaadates ajale tagasi, võib 
kõige keerulisemaks lugeda sõ-
duri baaskursuse läbimist, sel-
le tegin aasta pärast teise lapse 
sündi.

Sõduri baaskursus (SBK) 
on n-ö üks soovituslikest alus-
taladest Kaitseliiduga liitumi-
sel. Kust tuli see julgus nii väi-
kese lapse kõrvalt “lahingväl-
jale” naasta?

Mu noorim poeg sündis 
2012. aasta detsembris ning 
SBK-d läksin tegema 2014. aas-
ta jaanuaris.

Loomulikult oli SBK läbi-
mine minu jaoks vabatahtlikult 
võetud emotsionaalne väljakut-
se. Täna mäletan selgelt oma 
esimest rännakut – 2,5 km pik-
kust rada ööpimeduses ja täis-
varustusega – ja esimest suur-
õppust “Hunt”.

Juba esimesel õppusel sai 
mulle selgeks, et minu osaks on 
tagalas, sest naisena ja kahe po-
ja emana ei ole ma võimeline 
olema eesliinisõdur kaevikus. 
Minu koht on plaasterdada, 
lappida kokku ja tohterdada 
vigastatuid. 

Täna tagasi vaadates saan 
veendunult öelda, et tegin too-
na väikese lapse kõrvalt SBK 
läbimisega õige otsuse. Need 

10 kuud, mil üks kord kuus 
õppisin selgeks erinevad sõ-
durimoodulid – seadused, mää-
rustiku, meditsiinivaldkonna, 
liikumisviisid, käemärgid, rel-
va kokkupaneku ja käsitsemise, 
raadioside loomise, patrullimi-
sed, kaeviku kaevamise, rivi-
sammu, kaitseväelise pöördu-
mise, sõjalise topograafia jms 
– olid mulle kui tavalisele ko-
duperenaisele, kes huvitub rii-
gikaitsest, hea väljund ning mõ-
nes mõttes ka väljakutse. Ni-
melt enamjaolt on SBK kur-
suse läbinud keskmiselt üle 
20-aastased meesterahvad, ent 
mina olin üle 30-aastane nai-
ne… Olgem ausad, loomuli-
kult pani see mind mõtlema, et 
kas ja kuidas ma sellega hak-
kama saan. Sain, ja olen selle 
üle uhke. Arvan, et SBK läbi-
vad kõik, kel õpihimu ja taht-
mist piisavalt.

Tänu baaskursusele leidsin 
Kaitseliidus “oma koha”. 

Ütlesite, et mõnes mõttes 
oli keeruline aeg. Kuidas te 
sellest olukorrast välja tulite?

Prioriteetide ühildamisel on 
vahel ikka keerulisemaid het-
ki. Siis ei ole aga vaja teha mi-
dagi muud, kui end kokku võt-
ta ja prioriteedid paika panna. 

dunud aasta Viimsi jaoskonna 
jaoks igati tegus. Minu silmis 
oli meie kõige tähtsamaks sünd-
museks osalemine Randlaste 
kohvikutepäeval, kus aktiivse-
te naistega korraldasime Eesti 
Sõjamuuseumis – Kindral Lai-
doneri muuseumis esimest kor-
da kohviku Maria, mille avas 
Poola Vabariigi suursaadik Eestis 
dr Robert Filipczak.

Ühtlasi tänan isiklikult veel 
kord kõiki naisi, kes olid abiks 
Maria kohviku teokssaamisel, 
ilma teieta ei oleks me seda 
kohvikut tehtud saanud. Tänan 
ka ESM-i personali ja kõiki kü-
lastajaid!

Naiskodukaitsjad osalesid 
üheskoos Kärdlas toimunud 
Maakaitsepäeval, Võidupüha pa-
raadil.  

Meeldejäävaimate hulka kuu-
lub ka koostöös Viimsi vallaga 
korraldatud Prangli suvespor-
dipäevad ja helkurikampaania. 

Kaitseliitlane, kodukaits-
ja – kokkuvõttes naine?

Kui ma olen Kaitseliidu 
meestega metsas, siis olen kait-
seliitlane. Kui naistega jaos-
konna sündmustel, siis naisko-
dukaitsja.

Iga naine on erinev ja nii 
nagu iga naine ei tee joogat, ei 
tantsi zumbat ega laula kooris, 
ei ole iga naine ka kaitseliitlane. 

õppustel – sise- ja välitin-
gimustes – on kõik võrdsed. Ole-
nemata soost oleme kõik võit-
lejad ning peame ise teadma, 
millist rolli igaüks õppusel täi-
dab. 

Kuigi põhimõttelt on kõik 
võrdsed, peab iga naine loo-
mulikult organisatsioonis tões-
tama, et ta ei ole pelgalt juuk-
sevärv või rinnapartii. Olles 
suutnud end n-ö proovilepa-
nekutes tõestada, saab naine 
Kaitseliidus suurepäraselt hak-
kama. 

Liina Rüütel

KAITSELIIT jA NAISKoDuKAITSE
n Kaitseliit on kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev va-
batahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste 
harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab te-
male Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.
n Kaitseliit on 1918. aasta 11. novembril riigikaitseorganisat-
sioonina loodud Kaitseliidu õigusjärglane. 
n Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toe-
tudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja 
põhiseaduslikku korda.
n Kaitseliidu tegevust sätestavad Kaitseliidu seadus ja Kaitse-
liidu kodukord, millega sätestatakse Kaitseliidu täpsem üles-
ehitus, juhtimine ja sisemine korraldus, struktuuriüksuste juht-
organite ja liikmelisusega seonduv ning Kaitseliidu tegevliikme 
suhted kaitseväe määrustikega, käitumisreeglid ja sisemise as-
jaajamise kord. Kaitseliidu kodukorra kinnitab Vabariigi Valitsus.
n Kaitseliitu kuulub üle 15 500 liikme. Koos Naiskodukaitse, 
Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegev 
üle 24 500 vabatahtliku. 
n Naiskodukaitse on naisorganisatsioon, kus leidub harivat ja 
väljakutseterohket tegevust igale naisele. Kõik liikmed läbivad 
baasväljaõppe, valivad vastavalt erialale lisakursusi, saavad te-
ha sporti ja osaleda militaarses tegevuses ning võtta osa selts-
kondlikest üritustest. Liikmete väljaõpe ja organisatsiooniline 
tegevus on suunatud Kaitseliidu ülesannete täitmisele, läbi mil-
le saab iga liige anda oma panuse riigikaitse arendamisesse ja 
laiemalt kogu ühiskonna paremaks muutmisele.

     Kui sa ise 
oma kodu ei 
kaitse, siis kes 
seda kaitseb?     

“

     Tegin toona 
väikese lapse 
kõrvalt SBK 
läbimisega õige 
otsuse.      

“

     Naistele on 
omane muhule 
puhumine.       
“

     Tahan anda 
oma panuse riigi 
arengusse.    
“

Helen koos poegadega sõduri baaskursuse läbimise suvel. Fotod Liina Rüütel, erakogu

olenemata vormist on nägu 
alati naerul!

Täna saan südamest öelda, 
et loobumismõtet ei ole mul 
kunagi olnud. Kuid jah – minu 
sooviks on lähiajal lõpetada ära 
ka kõrgkool ja seetõttu võtan 
tänavu ilmselt võtan tänavu ilm-
selt möödunud aastaga võrrel-
des paarist õppusest vähem osa. 
Kindlasti olen õppustel para-
meedikuna väljas ning loomu-
likult võtan osa kõigist kodu-
piirkonnas toimuvatest suursünd-
mustest.

 

Kaitseliidus on teie rol-
liks olla rühmaparameedik. 
Miks just meditsiin?

(Läbi mõnusa naeru!) Nal-
jaga pooleks öeldes olen rüh-
maparameedik ilmselt seetõt-
tu, et kõigile naistele on omane 
muhule puhumine ja plaaster-
damine ning paraku olen veen-
dunud, et kuulipildujaga möö-
da metsa ringi ei jaksa joosta 
ning suurem asi tankitõrjuja 
ma ka ilmselt ei ole… 

Tõsiselt rääkides tahan an-
da oma panuse riigi arengusse 
ja seeläbi ise ka adekvaatselt 
hinnata, milleks ma võimeline 
olen. õpin igapäevaselt Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkoolis õen-
dust ja töötan haiglas, seetõttu 
on minu roll meedikuna ilm-
selt ka kõige sobivam ja süda-
melähedasem valik. 

Naiskodukaitses olite kuni 
4. märtsini Viimsi jaoskonna 
esinaine. Kuidas võtate kok-
ku möödunud aasta?

Tagasi vaadates oli möö-
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Küllap on nii mõnigi viim-
silane märganud aasta 
algusest peale ajalehes, 
veebis või kohalikul tea-
detetahvlil kuulutusi, mis 
kutsuvad Eesti Sõjamuu-
seumisse kontserdile. 

