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Viimsi Teataja 2016 
2016. aastal ilmub Viimsi Teataja järg-
mistel kuupäevadel: 15. ja 29. jaanuar; 
12. ja 26. veebruar; 11. ja 25. märts; 8. ja 
22. aprill; 6. ja 20. mai; 10. ja 17. juuni; 12. 
ja 26. august; 9. ja 23. september; 7. ja 
21. oktoober; 4. ja 18. november; 2., 16. 
ja 30. detsember.

Vaade lõppenud Viimsi 
kultuuri- ja spordiaastale

21. jaanuaril toimus Viimsi 
Koolis kokkuvõttev tänu-
sündmus tunnustamaks 
möödunud aasta parimaid 
sportlasi ja valla ajaloos 
esmakordselt ka kultuuri-
tegelasi.

Viimsi vallavolikogu kinnitas möö-
dunud aasta 24. novembril Viimsi 
valla kultuuri ja spordi aastapree-
mia ning elutööpreemia statuu-
di, millega võib valla kultuuri ja 
spordi aastapreemia määrata füü-
silisele või juriidilisele isikule ning 
Viimsi valla elutööpreemia füüsi-
lisele isikule.

Kokku laekus tunnustamiseks 
50 ettepanekut, mille hulgast tegi 
vallavolikogu kultuuri- ja spordi-
komisjon ning noorsoo- ja hari-
duskomisjon valiku preemia saa-
jate osas ning esitasid 17 ettepane-
kut vallavalitsusele kinnitamiseks.

“Kui ei oleks spordi- ja kul-
tuurivaldkonna kõiki entusiaste ja 
professionaale, siis oleks meie rah-
va tervis tõsiselt hädaohus. Sport 
on see, mis hoolitseb meie tervise 
eest, ja kultuur meie vaimu eest 
ning nagu öeldakse – terves kehas 
terve vaim,” sõnas volikogu esi-
mees ja komisjoni liige Mailis Alt 
tänusündmuse avamisel.

Kultuuri- ja spordivaldkonna 
all peetakse eelkõige silmas muu-
sika, kunsti, tantsukunsti, teatri, ilu-
kirjanduse ja loomemajanduse alal 
tegutsejaid, väljapaistavaid sport-

lasi, treenereid, nii kultuuri- kui ka 
spordivaldkonna sündmuste kor-
raldajaid ning ka neid, kelle tege-
vust ei ole võimalik klassikaliselt 
või üheselt kategoriseerida, kuid 
kelle tegevus seondub kultuuri- ja 
spordivaldkonnaga.

21. jaanuaril anti välja 8 spor-
di- ja 8 kultuurivaldkonna aasta-
preemiat ning üks elutööpreemia. 
“Soovime omalt poolt anda teile 
kõigile inspiratsiooni, innustust ja 
võidujanu käesolevaks aastaks ja 
edaspidiseks! Edu – head merekul-
tuuri ja olümpia-aastat ning hoid-
ke Viimsi lippu kõrgel,“ täiendas 
Alt.

AAsTApReemiAd
Viimsi valla kultuuri ja spordi aas-
tapreemia eesmärk on tunnustada 
ja innustada Viimsiga seotud isikut 
või organisatsiooni, kes on aasta 
jooksul kultuuri- ja spordivald-
konnas silma paistnud ning kes on 
panustanud oluliste sündmuste aren-
gusse või saavutanud oma tegevu-
ses kõrge taseme. 

Vallavalitsuse otsusega on ühe 
aastapreemia suuruseks 400 eurot.

Aasta noorsportlane 
2015 – neiu Li Lirisman 
2015. aastal näitas Li alljärgne-
vaid tulemusi U18 vanuseklassis: 
Eesti meister katas ja III koht ku-
mites, Põhjamaade meistrivõistlu-
sed, WKF Karate Euroopa meist-
rivõistluste III koht, WKF Karate  

maailmameistrivõistlustel naisjuu-
nioride U18 kehakaalus kuni 53 kg 
I koht ja maailmameister.

Aasta noorsportlane 
2015 – noormees Jakob 
Haud 
Jakobi parimad tulemused möödu-
nud aastal olid III koht 2015 pur-
jetamise maailmameistrivõistluse 
Zoom 8 klassis ja II koht Eesti 
meistrivõistlustel purjetamise Zoom 
8 klassis.

Aasta naissportlane 2015 
Anett Kontaveit 
Anett osales 2015. aastal edukalt 
mitmetel suurturniiridel, hetkel aset-
seb WTA tennise üksikmängijate 
edetabelis 85. kohal. Möödunud 
aastal USA lahtistel tennises ka-
heksandikfinaali jõudmine.

Aasta meessportlane 
2015 Karl-martin Rammo 
2016. aasta Rio de Janeiro olüm-
piamängude normi täitmine pur-
jetamise Laser Standard klassis ja 
kõrge 16. koht maailma edetabelis.

Aasta seeniorsportlane 
2015 Aksel Luige 
Möödunud aastal II koht 65–69-
aastaste vanuseklassi maailmameist-
rivõistlustel 100 m rinnuli ujumi-
ses ning lisaks saavutas ta samadel 
võistlustel 200 m rinnuli ujumises 
IV koha ja 50 m rinnuli ujumises 
V koha.

Aasta treener 2015
Tanel einaste 
Korvpalliklubi Viimsi 2002. aastal 
sündinud poiste võistkonna tree-
ner ja klubi eestvedaja. Tanel Ei-
naste on tegutsenud Korvpalliklu-
bi Viimsi juhina ja noorte treene-
rina alates klubi asutamisest 2002. 
aastal. Viimsi ainsa korvpalliklubi 
noormängijad kuulusid eelmisel 
hooajal (2014/2015 aasta) Eesti 
16-aastaste noortekoondisse, kes või-
tis Euroopa meistrivõistluste B-di-
visjoni turniiril esikoha. Seejuures 
tegi Sander Raieste Eesti korvpalli 
ajalugu, olles esimene noor Eesti 
korvpallur, kellele omistati Euroo-
pa meistrivõistluste turniiril pari-
ma mängija auhind. Korvpalliklu-
bi Viimsi õpilane Robin Jürjens 
valiti 2015. aastal parimaks Eesti 
noorkorvpalluriks.

Aasta võistkond 2015 
mTÜ Korvpalliklubi Viimsi 
U16 võistkond 
III koht 2015. aasta Euroopa Noor-
te Korvpalliliiga U16 vanuseklas-
sis.

Finaalturniirile pääsesid ka-
heksa meeskonda – Leedust, Poo-
last, Taanist, Venemaalt ja Eestist. 
Kolmanda koha mängus kohtu-
ti BS Klaipedaga ning skooriga 
68:64 kindlustati omale Euroopa 
Noorte Korvpalliliiga U16 vanu-
seklassi kõrgemas divisjonis kol-
mas koht.

Valla aastapreemiate saajad spordi ja kultuuri valdkonnas 2015. aastal. Foto Kristjan Rosin

Jätkub lk 15.

Lumelinn 
ja vastlaliug 
plusskraadi-
dega kimpus
Algselt 6. veebruarile plaanitud Viimsi 
lumelinna ehitamine Tammepõllu tee 
äärsel lagendikul Haabneemes lükkub 
edasi kuni talvekülm saab taas võitu 
pikast sulailmast. 

Samal põhjusel ei saa me täna välja kuulutada 
9. veebruaril planeeritavat Viimsi vastlaliugu 
Lubja mäe suusanõlval. Jälgige reklaami Viim-
si valla kodulehel ja Facebooki lehel!

Kultuuri- ja spordiamet



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

MAAKORRALDUSE SPETSIALISTI,
kelle peamisteks tööülesanneteks on maakorralduslike tööde koordineerimine ja 

läbiviimine.

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

Kasuks tuleb:
• kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

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

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

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

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

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

2 29. jaanuar 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 12. veebruaril.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:

lasteaia õpetajat (1,0),
muusikaõpetajat (1,0).

tööle asumine esimesel võimalusel.

avaldus ja CV saata hiljemalt 29. jaanuaril aadressile 
püünsi kool, kooli tee 33, püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 

e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Viimsi Vallavolikogu poolt 26.01.2016 vastu-
võetud otsused:
1. Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsilane“ koos-
seisu muutmine
(Fraktsiooni koosseisust arvati välja Madis Sa-
retok.)
2. Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
koosseisu muutmine
(Komisjoni koosseisust arvati välja Madis Sare-
tok.)
3. Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni 
koosseisu muutmine

(Komisjoni koosseisust arvati välja Madis Sare-
tok.)
4. Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 otsuse nr 89 
“Viimsi Vallavolikogu esindajate nimetamine 
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste ja hu-
vikoolide hoolekogudesse“ muutmine
(Viimsi Kunstikooli hoolekogus volikogu esinda-
jana arvati välja Madis Saretok.)

NB! Otsuste terviktekstidega on võimalik tutvu-
da Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.
viimsivald.ee.

Vallavolikogus

Viimsi vald jäi 
kohtus võitjaks

Teavitus!
Viimsi vallavalitsus teavitab Viimsi alevikus 
Nelgi tee L2 katastriüksuse, mille sihtotstar-
ve on transpordimaa, nimetuse muutmisest.

Ettepanek on määrata katastriüksuse nime-
tuseks Hüatsindi tee. 

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid 
saab esitada kuni 12.02.2016 e-posti aadressil 
estella-marie.koiv@viimsivv.ee või paberkand-
jal Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi valla ja mLA Viimsi 
Lasteaiad endise direktori 
margery Lilienthali kohtu-
asjas jäi võitjaks vald. 

2014. aasta kevadel viis au-
diitorettevõte BDO Eesti läbi 
MLA Viimsi Lasteaiad tege-
vuse audiitorkontrolli. Lisaks 
uuriti tagasiulatuvalt ka laste-
aia juhtkonna tegevust ja ma-
jandustegevust aastatel 2011–
2014.

Kontrolli käigus leiti, et 
MLA Viimsi Lasteaiad juhata-
ja Margery Lilienthal on ame-
tiseisundit kasutades rikkunud 
korruptsioonivastase seaduse § 11 
kehtestatud tegevus- ja toimin-
gupiiranguid, tellides lasteaia 
nimel korduvalt mitmeid tee-
nuseid oma pere ja lähisugu-
lastega seotud ettevõtetelt või 
isikutelt. Vallavalitsus otsustas 

Margery Lilienthali koheselt 
ametist vabastada usalduse 
kaotuse tõttu. Uurimismaterjal
edastati korruptsioonivastase 
seaduse § 19 sätestatud toimin-
gupiirangu rikkumise tunnuste 
esinemise ja võimalike muude 
süütegude tunnuste hindami-
seks ning väärteomenetluse 
alustamiseks Politsei- ja Piiri-
valveameti Põhja prefektuuri-
le. 

Lilienthal omakorda esitas 
05.06.2014 maakohtule hagi-
avalduse Viimsi valla kui se-
nise tööandja vastu, vaidlusta-
des töölepingu ülesütlemise 
põhjuse ja viisi. Harju Maa-

kohtu 29.05.2015 otsusega sai 
Lilienthal küll võidu (hagi ra-
huldati osaliselt), kuid edasi-
kaebamisel otsustas Tallinna 
Ringkonnakohus 26.10.2015 is-
tungil maakohtu otsuse siis-
ki tühistada, jättes Lilienthali 
hagi Viimsi valla vastu täies 
ulatuses rahuldamata. Margery 
Lilienthal kaebas otsuse edasi 
riigikohtusse, kuid riigikoh-
tu tsiviilkolleegium ei võtnud 
13.01.16 kohtumäärusega kas-
satsioonikaebust menetlusse, 
jättes jõusse ringkonnakohtu 
otsuse Viimsi valla kasuks.

Viimsi vallavalitsus
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eelmises Viimsi Teatajas 
teavitasime, et toimunud 
on muudatused Viimsi 
Haldus OÜ juhtimises: 
seisuga 12.01.16 kutsuti 
juhatusest tagasi senine 
juhatuse liige madis 
saretok. põhjuseks tõi 
vallavalitsus usalduse 
kaotamise seoses vale-
info esitamisega Haab-
neeme staadioni kinnistu 
võõrandamist puudu-
tavate tehingute teos-
tamisel. 

Tänaseks on Madis Saretok ta-
gasi kutsutud ka Viimsi Vesi 
AS nõukoguliikme kohalt ning 
sündmusega seotud materjalid 
on jõudnud prokuratuuri.

11.01.16 toimunud Viimsi 
Haldus OÜ nõukogu erakorra-
lisel koosolekul kinnitas Sare-
tok koos Viimsi Haldus OÜ 
toonase nõukogu liikme Kris-
tel Menninguga, et nõukogul 
tuleb kiiremas korras vastu võt-
ta Haabneeme staadioni kin-
nistu ja selle hoonestusõiguse 
võõrandamist puudutav müü-
giotsus. Põhjendusena tõid nii 
Saretok kui ka Menning välja, 
et kinnistu müümata jätmine 
või sellega viivitamine ka järg-
mise päevani toob valla muu-
dele varadele suurt rahalist kao-
tust ning kuna kinnistu müü-
mata jätmisel tuleb tasuda hü-
poteegipidajate nõuded, lisan-
dub märkimisväärselt rahalisi 
kohustusi, millega vald ei pruu-
gi toime tulla.

Müügiotsuse langetami-
seks oli vaja nii Viimsi Hal-

dus OÜ nõukogu nõusolekut 
kui ka koalitsiooni eelnevat 
heakskiitu.  Müügi vajalikkust 
põhjendades jätsid Saretok ja 
Menning  nõukogu koosolekul 
teavitamata asjaolust, et ostu-
müügi tehing oli koosoleku toi-
mumise ajaks notaribüroos ju-
ba sõlmitud. Teisisõnu – Haab-
neeme staadioni kinnistu võõ-
randamistehing vallale kahju-
likel tingimustel oli notari juu-
res allkirjastatud sama päeva 
ennelõunal – enne, kui üldse 
saadi nõukogult ja koalitsioo-
nilt nõusolek tehingu ette võt-
miseks.