Soovime sõjamuuseumisse tuua 
rohkem muusikat, et kasutada 
ära  Laidoneri mõisa suurepä-
rase akustikaga kauni saali 
võimalusi ja pakkuda kohali-
kule rahvale head kontserdi-
elamust. Sestap otsustasime alus-
tada koostööd Eesti Kontser-
diga kontserdisarja “Muusika 
Eestimaale” raames.

“Muusika Eestimaale” sai al-
guse 2011. aastal ja on lume-
pallina kasvades täitnud juba 
kõik Eesti maakonnad. Kont-
serdisarja peamine eesmärk on 
hea klassikalise muusika tut-
vustamine ning Eesti ja välis-
maiste tippmuusikute viimine 
võimalikult paljude Eesti ela-
nikeni, Võrumaast Hiiumaani. 
Alles hiljuti “avastas” sari ka 
Kihnu saare ja nüüd ka Viimsi.

Kontserdisarja produtsent 
Toivo Tuberik sellest, miks Eesti 
Kontsert otsustas sõjamuuseu-
miga koostööd teha: “Viimsi 
on üks vahva koht koos Laido-
neri mõisaga, mis on üks siin-

seid pärle. Kuigi Viimsis elab 
väga palju inimesi, ei ole siin 
välja kujunenud soliidset, pü-
sivat ja regulaarset klassikalise 
muusika programmi viljelevat 
keskust. Loomulikult, Tallinn 
on ju lähedal ja paljud viim-
silased käivad Tallinnas tööl. 
Kuid kui tahta õhtul kontserdi-
le minna, siis peab arvestama 
paljude ebamugavate oludega. 
Töö lõpeb kell 17, kontserdid 
algavad kell 19 – kus olla va-
hepeal, kuhu parkida auto, mil-
lal siis ükskord koju jõuab? Nüüd 
aga tuleb kontsert ise peaaegu 
koju kätte – kasutage seda luk-
sust!“

Eesti Kontserdi põhimõte 
esinejate ja kavade puhul on 
tuua publikuni tippklassi esi-
nejaid. Sõjamuuseumis toimu-
vad kontserdid on erinevatest 
žanridest, et pakkuda mitme-
külgset muusikaelamust.

Toivo Tuberik: “Mulle vä-
ga meeldib muuseumisaali mil-
jöö ja eriti akustika. Selline 
tunne on, et muusikud mängi-
vad võimendusega, kuigi seda 
ei ole. Ja samas puudub segav 
kaja. Hea on selles saalis olla. 
Üks asi veel – ka publiku ap-
laus võimendub ning see on 
eriti hea, kui mõelda, mis on 
esinejale parim kiitus.”

Aasta esimesel poolel leiab 
sõjamuuseumis aset neli kont-
serti, millest kaks on juba toi-
munud. 19. märtsil annab kont-
serdi maailma tippu kuuluv 
Hortus Musicus. Toivo Tuberik 
iseloomustab ansambli esinemist 
nii: “Hortus Musicuse kontser-
tidel olen olnud palju ja vahel 
taban end mõttelt, et tegemist 
on rokkbändiga. No kaugel see 
rokk barokist siis on – vaid kaks 
tähte… Sõltub muidugi ka-
vast, aga vahel tõesti pulbitseb 
nende energia laval lausa üle 
ääre, nagu rokk-kontserdil.”

14. aprillil esitavad kaks 
“väärikalt vananenud” kitarri-

legendi – Jaanus Nõgisto ja 
Tõnu Timm (Tõun), muusikat 
oma teiselt ühiselt plaadilt ni-
mega “Tulevikupärimused”, mis 
ilmus eelmisel sügisel. Olgu 
öeldud, et muusikute eelmine 
ühine plaat “Eesti Kuningriik” 
oli üks 2013. aasta parimaid 
folkmuusika plaate Eestis, mis 
jõudis ka World Music Charts 
of Europe edetabelisse.

Ootame kõiki Eesti Sõja-
muuseumisse kvaliteetset muu-
sikaelamust nautima! Lisainfot 
kontsertide kohta leiate meie 
veebist ja Facebooki lehelt.

Kristi Leps
Eesti Sõjamuuseum

Sõjamuuseumis kõlab nüüd rohkem muusikat

Algus 24. veebruari VT-s

17. veebruaril 1990. aastal toi-
mus isetekkinud Kaitseliidu sal-
kade esindajate kokkutulek Jär-
vakandis Raplamaal (endine 
Harju maleva territoorium), kus 
üle-eestiline Kaitseliit kuuluta-
ti taaslooduks Kalle Elleri üld-
juhtimisel. Võeti vastu Eesti Kait-
seliidu ajutine põhikiri. Koha-
likud Kaitseliidud võtsid vastu 
oma ajutised põhikirjad. Ük-
sused, mida esialgu nimetati 
salkadeks, olid tekkinud põhi-
liselt kahel alusel: kohalike ko-
danike komiteede (EKK) init-
siatiivil või Kalle Elleri loodud 
rakendusspordiseltsi Tharapita 
kohalike ringide baasil. 18. märt-
sil arutas EKK algatusgrupp 
Kaitseliidu taasasutamist, 15. mail 
toimus Saue kompanii taasasu-
tamise koosolek, 16. mail Nis-
si malevkonna taasasutamise 
koosolek 55 asutajaliikmega. 
6. juunil leidis aset Harju Kait-
seliidu koosolek Jüri vallama-
jas, millest võtsid osa Vaida, 
Keila, Nissi, Jüri, Kiili, Nõm-
me ja Kaiu üksuste esindajad, 
üksused ka Lagedil ja Arukü-
las. Arutati vormirõivastuse, käe-
sidemete ja rinnamärkidega seo-
tud küsimusi ning vahetati kon-
takte.

Telemaja kaitsel
Harju tolleaegne malevapealik 
K. Ots meenutab: “19.08.1991 
– ajal, kui Nõukogude tankid 
lähenesid Tallinnale, määrati 
mind Harju maleva pealikuks, 
lisaks juhtisin Nõmme malev-
konda. See oli järsku kaela sa-
danud raske ülesanne, kuna mul-
le ei antud mingeid dokumente 
ega pealike kontakte. Tegin tut-
tavate kaudu Harjumaal kõik, 
mis suutsin, et maleva üksused 
õhtuks televisioonimaja kait-
sele tuua. 20.08.1991 nad tu-
lidki. Kodukaitse ülem Andrus 
Öövel püüdis massikommuni-
katsioonis ja õhtul televisioo-
nimaja juures mulle väita, et 
väljas on ainult Kodukaitse. Mul 
ei jäänudki muud üle, kui vä-
riseva südamega malev rivisse 
käsutada. Oh seda kergendust, 
kui enamus kohalolijatest ri-
vistus. See oli minu esimene 
tutvus Harju malevaga.“

12. klassi lõpuaktus Viimsi Keskkoolis 2001. aastal. Riigikaitse 
õpetuse tunnistusi ja rinnamärke annavad üle KL Harju Maleva 
pealik Andres Sikka ja Rävala malevkonna staabiülem Kalle Leppik.

Rävala malevkond eile ja täna / 2

16.11.1991 toimuis Jõeläht-
me üksuse taasasutamiskoos-
olek Saha-Lool, 20.02.1992 vii-
di läbi Viimsi üksuse asuta-
miskoosolek Pirita sovhoosi 
peahoones. Hilisemalt sai Jõe-
lähtme ja Viimsi üksikkompa-
nii liitumisest alguse taastatud 
Rävala malevkond. Ühinemis-
otsus võeti vastu Maardu Kesk-
kooli ruumides toimunud koos-
olekul 1998. aastal. 2002. aas-
tal liideti malevkonnaga Kuu-

salu ja Harju-Jaani malevkon-
nad, millest on välja kasvanud 
441-liikmeline Rävala malev-
kond. 

Rävala malevkonnas on või-
malik panustada riigikaitsesse 
erinevate suunitlustega üksus-
tes. Sisekaitsealase väljaõppe-
ga üksuste eesmärk on tagada 
kriisiolukorras ühiskonnas tur-
valisus. Lahingüksused arenda-
vad oma oskusi vahetu lahin-
gutegevuse ülesannete täitmi-
seks. Loomulikult ei saada hak-
kama ilma formeerimisüksus-

teta, kelle ülesanne on tagada 
kiire ja sujuv üksuste formee-
rimine mobilisatsiooni korral. 
Lisaks on veel Naiskodukait-

se, Kodutütarde ja Noorte Kot-
kaste üksused.

Malevkonna taastamisest 
alates on Rävala malevkonda 
juhtinud: 1998 vanemveebel 
Andres Lepik, 1998–2007 noo-
remseersant Teet Sädekivi, 
2007–2010 vanemveebel Too-
mas Treiman, alates 2010 noo-
remleitnant Lauri Lasimer.