Viimsi Haldus OÜ uus juht-
kond esitas koostöös vallava-
litsusega juhtumiga seotud ma-
terjalid edasiseks uurimiseks 

prokuratuurile. Advokaadibü-
roolt Lextal telliti ka õiguslik 
hinnang olukorrale. Valminud 
analüüsis leidis kinnitust, et nii 
Madis Saretok kui ka Viimsi 

Viimsi valla 2016. aasta 
planeeritav eelarve on 
mahuga enam kui 30 mil-
jonit eurot, mis on läbi 
aegade suurim.

peamised kulud ja tulud
Põhilise tulu ehk umbes 2/3 
kõigist tuludest (ligi 19 miljo-
nit eurot) loodab vald saada 
füüsilise isiku tulumaksu lae-
kumisest. Tulumaksu laekumi-
se prognoos ületab 2015. aas-
ta tegeliku laekumise (18 300 
eurot) ca 4%. 2014. aasta tule-
musega võrreldes kasvas tulu-
maksu laekumine möödunud 
aastal 7% ehk prognoos 2016. 
aastaks on Viimsi valla jaoks  
realistlik. Valla eelarvesse, suu-
rusjärgus 1,2 miljonit eurot, 
laekuvad mitmed tulud ka val-
la enda majandustegevusest (tee-
nuse osutamine, huviharidus-
tasud, lasteaia kohatasud, ta-
sud teistelt omavalitsustelt val-
la koolides käivate laste eest, 
üürid, rendid, trahvid, vee-eri-
kasutustasud jne). Maamaksu 
laekumist on prognoositud 2,5 
miljonit eurot, reklaami- jm 
väiksemaid makse on tuluna 

Kuriteokahtlus Haabneeme staadioni 
kinnistu võõrandamistehingul

Halduse nõukogu liige Kristel 
Menning rikkusid seadusest tu-
lenevat hoolsus- ja lojaalsus-
kohustust äriühingu ees, samu-
ti kohustust järgida juhtorgani-

eelarvestatud summas 45 000 
eurot.

Kuna Viimsi elanik on vä-
ga noor, on eelarve kuludest 

kõige suurema osakaaluga ha-
riduse valdkond (koos haridus-
toetuse lisandumisega u 13 mil-
jonit eurot). Haridusvaldkon-

da prognoositud kulud moo-
dustavad ligi poole kogu valla 
eelarvest. Lisaks valla enda 
koolide ja lasteaedade kohata-
sudele makstakse haridusvald-
konna eelarvest ka tasud teis-
tele omavalitsustele (peamiselt 
Tallinna linnale), kui meie val-
la lapsed õpivad sealsetes koo-
lides ja lasteaedades. Samuti 
toetab vald eralasteaedu ning 
osaliselt kaetakse koolide ja las-
teaedade toitlustamisega seo-
tud kulusid. 

Laenud ja investee-
ringud
Investeeringuid on 2016. aas-
tasse kavandatud 1,9 miljoni eu-
ro ulatuses. Nendest suurem 
osa (ligi 900 000 eurot) läheb 
valla teede ehituseks ja re-
konstrueerimiseks. 2016 on ka-
vas teostada ka mitu projekti-
põhist investeeringut – ühe uue 
lasteaia ja kahe kergliiklustee 
ehitamine. Väiksemas mahus on 
kavas arendada tervisespordira-
du, investeerida keskkonnakait-
sesse, tänavavalgustusse jne. 

Kooskõlas rahandusminis-
teeriumiga on kavandatud ühe 

kõrge marginaaliga laenu refi-
nantseerimine. 

Kokku on laenude (põhiosa 
+ intressid) tasumiseks eelar-
vestatud 3,3 miljonit eurot. 
Prognoosime, et 2016. aasta 
lõpuks on valla laenukoormuse 
jääk ca 19 miljonit eurot,  mis 
moodustab valla aastaeelarvest 
(seadusega sätestatud piirmäär) 
alla 60% senise 80% asemel, 
mis on koos sildfinantseerimi-
sega ja seotud europrojektide-
ga. See annab meile võimaluse 
asuda kavandama uusi inves-
teeringuid järgnevatel aastatel.

Riigieelarvelised 
eraldised
Jaanuari seisuga ei ole valla 
2016. aasta eelarvesse arvesta-
tud veel riigieelarvelisi eraldisi 
– haridustoetust koolidele, toe-
tust valla teede korrashoiuks, 
väikesaarte toetust ja mitmesu-
guseid riiklike sotsiaaltoetusi. 
Hinnanguliselt võib prognoo-
sida, et Viimsi vallale laeku-
vad need eraldised summas ca 
4 miljonit eurot. Need lisatak-
se eelarvesse peale toetussum-
made ametliku kinnitamist. 

Valla 2016. aasta eelarve on kinnitamiseks valmis
Kokkuvõtteks
Ehkki kõik eelarved – nii riigi, 
omavalitsuse, äriorganisatsioo-
ni kui ka iga pere kulud-tulud 
–  on alati seotud määramatuse-
ga, sest kõiki ootamatusi 100% 
ette ei näe, on Viimsi valla 2016. 
aasta eelarve ka erinevate riski-
dega toimetulekuks üsna hästi 
valmis. Eelarve koostamisel on 
jälgitud senisest põhjalikumalt 
üldisi majandusprognoose ning 
nagu on heaks tavaks – arves-
tatud on ka võimalikke väliseid 
tegureid (sh majanduse langus 
jne). Erakorralisteks olukorda-
deks on valla eelarves arvesta-
tud reservidega ning lisaks on 
kavandatud ka likviidsusvaru. 
Selleks, et jätta piisavalt vahen-
deid kohustuste täitmiseks va-
hetult pärast 2016. aasta lõppu 
2017. aasta eelarve kinnitamise 
eel, on 2016. aasta eelarve ka-
vandatud ülejäägiga u 700 000 
eurot. Samuti on aastatega üha 
läbipaistvamaks muutunud val-
la kogu konsolideerimisgrupi 
(vald + valla tütarettevõtted) 
rahade ja eelarvete liikumine. 

Randar Lohu
Rahandusameti juht

Viimsi valla 2016.aasta planeeritav eelarve on enam kui 30 miljonit 
eurot. Foto Fotolia

madis saretoki poolt volikogu ja vallavalitsuse loata maha müüdud endise staadionikinnistu tulevik on 
teadmata, kuid hetkel tegutseb seal kõigi Haabneeme elanike rõõmuks veel liuväli.

te omavahelistes suhetes hea 
usu põhimõtet ning kuritarvi-
tasid nõukogu liikmete usal-
dust, mille tagajärjel põhjusta-
sid vallale reaalse varalise kah-
ju suures ulatuses. 

Politseile ja prokuratuurile 
edastatud kuritoekaebuses on 
esile toodud, et Madis Saretok 
sõlmis staadioni kinnistu müü-
gilepingu ootamata ära nõuko-
gu otsust. Madis Saretok tegut-
ses vastuolus ettevõtte nõuko-
gu seisukohaga, et vaja on teos-
tada täiendavaid toiminguid en-
ne kinnistu müümist. Sisuliselt 
puudus ka nõukogu nõusolek 
müügitehingu tegemiseks – kui-
gi vastav otsus vormistati, on 
koosoleku protokollist ühe-
selt arusaadav, et see oli vastu 
võetud tingimuslikult ning sel-
lisel viisil müügilepingu sõl-
mimiseks nõukogu nõusolek 
puudus. Ühtlasi esitas Madis 
Saretok nõukogule valeinfor-
matsiooni müügi vajalikkuse as-
jaolude kohta ning varjas, et 
tehing oli juba toimunud. “Ma-
dis Saretok müüs teadlikult 
Haabneeme staadioni 180 000–
280 000 eurot turuhinnast oda-
vamalt, põhjustades vallale va-
ralise kahju vähemalt 180 000 
eurot, st kahju suures ulatu-
ses,” märgitakse uurimisorga-
nitele esitatud avalduses.

“Kristel Menning ei täit-
nud nõukogu liikmena hool-
sus- ja lojaalsuskohustust et-
tevõtte omaniku – Viimsi valla 
– ees, kui teadlikult eksitavaid 
andmeid esitades üritas koos-
kõlastatult Madis Saretokiga 
veenda teisi nõukogu liikmeid 

Haabneeme staadioni müügi va-
jalikkuses oluliselt alla turu-
hinna ja kiirelt ehk sisuliselt ta-
gantjärele saada nõukogu nõus-
olekut müügilepingule, mille-
ga valla vara võõrandati vähe-
malt 180 000 eurot alla turu-
hinna,” võtab valla esitatud ku-
riteoteade kokku etteheited 
Kristel Menningule.  

Prokuratuurile on tehtud et-
tepanek algatada kriminaalme-
netlus KarS § 2172 lg 1 tun-
nustel. Koalitsioon on seisuko-
hal, et edasine koostöö Madis 
Saretokiga asjaolude täieliku 
selgumiseni jätkuda ei saa.

Vallavanem Alvar Ild kin-
nitas, et Viimsi vallavalitsus 
teeb kõik endast oleneva, et 
tehing tagasi pöörata ja vallale 
kahju tekitanud inimesed vas-
tutusele võtta. “Volikogu liik-
mena on Madis Saretokil rah-
va mandaat ja usaldus, mis 
peaks eeldama, et ta ausalt ja 
südamega oma tööd teeb. Tä-
nane olukord on aga kahetsus-
väärne. Loodan väga, et ka õi-
gusorganid siin oma otsuse tee-
vad,” sõnas Ild.

Praegu jätkab Viimsi Hal-
dus OÜ juhtimist ajutiselt ame-
tisse nimetatud Raul Vanem, 
kes varem oli ametis Viimsi 
Vesi ASi juhina. Viimsi Hal-
dus OÜ nõukogu jätkab alates 
12.01.16 4-liikmelisena koos-
seisus Aarne Jõgimaa, Oksana 
Šelenjova, Margus Kruusmä-
gi ja Ain Pinnonen. Nõukogu 
moodustati kehtiva koalitsioo-
ni kõigi partnerite ühest esin-
dajast.

Viimsi vallavalitsus

madis saretok. Foto priit simson, ekspress meedia
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Algas kollektiivide regist-
reerimine 2017. aasta Xii 
noorte laulu- ja tantsu-
peole “mina jään”.

XII noorte laulu- ja tantsupeo-
le registreerimine toimub laste 
ja noorte kollektiividele 22. veeb-
ruarini 2016. Selleks tuleb kol-
lektiivi ühel esindajal täita lau-
lu- ja tantsupeo elektroonili-
ses registris aadressil register.
laulupidu.ee kollektiivi nimel 
taotlus.

Laulupidu tõstab esile uue 
põlvkonna heliloojate loomin-
gu ning kogemustega dirigen-
tide kõrval saavad oma esime-
se laulupeo kogemuse ka mit-
med noored dirigendid. Noor-
te laulu- ja tantsupeo teema 
“Mina jään” on otsekui allki-
ri, mis seob meid oma juurte-
ga, ükskõik kuhu elutee meid 
maailmas ka viib. See on põl-
vest põlve hoitud vaimne ja väär-
tuspõhine side Eestiga, mis sü-
gaval südames meid ikka siia 
tagasi tõmbab.

Noorte laulupeo peadirigen-
diks on Heli Jürgenson, tant-
supeo pealavastajaks Margus 
Toomla. XII noorte laulu- ja 
tantsupidu toimub 2017. aasta 
30. juunist 2. juulini Tallinna 
lauluväljakul ja Kalevi staa-
dionil.

Laulu- ja tantsupeo etteval-
mistamisel löövad kaasa mitmed 
Viimsi inimesed. Tantsupeo üld-
juht on Viimsis kasvanud ja 
koolis käinud Margus Toomla, 
kes töötab ka Pirita vaba aja 
keskuse direktorina. Viimsi Koo-
li õpetaja Maido Saar, kes ol-
nud ise üldjuht, on nüüd tant-
supeo liigijuht (7.–9. klasside 
segarühmad) ning üks tantsu-
peo assistent on Püünsi Kooli 
õpetaja Hele Pomerants. Laste-
kooride liigijuht on Janne Fri-
dolin ja laulupeo puhkpillior-
kestrite ühe pala dirigent Viim-
si vallavalitsuse kultuuri- ja 
spordiameti juht Ott Kask.

Janne Fridolin: 
“et laulmisest oleks 
rohkelt rõõmu”.
Janne, olete lastekooride lii-
gijuht. Kas peo repertuaar on 
paigas ja missugune see on?

Lastekoori repertuaar on 
sündinud nelja dirigendi paka-
tavast sünergiast ning mulle tun-

2. veebruarini! 
Viimsi Aasta tegu 2015
Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki viimsilasi appi, et vali-
da Viimsi Aasta tegu 2015 väärilist sündmust. Tunnustuse 
vääriliseks võib saada ettevõtmine, mis aasta jooksul on 
Viimsi vallale või viimsilastele olnud olulise tähtsusega. 

Ettepanekud on oodatud kuni 2. veebruarini e-posti aad-
ressil aastategu@viimsivv.ee või paberkandjal aadressil Viim-
si vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harju maakond 
74001. Vallavalituse tänukirjaga avaldatakse tunnustust kon-
kursi võitnud ja enim mainitud teo kordasaatjaid, innustades 
neid jätkuvatele ettevõtmistele ning tänades Viimsi elu rikas-
tamise eest! Lisainfo: Ott Kask, kultuuri- ja spordiameti juha-
taja (ott.kask@viimsivv.ee). 

Viimsi vallavalitsus

Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki valla lapsi ja noori joonistus- ja 
esseevõistlusel kaasa rääkima, millisena näevad meie lapsed 
Viimsit nii täna kui ka tulevikus. Noored ongi meie valla tulevik! 

Kui oled vanuses 12–18 aastat,…
…esita võistlusele vabas vormis kirjutis (kirjand, jutustus, essee 

jne) teemal, miks Sinu arvates on Viimsis hea elada ja millisena näed 
oma koduvalda tulevikus. Kirjutise pikkus on kuni kolm A4 lehekül-
ge. Lisa tööle kindlasti ka oma nimi, vanus, klass ja kool, kus õpid. 

Kui oled noorem kui 12 aastat,…
…saada oma mõtted, mida Sina koos sõprade, lasteaiarüh-

ma, klassikaaslaste või perega Viimsis märkad, miks Sinu pere või 
kaaslaste arvates on Viimsis hea elada ja milline võiks olla Viimsi 
tulevik, kas joonistuse, kleepimistöö või muude loovate vahendi-
tega tehtud pildina. Pildi võid kokku panna nii üksi kui ka pere või 
kaaslastega koos. 

Noorte laulu- ja tantsupidu ootab osalejaid

dub, et tänu mõnusale oma-
vahelisele koostööle on meil 
kaasakiskuv ja tore laulude va-
lik. Repertuaar ei sünni üleöö, 
oleme koos töötanud pea aasta, 
et valida väga paljude ja väga 
heade laulude seast. Lisaks lae-
kus lastekoori liiki 11 uudis-
teost, mis erinevatel põhjustel 
meie kavva ei sobinud, kuid 
mille seas on tohutult palju ilu-
sat muusikat, mis jõuab koo-
rideni loodetavasti uudisloo-
mingu laulikuna.