Viimsi Naiskodukaitse
Viimsisse asutati Naiskodu-
kaitse jaoskond 6. oktoobril 
1936. Esimene jaoskonna esi-
naine oli Cilla Sard. Jaoskond 
korraldas pidusid, einelaudu 
ning loteriisid. 1940. aastal jaos-
kond likvideeriti ühes kogu 
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu 
organisatsiooniga. Liikmeid oli 
tol ajal 19.

2011. aasta sügisel võis val-
lalehest lugeda esimest suure-
mat üleskutset Naiskodukaitse
taasasutamiseks. Oktoobris pee-

KL Harju Maleva Rävala malevkonnale lipu annetamine Viimsis 23. juunil 1998: jõelähtme 
vallavanem Taimi Saarma ja Viimsi vallavanem Kaido Metsmaa. Paremal Rävala malevkonna pealik, 
nooremseersant Teet Sädekivi ja vasakul KL Harju Maleva pealik, leitnant Andres Sikka.

KL Harju Maleva Rävala malev-
konnale lipu annetamine Viim-
sis 23. juunil 1998. Lipunaela 
lööb Viimsi vallavanem Kaido 
Metsmaa, vasakul Rävala 
malevkonna pealik, noorem-
seersant Teet Sädekivi.

Rävala malevkonna väliõppuse 
plaan, mis toimus Viimsis Tamm-
neeme piirkonnas 18.–19.aprillil 
1997. Viimsi kompanii pealik 
Redjart Väljaots ja Kristjan Lukk.

Viimsi Keskkooli sõjalise algõpetuse (riigikaitse) laager Koogil 
juunis 1998. aastal. Õhtusöök.

ti Naiskodukaitset tutvustav 
üritus. Saadi kokku 10 tegu-
sat vabatahtlikku naist ning 
sai hakata mõtlema jaoskon-
na moodustamise peale. Juba 
21. novembril 2011 sai NKK 
Viimsi jaoskond ametliku kin-
nituse. Esimene üldkoosolek 
toimus 12. jaanuaril 2012 Eesti 
Sõjamuuseumi ruumides. Üks-
teisele täiesti võõrad inimesed 
hakkasid üheskoos tööle, kas-
vades ja arenedes, kaitstes ja 
hoides oma kodu. 

Koos läbiti baasväljaõpped 
ning erialaõpped. Valiti omale 
meelepärased tegevused. Täna-
seks on Viimsis jälle 19 liiget. 
Lisaks koostööle Kaitseliidu ük-
sustega on naised aktiivsed kõi-
kidel Naiskodukaitse erialadel. 
Jaoskonnas on välja kujunenud 
oma tavad ja traditsioonid, nais-
kodukaitsjaid võib tihti kohata 
erinevatel Viimsi avalikel üri-
tustel. Igaüks panustab vasta-
valt oma võimalustele. Kõigile 
leidub meelepärast tegevust. 
Naiskodukaitse tegevusest saab 
lugeda www.naiskodukaitse.ee. 

Rein Peetrimägi
srs, Rävala malevkonna 

pealiku abi

NK Harju Maleva noorkotkad ja 
KT Harju ringkonna kodutütred 
laeval, 1990. aastad.

     Sisekaitse-
alase väljaõp-
pega üksuste 
eesmärk on 
tagada kriisolu-
korras ühiskon-
nas turvalisus.     

“

     Üksteisele 
täiesti võõrad 
inimesed hak-
kasid üheskoos 
tööle, kasvades 
ja arenedes, 
kaitstes ja hoides 
oma kodu.    

“
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jätkame merekultuuri-
aasta raames kalade 
tutvustamist. Märtsikuus 
on pjedestaalile tõstetud 
koguni kaks kala: siig ja 
meritint. 

Merisiig
Merisiig (Coregonus lavaretus) 
on saleda kehakujuga, hõbeda-
ne, valge kõhu ja väikese pea-
ga kala. Täiskasvanuna on ta 
kehapikkus 30–50 cm ning kaal
0,7–2 kg. Ta on üsna tavaline 
kala, kes asustab kogu Lääne-
merd. Eestis elab siig erineva 
sagedusega kõikides ranniku-
vetes ning Pärnu ja Narva jões. 

Merisiig armastab külma ja 
selget vett ning elutseb vähese 
soolsusega merelahtedes ja jõ- 
gede suudmetes. Siiad eelista-
vad koguneda parvedesse ning 
liiguvad rohkem põhjalähedas-
tes veekihtides. Kudemiseks 
võivad nad siirduda jõgedesse, 
kuid ei pruugi seda teha. Enim 
meeldivateks kudemispaika-
deks on madalad, lainetuse eest 
kaitstud merelahed, kus on kõ-
va liiva-, kruusa- või kivipõhi. 
Siiad koevad hilissügisel, ok-
toobri lõpust detsembrini. Täht-
samad siia kudemisalad asuvad 
Kihelkonna ja Küdema lahte-
des, Väikeses väinas, Kihnu ja 
Ruhnu saarte ümbruses, Pärnu 
jões, Kagu- ja Loode-Hiiumaa 
lahtedes, Vormsi ja Haapsalu 
piirkonnas, mõnel määral ka 
Soome lahe rannikumeres ja 
Narva jões.

Kuigi siig on üldiselt päe-
vase eluviisiga, toimub kude-
mine õhtuhämaruses või öö var-
jus. Marja ja niisa heitmine toi-
mub veepinnal. Merisiig koeb 
korduvalt, erinevate partneri-
tega. Emas- ja isassiig hoidu-
vad küljetsi tihedalt teineteise 
vastu. Kalade koospüsimist soo-
dustab keha kattev kare hel-
meskate. Siiapaar ujub vastu-
voolu, poolviltu põhjast vee-
pinna suunas, uimed laiali ja 
sabad allapoole ripakil. Koge-
nud kalurid räägivad, et siiad 
tekitavad veepinnal järsult suun-
da muutes tugevaid veekeeri-
seid, mis paiskavad viljastatud 
marja vees laiali. Sellega kaas-
nevad veeplartsatused, mille 
järgi saab siigade pulmaplatsi 
juba kaugelt kindlaks määrata. 
Niiviisi jõuavad siia marjate-
rad veekogu põhjale tugevasti 
hajutatult ning marjasööjatel 
on neid raskem kätte saada. 
Kahjuks on suurimad marja-
röövlid siiad ise. Jälgides lii-
gikaaslaste paaritumist, ahmi-
vad nad ahnelt põhjalaskuvaid 
marjateri. Mari areneb külmas 
vees kuni kevadeni ja vastsed 
kooruvad pärast jää lagunemist 
aprillis. Pisikesed siiad toituvad
alguses planktonist ja hiljem 
põhjaloomastikust. Täiskasva-
nute toiduspekter on lai: siia 
kuuluvad väikesed limused, hüd-
raloomad, kirpvähilised ja väi-
kesed kalad (mudilake). 

Siig on kaval kala, kes os-
kab hästi püüniseid vältida. Ta 
on osav põgenema mõrdadest 

Märtsi kalad: siig ja meritint

ja nootadest, võrkudest hiilib 
aga lihtsalt mööda. Siia liha 
peetakse delikatessiks, seda eriti 
soolatult. Filmis “Siin me ole-
me” küsib suvitaja peremehelt, 
mis on kõige parem asi maail-
mas. Ja vastus kõlab: “Siiaka-
la!” Soolasiig on oma lihtsuses 
tõeline gurmeeroog. 

Söödav osa merisiiast moo-
dustab kala üldkaalust 70–75%, 
mida on rohkem kui enami-
kul Eesti kaladel. Siia liha on 
õrn ning maitsev ja selle ras-
vasisaldus (7–10) ja kalorsus 
(150–170) ületab keskmise. 
1930. aastate teisel poolel oli 
merisiig hinnalisemate kalade 
hulgas 4. kohal. 1951–1955 oli 
merisiig esikohal tänu vähese-
le siiapüügile sõjajärgsetel aas-
tatel ja kapronvõrkude kasu-
tuselevõtule. Rekordsaak 297 
tonni oli aastal 1952. Järgne-
vatel aastatel saak vähenes olu-
liselt. 

Siiavarude suurendamiseks 
inkubeeritakse marja kunstli-
kult ning koorunud maimud 
lastakse merelahtedesse, kuid 
see ei ole väga edukas tegevus. 
Looduses ohustab teda talvi-
ne veekogude hapnikupuudus. 
Ülepüügi ja kudemistingimus-

te halvenemise tagajärjel on me-
risiia saagikus mitmekordselt 
vähenenud. Taasiseseisvunud 
Eestis oli aastasaak kõigest 10–
20 tonni.

Suurim Eestist püütud isend 
oli 63 cm ja kaaluga 5,2 kg, 
vanuseks oli 17–19 aastat ja 
kala püüti Väikesest väinast 
1969. aastal. Vanim merisiig 
oli 21-aastane ja kaalus 2,7 kg. 
Suurim püütud isend Euroopas 
oli 12 kg (Soome, 1896, 1967) 
ja vanim 28-aastane (Rootsi).