Laulupeol on jutustada oma 
lugu, mis oli kõikide liikide 
repertuaari valiku aluseks. Nii 
leiab ka lastekoori liigis muu-
sikat klassikast kaasajani. Üheks 
kriteeriumiks on tuntud heli-
looja noorpõlves kirjutatud teos 
– lastekoorid esitavad Gustav 
Ernesaksa 29-aastaselt kirjuta-

tud laulu “Päev läheb puudele 
punane”. Klassika alla liigitame 
ka esimese etnodžässitähena 
tõusnud ansambli Collage’i lau-
lu “Mets neidude vahel”, mis 
kõigi nelja laulu kontekstis on 
kokkutulemise, üheshingamise 
lugu. Siit algab lastekoori lii-
gisisene temaatika – tüdrukud 
on õhtu hakul kokku tulnud, 
et lugusid jutustada, tantsida 
ja lõpuks lihtsalt unistada... 
Tantsulooks on Curly Stringsi 
“Maailm heliseb”, väga vah-
vas Tõnis Kõrvitsa loodud 
seades ning koerograaf Regi-
na Rebase tantsusammudega. 
Unistada oma väikesest para-
diisist, oma maast ja oma sõp-
radest saame Mari Jürjensi 
lauluga “Paradiis”, mille koo-
riseade on loonud minuga ühes 
külas – Randveres – elav muu-
sik Andres Lemba. Selle laulu 
teeb eriliseks mitmekümne ki-
tarriga orkester, mille partiid 
jõuavad ka koolidesse ning mi-
da kõik kitarrihuvilised saavad 
mängida oma kooli lastekoori
esituse saateks. Kuna repertuaar 
sünnib koostöös, siis tõstan esi-
le nende laulude taga seisvaid 
imetoredaid dirigente. Laste-
koori liigis on minu kolleegi-
deks Toomas Voll, Ulrika Grau-
berg ja Ingrid Roose.

Millised sammud nüüd peo 
ettevalmistamisel järgnevad?

Käib kibekiire töö lauliku-
te trükki saatmisega – kuigi 

laulud on koos, vaadatakse üle 
partiid, uutele ühendkoorilau-
ludele tehakse uued partiid. Pa-
ralleelselt oleme salvestanud 
kõik liigilaulud, et neid oleks 
võimalik õppematerjalina ka-
sutada. Tulemas on nn terepäe-
vad, kuhu ootame kõiki huvili-
si esmast tutvust tegema lau-
lupeo idee ja repertuaariga. 2. 
ja 3. aprillil ootame aga kõiki 
õpetajaid juba laulupeo semi-
narile, kus on võimalik kõigi 
laulude ja dirigentidega juba 
lähemalt tutvuda.

Missuguste ootustega ise 
peole vastu lähete?

Praegu on sees selline mõ-
nus ärevus, ootan laulupeo se-
minari ja kohtumist muusika-
õpetajatega. Loodan südamest, 
et lastekoori kava meeldib nii 
lastele kui ka õpetajatele. Et 
õppimisprotsess oleks mõnus 
ja mitte üleliia raske... ega ka 
liiga lihtne. Kõike peaks olema 
parasjagu, kuid rõõmu laulmi-
sest kõige rohkem! Soovin, et 
laulukaare alla kogunevad sä-
ravate silmadega lauljad, kelle 
laulus ja olemises peegeldub 
nende aeg, kodu, inimesed, juu-
red ja maa. Ja et selle kõige üle 
mõlgutades sünniks laulukaare 
all uus vaimsus.

Mitmes kord see teil on 
juba peoga seotud olla ja kui-
das?

Laulupeo rongkäigus olen 
isa kukil marssinud juba päris 

pisikesena, lasteaialapsena. Esi-
mesed eredamad mälestused lau-
lupeost ja eriti sinna sõidust on 
pärit algkooliajast, kui kodu-
linnas Jõgeval kõik väikesed 
lauljad ja tantsijad rongi peale 
pandi, kahetised tunded saat-
jateks – ühelt poolt hirm ilma 
emata suures linnas olla, teiselt 
poolt uhke ja vägev tunne lau-
lupeoproovides, kuni õnnepi-
sarateni välja.

Esimese lastekoori viisin lau-
lupeole tudengina aastal 2002, 
kui töötasin Sõle Gümnaasiu-
mis. Sealt edasi olen igal lau-
lupeol osalenud kui kollektii-
vijuht, sel korral aga esimest 
korda laulupeodirigendina. Suu-
re kogemuse olen saanud tänu 
dirigenditööle piirkondlikel ja 
maakondlikel laulupidudel ning 
XVII üliõpilaste laulu- ja tant-
supeo Gaudeamus kunstilise ju-
hina.

Olete Viimsi elanik. Kas 
on juba umbkaudu teada, pal-
ju rahvast siit peole minna 
soovib?

Registreerimine alles algas. 
Kuid loodan väga, et nii Viim-
si, Haabneeme, Randvere, Püün-
si kui ka Prangli koolis on pal-
ju laulukoore, kes selle teekon-
na ette võtavad.

Laulupeoprotsess on minu 
arvates üks võimsamaid ha-
ridushoobasid, mis kujundab 
väärtushoiakuid ning avab nii 
mõnigi kord meis endis uued 
tahud. Selles osalemine tähen-
dab olla üks osa riitusest, mille 
lõppedes tunned ennast pare-
ma ja puhastunud inimesena. 
Miks mitte seda ka seekord 
kogeda!

margus Toomla: 
““mina jään“ väär-
tustab põlvkondade 
sidet”.
Olete tantsupeo üldjuht, mida 
see amet endaga kaasa toob?

Ennekõike on see suur rõõm 
tuua Eestimaa noored kokku ja 
luua neile meeldejääv tantsu-
pidu. See on ka suur vastutus 
kultuuripärandi hoidmise ja eda-
sikandmise ees. On oluline õpe-
tada lastele meie esivanemate 
tantsukultuuri. Pealavastaja amet 
hõlmab paljuski lavastusmees-
konna ja lavastuse juhtimist.

Meeskonnaga valime välja 
muusika ja tantsud ning pane-

me paika repertuaari raskusast-
med erineva vanuseastmes las-
tele. Tulevasel peol on olulisel 
kohal ka sõnaline narratiiv ja 
selle lavastamine tantsuplatsil. 
Tantsude ja muusika valik sõl-
tub üldjoones kahest tingimus-
test: muusika ja koreograafia 
peab olema eakohane ja hästi 
tantsitav ning muusika peab 
sobima peo narratiiviga. Tu-
levasel peol kõlab mitu lugu 
esmakordselt – näiteks “Kad-
rid-Mardid”, mis jutustab meie 
rahvakalendri tähtpäevadest ja 
santide humoorikast rivaalitse-
misest. Esimesi tantse hakka-
me tantsuõpetajatele õpetama 
juba märtsis ning teise osa tant-
sudest õpetame septembris.

Mille poolest tuleb 2017. 
aasta pidu eriline?

Lavastuse teljeks on meie 
põhjamaisele loodusele iseloo-
mulik aastaaegade vaheldumi-
ne ja jutustus kullakera hoid-
misest. Mida varem pole ol-
nud, on see, et peaosatäitjad – 
vanaisa ning noormees ja neiu, 
Koit ja Hämarik – jutustavad 
loo päikese ehk kullakera hoid-
misest lauldes. Selle jutustuse 
ja originaalmuusika loojaks on 
Maian Kärmas. Noored, kes 
2017. aasta peol osalevad, võ-
tavad lavastuses vastu vanaisalt 
kullakera ja annavad lubaduse 
seda hoida. “Mina jään“ peo 
sõnumina on siinkohal tõde-
mus ja lubadus hoida ja edasi 
kanda meie põlvest põlve väär-
tusi, kogemusi, teadmisi. See 
on side põlvkondade vahel, mis 
väärtustab minu maad, minu 
juuri, minu kodu, minu inimesi, 
minu aega.

küsis 
Annika Koppel

Tantsivad tantsupeo liigijuhid. Fotod Annika Koppel

Janne Fridolin on lastekooride 
liigijuht.

margus Toomla õlul lasub 
tantsupeo üldjuhtimine.

2. veebruarini! millisena näed sina Viimsit?
Töid ootame hiljemalt 2. veebruaril 2016: 
- e-posti aadressil press@viimsivv.ee;
- posti teel (aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi 

alevik, 74001 Harjumaa); 
- Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) infolauda, kuhu selle võib 

tuua. Lisa tööle kindlasti ka pildi allkiri, autori(te) nimi/nimed ja 
vanus(ed). 

Töödes ei hinda me niivõrd kunstilist teostust kui loovust ehk 
mõtet/sisu ja kaasahaaravust. Kaasahaaravamad kirjatööd ja pil-
did avaldame käesoleva aasta jooksul Viimsi Teatajas, valla vee-
bilehtedel jm ning parimatele kaasalööjatele on loomulikult ka 
auhinnad! Lisainfo: www.viimsivald.ee. Seega soovime kõigile 
noortele head sulejooksu ja loovat mõttelendu! 

Viimsi vallavalitsus 
Viimsi Teataja



Viimsi valla 
teeilmajaamad
Alates käesolevast talihooldeperioodist on valla 
elanikel võimalus jälgida valla teeolusid kahe 
Viimsi valla teeilmajaama kaudu – pärnamäe 
teeilmajaam ja Rohuneeme teeilmajaam. 

Teeilmajaamade katsetused algasid juba detsembris, jaa-
nuari keskpaigast on mõlemad ilmajaamad 100% töös.

Teeilmajaamade koond-
infot saab vaadata teeilma-
jaamade lehelt (www.teeilm.
teeinfo.ee), kus on välja too-
dud vastava piirkonna õhu-
temperatuur, teekatte tempe-
ratuur, teeseis, tuule kiirus ja 
suund, kastepunkt jm liikle-
jale oluline info. Lisaks on 
Viimsi piirkonnas kajastatud 
ka kahe Randvere tee teekaa-
mera pildid.

Kommunaalamet

Lume väljavedu 
valla teedelt
Lumerohke talve tõttu on Viimsi valla teedel 
alustatud lume väljaveo töödega.

15. jaanuaril tehti algust lume väljaveo töödega, mis kes-
tavad, kuni ilmaolud seda nõuavad. Tööde eesmärk on 
tagada ohutu liiklemine jalakäijatele ja sõidukijuhtidele. 
Lumi veetakse ära ristmikelt ja ülekäiguradade juurest, 
kus see takistab nähtavust, samuti teedelt, kus lumevallide 
tõttu on liiklemine raskendatud. Väljaveetav lumi ladus-
tatakse Tammepõllu tee äärsele haljakule, kus see saab 
hiljem osaks lumelinnast. Lume väljaveo töid teostatakse 
öisel ajal kuna päeval segab töid liiklus ja võib tekkida 
liiklusohtlikke olukordi. Öised lume väljaveo tööd võivad 
põhjustada müra, palume selles osas mõistvat suhtumist. 
Märgime täiendavalt, et Viimsi valla avaliku korra eeskir-
jaga on öörahu ajal lubatud teetööde teostamine vastavalt 
eeskirja § 3 lõikele 2 punktile 4.

Kommunaalamet
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Käesolev lumerohke talv 
tõi kaasa tõsise katsu-
muse hooldajale, lisaks 
on sellega kaasnenud 
hulgaliselt probleeme, 
mille lahendamisele saa-
me igaüks kaasa aidata.

Teele parkivad autod 
– tagajärg hooldamata 
tee
Üheks suurimaks probleemiks 
talihoolde teostamisel on sõi-
duteele ja tee äärde pargitud 
autod – parkimiskeelualas ole-
vad autod, värava taha jäetud 
autod, tee peal olevad autod, 
teepeenral olevad autod jne. 
Kui hoovis on ruumi auto par-
kimiseks, siis tuleks auto sinna 
ka parkida, mitte jätta tee äär-
de. Viimsis on mitmeid piir-
kondi, kus on probleeme teele 
pargitud autodega – Miidu-
ranna, Metsakasti, Haabneeme, 
Püünsi, Muuga, Randvere. Kui 
auto jäetakse tee äärde, siis 
sahk ei pääse autost mööda ja 
tee jääb lahti lükkamata. Hil-
jem aga laekuvad valda kae-
bused, et tee on lükkamata, siis 
on aga vaja saata sahk eraldi 
antud teed lükkama ja võtta 
teiselt objektilt maha ning see 
tekitab kogu logistikas prob-
leeme ja seeläbi hilineb hoole 
mitmes piirkonnas. Saha laiu-
sed varieeruvad, alates 2,5 meet-
rist (kõnniteed) kuni 3,5 meet-
rini (sõiduteed). Nii tuleb jäl-
gida, et teel oleks piisavalt 
ruumi sahaga läbisõiduks (mi-
nimaalselt 4 m). Vallas on nii-
gi palju kitsaid tänavaid ja 
kohti, kus on teemaale paigal-
datud hekke ja põõsaid. Kui 
sinna panna veel auto, siis on 
tulemuseks hooldamata tee. Pa-
lume kõikidel elanikel auto-
sid mitte parkida teele või jät-
ta parkimiskeelualasse ning 
palume arvestada hooldega. 
Kaudselt võib üks tee äärde 
pargitud auto mõjutada suurt 
ala hooldepiirkonnas ja põh-
justada sellega ümberkaudse-
tele elanikele palju pahameelt 
hoolde hilinemisega.

Liiklusseaduse § 21 lõige 
2 punkt 5 sätestab, et sõidukit 
ei tohi peatada kohas, kus pea-
tatav sõiduk teeb võimatuks teis-

Harjumaa ja Tallinna ühis-
transpordis jätkatakse 
ühtse piletisüsteemiga.

Viimsi vallavalitsus andis 15. jaa-
nuari 2016 korraldusega nr 57 
volituse Tallinna transpordiame-
tile  korraldada Viimsi valla ni-
mel riigihanget piletisüsteemi-
de haldamise, hooldamise ja 
arendamise teostaja leidmiseks 
Viimsi valla siseliinidele. Voli-
tamise eesmärk on kavandata-
va riigihankega tagada ka edas-
pidi Harjumaa ja Tallinna linna 
ühistranspordis piletisüsteemi-
de koostoimimine.

Ühtses piletisüsteemis kasu-

Ühtne piletisüsteem Harjumaal

tatakse Ühiskaarti ning muid 
e-pileti süsteemiga ühilduvaid 
kontaktivabu andmekandjaid. 
Viimsi vallas saab Ühiskaardi-
ga sõita siseliinidel V1-V7, maa-
konnaliinil 114 ja Tallinna lin-
naliinidel 1A ja 38. Maakonna-
liin 114 ja siseliinid kuuluvad 

ühtsesse Harjumaa piletisüstee-
mi ja neil saab kasutada samu 
piletitooteid, liinidel 1A ja 38 
kehtivad Tallinna linna pileti-
tooted.

Elektrooniline piletisüsteem 
annab võimaluse müüa e-pile-
teid ja kontrollida olemasole-
vaid sõiduõiguseid kiiresti ja 
mugavalt juba bussi sisenedes. 
Selleks tuleb oma Ühiskaart 
asetada bussi sisenedes pileti-
müügiseadmele, märgistatud ko-
hale. Kassa registreerib kaardil 
oleva sõiduõiguse või müüb 
juht Ühiskaardile laetud e-raha 
eest üksikpileti. Vastavalt keh-
tivale korrale tuleb kõik oma 

sõidud registreerida ja seda kõi-
kide reisijate gruppide osas, ka 
tasuta sõiduõigust omavate rei-
sijate puhul. Ainult registreeri-
tud Ühiskaardiga sõit annab õi-
guse ühistransporti kasutada. 

Väga oluline on, et kõik ühis-
transpordi kasutajad registree-
riksid oma sõidud, sest pileti-
süsteemist saadavate andmete 
abil on transpordikorraldajatel 
võimalik senisest paremini ku- 
jundada ühistranspordi graafi-
kuid nii, et see arvestaks erine-
vate aegade koormusi ja oleks 
seeläbi tarbijale kõige mugavam.

imre saar
transpordispetsialist

Ühiskaart tuleb sõidukis 
registreerida. Foto meedium

Talihoolde kitsaskohad

te sõidukite liikumise; § 21 lõi-
ge 4 punkt 1 sätestab parkimis-
keelu kohale, kus ei tohi sõi-
dukit peatada. Teed hooldav 
mehhanism on samuti sõiduk 

ja kui takistatakse hooldussõi-
dukit, siis rikutakse liiklussea-
duse § 21 nõudeid. Karistus 
sellise teo eest on kuni 50 trah-
viühikut.

Teemaale paigaldatud 
kivid – saha remondi 
hüvitamine
Teine probleem on teemaale 
paigaldatud kivid. Teepeenrale 
või haljasalale pandud ilukivi 
võib põhjustada hooldes tõsi-
seid tagajärgi. Korduvalt on 
elanikke teavitatud, et teemaale 
ei tohi kive panna, korduvalt on 
omavalitsus teede äärest kive 
koristanud – vaatamata sellele 
on teatud kohtades kivid ik-
kagi tee äärde tagasi ilmunud. 
Tänase seisuga on hooldaja ja 
tema alltöövõtjad ära lõhkunud 
oma saha või sahamehhanismi 
7 korral. Tekitatud on kahju tu-
handete eurode eest. Lisaks ra-
hale on sellistel puhkudel jää-
nud piirkond hooldamata või 
hoole hilinenud, sest sahk on 
läinud remonti. Võtame tee-
maale paigaldatud kivide tee-
ma senisest tõsisemalt ette ning 
alustame kivide teemaale pai-
galdajate osas vajadusel vasta-
vad menetlused, kahjude teki-
tamise puhul asume nõudma 
tekitatud kahjude hüvitamist. 

Olgem sahkade vastu 
viisakad
Kolmanda kitsaskohana võib 
välja tuua elementaarse liiklus-
viisakuse sahajuhtide osas. Kui 
on näha, et sahk tuleb vastu, siis 
tasub kurvilisel teel teinekord 
hoog maha võtta ja mitte min-
na autoga üle telgjoone – saha-
juht ei saa äkiliselt pidurdada 
ja hoogu maha võtta, sest tema 
mehhanism on raske ja võibli-
bisema sattuda. On esinenud olu-
kordi, kus nn “laiutavate” juh-
tide pärast on sahajuht pidanud 
koomale tõmbuma ja seeläbi 
sõitma maha kas tähisposti või 
piirdeposti. Arvestagem hoolda-
jatega ja laseme sahad läbi. Tee-
hooldajad teenindavad liiklejaid 
ja aitavad sõidukitel turvaliselt 
liigelda – oleme viisakad auto-
juhid ja vastame samaga.

Kui saame eelpool nime-
tatud kitsaskohtadest üle, siis 
sujub talihoole kindlasti olu-
liselt sujuvamalt ning tagatud 
on parem logistika ja seeläbi 
ka parem kvaliteet.

Alar mik
Kommunaalamet

see sõiduk on lihtsalt teele 
pargitud, sahajuht pidi ka siin 
puhastama muru ja haljasala 
(teadmata, kas seal on kive või 
põõsaid), et edasi minna oma 
marsruuti pidi. selliselt pargitud 
sõiduk takistab hooldussõidukil 
teel liiklemist.

Näide Haabneemest: sõidukid on pargitud selliselt, et takistavad 
hooldussõidukil möödasõitu – kõrge äärekivi ja küljepeegli vahelt 
sahk läbi ei mahu. Lisaks asuvad sõidukid keelualas. sahk ei saa 
teid hooldada, sahajuht on lähenenud loominguliselt ning lükanud 
puhtaks osaliselt haljasala. Fotod Teede ReV-2

Veokid ja kastid tuleks parkida kohtadesse, kus on parklad või 
tee laiendused. siin ei saanud laia sahaga veokist mööda, tuli 
kitsa sahaga minna. Kogu logistika ja helistamine nõuab aga 
lisaaega.

et kaubikust mööda põigata, 
tuli puhastada osaliselt haljas-
ala. Hea, et kinnistuomanik 
polnud sinna kive paigaldanud, 
muidu oleks sahk puruks läinud 
nagu seda juba ette on tulnud.

Lumi veetakse Tammepõllu kinnistule. 

Teeilmajaamast on leitavad õhutemperatuur, õhuniiskus, kaste-
punkt, tuule kiirus ja suund, päikesetõusu ja loojangu aeg.

Viimsi valla teeilma-
jaamade veebilehed:
l Pärnamäe teekaa-
mera: www.teeilm.
teeinfo.ee/parnamae.
php3
l Rohuneeme teekaa-
mera: www.teeilm.tee-
info.ee/rohuneeme.
php3
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Talv eestimaal on jõud-
nud haripunkti ning 
päevad lähevad järjest 
pikemaks ja valgemaks. 
Kuid kindlasti on nii 
mõnigi meist omal nahal 
tunda saanud, et suvel 
kogutud energiavarud 
on nüüdseks juba üsna 
väikeseks jäänud.

Sellepärast ongi RMK Viimsi 
looduskeskuse uue aasta esime-
sed üritused pühendatud loo-
duslike nahahooldusvahendite 
valmistamisele. Jätkame juba 
varasemast tuttava looduse ja 
loovuse ringiga täiskasvanute-
le, mis toimub ka sel aastal iga 
kuu teisel teisipäeval. Veeb-
ruarist aprillini pühendume ise-
valmistatud kosmeetikatoode-
tele. 

Looduse ja loovuse ringi-
dega alustame 9.veebruaril kell 
18.00. Seekord valmistame huu-
lepalsamit, mille olulisemaks 
koostisosaks on kuusevaik. Osa-
lustasu 7 eurot.

Osalussoovist anna palun 
märku e-posti aadressil viimsi.
looduskeskus@rmk.ee või te-
lefonil 5340 7513.

RmK Viimsi looduskeskus

Looduse ja loovuse ring 
alustab taas

Kuusk on kaunis ja kasulik puu, mille vaiku kasutatakse isegi 
kosmeetikatoodetes. Foto RmK

esseekonkurss noortele
Julgustame noori kirjeldama oma visiooni 
eesti ühiskonnast, kui me jooks alkoholi poo-
le vähem ja ei suitsetaks. 

Kutsume üles arutlema selle üle, kuivõrd 
keskkond meie käitumist mõjutab. Kuidas tähis-
taksime sündmusi, maandaksime stressi, leiak-
sime sõpru ja tooksime ellu põnevust, kui suit-
setamine ja alkoholitarbimine oleks tabu, mitte 
norm?

Esseekonkursile on oodatud osalema kõik 
8.–12. klasside noored. Konkursil toimub arves-
tus vanusegrupis: 8.–9. klass ja 10.–12. klass.

Esseid ootame kuni 10 000 tähemärgi ula-
tuses teemal “Milline oleks Eesti, kui keegi ei 
suitsetaks?” või “Milline oleks Eesti, kui inime-
sed jooksid poole vähem?”.

Palume esitada essee eesti keeles, doc-vor-

mingus, ning lisada sellele autori ees- ja pe-
rekonnanimi, vanus ja kontaktandmed (e-posti 
aadress ja kontakttelefon) hiljemalt 10. veeb-
ruaril e-posti aadressil essee@terve-eesti.ee.

Esseesid hindab žürii ning hindamisel pee-
takse silmas, kuivõrd argumenteeritult suude-
takse oma seisukohti kaitsta. Mõlemast vanu-
sekategooriast ja teemast valitakse välja pari-
mad kirjutajad, kes saavad auhinnaks tahvelar-
vuti Samsung Galaxy Tab.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja 24. veeb-
ruaril 2016.

Esseekonkurss on osa “Joome poole vähem!“ 
projektist, mida rahastavad Norra toetused ja 
sotsiaalministeerium. Lisainfo konkursi kohta: 
Triin Sokk, essee@terve-eesti.ee.

Terve eesti sihtasutus



Lõppeesmärk – kohtumine 
publikuga
VÕTAN JUHENDADA NÄITLEJAMEISTER-
LIKKUSE KURSUSE

Ootan osavõtjaid vanuses 18–30.

Veebruarist kuni maini tutvume ja saame 
omal nahal tunda, mida kujutab endast näit-
lejatöö köögipool. Püüame aimu saada nen-
dest saladustest, mis peituvad teatrikunsti 
imelises maailmas. Läbi lavaliste katsetuste 
ja teadmiste omandamise õpime oma osku-
si edukalt rakendama lavaliste ülesannete 
täitmisel, mis nii meid ennast kui ka publikut 
paeluksid. Kursuse lõpetame etendusega, 
mida loodame mängida rohkem kui üks kord. 

Eelnevalt registreerida kuni 8. veebruari-
ni telefonil 5192 8416. Kursus on tasuta! 

Tanel Lään
Eesti Lavastajate Liidu liige
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Viimsi raamatukogu 
direktor Tiiu Valm on 
rõõmsalt üllatunud, et 
pälvis eesti Kultuurkapi-
tali Harjumaa ekspertgru-
pi preemia lugemispro-
jektide arendamise eest. 

Tiiu Valm tuli Viimsi raamatu-
kogu juhtima 2014. aastal.

“Olen suurema osa oma töi-
sest elust tegelnud juhtimise-
ga, aga kui Viimsisse tulin, siis 
tunnetasin, et kõik see, mis ma 
noorena mõtlesin, et saab ole-
ma, kui raamatukogus töötan, 
oligi järsku siin olemas,” ütleb 
Tiiu Valm. Ta valis raamatuko-
guhoidja elukutse üldse seetõt-
tu, et tundis end võlutuna oma 
esimese raamatukogu – Tondi 
harukogu – tööst. Kuid hiljem 
ta enam sellisesse raamatukok-
ku ei sattunud. 

“Siin Viimsis tunnetan, et 
raamatukogu on inimestele eri-
liselt vajalik asutus,“ ütleb pree-
miasaaja. “Viimsis asub pearaa-
matukogu valla jaoks, on ka 
Prangli ja Randvere harukogud. 
Suurimaks väärtuseks pean, et 
meil töötab suurepärane kol-
lektiiv.“

Lugejale lähedal
Viimsi raamatukogu on erine-
vate üritustega raamatukogu igas 
eas inimestele püüdnud lähe-
male tuua. Juba viiendat aastat 
toimub laste lugemisvõistlus. 
“Igal aastal on see kasvanud 
ja loetakse hasardiga. Lapsed 
loevad suve jooksul etteantud 
raamatuid ning lõpuüritusega 
püüame neile rõõmu valmis-
tada ja tänulikud olla. Täna al-
gab laste lugemisharjumuse ku-
jundamine juba lasteaias ning 
on olnud hästi tänuväärne, et 
lasteaiad meiega koostööd tee-
vad,” rõõmustab raamatukogu 
direktor. “On toimunud palju 
toredaid kohtumisi, meelde on 
jäänud näiteks kohtumine Kert-
tu Soansiga, kes suutis lapsed 
suurepäraselt kuulama panna 
ja oma tekstidesse haarata. Põh-
jamaade infobürooga koostöös 
toimus Pipi üritus. Preemia on 
teeninud kogu meie kollektiiv, 
sest kõiki üritusi valmistame 
koos ette, igaüks paneb õla al-
la ja teeb seda, mis talle sobili-
kum ja meelepärane.”

“Julgen arvata, et raamatu-
kogu eesmärgid on täidetud ja 
tulemused head, isegi väga head. 
Viimsis elab üle 18 000 inime-
se. Viimsi raamatukogul on re-

Tiiu Valm: “Tunnustuse teenis kogu 
raamatukogu”

gistreeritud lugejaid peaaegu 
7000, aktiivseid lugejad on 
üle 4100 ja see arv kasvab igal 
aastal. Loevad kõik, alates las-
test ja lõpetades eakatega, ning 
kõikides vanuserühmades li-
sandub igal aastal lugejaid.

Töötan raamatute keskel, 
näen iga päev lugejat ja tunne-
tan tema vajadusi, olen luge-
jale lähedal, tõdeb Tiiu Valm. 
“Võib ju arvata, et raamatuko-
gus käivad vaid eakamad ini-
mesed ja kõik läheb väärama-
tult e-raamatu peale, aga nii see 
tegelikult ei ole. See ei juhtu 
enne, kui seadusandlus järele 
tuleb ja uuel põlvkonnal tekib 
harjumus lugeda raamatuid e-
lugerist.”

Ta lisab, et Viimsi raamatu-
kogul on küll kaks tahvelarvu-
tit e-raamatutega, aga autoriõi-
gus ei luba sealt uusi raamatuid 
laenutada. “Tahvli laenutami-
sel tuleb teha ka materiaal-
ne leping,” ütleb Tiiu Valm. 
“Tahvlit on siiski võrdlemisi eba-
mugav lugeda. E-raamat on en-
nekõike õppijatele. Aga samas 
tohutud andmebaasid teadus-
ajakirjadest, mida teadusraama-
tukogud ostavad – neid saab lu-

geda ainult autoriseeritud arvu-
titest sealsamas raamatukogus 
kohapeal.“

Rahvaraamatukogusse na-
gu Viimsi lisandub pidevalt uusi 
raamatuid. On küll pikad lu-
gemisjärjekorrad, aga pole ka 
erilist mõtet osta suuremas ek-
semplaarsuses kui 2–3, sest mõ-
ne aja pärast vajub populaarne 
raamat unustuse hõlma. 