Meritint
Meritint (Osmerus eperlanus) 
kuulub tintlaste sugukonda. Me-
ritinti leidub ka Eesti ranni-
kuvetes, arvukalt eriti Pärnu 
lahes. Meritindi keha on suh-
teliselt sale ja pikk. Meritindil 
nagu enamikul lõhelistel on 
olemas väike rasvauim. Kala 
värvus varieerub mustjaskolla-
katest toonidest roheliseni, mõ-
lemal pool külge sirendab hõ-
bejas vööt, uimed on läbi-
paistvad. Tema keha paistab 
sedavõrd läbi, et läbi kolju on 
näha ajusagaraid ning sageli 
on kudemiseelses staadiumis 
kala külgedelt aimatavalt läbi-
kumav ka munasari. Võib kas-
vada kuni 46 cm pikkuseks, elu-
iga 12–15 aastat. Meritint tu-
leb merest jõgedesse kudema.

Euroopas elab meritint At-
landi ookeani põhjaosas Põh-
jamere ja Läänemere ranniku 
suuremate jõgede suudmelähe-
dastel aladel. Poolsiirdekalana 
koeb ta magestunud lahtedes 
ja jõgedes. Läänemeres on me-
ritint jääaja relikt, kelle suu-
remad asurkonnad on Soome 
lahe idaosas ja Liivi lahes ning 
Kura lõukas, kuid ta on küllalt 
arvukas ka Botnia ja Pommeri 
lahes. Meritindi paiknemine me-
res on sesoonse iseloomuga ja 

sõltub ka kala vanusest: vast-
sed elavad enamasti koelmu-
piirkondade lähedal ranniku-
meres ja lahtede madalaveelis-
tes piirkondades, samasuvised 
ning aastased noorkalad paik-
nevad hajusalt kogu ranniku-
meres, suguküpsed meritindid 
asuvad suvel (alates juulist) sü-
gavamates veekihtides, kus vee-
temperatuur 2–4ºC. Septemb-
riks koonduvad meritindid toi-
tumisrajoonidesse, mis asuvad 
rannikumere või lahtede süga-
vaimates piirkondades. Liivi 
lahes on suguküpse meritindi 
parimad toitumisalad enamasti 
30–50 meetri sügavusel tem-
peratuuri hüppekihi all. Alates 
novembrist eralduvad sugu-
küpsed kalad (enamasti saabub 
suguküpsus kolmandal-neljan-
dal eluaastal) ja algab iga-aas-
tane ränne kudealadele. 

Värske meritint lõhnab kur-
gi järele. See on delikaatselt 
öeldud, sest rahvasuust pärit 
hinnang selle pisikese pool-
läbipaistva kehaga kala kohta 
kõlab hoopis nii: haisukott, hobu-
seliha poiss, hobukala, valge 
hobuse jalg, tallipoiss, nonni-
poiss. Iseloomuliku lõhna pä-
ritolu seletab ka rahvajutt. Tin-
dikala saamislooks on rahva-
suu kohandanud naljandi aeg-
lase loomuga rannamehest, kes 
enne paneb piibu põlema ja 
seejärel asub läbi jää vajunud 
hobust (või oma naist) päästma. 

Kuidas tindikalad 
sündin 
Kihnlane sõitn valge märaga 
üle mere Pärnuse. Meri oln pa-
gusi [pragusid] täis ja valge 
kukkn vette. Kihnu Einn mõt-
len, et aega küll oo, pann ohja-
otsa jala alla, et valge põhja ei 
vao, ja isi hakkan piibu peale 
tuld raiuma. Kui piip põlemas, 
põle va mära enam kõrvagi lii-
gutan. Einn kiskun kelgu kal-
dale ja jätn valge merepaose, 
kellest siis pisikesed valge li-
haga kalad sigin. Tollepärast ol-
le ka tindidel hoboseliha hais 
juures. 

Meritindid toituvad nii zoo-
planktonist (vees vabalt ujuva-
test vähikestest, nektobento-
sest), põhja kohal elavatest koo-
rikloomadest kui ka kaladest. 
Enamasti satuvad meritindi lõu-
gade vahele mudilad, kilud ja 
väiksemad räimed, aga ta ei 
põlga ära ka emakala ega pi-
semaid liigikaaslasi. Kes kord 
juba haardesse satub, see ära 
süüakse ja pääsu pole, kuna 
meritindil on hambad mitte üks-
nes lõugadel, vaid ka suulael ja 
keelel. 

Soome lahest püütud suu-
rim meritint oli 40 cm pikkune 
ja kaalus 205 g, Liivi lahe re-
kordtindi pikkuseks on 31,3 cm 
ja kaaluks 195,9 g. 

Värsket tinti on kõige pa-
rem jahus ja munas paneerida 
ning pannil praadida, maitseb 
hea!

Viimsi Teataja
Allikad: Vikipeedia, Kalapeedia, 

Kalastaja 

Praetud tint on maitsev. 
Foto Pisike ja Pisut Segi blogist

Värske meritint lõhnab nagu kurk, aga rahvasuus hüütakse teda ka 
haisukotiks ja hobukalaks. Foto arhiiv

Siig on hinnaline kala, tõeline maiuspala. Foto kalaportaal.ee

Suvine aialinnu-
päevik alustab taas
Loodushuvilised on oodatud liituma Eesti ornito-
loogiaühingu harrastusteaduse projektiga “Suvi-
ne aialinnupäevik“, mis alustab oma kolmandat 
hooaega.

Aialinnupäeviku eesmärk on üheskoos loodusvaatlejate-
ga jälgida meie aedades pesitsevate linnuliikide leviku ja 
pesitsusedukuse muutusi ning saada teadmisi aialooduse 
kohta tervikuna.

Suvise aialinnupäeviku veebirakendusse www.eoy.ee/
aed saab igaüks luua oma isikliku aialinnupäeviku, kuhu 
saab kirja panna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud 
ning muud juhuvaatlused selgroogsete, kimalaste ning 
fenoloogiliste tähelepanekute kohta: millal hakkasid õit-
sema taimed ja millal ilmusid välja esimesed putukad. 
Kaardirakenduse abil saab jälgida teiste osalevate aedade 
tulemusi ning salvestada ja välja printida enda päevikusse 
sisestatud andmed ja elamused.

Mullu osales suvise aialinnupäeviku projektis üle 670 
loodushuvilise, kelle kogutud andmed näitasid, et aias pe-
sitsevatele lindudele oli 2015. aasta üle ootuste edukas. 
Pikalt jahe ja tuuline kevad tekitas kartuse nigelast pesit-
susaastast, kuid tegelikkuses ei erinenud mullusuvised pe-
sitsusnäitajad 2014. aasta suvest. Küll oli märgata, et lin-
nud alustasid pesitsemist keskmiselt pisut hiljem ja suve 
jooksul mitmekordselt pesitsevad linnud kasutasid seda 
võimalust agaralt. Suvise aialinnupäeviku projektis osale-
jate aedades keskmiselt 6,6 pesitsusjuhtu ja pesitses kesk-
miselt 4,3 liiki linde. Eesti rahvuslinnul suitsupääsukesel 
oli aga mullu viimase viie aasta kõrgeim pesitsusedukus: 
keskmiselt 4,33 poega pesas, aasta varem vaid 3,87.

Suvine aialinnupäevik 2016 kestab 1. märtsist 2. ok-
toobrini. Suvist aialinnupäevikut toetab SA Keskkonnain-
vesteeringute Keskus.

Meelis uustal
Suvise aialinnupäeviku koordinaator

Eesti Ornitoloogiaühing

Esimesi linavästrikke võib oodata juba märtsi lõpus. 
Foto Tiit Külaots
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Viimsi valla kultuurikalender
VIIMSI VALLAS REGISTREERITuD SÜNNID

Tere tulemast!
l Georg ja Pille Sapožninil sündis 9. jaanuaril poeg Henri.
l Oliver ja Laura Siitamil sündis 25. jaanuaril tütar Mia 
Britt. 
l Sergey ja Olga Ishchenkol sündis 29. jaanuaril poeg 
Albert.
l Riho Närepil ja Riina Kaskil sündis 29. jaanuaril poeg 
Allan Maximilian.
l Aleksandr Borissovil ja Darja Nossoval sündis 30. jaanua-
ril tütar Esenia.
l Gustav Martinil ja Kristiina Nõmmil sündis 31. jaanuaril 
tütar Karolina.
l Janno Varmal ja Krista Kaarlepil sündis 1. veebruaril poeg 
Armin.
l Paavo ja Hedi Leegol sündis 4. veebruaril tütar Hanna 
Alexandra.
l Ken Tikerpäel ja Svea Roosilillel sündis 9. veebruaril 
poeg jakob.
l Andrei Pedovil ja Viktoria Tkatšenkol sündis 13. veebruaril 
poeg Armin.
l Pavel ja Anna Jevdokimenkol sündis 23. veebruaril poeg 
Eldar.
l Raul Rohesalul ja Karolin Lauril sündis 27. veebruaril 
tütar Grete-Liisa.