Raamatukogu on ka suht-
lemise ja kokkusaamise koht. 
Ehkki Viimsi raamatukogu kim-
butab ruumikitsikus, toimuvad 
siin peaaegu igal kuul kohtu-
misõhtud huvitavate inimeste-
ga ja siia tullakse heameelega. 

“Tahan ikkagi taguda seda 
rauda, et Viimsi raamatukogu 
saaks endale sobilikumad ruu-
mid. Et vähemalt see mõte hak-
kaks arenema ja et see juhtuks 
varem kui kümne aasta pärast. 
Mul on silme eest uus Keila 
raamatukogu – mis võimalused 
sellises hoones on. Raamatu-
kogu on üks tugiteenustest ko-
halikele elanikele – tuiksoon, 
ilma milleta ei saa hakkama.”

Tee raamatukogun-
duses
Tiiu Valmi tee raamatukogun-
duses on olnud põnev. “Olen 
saanud töötada oma aja raa-
matukogunduse korüfeedega. 
See võimalus oli, kui töötasin 
1990ndate alguses kultuurimi-
nisteeriumis raamatukogundu-
se seadusi ette valmistades – 
võeti vastu rahvaraamatukogu-
de seadus. Sealt, muide, tuli käi-
bele sõna teavik, mille kultuu-
rikomisjonis käis välja Jaan 
Kross. Seaduses oli vaja loet-

leda, et kogu koosneb “raama-
tutest, ajakirjadest ja teistest in-
fokandjatest” – selline pikk lo-
hisev jutt. Jaan Kross küsis, kas 
pole siis ühte ühendavat sõna. 
Ta pakkus välja sõna “teavik” 
ja nii see läks 1993. aastal rah-
varaamatukogu seadusesse,” ju-
tustab Tiiu Valm.

Ka lahtiriigistamine oli meel-
dejääv protsess, sest tollal pol-
nud ju veel kohalike omavalit-
suste seadust, aga rahvaraama-
tukogu seadus oli. Omavalitsu-
sed alles vormusid, ja kultuu-
riministeeriumi töötajana tuli 
Tiiu Valmil nendega suhelda, 
tagada, et raamatukogud säi-
liksid ja et need viidaks uutes-
se hoonetesse. 

“Sellele kogemusele vaatan 
hea pilguga tagasi,” ütleb ta. 
“Hilisem töö Eesti Rahvusraa-
matukogus distantseeris mind 
meelisteemast. Kuigi ka siis 
oli palju suhtlemist teiste raa-
matukogudega, olid väljundid 
rohkem välismaale ja samuti 
nõudis tegelemist suur Tõnis-
mäe maja kõikide oma majan-
damisprobleemidega. Pärast 
enam kui kümmet aastat rah-

vusraamatukogu peadirektori-
na töötasin Tea kirjastuses pea-
toimetajana. Lahkusin sealt 
2013, aga selle aja jooksul sai 
mõnisada raamatut valmis teh-
tud. Raamatukogu kogemus ai-
tas otsida uusi teemasid, mida 
raamatuks teha või tuua Eestisse 
ja siin kirjastada. Kohtusin töö-
alaselt mitmete maailma suur-
te kirjastustega, nagu Harper 
Collins või Britannica jt, kelle 
raamatud on nüüd eesti keeles 
olemas. Puutusin ka kirjastuses 
üsna tihedalt raamatukogude-
ga kokku, sest raamatukogud 
on kirjastustele väga olulised 
– põhilised ostjad ikkagi.”

Tiiu Valmi lugemis-
soovitused
“Mulle meeldib lugeda. Harva, 
kui ma ei lõpeta päeva raama-
tuga. Minu meelisraamatud on 
biograafiad, ajalooline doku-
mentalistika, kirjastuse Petro-
ne Print Minu sari ja põneva 
sisuga Põhjamaade kriminaal-
romaanid. Lugemisoovitusi ja-
gada on üsna raske, sest ini-
meste kirjandushuvid on väga 
personaalsed, aga siiski soovi-
taksin mitte lugemata jätta Va-
hur Kersna “Ei jäta elamata”, 

     Olen saanud 
töötada oma 
aja raamatu-
kogunduse 
korüfeedega.  

“

Lea Dali Lioni “Joonista Val-
gus. See on kõige uue algus”, 
Ene Hioni “Valdo Pant – aas-
taid hiljem” ja Margit Kilu-
metsa “Jaak Joala. Kuulsuse 
ahelad”. Need on raamatud, mis 
avavad silmi, panevad mõtle-
ma ja kriibivad hinge. Nende 
lugemine mõjub emotsionaal-
selt kohati raskelt, aga nad on 
vajalikud, et mõista – see ongi 
elu meie ümber.

Ajaloolisest dokumentalis-
tikast on mulle erilist huvi pak-
kunud kirjastuse Vagabund sar-
jas Luukamber ilmunu: G. Viš-
nevskaja “Aeg ja elu”, D. Šos-
takovitš “Tunnistus”, N. Man-
delštam “Esimene raamat”, N. 
Berberova “Kassi hing” jt. Kah- 
juks see sari ei täiene enam 
ammu, kuna kirjastus on lõpe-
tanud tegevuse. Aga huvitav 
lugemisvara on viimati ilmu-
nutest R. Sullivani “Stalini tü-
tar. Svetlana Allilujeva erakord-
ne ja tormiline elu“ ja A. Lind-
gren “Sõjapäevikud 1939–
1945”.

Kirjastuse Petrone Print Mi-
nu sarjal on mu lugemisvaras 
eriline tähendus. Loen neid raa-
matuid siis, kui plaanin kuhugi 
reisida või pärast reisi. 

Lõpetuseks kriminaalromaa-
nid, mille lugemine sai alguse 
mitte Agatha Christie romaani-
dest, vaid Stieg Larssoni “Lo-
hetätoveeringuga tüdrukust”. Ja 
nüüd ma siis olengi krimka-
dest sõltuvuses. Kahtlemata on 
parimad Henning Mankelli raa-
matud (viimane neist “Tantsu-
õpetaja tagasitulek”), aga sa-
muti Jo Nesbø “Muretu”, 
“Kummitus” jt tema raamatud. 
Praegu avastan Saksa krimi-
kirjandust, lugedes “Lumival-
geke peab surema”, mis on 
mind köitnud nii mõnekski öö-
tunniks.

Lähiaegadel tahaksin luge-
da Mait Riismani “Veepallu-
rit”, aga sellel on veel piisavalt 
pikk lugemisjärjekord, enne kui 
see minuni jõuab.”

Annika Koppel

     Kui Viimsisse 
tulin, siis tunne-
tasin, et kõik see, 
mis ma noorena 
mõtlesin, et saab 
olema, kui raama-
tukogus töötan, 
oligi siin olemas.

“

     Võib ju arvata, 
et raamatukogus 
käivad vaid eaka-
mad inimesed ja 
kõik läheb väära-
matult e-raamatu 
peale, aga nii see 
tegelikult ei ole.

“

Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm raamatu “meie küla eided 
otsivad tarkuseteri“ esitlusel. Foto elise Rand

     mulle meeldib 
lugeda. Harva, 
kui ma ei lõpeta 
päeva raamatuga.   

“

Viimsi raamatukogu töötajad eelmisel aastal raamatukogu 
95. sünnipäeval. Foto Aime estna
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Mis sul viga on?
see on küsimus, mida inimene ju aeg-ajalt ikka 
esitab, kui ta ei mõista teise käitumist või kui 
miski on valus ja vastukarva. Aga samas, kui 
küsida seda enda käest, siis paneb see hoopis 
mõtlema sellele, millises olukorras mina hetkel 
olen, missuguses maailmas ma elan, mida ma 
tunnen ja kogen, millisena mina elu näen. Ja sa-
geli võib sellele küsimusele tegelikult vastata, et 
viga pole midagi, kuigi tahaks nii kangesti kurta!

Ka maailmas toimuvat vaadates kipub mõttesse sarnane 
küsimus – mis meil inimestel viga on? Kõik ajavad taga 
oma õigust ja oma tahtmist ja nii põrkutakse ning kaota-
takse tegelikult olulised sihid ja suunad ning tigetsetakse 
ja sõditakse. Kuid kui seda kõike laiemas pildis vaada-
ta, siis tuleb nentida, et elu maailmas on koguaeg selli-
ne olnud, sest inimestel on vaid poolik oskus tunnetada 
ja mõista, oskus vaid poolikult näha. Ja sellest tulenevalt 
on kindlasti ka hetkel läänemaailma probleemide allikaks 
kaugenemine tõelisest.

Meie kultuuri aluseks on olnud vähemasti tuhatkond 
aastat kristlus, kogu läänemaailmal isegi kahe tuhande 
aasta ringis. Enne seda aga aastatuhandeid rajanes elu 
oskusel austada maad, kus elame, hoida oma lähedasi ja 
püüelda ikka hea poole, kuigi jah, põrkumisi naabritegagi 
tuli ikka ette. Kuid nüüd on justkui kõik ununenud. Kui 
kristliku maailma keskmeks on käsk armastada, siis täna-
seks päevaks on see nii ära kärbitud, et palutakse vaid olla 
sallivad ja tolerantsed. 

Kui Jeesus õpetab, et me peaksime ka oma vaenlaste 
eest palvetama, sest vaid usk heasse on see, mis tegelikult 
saab olukorda päästa, siis liiga sageli ei osata isegi oma 
kõige lähematele ju tegelikult enam head soovida.

Nii võikski küsida ikka taas ja taas – mis sul viga on? 
Kuid selle küsimuse küsimine ei anna juurde mitte midagi, 
kui sellele ei püüta vastust leida. 

Tegelikult ei ole viga midagi, sest elu on meil arene-
nud ja heaolugi kasvanud, ime läbi oleme oma maal taas 
juba üle paarikümne aasta peremehed ja otsustajad, kuid 
ikkagi kõik kuidagi hajub ja laguneb, on ebakindel. Me 
ei oska enam head huumorit mõista, oleme kibestunud ja 
hirmul, sest meie südamed on tuimad ja kadunud on usk – 
usk heasse, usk meie maasse ja rahvasse, rääkimata usust 
Loojasse. 

Nii otsimegi kõiges vigu ja jätame nii sageli tähelepa-
nuta selle, et tegelikult selle ühe vea kõrval on palju head 
ja õiget, kuid ikka on millegipärast lihtsam näha viga kui 
head ja õnnestumist. Alati on lihtsam laita kui kiita.

See aga vajab mõttehoiaku muutmist, et meid pääseks 
juhtima see tõeline õnnevalem, mis meie südamesse on 
kirjutatud, mitte kalkuleeriv ja poolt valemit teadev mõis-
tus. 

Tegelikult on ju kõik hästi! On vaid vaja usku, et hom-
me on veel parem ning et rõõm heast on see, mis annab 
meile ka enam oskust näha ja mõista. Usu, looda ja armas-
ta, siis ongi elu ilus ja rahu südames!

mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik

HiNGeNURK

Kõiges vigu otsides jääb tähelepanuta, et ühe väikse vea 
kõrval on palju head ja õiget. 

16- ja 17-aastased saavad 
nüüd valida

Riigikogu võttis 14. jaa-
nuaril vastu seadusemuu-
datused, mis puudutavad 
kohalikel valimistel vali-
misõiguse andmist 16- ja 
17-aastastele noortele.

Sellega viis riigikogu põhisea-
dusega kooskõlla kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimise 
seaduse ja teised sellega seon-
duvad seadused. Põhiseadus-
komisjoni algatatud seaduse-
muudatuste poolt hääletas 55 
riigikogu liiget, vastu oli 30 ja 
neli jäi erapooletuks. Läbirää-
kimistel sõna võtnud frakt-
sioonide esindajad tõid välja 
oma seisukohad. Lauri Luik üt-
les Reformierakonna fraktsioo-
ni nimel, et seadus on usalduse 
märk noorte suunas. Tema sõ-
nul on noored selgelt väljenda-
nud oma soovi kaasa rääkida ja 
antud eelnõu oli nende algatus. 
“Mida suurem osa ühiskon-
nast on meie elu edendamisse 
kaasatud, seda parem,” ütles 
Luik. “Seadus võimaldab ala-
tes 2017. aastast kohalikel va-
limistel kaasa rääkida 24 000 
noorel vanuses 16–17 aastat.” 

Lauri Luik tõi välja seadu-
se positiivsed mõjud ja märkis, 
et valimisea langetamine aitab 

tõsta noorte valimisaktiivsust, 
aga õpetab ka otsustama ja vas-
tutama.

Kadri Simson selgitas, miks 
Keskerakonna fraktsioon sea-
duse vastu hääletas. Tema sõnul 
pannakse noortele küll kohus-
tus osaleda valimistel, mida 
paljud neist ka kasutavad, küll 
aga ei usaldata neid kandidee-
rima. Konservatiivse Rahva-
erakonna fraktsiooni esindaja 
Mart Helme avaldas arvamust, 
et valimisea langetamisega võib 
jõuda koolidesse parteide pro-
paganda.

Sotsiaaldemokraatliku Era-
konna fraktsiooni esindaja Kal-
vi Kõva juhtis tähelepanu, et 
riigikogu on juba antud küsi-
muses muutnud põhiseadust, sel-
le teemaga tuleb lõpuni minna 
ja noortele valimisõigus anda. 
Vabaerakonna fraktsiooni esin-
daja Jüri Adams ütles, et vali-
misea langetamiseks anti õigus 
põhiseaduse muudatusega, kuid 
antud seadus paneb paika, kui-
das välistatakse hääleõigus nen-
del mõnesajal noorel, kes oma 
vaimse puudulikkuse tõttu ei saa 
minna hääletama.

epp-mare Kukemelk
Riigikogu pressiteenistus

ARVAmUs
merilyn sepp, 17-aastane õpilane: Palju 16+ 
noori on väga teadlikud ja huvitatud poliitika 
teemadel kaasa rääkimisest ning valmis valima 
minema. Kuid samas seal kõrval on terve hulk 
noori, keda omavalitsuse poliitika täna kahjuks ei

huvita. Kõige ohtlikum, kui sellise olukorra puhul tekib võima-
lus, et noored, kes ei ole veel valmis valima, mõjutavad tule-
musi oma “lähen lihtsalt valin kellegi” suhtumisega. Täna on 
minu silmis kohaliku omavalitsuse tasandi poliitika meie valla 
noorte jaoks veidi tagaplaanil, selle parandamiseks tuleb kind-
lasti teha teavitustööd. 

Karl Koost, 19-aastane üliõpilane: Poliitiliselt 
korrektne oleks ilmselt öelda, et noorte valmis-
olek valima minema oleneb neist endist. Mina 
julgen öelda, et enamus 16-aastased noored on 
võimelised hindama informatsiooni, millega nad

igapäevaselt kokku puutuvad, olgu see siis uudiste vahendusel 
või lihtsalt omavalitsust vaadeldes, ning seejärel vastu võtma 
otsuse, mis mõjutab neid ning nende kogukonda.

Tundub, et noored hakkavad üha enam tundma huvi poliiti-
kast osavõtmisest, seda näitab ka suurenenud huvi Viimsi noor-
tevolikokku kandideerimisel möödunud aastal. Arvan, et noorte 
valijate arv üllatab positiivselt paljusid ning noored oskavad ka 
ratsionaalselt ning argumenteeritult oma valikuid selgitada. 

Tänu tublile tööle valla poolt uudiste postitamisega Face-
booki on enamus 16-aastaseid vähemalt teadlikud peamistest 
probleemidest, saavutustest, eesmärkidest jne. Lisaks käsitle-
takse ka Viimsi Koolis vallavalitsuse temaatikat, nii et noored 
on valla tegemistest informeeritud. 

Janek murakas, noorsoo- ja haridusameti ju-
hataja: Kas noored on valmis kohaliku omavalit-
suse valimistel hääletama? Kõige õigem vastus 
oleks ilmselt, et osa on ja osa ei ole kohe kindlas-
ti. Minu seisukoht on tingitud peamiselt sellest,

et nende teadmised on pigem piiratud. Kuigi kohaliku omavalit-
suse teema on sees 6. klassi ühiskonnaõpetuse õppekavas, on see 
ikka väga varajane iga ja kohati jääb selles eas lastele veel arusaa-
matuks, mis vahe on kohalikul omavalitsusel ja keskvalitsusel. 

9. klassis pühendatakse kohalikele omavalitsustele juba roh-
kem aega ühiskonnaõpetuse tundides, ent selles klassiastmes on 
huvi pigem leige. Poliitika ei köida selles vanuses noori just eriti. 

Loomulikult leidub erandeid. Mõned üheksandikud osalevad 
vägagi varmalt poliitilistes diskussioonides ning neil on ka vasta-
vad teadmised, et seda teha. Pigem on taolisi noori aga vähem 
kui neid, kes lihtsalt asja ära õpivad ja pärast juba unustavad.

Kindlasti peaksid ühiskonnaõpetuse õpetajad kohaliku oma-
valitsuse teemasid ühena esimestest uuel õppeaastal lahkama 
hakkama, sest kohalikud valimised on juba oktoobris. Õppeka-
va järgi minnes jõutakse kohalike omavalitsuste teemani ta-
valiselt alles novembris-detsembris. Kool tervikuna, ehk kõik 
õpetajad, peaksid kindlasti rõhuma sellele, et põhikooli lõpu-
klassi õpilased suudaksid infot võimalikult kriitiliselt hinnata. On 
ju valimiste eel infot väga palju ja suur osa sellest igal juhul ka-
heldava väärtusega. Minu kui endise ühiskonnaõpetuse õpetaja 
peamine hirm seisnebki selles, et sellises vanuses noortega on 
kogenud poliitikutel väga hea manipuleerida ja seeläbi nende 
hääli endale haarata. Võib-olla on see hirm alusetu, ma loodan 
seda, aga eks seda näitavadki 2017. aasta kohalikud valimised, 
mil 16-aastased esmakordselt valimiskastide juurde pääsevad.

pOsiTiiVsed KOGemUsed VALimiseA LANGeTAmiseGA 
TeisTes RiiKides*
l Austria langetas valimisiga 16. eluaastale kõikidel valimistel 
2007. aastal. Euroopas tegelevad mitmed riigid valimisea lan-
getamisega: seda on langetatud alates 1995. aastast üheksa 
Saksamaa liidumaa kohaliku omavalitsuse valimistel (Bremen, 
Hamburg, Brandenburg, Alam-Saksimaa, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordhein-Westfalen, Saksi-Anhalt, Schleswig-Holstein ja 
BadenWürttemberg) ja Maltal 2013. Šveitsi kantonis nimega 
Glarus on valimisiga 16. eluaasta peal 2007. aastast. Šotimaa 
iseseisvusreferendumil 18. septembril 2014 on valimisiga 16. elu-
aasta peal.
l Ungaris saavad noored, kes on abiellunud, valida 16-aas-
taselt. Austria kogemus näitab, et noorte huvi poliitika vastu 
kasvas, noorte valimiskäitumine ei erinenud radikaalselt kesk-
misest ning noorte teemad tõusid rohkem ühiskondliku huvi 
keskpunkti. Justiitsministeeriumi 2011. aastal tehtud analüüsis 
“Valimisea langetamine. Valitud välisriikide kogemus ja õigusli-
kud kaalutlused“ tõdeti, et Austrias ei ole tuvastatud valimisea 
langetamisega seotud negatiivseid tagajärgi.

Allikas: Eesti Noorteühenduste Liit

põHiseAdUse mUUdATUs 
6. mail 2015 võttis riigikogu 62 poolthäälega vastu sea-
duse valimisea langetamisest kohaliku omavalitsuse vali-
mistel 18. eluaastalt 16. eluaastale. Valimisea langetamine 
eeldas põhiseaduse muutmist ja nõudis vähemalt 61 saa-
diku toetust.

41 riigikogu liikme algatatud seaduse Eesti Vabariigi põhi-
seaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu va-
limistel valimisea langetamiseks (703 SE) eesmärgiks on läbi 
valimisea langetamise kaasata senisest enam noori inimesi ko-
haliku elu avalike asjade arutamisse ja otsustamisse.

Eestis on 16–17-aastaseid noori umbes 24 000. Kui eeldada, 
et neist tuleb valima keskmiselt ligi 60 %, siis võiks see tähen-
dada 14 000–15 000 valija lisandumist.

Seaduse algatajad märkisid seaduse seletuskirjas, et Ees-
ti ühiskond järjest vananeb, mistõttu vanemaealised omavad 
üha rohkem valimistel kaalu ning üha eakamad langetavad ot-
suseid ka noorte elu puudutavates küsimustes. Valimisea lan-
getamine tõstaks valimisõigust omavate inimeste seas noorte 
osakaalu.

Seadusemuudatus võiks algatajate hinnangul kaasa tuua 
noorte huvi kasvu poliitika, riigi ja kohaliku omavalitsuse aren-
gu suhtes. Just kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse enam 
noori puudutavaid otsuseid – näiteks koolivõrgu, spordirajatiste, 
vaba aja veetmise võimaluste kohta.

Seaduse vastuvõtmiseks pidi selle heaks kiitma kaks järjes-
tikust riigikogu. Eelmine riigikogu kiitis eelnõu heaks 11. veeb-
ruaril. Järgmised kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 
2017. aastal ning siis saavad oma hääle anda ka 16- ja 17-aas-
tased noored.

Urmas seaver
Riigikogu pressiteenistus

Kelle poolt hääletavad noored? Foto Fotolia
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20.–21. jaanuaril toimusid 
teistkordselt Viimsi valla 
haridusjuhtide õppepäe-
vad. seekord külastati 
üheskoos Lõuna-eestis 
paiknevaid haridusasutusi. 

Õppepäevade eesmärk oli en-
nekõike meeskonnatöö paren-
damine ning uute kogemuste ja 
teadmiste omandamine teiste 
haridusasutuste näitel. Esime-
sel päeval tutvuti Tartu Kutse-
hariduskeskusega (mis on suu-
rim taoline õppeasutus Eestis) 
ja seal toimiva kvaliteedijuhti-
mise süsteemiga. Kuigi Viimsi 
vallas kutsekooli ei ole, saadi
Tartu Kutsehariduskeskusest siis-
ki terve hulk häid mõtteid, mil-
lest meiegi haridusasutused oma 
õppetöö kvaliteedi hindamisel 
lähtuda saavad. Samuti veen-
duti, et kaasaja kutsekoolid eri-
nevad drastiliselt kunagistest 
kutsekoolidest, olles igati õpi-
lassõbralikud, moodsad, varus-
tatud kaasaegsete õppevahen-
ditega ja vägagi mitmekülgsed.

Kutsehariduskeskusest suun-
duti edasi Võru linna, kus kü-
lastati alles möödunud aasta sep-
tembris avatud riigigümnaasiu-
mi. Riigigümnaasiumi külas-
tus oli meie valla inimestele en-
nekõike oluline seetõttu, et lä-
hiaastatel tuleb riigigümnaa-
sium ka Viimsi valda. Lisaks 
tutvumisele uue koolimajaga 
saadi põhjalik ülevaade kogu 

Haridusjuhtide õppe-
päevadest saab traditsioon

eeltööst, mida riigigümnaa-
siumi avamine eeldab. See info 
aitab meie valla haridusjuhtidel 
kõiki riigigümnaasiumi avami-
sega seotud tegevusi paremini 
planeerida. 

Teisel päeval võeti suund ta-
gasi Tartusse, kus esimene pea-
tus tehti Kivilinna Koolis, mis 
2014. aastal alustas tegevust 
põhikoolina (varasemalt tegut-
seti täistsükli koolina e 1.–12. 
klassiga). Kivilinna Koolis tut-
vustati meile sealset hindamis-
süsteemi. Esitlus tekitas palju 
küsimusi ja põhjalikku arutelu 
ning oli näha, et meie koolide 
juhid said igal juhul mõtteid, 

mida ehk veidi kohendades ka 
Viimsi koolides rakendada. 

Programm lõppes Tartus 
TERA erakooli ja TERAKE-
SE eralasteaia külastamisega. 
TERA erakool paistab silma 
loomulikult sellega, kuivõrd 
edukalt on igapäevasesse õp-
petöösse integreeritud infoteh-
noloogia. Nende kasutusvõi-
malustega Viimsi haridusjuhid 
ka tutvusid, lisaks õppetöökor-
raldusele. TERAKESE eralas-
teaias uuriti nii seda, kuidas on 
seal rakendunud e-lasteaia süs-
teem, millele ka MLA Viimsi 
Lasteaiad sellest õppeaastast 
üle läksid, kui ka eralasteaeda-

de rahastamise süsteemi koha-
liku omavalitsuse tasandil. 

Kokkuvõttes võib öelda, 
et kaks päeva olid igati sisuti-
hedad ja uute mõtete rohked. 
Kindlasti on taolised ettevõt-
mised vajalikud, et teiste ko-
gemuste abil Viimsi hariduselu 
veelgi edendada. Õppepäeva-
del osalesid Viimsi vallavalit-
suse noorsoo- ja haridusame-
ti ametnikud, Viimsi Kooli, 
Püünsi Kooli, Randvere Kooli, 
Viimsi Kunstikooli ja MLA 
Viimsi Lasteaiad juhtkondade 
esindajad.

Janek murakas 
Noorsoo- ja haridusamet

Mudel Euroopa 
Parlament kutsub
9.–11. klassi noored on oodatud 19.–20. veebrua-
ril püünsi Koolis toimuvale mudel euroopa parla-
menti (mep) Viimsis, kus simuleeritakse euroopa 
parlamenti, käsitletakse ühiskonnas aktuaalseid 
teemasid ja viiakse läbi parlamendis toimuvaid 
otsustusprotsesse. 

Iga noor saab valida endale meelepärase komisjoni ja tee-
ma, mille üle ta sooviks arutleda. Enne sessiooni saab tut-
vuda sissejuhatava teemamapiga, mis sätestab probleemi 
olemuse ja aitab leida lahendusi. 

MEP on äärmiselt arendav üritus. Isegi neile, kellele 
poliitika tundub kaugeks jäävat, on MEPil palju pakkuda. 
Nende kahe päeva jooksul kasvatakse kokku oma komisjo-
niga, kellega probleemile lahendusi otsitakse. MEPil osale-
mine annab hea võimaluse saada aru, kuidas parlament üle-
üldse toimib. See annab kogemuse, kuidas leida erinevate 
arvamuste seas ühine lahendus, ja teisel päeval ka võimalu-
se komisjoni loodud lahendusi kaitsta. MEP annab võima-
luse veeta meeldivalt ja kasulikult aega, saada uusi sõpru ja 
kogemusi väitlemises ning avalikus esinemises. 

Mina olen Mudel Euroopa Parlamendiga seotud juba 
2014. aastast, kui osalesin esmakordselt üleriigilisel MEP-
il. Möödunud aasta novembris avanes mul võimalus Viim-
si valla toetusega käia nädal aega toimuval MEPil Berlii-
nis, kus kohtusid pea kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide 
noored ja sealt kaasa haaratud kogemustepagas on üüratu. 
Osalemine Viimsi Mudel Euroopa Parlamendil on heaks 
stardipunktiks, et üleriigiliselt MEPilt, mis toimub juba 
märtsi lõpus, pääseda välismaale. 

Registreerimine: euroopamaja.ee.
Kristin Nugis 

Ettevaatust, talv!
Viimastel aastatel iseloomustab talve saabumist 
sarnane trend – justkui ei oleks meie inimesed 
varem tormiliste talveilmadega liiklema pidanud. 

Nii on juba ka käesoleval aastal registreeritud hulgaliselt 
talvistest ilmastikuoludest tingitud liiklusõnnetusi. On ol-
nud nii väiksemaid plekimõlkimisi kui ka suuremaid kok-
kupõrkeid, millest nii mõnigi on paraku kurvalt lõppenud. 
Seepärast tahaksin mõned tähtsamad märksõnad nii sõidu-
kijuhtidele kui ka jalakäijatele meelde tuletada.

Kõigepealt, sõidukijuhtidel on oluline valida sõidukiirus 
vastavalt liiklustihedusele ja nähtavusele. Halva nähtavuse 
korral tasub ohutuse mõttes hoida tavapärasest suuremat 
pikivahet ja teiste liiklejate sõiduoskusi mitte ülehinnata. 
Selleks, et nähtavust maksimaalseks muuta, peaks oma ma-
sina lumest puhastama nii, et sellest oleks võimalik igasse 
suunda võimalikult hästi välja näha.

Sõiduki korralik puhastamine on ka jalakäijate seisu-
kohast tähtis, sest valge lumevaiba all hõbedane auto ei 
hakka tuisuse ilmaga päevasel ajal ka parima tahtmise 
korral kergesti silma. Ka jalgsi liiklejatel on oluline end 
nähtavaks teha. Valgel ajal võiks kanda rohkem värvilisi 
riideid ning pimedal ajal on kohustuslik helkuri kasutami-
ne. Helkurist on kasu eelkõige siis, kui teda õigesti kanda 
– paremal küljel, põlve kõrgusel.

Nähtavaks tuleb jalakäijatel end teha ka tee ületamisel. 
Kuna kokkupõrked sõidukite ja jalakäijate vahel on viima-
se paari kuu jooksul sagenenud, siis esimestele tuletaksin 
meelde, et ülekäigurajale lähenedes tuleb igal juhul sõidu-
kiirust vähendada ning viimastele, et vaatamata aastaajale, 
olgu reguleeritud või reguleerimata ülekäigurajal, enne teele 
astumist peab veenduma, et juht sind märkab ja seisma jääb.