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPäEVALAPSED

l Elgi Lepaste ................................................................... 100
l Linda janson ................................................................... 95
l Anu Tukk ......................................................................... 95
l Sinaida Taimela .............................................................. 92
l Asta-Eveli Rohiaid .......................................................... 85
l Leida Koritko .................................................................. 85
l Vainu Tuulik .................................................................... 85
l Milvi Alamaa ................................................................... 85
l Helgi Koppel ................................................................... 85
l Vello Värk ........................................................................ 80
l Enn-Aare Mänd ............................................................... 80
l Eduard Rusinov .............................................................. 80
l Rein Kriis ......................................................................... 80
l Heldur Annus .................................................................. 80
l Silvi Tohver ..................................................................... 80
l Mari Sulger ...................................................................... 80
l Aili Martin ....................................................................... 80
l Maie usin ......................................................................... 75
l Lea Vaisma ...................................................................... 75
l Rein Hansberg ................................................................ 75
l Karl Paju .......................................................................... 75
l Virve Tepper ................................................................... 75
l Virve Rääsk ..................................................................... 75
l Mai Bergman .................................................................. 75
l Zinaida Shilova ............................................................... 75
l Marianne Hermet ........................................................... 75
l Reet jaun ......................................................................... 70
l Angelina Dranitsõna ...................................................... 70
l Sulev Paas ....................................................................... 70
l juta Tamm ....................................................................... 70
l Luule Madise ................................................................... 70
l Laura Kaare ..................................................................... 70
l Harri Sander .................................................................... 70
l Maie Varend ................................................................... 70
l Ene Laub .......................................................................... 70
l Reet Kurg ........................................................................ 70
l Maie jakobson ................................................................ 70
l Hennu oll ........................................................................ 70
l Reet Laasmaa ................................................................. 70

Palju õnne!

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

Kuni 20. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Valguse hetked“
Viimsi huvikeskuse aatriumis

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

Kuni 31. märts
Raamatuväljapanek 
“Merekultuuriaasta 2016 – 
vaateid mereajalukku”
Prangli raamatukogus

Kuni 2. aprill
Mari-Ann Kelami fotonäitus 
“Vaata ja sa märkad”
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

11. märts kell 18
Noorteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 19
Kuressaare linnateatri etendus 
“Ülevaataja”
Osades: Helene Vannari, 
Andres Raag ja Lauri Kink
Pilet 12 €
Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või viimsi@
huvikeskus.ee
Piletid müügil Piletimaailmas, 
Viimsi huvikeskuses ja Viimsi 
päevakeskuses
Viimsi huvikeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

12. märts kell 10–14 
Viimis taluturg läks üle talve-
ajale!
Talveperioodil on turg avatud 
laupäeviti kell 10–14
Kes hommikuti turul käib, see 
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 11
Kuressaare linnateatri laste-
etendus “Rääkivad riided”
Osades: Merilin Kirbits, Rauno 
Kaibiainen ja Taavi Lepik
Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 5 €
Piletid müügil Piletimaailmas 
ja huvikeskuses 
Viimsi huvikeskuses
kell 21
Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

13. märts kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

13. märts kell 16
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – FC Elva
Viimsi staadionil

15. märts kell 18
Loengusarja “Müstika või 
tegelikkus“ 2. loeng
Igor Volke – “Mõistatuslike 
juhtumite järjepidevus“
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 20
Etendus “Lollidemaa”
Indrek Taalmaa esituses
Pilet 15 €
Jussi Õlletoas

17. märts kell 18
Riina Raudsiku loeng 
“Energia – terve olemise ja 
isetervenemise võti” 
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 19
Kontsert “Leia mu laulust 
Lennon” – Taavi Peterson 
(piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

19. märts kell 10–14 
Viimis taluturg läks üle 
talveajale!
Talveperioodil on turg avatud 
laupäeviti kell 10–14
Kes hommikuti turul käib, see 
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 16
Kontsert Eesti Kontserdi sarjast 
“Muusika Eestimaale“
Hortus Musicus
Piletid müügil Piletilevis ja 
Eesti Sõjamuuseumis: 
6/8 €, kontserdipäeval 8/10 €
Lisainfo: www.esm.ee, 
info@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
kell 18
Viimsi Harrastusteatri muusikal 
“Perekond Addams”
Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hinnad 5/10/15 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
huvikeskuses 
Viimsi huvikeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Jüri Pootsmann & DJ Ivo Uslov
Info ja laudade broneerimine 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

20. märts kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

21.–24. märts 
Koolivaheaeg sõjamuuseumis

Töötoad ja ekskursioonid 
lastele
Lisainfo: www.esm.ee, 
haridus@esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

21. märts kell 18
Meesteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. märts kell 19
Viimsi Harrastusteatri muusikal 
“Perekond Addams”
Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hinnad 5/10/15 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
huvikeskuses 
Viimsi huvikeskuses

23. märts kell 13
Kontsert sarjast “Meistrite 
akadeemia“
Sigrid Kuulmann (viiul), Virgo 
Veldi (saksofon), Ralf Taal 
(klaver)
Kavas: Beethoven, Rahmaninov, 
Bozza, Milhaud jt
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 18.30
Toortordi praktiline koolitus
Hind 17 €
Registreerumine tel 5667 9228 
või kadripo@hotmail.com
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 
II korrusel

24. märts kell 18
Suure neljapäeva palvus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. märts kell 11
Suure reede liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga 
EELK Randvere kirikus
kell 18
Viimsi Harrastusteatri muusikal 
“Perekond Addams”
Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hinnad 5/10/15 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
huvikeskuses 
Viimsi huvikeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

26. märts kell 10–14 
Viimis taluturg läks üle 
talveajale!
Talveperioodil on turg avatud 
laupäeviti kell 10–14
Kes hommikuti turul käib, 
see asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Kosmikud & DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine 

tel 5628 2261
Black Rose Pubis

27. märts kell 11 
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 18
Viimsi Harrastusteatri muusikal 
“Perekond Addams”
Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hinnad 5/10/15 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
huvikeskuses 
Viimsi huvikeskuses

29. märts kell 18
President Lennart Meri 
mälestuskontsert
L. Meri stipendiumi üle-
andmine
Esineb ansambel JÄÄÄÄR
Sissepääs vaba!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 19.15 
näituse “Piirideta meri” 
avamine
Rannarahva muuseumis

30. märts kell 18.30
Kevadine suurpuhastus 
organismis
Hind 10 €
Registreerumine tel 5667 9228 
või kadripo@hotmail.com
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 
II korrusel

31. märts kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 19 
Reisijuttude õhtu: Timo Palo
Jäine teekond – rännak üle 
Põhja-Jäämere
Sissepääs muuseumipiletiga 
(3 €)
Piletiostuga toetad muuseumi 
tegemisi
kell 18 
Muuseum ja kodune kohvik 
ootab külastajaid 
Rannarahva muuseumis

1. aprill kell 13
Naljapäev 
Külaline on Peeter Kaljumäe
Viimsi päevakeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Kolumbus Kris & DJ Lenny 
LaVida
Info ja laudade broneerimine 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

3. aprill kell 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus
kell 16
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – Tartu JK Welco
Viimsi staadionil

kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Aprilli lõpus alustab 
jK Tallinna Kalevi Viimsi 
tüdrukute grupp oma 
neljandat liigahooaega. 
Treener Pirjo orni käe all 
harjutavad 2002–2003 
sünniaastaga tüdrukud 
kolm korda nädalas. 
Trennid toimuvad Viimsis 
ja Meriväljal. 

Viimsi tüdrukute grupp alustas 
treeninguid 2012. aastal, mil 
trennis käis regulaarselt neli 
mängijat. Nüüd, kolm ja pool 
aastat hiljem osaleb trennides 
juba 16 tüdrukut. Koos tüdru-
kutega on kasvanud ka grupi 
peatreener, kes omab alates 
2015. aasta lõpust kõrget – 
UEFA B taseme – treenerilit-
sentsi. 

Treeningud toimuvad tal-
veperioodil kaks korda näda-
las Merivälja kooli võimlas 
ning ühel päeval Viimsi uuel 
staadionil. Kevadel kolitakse 
täies mahus õue – siis toimu-
vad kõik trennid Viimsis. Ala-
tes sellest kevadest on grupi 

Jalgpallitrenn ootab uusi tüdrukuid

koduväljakuks samuti Viimsi 
staadion, meistrivõistluste män-
gudele saab seal kaasa elama 
hakata neljapäeva õhtuti. 

Mängijad Matilde Sigijane 
(13), Johanna Marie Link (13) 
ja Loore Lehtmets (12) on Ees-
ti kuni 15-aastaste tüdrukute 
koondise kandidaadid. Kui Loo-
re on võistkonnas treeninud ala-
tes võistkonna loomisest, siis 

Johanna ja Matilde on trennis 
käinud vaid paar aastat. Tree-
ner Pirjo Orn: “Sel kevadel oo-
tame võistkonnaga liituma ku- 
kuni kuut tüdrukut. Väga ooda-
tud on tüdrukud, kellele meel-
dib jalgpall, kellele meeldib 
sporti teha ja kes on sündinud 
aastatel 2002 ja 2003. Peami-
ne on tahe sportida, leida uusi 
sõpru ja saada ise paremaks. 

Pildil (vasakult): taga seismas Matilde Sigijane, johanna Marie Link, 
Meribel Vägi, Liis Tamberg, Mia Sofia Abdusalyamova, Veronika Kukk. 
Ees: Loore Lehtmets, Hanna Maia Tiide, Liisa-Maria Lest, Õnne Anton.

Kui sa mõtled hetkel või oled 
kunagi mõelnud, et tahaks proo-
vida, siis just nüüd on õige aeg 
trenni tulla! Eelnev jalgpalli-
kogemus pole oluline. Mida va-
rem sa trenni tuled, seda kii-
remini arened, kuna nooremas 
eas on lihtsam jalgpallitehnikat 
omandada. Kõigil praegu juba 
mängivatel ja ka alles alustava-
tel tüdrukutel on suure tahtmi-
se korral võimalik jõuda Eesti 
koondisesse või ka kõrgemale. 
Tähtis on armastus jalgpalli vas-
tu ja tahe sportida. Võistkonnas 
ootavad ees väga vahvad ja toe-
tavad tüdrukud.”

Ka võistkonna kapten Ma-
tilde Sigijane julgustab uusi tüd-
rukuid liituma: “Kõigile uutele 
mängijatele antakse võimalus. 
Tiimisisene koostöö ja suhted 
on head. Üksteist toetatakse. 
Kõik annavad endast parima.”

Lisainfo grupi tegemiste ja 
trennide kohta JK Tallinna Ka-
levi kodulehelt www.jkkalev.ee 
ning treener Pirjo Ornilt (pirjo-
peterson@gmail.com).

Reesi Kuslap

Indrek võtab kaalust alla / 7
www.myfitness.ee/Indrekublogi
Tulemus kaalul on 86 kg! 
(Eelmises loos oli see 
85 kg.)

Kas ma olen nüüd läbi kukku-
nud? Kas minus puudub see 
miski, mis takistab mind ees-
märkideni jõudmast? Mida nüüd 
siis arvab lugeja, kes ootab kii-
ret edulugu? Aga – ma ei mu-
retse. Minu lubadus oli see väl-
jakutse vastu võtta ja olen jät-
kuvalt ülimalt positiivne ning 
annan endast parima, et soovi-
tud tulemuseni jõuda. Mul on 
ju veel pea 2 kuud aega. Kui 
panite tähele, siis mul jäi üks 
postitus suisa vahele. See kõik 
algas sellest, et üks lastest tõi 
viiruse koju ning siis jäid nad 
riburada pidi kõik tõbiseks ning 
lõpuks murdusin ka mina. Esi-
mene nädal oli mul töö mõistes 
hukas, sest arvuti vaatamine te-
gi silmadele liiga ning palavi-
kuga mõte üldse ei jooksnud. 
Teisel nädalal läbisin juba va-
rasemalt planeeritud tervise-
kontrolli ning vaikselt taastu-
sin. Kuigi haiguse ajal erilist 
isu ei olnud ja enda arvates 
eriti ei söönudki, siis osa kao-
tatud kaalu tuli siiski tagasi. 
Püksirihmatest õnneks seda ei 
kinnitanud. Erilist rõõmu val-
mistab mulle vererõhu alane-
mine, mis on mul aastaid jube 
kõrge olnud. Kui ma mõned 
kuud tagasi Kaspariga treenin-
guid alustasin, kinnitas ta mul-
le, et me toome selle rõhu alla 
ja nii ongi läinud.

Esimesel võimalusel naa-
sin trenni. Koolivaheajal viisin 
lapsed Tõraverre vanavanema-
te sünnipäeva tähistama. Tren-
nikott oli mul kaasas ehk siis 
teel sinna hüppasin Lõunakes-

kuse juures autost maha ja läk-
sin trenni ning sõitsin pärast 
bussiga perele järele. Pühapäe-
val naastes sõitsin enne teisi 
bussiga uuesti Lõunakeskuses-
se, et enne pere saabumist taas 
üks treening teha.

Kuna mu liikumiste aeg oli 
limiteeritud ja soov oli kaasa 
teha taas mõni uus rühmatree-
ning, jäi valituks teema nime-
ga BOSU. Mul polnud aimugi, 
mida see tähendab ja sõbrad 
Facebookis kiitsid, et “Mine, 
mine, lõbus on!”. Aga täpse-
malt mitte sõnagi. Pühapäeva 
hommikul torkas pähe mõte, 
et äkki kutsuks mõne Tartu 
sõbra ka kaasa, et veelgi lõbu-
sam oleks tundmatusse sukel-
duda. Uskumatu, aga nii kiire 
kutse peale otsustas mu sõber 
ja Tartu Mänguasjamuuseu-
mi arendusjuht Marge Pärnits 
minuga liituda. Esmalt arvas, 
et ma olen mõistuse kaotanud, 
aga 3 minutit hiljem vastas. 
“Eks ma siis tulen, mu veider 
sõber!” – Marge teeb küll re-

gulaarselt joogat, aga pole iial 
rauaga jõusaalis käinud ja oli 
bosu osas täpselt sama tark 
ehk siis põnevust jagus meile 
mõlemale. Nagu ikka tegime 
esmalt kümmekond minutit 
sooja ellipsil, et keha käima 
saada. Seejärel liitusime bosu 
saaliga ning seal saime teada, 
et tegemist on treeninguga, kus 
kasutatakse sellist pooliku se-
fiiri kujuga kummist palli. See-
kord olin suisa ainuke mees ca 
30 ilusa naisega seal saalis. Vaa-
tad seda palli ja mõtled, et noh, 
vahva põrkav asi. Peagi sai sel-
geks, et sellega tasakaalu hoida 
on päris keeruline ning harju-
tused võtsid kiiresti võhmale. 
Saime Margega naerda nabani, 
sest kõik ümberringi oskasid 
justkui selle asjandusega na-
turaalselt toimetada, aga meie 
kakerdasime ja lõkerdasime, 
higimull otsa ees. Poole trenni 
pealt hakkas tekkima tasakaal 
ning kõik muutus juba oluliselt 
mugavamaks. Soovitan kõi-
gile, minge proovige ka bosu 

trenni. Aitäh julgele Margele, 
kes mu väljakutse vastu võttis 
ja vapralt vastu pidas. Tartus-
se sattudes minge kindlasti ka 
mänguasjamuuseumisse. 

Null alko
Mulle meeldib õhtusöögi juur-
de õlut või veini juua. Sõbra-
päeval otsustasin, et siit edasi 
proovin ilma alkoholita edasi 
minna. Ei kodus, restoranis ega 
vastuvõtul – kõik nulli. ära jääb 
palju tühje kaloreid ja enese-
tunde tuimestamine. Nüüd on 
mul veel rohkem energiat juur-
de tulnud. Uni on sügavam ja 
olen hommikuks hästi välja pu-
hanud. Hommikusöögi kõrvale 
joon klaasi vett, milles lahusta-
tud magneesiumitablett, mille 
järele on kehas kogu aeg defit-
siit. Lühidalt öeldes on talvisel 
perioodil organismis pidevalt 
puudu C- ja D-vitamiini ning 
magneesiumi. Eks neid asju on 
veel, aga neid vajame ehk enim. 

Kohtume trennis!
Indrek Kaing

Tasakaaluhoidmine bosul on huvitav kogemus! Indrek koos Margega. Foto jaana Nagirnaja 
(MyFitness Lõunakeskus)

Matk Kelvingisse 
Tervitame koos kevadet matkaga loodusesse 20. märtsil. 
Alustame Kelvingi külakeskusest kell 11.10. Buss V5 väljub 
Viimsi haigla eest kell 10.53. 

Matka pikkus on u 5 km. Tutvume Kelvingi külaga, tulepaa-
kidega ja Kuusiku lahes asuva Hallikiviga, mis oli omal ajal 
kindral Laidoneri jaoks meelisujumispaik. Edasi suundume eel-
misel aastal valminud kergliiklusteed pidi Püünsi kooli poole 
ja sealt mööda Reinu teed Kelvingisse tagasi. Kelvingi küla-
keskuse saalis võtab meid vastu külavanem H. Lindemann, 
kes räägib aktuaalsel teemal looduskaitsest. Koos joome kuu-
ma pohlavarre teed ja sööme võileibu. 

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Info telefo-
nil 6012 354.

Rein Kriis ja Volli Kallion
matkajuhid 

Trenni noortekeskusesse!
Teisipäeviti kell 19.30–20.30 toimub Randvere noortekesku-
ses Angelika Roosi juhendamisel treening kõht-selg-tuhar.