Samuti on sõidukiiruse valimisel tähtis korrektne sõi-
dutee olukorra hindamine. Paljud teed on libedad ja hom-
mikuseks tööle sõidu ajaks tihtipeale veel hooldamata. 
Libedus aga pikendab pidurdusteekonda ja täistuisanud 
sõiduteele ei pruugi vastassuundades sõitvad autod ükstei-
se kõrvale tavapäraselt ära mahtuda. Seetõttu ärge unusta-
ge – kiirusepiiranguid ei ole lubatud ületada, küll aga on 
lubatud neist aeglasemini sõita. 

Ülaltoodut arvesse võttes panen kõigile südamele, et 
parem on karta kui kahetseda ja arvestage rohkem kaas-
liiklejatega. Kõiki oodatakse õhtul koju!

Teili piiskoppel
noorsoopolitseinik

Ida-Harju konstaablijaoskond

suur oli nende inimeste 
üllatus, kes 19. jaanuari 
hommikul Tallinnasse 
Foorumi Vapianosse ei-
nestama sattusid – para-
jasti tegutsesid köögis 
pisikesed kokad Viimsi 
valla püünsi Kooli laste-
aiast. 

Juba linna minek on alati põ-
nev, sest sõita saab liinibussiga, 
mis pole ju kõigi laste jaoks 
igapäevane liikumisvahend. Ko-
hale jõudnud, sai pärast väikest
janukustutust kiiresti punased 
põllekesed ette seotud ja reis 
pasta-pitsa valmistamise põne-
vasse maailma võis alata. 

Pastasid pakutakse selles 
söögikohas erinevaid, soovi kor-
ral ka täisterajahust valmista-
tuid. Masin, mis pastat vormib, 
on suur, kuid töötab vaikselt – 
inimene peab vaid pisut kaasa 
aitama ja juba võib pastaport-
sud kotikestesse ootele panna. 
Lasteaialapsed olid usinad pas-
tatükeldajad ja nii mõnigi laps 
pistis tükikese suhu ning mai-
gutas maialt, kuigi pastataigen 
koosneb vaid jahust ja veest. 
Naljatledes kutsuti lapsi tööle 
pastavalmistajaks: “Kell kuus 
hommikul tuleb alustada, kes 

on tulija?” Lasteaialapsed tai-
pasid, et töö ei oleks lihtne 
ning koos otsustati minna edasi 
pitsameistrite juurde. Toredate 
teenindajate abiga saadi kum-
mikindad kätte, jahu töölauale 
puistatud ja pitsategemine vöis 
alata. Iga lapse valduses oli 
tükike pitsatainast, mida tuli 
nüüd vormima hakata. Selgus, 
et lasteaia kunstitunnis plas-
tiliinist kujude voolimine on 
lihtne, võrreldes pitsaaluse vor-
mimisega. Ei mingit taigna-
rulli ega muude abivahendite 
kasutamist – kogu töö tehakse 
ära käte jõul. Kui pitsaalused 
olid valmis tehtud, toodi kul-
bikesed ja tomatipasta ning 

lapsed asusid tainast ketšupiga 
katma. Järgnesid riivitud juus-
tuga kausike ja singiviiludega 
kausike. Igaüks sai oma äranä-
gemise ning maitse järgi oma 
pitsa valmis kujundada. Kogu 
see vaaritamine võttis omajagu 
aega ja eneseületust. “Oh, ma 
enam ei jaksa!” ohkas Robert. 
“Olen juba väsinud,” teatas Lii-
se, endal silmad säramas. Aga 
oligi käes aeg pitsad ahju pis-
ta. “Mis te arvate, kui kaua üks 
pitsa ahjus küpseb?” küsiti las-
telt. Pakutud ühe-kahe tunni 
asemel selgus, et nelja minuti-
ga saavad pitsad valmis. Laste 
kätetöö asetati suurele labida-
le ja sellega lükatigi toorpit-

sad ahju. Vaevalt jõuti kindad 
käest ja põlled eest võtta, kui 
juba toodigi isuäratavalt lõh-
navad pitsad laudadele. No sel-
list vaikset nosimist ei ole vist 
üheski lasteaia söögilauas näh-
tud! Laste suud matsusid ja 
kostus vaid rahulolevat mõmi-
nat. Küll omavalmistatud pitsa 
maitses hea! Kokkamishuvi vaid 
suurenes teadmisest, et enda val-
mistatud toit maitseb veel eriti 
hästi. 

Kui kõhud olid täis söö-
dud, sai veel pilgu oliivipuule 
heita, soovi korral ka mängu-
nurgas mängida ning saabuski 
aeg Püünsi poole tagasi sõita. 
“Aitäh!” tuli südamest, laste 
rõõmust said osa ka õhtul neile 
järele tulnud vanemad. Taga-
siteel arutasid lapsed, milliste 
toitude valmistamist nad veel 
tahavad proovida. Kes teab, ehk 
saab mõnest tänasest lasteaia-
lapsest tulevikus meisterkokk.

Suur tänu sõbraliku ja soo-
ja vastuvõtu eest, head Vapia-
no töötajad! Tundsime endid 
tõeliselt hästi teie mõnusas ja 
hubases söögikohas. 

marju Usk
Püünsi Kooli lasteaia 
Misse rühma õpetaja 

Püünsi Kooli lasteaialapsed käisid 
pitsat valmistamas

Lapsed teevad tutvust pastamasinaga. Foto marju Usk

Viimsi koolide õpetajad Tartu Kivilinna koolis koos kooli direktori Karin Lukkuga. Foto Janek murakas
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Kohe on algamas sõbra-
kuu – soovitame sõbra-
päeva veeta tõeliselt 
vahvalt ja tervislikult. see 
on ju parim, mida oma lä-
hedastele pakkuda saad 
– koosveedetud aeg, mis 
muudab elu paremaks!

Meie veedame sellise päeva 
Viimsi Keskuses. Alustame 
hommikut Mademoiselle’i koh-
vikus, mille hõrgus menüüs 
on rikkalikult kooke ja saia-
kesi... Need jätame siiski mõ-
neks järgmiseks korraks ning 
valime hoopis mandlipiimast, 
banaanist ja mandlitest valmi-
nud MyFitnessi treenerite lem-
miksmuuti ning maitsva kit-
sejuustusalati. Muidugi käib 
hommikusöögi juurde ka aro-
maatne kohv ning päev on ilu-
salt alanud. Suundume teisele 
korrusele MyFitnessi spordi-
klubisse, kus saab treenida jõu-

saalis, valida väga erinevate 
rühmatreeningute vahel ning 
pärast trenni lõõgastuda äsja 
valminud spaa basseinides. Ava-
ras saalis toimuv kaasahaarav 
BodyPump treenib nii jõudu 
kui ka lihasvastupidavust ning 
annab kogu ülejäänud päevaks 
mõnusa laengu.

Jätkame päeva väikese os-
tutuuriga. Esimesena astume sis-
se Biomarketisse, mille valikus 
on rohkelt värsket ja tervis-
likku kraami. Ostame kookos-
õiesuhkrut ning kotitäie chia 
seemneid, et kodused kokka-
mised muutuksid põnevamaks 

ja kehasõbralikumaks. Järgmi-
sena astume sisse Apotheka ap-
teeki, sest päikesevaesel ja kül-
mal talvel on vaja nii D-vita-
miini kui ka immuunsüsteemi 
tugevdavat greibiseemneekst-
rakti. Valime Apollo raamatu-
poest ka mõned uued ja tee-
makohased raamatud: “Tervis-
likud õlid ja äädikad. Teejuht 
põnevate maitsete maailma” ja 
“Dr Levini toitumistarkused”.

Lõunasööki naudime De-
licato kohvikus, mille menüüs-
se on lisandunud tervislikud 
päevatoidud ning erinevad sa-
latid. Maitsev lõhesupp on just 
see, mis kõhule vajaliku pai 
teeb. Seejärel astume läbi Sport-
landist, kust leiab kõike vajalik-
ku sportimiseks. Silmade tervise 
eest hoolitseb Pro Optika, kus 
saab teha nii silmakontrolli kui 
ka vajadusel uued prillid valida.

Teisel korrusel asuvas d päi-
ke päevituskeskuses saab ke-

hale vajalikku D-vitamiini am-
mutada – sealsete päevitus-
lampide kiirgusintensiivsus on 
samaväärne loodusliku päike-
sega. Make Your I.D. ilusalon-
gis veedame meeldiva tunnike-
se La Biosthetique lõõgastavas 
massaažihoolduses – tõeliselt 
värskendav hellitus sõrmeots-
test varvasteni! 

Päev on möödunud tõeli-
selt tervislikult, aga õhtu on al-
les algamas ning keha energiat 
täis. Seega on aeg kõik sõbrad 
kokku kutsuda ning Kuulsaalis 
üks sportlik bowlingulahing 
maha pidada! Lapsed saavad 
samal ajal aga joosta ja hullata 
MUUUV Viimsi seiklusmaal. 
Terve päev on möödunud tõe-
liselt vahvalt, sõbralikult ja 
mis peamine – tervislikult! Te-
gelikult võiks niimoodi sõbra-
päevi pidada ju palju tiheda-
malt kui vaid kord aastas...

Viimsi Keskus

Sinu mänguasi 
ekspositsiooni
sõjamuuseum vajab külma sõja uue eksposit-
siooni jaoks Nõukogude Liidus toodetud sõja-
teemalisi mänguasju, et kajastada tolleaegse 
argielu militariseeritust. 

Kui teil juhtub olema mõni nõukogude ajast pärit män-
gupüss, kahur, tank vms ja olete selle valmis muuseumi-
le müüma, loovutama või laenama – andke meile teada! 
Muuseumi poolt kõigile meene ja kutse näituse avamise-
le! Lisainfo telefonil 6217 410 või e-posti aadressil info@
esm.ee. 

eesti sõjamuuseum

21. jaanuaril toimus Viimsi Koolis iV vabariiklik 
internetipõhise kõnevõistluse lõppvoor. 

Kõnevõistluse teema oli sel aastal “Eesti riik on kulukas 
ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas kodaniku rahataskule 
ja ta on kallis kodaniku südamele“ (Lennart Meri). Kõne-
võistlusest võttis osa 22 ja lõppvooru pääses 10 õpilast.

Kahe vooru tulemused:
I koht Christin Liis Krass Viimsi Koolist (10ms, juhen-

daja Liis Remmel);
II koht Laura Liisa Katariina Jürgenson Viimsi Koolist 

(11ml, juhendaja Riita Järve);
III koht Lea Lopp Ülenurme Gümnaasiumist (juhenda-

ja Merlin Ponna).
Lõppvoorus osalesid veel Laura Puura ja Liisa Ševtšuk 

Tallinna Reaalkoolist (juhendaja Ülle Salumäe) ja Viimsi 
Koolist Kadri Orumaa (12b, juhendaja Kirsi Rannaste); 
Hans-Joosep Hanson (11ml, juhendaja Riita Järve); Ein-
gard Tops (10ms), Rea Rikko (10ms), Miia Varik (10ms) 
– juhendaja Liis Remmel.

Lõppvooru kohtunikud olid Mikk Leedjärv, Alge Ilo-
saar ja Aivar Koks.

Internetipõhise vooru kõnesid hindasid õpetajad Kirsi 
Rannaste, Riita Järve, Kristiine Kurema, Reili Reintal ja 
Grete Rohi.

Kõnevõistluse korraldasid Kirsi Rannaste ja Liis Rem-
mel, internetipõhise osa Vilve Roosioks.

Täname kõiki kõnevõistlusest osavõtjaid!

Viimsi Kool

I koht üleriigilise 
keemiaolümpiaadi 
piirkonnavoorus
Laupäeval, 23. jaanuaril toimus saku Gümnaa-
siumis üleriigilise keemiaolümpiaadi piirkonna-
voor. 8. klasside arvestuses võitis i koha Adel 
müürsepp (8a, juhendaja peeter sipelgas). 

9. klasside arvestuses saavutas IV koha Janar Vellest (9e, 
juhendaja Peeter Sipelgas) ja V koha Marelle-Merita Se-
ren (9e, juhendaja Peeter Sipelgas). 

Viimsi Kooli esindasid veel Merilin Radvilavićius 
(8a), Iris Alev (8g), Laura Lisa Rikkand (9e) ja Ethel Kuu-
semäe (9d) – juhendaja Peeter Sipelgas. 

Õpilasi saatis ja olümpiaaditöid aitas parandada õpe-
taja Hille Eek.

Palju õnne kõigile osalejatele ning tänusõnad juhen-
dajale!

Viimsi Kool

Jaanuaris viidi Haabneeme 
Kooli 5. klassidele läbi 
keskkonnateemaline 
õppeprogramm prügi 
VaheTund, mille peamine 
eesmärk on propageerida 
läbimõeldud tarbimist 
ja keskkonnasõbralikku 
eluviisi.

Prügi VaheTund on välja kas-
vanud kodanikualgatusest Tee-
me ära ning seda finantseeri-
vad juba neljandat õppeaastat 
Keskkonnainvesteeringute Kes-
kus ning Tootjavastutusorgani-
satsioon OÜ.

Prügi VaheTund
Tunni lõpuks oskas iga osa-

lenu vastata kahele küsimuse-
le: miks on oluline, et asju vä-
hem toodetaks, ja mida igaüks 
meist saab keskkonna säästmi-
seks teha. Tunni vältel arutleti 
nelja suure jäätmeliigi (plastik, 
paber ja papp, riided ja toidu-
jäätmed) näitel kolmel olulisel 
teemal: missugust mõju aval-
dab asjade tootmine looduse-
le, milliseid valikuid teha oma 
kodus ja poes ning kuidas asju 
taaskasutada.

Vaata programmi ka kodus: 
teemeara.ee/prygivahetund.

Haabneeme Kool

Terve päev sõbralikult 
ja tervislikult

igaüks saab mõelda, mida keskkonna säästmiseks teha. 
Foto Haabneeme Kool

Viimsi Keskus.

N Liidu aegne militaarmänguasi.

Viimsi Koolis 
toimus vabariiklik 
internetipõhine 
kõnevõistlus



Uued filmid 
Tulevad nädalad on Viimsi Kinos eriti auhinna-
hõngulised, sest selle nädala kolmest uustulnu-
kast kaks kandideerivad Oscarile ning ka kolmas 
püüdis kohta võõrkeelse filmi nominatsioonide 
seas. Lisaks veel siis nädal tagasi esilinastunud 
“mees, kes jäi ellu” oma 12 nominatsiooniga.