Treening vormib peamiselt kõhu-, selja-, tuhara- ja reieli-
haseid, haarates mõningal määral kaasa ka teisi lihasgruppe. 
Treeningute käigus muudetakse harjutuste intensiivsust ja sa-
gedust, et lihased saaksid tänu muutlikule koormusele pare-
ma vormi. Trennis kasutatakse kummilinte, gliding disce ja 
enda keha raskust. Treening sobib nii algajatele kui ka edasi-
jõudnutele.Treening lõpeb mõnusa venitusega. 

Soovi korral võimalik teha ka kehakoostise mõõtmist! 
Info ja registreerimine: angelikaroos84@hotmail.com.

Huvikeskus

Spordist tulekul 
n 13. märtsil kell 16 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtu-
mine Viimsi JK – FC Elva.
n 3. aprillil kell 16 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumi-
ne Viimsi JK – Tartu JK Welco. 
n 10. aprillil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtu-
mine Viimsi JK – Tartu JK Tammeka U21. 
n 24. aprillil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtu-
mine Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev II.
n 5. mail kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine 
Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II.
n 6. mail toimub Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi valla 
meistrivõistlused ujumises.
n 15. mail algusega kell 9 toimub Viimsi poolsaarel MyFit-
ness Viimsi Jooks. Lisainfo ja registreerimine www.myfitness.
ee/viimsijooks. 
n 22. mail kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine 
Viimsi JK – Tallinna FC Flora U19.
n 4. juuni toimub Viimsi poolsaarel VI Viimsi Rattaretk. 
n 8. juunil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine 
Viimsi JK – Viljandi JK Tulevik II.
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Seljavalu esineb üpris 
sageli. oma esinemis-
sageduselt on seljavalu 
teisel kohal peavalu järel 
ja seda on tundnud ka-
heksa inimest kümnest. 
Igal aastal haigestub 
seljavaludesse 5% elanik-
konnast.

Kõige sagedamini – 90% kõi-
gist seljavalu juhtudest – on 
seljavalu põhjustatud lihaspin-
getest. Inimkehas on kõik liha-
sed omavahel talituslikult seo-
tud, seetõttu ei ole seljavalu ühe 
lihase lokaalne probleem, vaid 
terve muutuste kompleks. Muu-
tused ühes lihases põhjustavad 
muutusi ka teistes lihastes.

Seljavalu võib põhjustada 
mis tahes faktor, mis surub sel-
jalihastele või närvidele. Sel-
leks võib olla seljahaigus või 
vigastus, ülemäärane pingutus, 
nikastus või lihaste ülekoor-
mus. Ka emotsionaalne stress 
võib suurendada valu, eriti kui 
see langeb ajaliselt kokku valu 
tekkega. Samuti võivad selja-
valu põhjustada vähene liiku-
mine ja ka ülekaal, mille puhul 
tekib täiendav koormus seljale 
ning kõhulihased on lõdvad. 
Mõningatel juhtudel võib ala-
seljavalu olla seotud siseorga-
nite haigustega.

Enamasti on seljavalu põh-
justeks siiski lihaste väsimus- 
ja pingevalud ning seda nime-
tatakse lumbaagoks. Lihaspin-
ged ja sellest johtuv seljavalu 
tulenevad sageli ebaõigest ke-
hahoiakust istumisel ja/või seis-
misel. Kontoris arvutil töötades 
ja oma kehaasendit mitte jälgi-
des võivad tekkida rühihäired 
ja sellest tulenevalt lihaspin-
ged, mis põhjustavad seljavalu. 
Seljavalu seondub tänapäeval 
üha sagedamini istuva tööga. 
Ka pidevalt samade liigutuste 
tegemine või pikaajaline seis-
mine võib seda soodustada. 
Kuid seljavalud võivad kim-
butada ka aktiivse eluviisiga 
inimesi – tervise- ja tippsport-
lasi, sest kehatüve lihaste suh-
tes ebaproportsionaalselt suur 
lihastreening jäsemetele võib 
põhjustada seljavalu teket.

Lumbaago ehk 
seljavalu
Tavaline seljavalu, mida nime-
tatakse lumbaagoks, on olemu-
selt lihasvalu, mis tekib, kui on 
häiritud tasakaal lülisamba lüli-
de, lülivaheketaste, sidemete ja 
liigeste süsteemis. Tekib alasel-
jalihaste spasm. Iseloomulik on 
ootamatult tekkinud tugev va-
lu alaseljas, mis ei kiirgu jalga. 
Paari tunni jooksul lisandub 
valule alaselja kangus, selga ei 
saa sirgu ajada – kehaasend on 
ettepoole kummargil, kõnd ette-
vaatlik. Kuigi lumbaago võib 
olla vägagi piinav, taandub see 
suhteliselt hästi. Umbes pool-
tel juhtudest kaob valu paari 
nädalaga, kuid võib kesta ka 
kolm kuud.  

Sageli nimetatakse igasu-
gust alaseljavalu radikuliidiks, 
aga tõelised seljaradikuliidid 

Ei seljavalule!

moodustavad vaid 5% kõigist 
seljavalu juhtudest. Radikulo-
paatia tekkel valitseb tihe seos 
raskuste tõstmise või äkilise 
liigutuse ja ägeda seljavalu tek-
ke vahel. Sel puhul tekib sel-
jaajust väljuva närvijuure pit-
sumine ja põletik, mis sageli 
kaasneb lülivaheketta ehk dis-
ki väljasopistumisega. Iseloo-
mulik on äkki tekkiv seljavalu, 
mis on väga tugev ja suureneb 
kehaasendi muutmisel, köhi-
misel ja aevastamisel. Radiku-
lopaatia paraneb tavaliselt 2–4 
kuuga ja 95%-l ilma operatiiv-
se sekkumiseta. 

Radikulaarse valu teke võib 
olla seotud ka ealiste muutus-
tega, kus lülisamba liigestele 
tekkivad luulised lisamoodus-
tised ahendavad suuremal või 
vähemal määral närvijuurte ka-
naleid – spinaalstenoos. Kui 
radikuliidi puhul on tegemist 
ägeda protsessiga, siis spinaal-
stenoosi puhune valu on kroo-
nilist laadi. Valu intensiivsus 
on väiksem kui radikuliidi pu-
hul, kuid oma kestvuse ja ise-
loomu poolest häirib see väga. 
Pikemal jalutuskäigul tuleb iga 
natukese maa tagant puhata, ke-
re liigutused on piiratud ja häi-
ritud on nii meeleolu kui ka uni.

Kui ei ole tegemist spetsii-
filise seljahaiguse, vigastuse  või 
pahaloomulise kasvajaga, kä-
sitletakse seljavalu enam-vähem 
ühtmoodi, sõltumata selle põh-
justest. ägeda valu korral mõ-
jub hästi 2–3-päevane voodira-
hu, sest selgroole langeb lama-
des neli korda väiksem koor-
mus kui seistes. Siiski peaks 
võimaluse piires liikuma, väl-
tides asendeid ja liigutusi, mis 
valu suurendavad. Pikaajaline 
voodirežiim ei ole soovitatav. 

Valu vastu saab abi
Valu on märk, et miski on kor-
rast ära ja tuleb leida lahendus 
– valu ei pea kannatama! Sel-
leks kasutatakse valu- ja põle-
tikuvastaseid ravimeid, mida 
on soovitanud arst. Ravikuuri 
piisava pikkusega on võimalik 
vältida valu krooniliseks muu-
tumist. Seljavalu puhul tule-
vad kindlasti kasuks sihipära-
sed harjutused nimmepiirkon-
na lihaskorseti tugevdamiseks. 
Paraku valmistab enamikule ini-
mestest raskusi ise hinnata oma 
lihaste ja rühi seisu. Seistes 
peegli ees – pea püsti ja kõht 
sisse tõmmatud ei tundu rühil 
miskit viga olevat. Professio-
naalse hinnangu ja soovitused 
saab anda vastava ala spetsia-

list, kes aitab leida seljavalu 
tekkepõhjuse ning ravida rü-
hihäiret sundasendite teadvus-
tamise ja treeningharjutustega. 

Tallinn Viimsi SPA tervise-
keskusest saab seljavaludele mit-
mekülgset abi. Kompleksraviks 
on kõige soodsam seljaravipa-
kett, kus arsti konsultatsioonil 
hinnatakse rühti, lülisamba ja 
liigeste liikuvust, selgitatakse 
välja võimalikud põhjused sel-
javalu tekkes ja koostatakse per-
sonaalne raviprogramm. Pake-
tis sisaldub lisaks arsti konsul-
tatsioonile 12 taastusraviprot-
seduuri – individuaalne füsio-
teraapia saalis või basseinis, 
MasterCare venitusravi, aparaat-
ne ravi, seljamassaaž või vee-
alune massaaž, soojaravi para-
fiin-osokeriidiga või mudamä-
his. Viimsi spaa füsioterapeu-
did kasutavad nii hästi sisus-
tatud jõu- ja teraapiasaali kui 
ka veekeskkonda, juhendades 
individuaaltreeninguid bassei-
nis. Ravivõimlemine basseinis 
on eriti kasulik seljavalude, aga 
ka kaaluprobleemide puhul, sest 
veekeskkond on turvalisem, ke-
ha kergem ja koormus kehale 
tunduvalt väiksem. Vesi toetab 
keha igast suunast, kuid samas 
toimub tegevus vastu vee ta-
kistust. Seljavalu ravis saab 
kasutada ka kinesioteipimist ja 
pehmekoeteraapiat. Lihaspin-
geid ja valu aitavad leevendada 
nii klaasikaline kui ka vesi-
massaaž, seda aga siis juba ala-
ägeda ja kroonilise valu korral. 
ägedas seljavalu faasis ei sobi 
massaaž liigse lihaspinge tõttu.

õigel ajal kompleksse ravi 
alustamine aitab vältida valu 
krooniliseks muutumist ja kok-
ku hoida raviaega ning või-
maldab kiiremini naasta tava-
pärase elurütmi juurde.

Katrin Traat 
Tallinn Viimsi SPA 

Tervisekeskuse peaarst

SELJARAVIPAKETT 
kuni 30. apr soodushind 

94 €, tavahind 110 €.

Pakett sisaldab arsti 
konsultatsiooni ja 

12 taastusraviprotse-
duuri.

Tervisekeskus on 
avatud E–L k 8–20 ja 

P k 8–17. 

Tel 6061 160, 
spa@spatallinn.

Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuses saab seljavalule mitmekülgset abi.

Käimas on Kesk-Aasia lambakoera kutsikate 
broneerimine.

Parim tark ja truu sõber ning kaitse Teie perele ja kodule!
27.01.2016 sündinud kutsikate vanemad on ema Multi 

Ch, isa Ch (Venemaalt). 
Loovutamine alates 27.03.2016. Vaktsineeritud, kiibista-

tud, vet.pass, EKL tõutunnistus, vajadusel nõu ja abi kasva-
tamisel. 

Info tel +372 5648 4817.

TEENuS
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 5670 3447.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 5540 
865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktori-
tööd. Kontakt: tel 5074 178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude/okste langetamine ning viljpuude 
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 Üldehitus ja remonditööd. Helista julgelt ja leiame 
koos lahenduse! Tel 5346 8228 snellson.madis@
gmail.com.
n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pika-
ajaline töökogemus. Info tel 5216 037.
n Akende pesu, katuste süvapesu, veerennide 
puhastus. Tuleme appi puhastustöödes igasse 
maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, Uve.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb 
teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole 
vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist mak-
simaalse lõõgastava toime. Vastavalt teie vajadu-
sele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin 
erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 
22 eurost. Massööri tellimine aadressil reedu48@
hotmail.com või telefonil 5092 550, Reet. 
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstna-
pühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja 
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Pikaaegse kogemusega aednik lõikab viljapuid, 
hekke, ilupuid- ja põõsaid, teeb aiakujundust ja 
kõiki haljastustöid. Tel 5564 7029. 
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, rii-
ded, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, 
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie 
asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
n Kogemusega meistrid pakuvad kvaliteetset köös-
neri teenust. Valikus on kõik, mida karusnahast 
toota saab: kasukad, vestid, mütsid jne. Korrasta-
me 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 raamatupi-
damisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkvara, 
mis võimaldab vajadusel ka kliendil endal müügi-
arveid teha ja kliendivõlgnevust jälgida. Lisainfo: 
rppidaja@gmail.com.
n Teostame ehitus- ja remonditöid: katused (kivi-
katused - tõrvapapp), räästad, vintskapid, betooni-
tööd, fassaadid, terrassid, palkmajad, siseviimistlus. 
Helistage ja leiame Teile parima lahenduse! 
Tel 5897 6656, e-post meelisehitus@gmail.com.
n Fassaadide ja sokli soojustamine, viimistlemine 
ja renoveerimine. Huvi korral julgelt helistada! 
Tel 5155 788.
MÜÜK
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm. puiste-
veod hea manööverdusvõimega soodsal väikekal-
luril kuni 6 tonni. Püsiklientidel soodushinnad. 
Tel 5252 632.

n Müüa kuivad, lõhutud küttepuud. Tasuta transport 
Tallinnas ja Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad 
lühikesed. Tel 5648 4838, e-post lehtpuukyte@
gmail.com. 
n Müüa puitbrikett al 128 €/t, pellet premium 8 ja 
6 mm, kaminapuud kotis, turbabrikett, paki kaupa 
saab osta Vana-Narva mnt 9 a, Maardu. Tel 5692 
4924, www.leilibrikett.ee. 
n Küte: 3 m ja halg 30–60 cm, hind al 16 €/rm; 
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus, al 
1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina (EVO36) 
rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 
30cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodu-
lehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi 
valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070, www.united-
expo.ee.
n Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet 
premium 8 ja 6mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l 
kott, kask 2,9 €/40 l kott. Tel 5380 3858.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld, 
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 
5092 936. 
n Müüa kuiva lammutuspuitu 10 €/rm kohale- 
veoga, loomasõnnikut, mulda, killustikku, freesas-
falti ja liiva. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.
n Müüa küttepuud: kask – 35 €/rm, hinnad koos 
transpordiga. Tel 5062 645.
TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidu-
sega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised 
saata: norsk112@hotmail.com.
n Otsime Viimsis gümnaasiumiastme (10. kl) era-
õpetajat keemias ja matemaatikas. Tel 5656 1436, 
Karin.
n Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kir-
jutama õpetamine. Individuaaltunnid lugemis- ja 
kirjutamisraskustega õpilastele. Tel 5059 605.

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klas-
sini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja 
kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5827 9084, Laur.

oST jA Muu
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 3500 eurot. 
Tel 56260878, Eero.
n Eesti pere ostab elamumaa või suvila kodu raja-
miseks Miiduranna, Pirita või Viimsi aleviku ümb-
ruses. Sobivuse korral kiire tehing. Tel 5371 9199, 
e-post motorcars@hot.ee.
n Keeleõpe – inglise, soome, rootsi. Individuaal-
tundide paketid (20 h, 30 h ja 40 h pakett). Mini-
grupi (2 õpilast) kursused aastaringselt. Ettevõtte-
sisene koolitus. Tere tulemast proovitundi (2 x 45 min; 
2 x 19.-)! www.kajavahikoolitus.ee, J. Vilmsi 53 G, 
Tallinn, Kadriorg. Tel 5530 122, e-post info@kaja-
vahikoolitus.ee. 
n Soovin üürida kolmetoalise või rohkemate tuba-
dega väga heas korras majaosa või maja Viimsi 
vallas. Tel 5835 9654, Enri Orav, e-post enriorav@
gmail.com.
n Kallid sõbrad ja külalised! Valmistame taime- ja
toortoitu (Facebook: Vihmavarju Kodukohvik). Oleme 
aeg-ajalt Viimsi taluturul laupäeviti. Info ja telli-
mine tel 5020 990 , 5663 2761. Rõõmsa kohtumi-
seni!
n Üürile anda kõigi mugavustega 4-toaline korter 
Haabneemes. Tel 5108 200.
n Soovime üürida 3–4-toalist eluruumi looduskaunis 
vaikses keskkonnas Viimsi vallas, Pärnamäe külas 
või Haabneeme alevikus, Idapõllu või Tammepõllu 
tee majades. Pere kahe lapsega (3- ja 8-aastane). 
Pere harjumused on puhtus ja kord! Ei oma kodu-
loomi. Ei suitseta. Soov pikk leping. Vahendajatel 
mitte kontakteeruda! OTSE OMANIKULT! Tel 5594 
5341 või e-post fastrent1@gmail.com.
n Ostan/võtan üle km-kohuslase firma. Tel 5608 
1677.



Harju Tarbijate Ühistu pakub 
tööd vahetuse vanemale ja 
müüja-klienditeenindajale uhi-

uues aprillis avatavas Rohuneeme A ja O kaup-
luses ning müüja-klienditeenindajale Haabneeme 
Konsumis.

Kandideerida saab läbi CV-keskuse või saates oma 
sooviavalduse ja CV e-posti aadressil keskus@harju-
ty.ee. Lisainfo tel 6699 807
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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
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Lavendli pood
n Iga päev leib, sai, pirukad ja kondiitritooted otse ahjust.

n Pakume laias valikus kulinaariatooteid nii pidu- kui argipäevaks.

n Tule külla ja vaata ka internetist www.lavendlipood.ee

n Meilt leiad ka Mahemarketi parima valiku mahekaupu,
hinnad soodsad.

OOTAME TEID
Sõpruse tee 9, Haabneeme
Email: tellimine@lavendlipood.ee
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