Alustame teosega “Taani tüdruk”, kus kuldmehikest püüa-
vad nii meespeaosa kui ka naiskõrvalosa täitjad. David 
Ebershoffi samanimelisel romaanil põhinev armastuslugu 
jutustab 20. sajandi esimesel poolel elanud Taani kunstnike-
paarist, kes jõuavad ühel päeval tõdemuseni, et paari mehi-
sem pool pole sisimas sugugi nii mehine. Et ka Hollywoodis 
kõik alati libedalt ei lähe, näitab kasvõi see, et Nicole Kid-
man tahtis lugu kinolinale tuua alates 2009. aastast. Prae-
guse teosega pole aga endisel proua Cruise’il mingit seost.

Kommunistlik partei ei laiutanud eelmise sajandi kesk-
paiku mitte ainult Ida-Euroopas, vaid oli end vargsi uurista-
nud ka kapitalistlikku maailma ning 1940ndate lõpus peeti 
ookeani taga kommunistidele tõelist nõiajahti. Ei pääsenud 
sellest ka Hollywood ning üks mees, kes kurikuulsasse 
musta nimekirja kanti, oli stsenarist nimega Dalton Trumbo. 
Tõsielul põhinev “Trumbo” on lugu sellest, kuidas end sõ-
navabaduse kantsiks tituleeriv riik tegelikult teisitimõtlejaid 
kimbutas. Oma kaks Oscarit võitiski Trumbo põlu all olles 
mitte iseendana, vaid hoopis varjunime all ja et tegu polnud 
mingi tühise tegijaga, näitab kasvõi fakt, et tema trükima-
sinast on pärit ka Kirk Douglase legendaarne “Spartacus”.

Skandinaavia seriaalid on 
ammu oma sünge olustiku ja 
realistlike tegelaskujudega Ees-
ti telemaastiku vallutanud. Ala-
tes tänasest saab Viimsi Kinos 
vaadata Norra eelmise aasta 
vaadatuimat filmi “Laine”, 
mida nafta, lõhe ja suusaku-
ningate maa filmitegijad ni-
metavad Norra esimeseks ka-

katastrooffilmiks. Teos räägib merre vajuvast mäemassii-
vist, mis põhjustab hiigellainet, mis pühib teelt kõik, mis 
ette jääb. Tegu pole sugugi väljamõeldud teema, vaid kar-
mi reaalsusega, sest teadlaste väitel just selline saatus Åk-
neseti mäemassiivi ees ootabki.

Järgmine nädal toob kinolinale kolmele Oscarile kan-
dideeriva draama “Brooklyn”, kus iiri soost neidis võtab 
parema tuleviku otsinguil ette teekonna üle ookeani tõota-
tud maale. Kohale jõudes pole aga kõik sugugi nii roosili-
ne nagu vaimusilmas ette kujutatud ning just siis, kui elu 
sujuma hakkab, kutsub saatus ta Iirimaale tagasi. 

“Brooklynile” pakub konkurentsi viis nominatsiooni 
pälvinud tõsielul põhinev finantsdraama “Suur vale”, mil-
le tegelased nägid ette kümmekond aastat tagasi aset leid-
nud kinnisvaramulli lõhkemist ning otsustasid rünnata suur-
panku viimaste endi relvadega. Seltskond ekraanil on igati 
eeskujulik: Brad Pitt, Steve Carell, Ryan Gosling ja Chris-
tian Bale, kellest viimane ka parima kõrvalosa kuldmehi-
kest püüab.

Igal nädalal “Kinoklassika kolmapäeva” raames paku-
me Viimsi Kinos ka tsipa teist masti filme ning lähinäda-
lad toovad kinolinale võõrkeelse filmi Oscari kandidaadid 
pealkirjadega “Mao embus” ja “Sauli poeg”. Viimane oli 
film, mis Kuldgloobuse meie “Vehkleja” nina alt ära nap-
sas. Tasub kaemist, kas ka põhjendatult!?

Jätkuvalt ootame seeniore kinohommikule kaks korda 
kuus algusega kell 12.20 reedeti. 5.02. on kavas “Ema”, 19.02 
“Etturi ohverdus”, 4.03 “Taani tüdruk”, 18.03 “Brooklyn”.

Viimsi Kino
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Viimsi KiNO

Veebruaris ja märtsis 
on Viimsi huvikeskuses 
ja eesti sõjamuusemis – 
Kindral Laidoneri muuseu-
mis etendumas kolm la-
vastust – Rakvere teatrist, 
Kuressaare Linnateatrist 
ja NUKU teatrist. 

“maalermeister“
17. veebruaril kell 19 etendub 
huvikeskuses Rakvere Teatri la-
vastus “Maalermeister”. Ingli-
se näitekirjaniku Donld Chur-
chilli vaimuka näidendi on la-
vale toonud Gerda Kordemets. 
Tegu on romantilise komöödia-
ga, mis käsitleb igipõlist küsi-
must: mida teha ja kuidas käi-
tuda, kui turvalisest paarisuh-
test on aja jooksul saanud ar-
mastuse kolm-, neli- või suisa 
viisnurk.

Abielu ja armukesed on tee-
ma, millega inimkond on kim-
pus olnud oma algusaegadest 
saadik. Selle üle on filosofee-
ritud ja nalja heidetud, kirju-
tatud luuletusi ja laule, näi-
dendeid, eneseabiõpikuid ja 
romaanegi, kuid ühest ja kõigi 
petmisjuhtumite puhul toimi-
vat käitumisjuhendit pole ikka 
veel leitud.

Nii on ka “Maalermeister” 
vaid üks võimalik ja koomili-
selt kõverpeegeldav lugu, mis 
saab alguse sellest, kui endast 
mõniteist aastat vanema ärime- 
hega abielus oleva Marcia (Ül-

le Lichtfeldt) ukse taha ilmub 
Jane (Liisa Aibel), kes väidab 
end olevat Marcia armukese 
naine. Jane’i eesmärgiks on oma 
abikaasa ja Marcia salasuhe 
ka Marcia abikaasale paljasta-
da, kuid õnneks või kahjuks ei 
ole viimast kodus. Keerulises 
olukorras tuleb Marciale appi 
maalermeister Walter (Tarvo 
Sõmer) – lisaks suurepärasele 
remonditöödes orienteerumise-
le on ta ka hakkaja näitleja, kes 
Marcia meest kehastades lae-
nab värve maailmadramaturgia 
suurimatelt armastajatelt. Ku-
na elu- ja teatrilava reeglid on 
siiski erinevad, tuleb hoolega 
improviseerida. Kuidas Walter 
sellega hakkama saab, selgub 
juba teatrisaalis.

Piletid eelmüügis Piletimaa-
ilmas ja Viimsi huvikeskuses.

“muinasjutud paberil“
Jaanuaris pea täissaalidele müü-
dud NUKU teatri etendust 
“Muinasjutud paberil” on või-
malik sõjamuuseumis veel vaa-
data 5., 12. ja 19. veebruaril 
kell 11. 

Lavastus põhineb maailma-
kuulsa muinasjutulooja Hans 
Christian Anderseni muinas-
juttudel “Vankumatu tinasõdur” 
ja “Keisri uued rõivad”. Esi-
mene muinasjutt on õrn ja lüü-
riline lugu armastusest, teistest 
erinemisest, vaprusest, kindla-
meelsusest, seiklustest ja õn-
nelikest juhustest, aga ka pahe-
lisusest, kadedusest ja kätte-
maksust. Keisri lugu on aga 
huumorivõtmes jutustus narru-
sest, uhkeldamisest, eneseimet-
lusest, rumalusest ning ausu-
sest ja julgusest öelda välja tõ-

de. Teises loos saavad pealt-
vaatajatest linnakodanikud, kes 
ootavad keisri ilmumist. Ju-
tustus algab keisri rõivakomp-
lektide esitlusega – iga tunni 
jaoks on tal uus kostüüm. Kir-
jeldatakse keisri rõivaid, neid 
samal ajal maalides – riided on 
ülepakutud ja naljakad. Pilti-
dele ilmub ka ministreid ja 
ametimehi. Tantsulistes stsee-
nides näeme linna saabuvaid 
rõivadisainereid, kes kõik joo-
nistavad paberile koomilisi kos-
tüümikavandeid. 

Lavastajad ja esitajad Sand-
ra Lange (“Keisri uued rõivad”) 
ja Andres Roosileht (“Vanku-
matu tinasõdur”), kunstnik Sand-
ra Lange, tõlkija Henrik Sepa-
maa. 

Etenduse kestvuseks on u 
45 minutit ning on soovitatav 
vanusele 5+.

Piletid müügil Nukuteatri 
kassas (Nunne 8, Tallinn) ja 
Piletilevis.

“Rääkivad riided“
12. märtsil kell 11 avab huvi-
keskuses lavalauad Kuressaare 
Linnateater etendusega “Rää-
kivad riided”.

Rääkivad riided on lugu sel-
lest, mis juhtub siis, kui ei suu-
deta leppida riidu mindud sõb-
raga, kui ei taheta arvestada 
sellega, et enam ei ole nii, nagu 
harjutud või kui teistmoodi mõt-
lemine on alati vale.  Mis siis 
saab? Kas siis on sõda?

Kolm lõbusat tegelast suu-
davad üksteist üllatades luua 
erinevaid mänge, mis muutu-
vad pidevalt. Aga kui muutu-
mine on nii ootamatu, et enam 
ei saada aru, mis on teisiti ja 
kuidas see kõik toimus, siis 
võib olla, et ei ole enam nii 
lahe.

Leppimise terekäe ulatami-
ne on vaevaline, aga võimalik 
käepigistus võib muuta elu pa-
remaks.

Autor ja lavastaja Aarne 
Mägi, kunstnik Annika Aedma 
ja muusika autor Laine Lehto. 
Osades Merilin Kirbits, Rauno 
Kaibiainen, Taavi Lepik.

Etenduse kestvuseks on u 
45 minutit ning on soovitatav 
6–12-aastastele lastele.

Viimsi Teataja

Üheskoos kaaslase või lastega

eakad mälumängule!
suur eakate mälumäng “eesti Vabariik 98“ toimub 12. 
veebruaril kell 13 Viimsi päevakeskuse saalis aadressil 
Kesk tee 1.  

Teemad on: 1. Eesti Vabadussõda 1918–1920. 2. Iseseisev 
Eesti 1921–1938. 3. Teine Maailmasõda 1939–1945. 4. Eesti 
NSV 1946–1991. 5. Taasiseseisvunud Eesti 1992–2016.

Registreeri kolmest eakast koosnev võistkond 10. veeb-
ruariks Viimsi päevakeskuse e-posti aadressil paevakeskus@
rannapere.ee, telefonil 6064 080 või Randvere päevakeskuse 
e-posti aadressil randvere.pk@mail.ee või telefonil 6864 055.

Mälumängu korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus.

Viimsi pensionäride Ühendus

Kaader filmist “Laine“, mida 
nafta, lõhe ja suusakunnide 
maa filmitegijad nimetavad 
Norra esimeseks katastroof-
filmiks.

Rakvere Teatri lavastus “maalermeister“. Foto Rakvere Teater

Põnnipesa beebikool ja 
huvikool alustavad tööd juba 

veebruaris!

TASUTA tunnid 1.–7. veebruaril 
2016

Vaata tunniplaani ja registreeri 
tundi Põnnipesa kodulehel 

www.pesa.ee

Beebikooli tunnid: Beebide 
massaažitund, Ema ja lapse 

võimlemine, Väikelaste jooga, 
Muusikatund

Huvikooli tunnid: Taekwondo, 
Rahvatants, Tantsuklubi KOIT, 

Lotte muusikaring

Kõikide ringide kuutasu on 
20.-/kuu (va tantsuklubi Koit ja 

koolilaste Taekwondo).
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Hommikukohv 
Epp Mariaga
pühapäeval, 14. veebruaril kell 12  kut-
suvad epp maria Kokamägi ja Rannarahva 
muuseum kõiki hilisele hommikukohvile. 

Ümber on kuldsed pildid ja maastikud inglitega. 
Juttu tuleb elust ja ilust, kunstist, sõprusest ning 
armastusest – ja kindlasti ka sellest, mida soovite 
kunstnikult küsida.

Sissepääs muuseumipiletiga (3 €). Piletiostuga 
toetad muuseumi tegemisi!

Kohti saab broneerida e-posti aadressil anu@
rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseum

Viimsi vabaõhumuuseumis 
võib aeg-ajalt kohata 
põhjamaise välimusega
koeri. Tegemist on kelgu-
koertega, täpsemini siberi 
husky tõugu kutsudega. 

Need toredad loomad ei ole 
seal ainult ilu pärast, vaid need 
külmatrotsijad pakuvad soovi-
jatele kordumatut kelgusõidu- 
elamust. Särasilmseid lapsi ja 
nende õnnelikke vanemaid on 
pärast lõbusat sõitu kelgult ma-
ha astunud juba mitmeid süle-
täisi. 

Siberi husky on algselt pä-
rit Siberist ja arenes sealsete 
rändhõimude käe all just selli-
seks, nagu me teda ka tänapäe-
val tunneme – vastupidavaks, 
seltsivaks ja vähenõudlikuks kel-
gukoeraks. Siberi igikeltsal ja 
tundraoludes oli pea ainsaks 
kiireks liikumisviisiks koera-
aurul liikuv sõiduvahend. Ku-
na puit oli raskelt kättesaadav, 
meisterdasid Siberi korilushõi-
mud esialgsed koerakelgud vaa-
laluudest ja hülgenahkadest. Hül-
ge- ja loomanahad olid ka esi-
algsete koerarakmete materja-
liks. 

Tänapäevaseks tõuks sai si-
beri husky aga hoopis Amee-
rika Ühendriikides, täpsemalt 
Alaskal, kuhu need toredad koe-
rad eelmise sajandi alguses kul-
lapalavikku haigestunud kaup-

Vastlatrall 
Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Viimsi vabaõhumuuseumis tähistame vastlaid 
nii nagu vanasti kombeks oli.

Koos mängime ja laulame 
ning ajame vastlaid kotti ja 
“sigu” põllule. Sööme her-
nesuppi ja mekime seajalga. 
Uurime, mida teha, et sead 
suvel värava taga ei viriseks.

Meisterdame sääreluudest ja nööpidest vurre ning peame 
maha  ühe vurritamise võistluse. Ennustame ja uurime il-
mamärke, et teada saada, kas ees ootab soe kevad. Kui 
ilmataat kostitab meid lumega, ei puudu ka vastlaliug. Liu 
pikkus sõltub aga sellest, kui palju sa tõmmata jaksad. 
Lustakal karussellil saavad kelgud eriti vinge hoo sisse. 
Lumega saame maha pidada ka vägeva lumesõja!

Kes pole kohal, sel linad äparduvad!
muuseumipere

Kelgukoerad ootavad sõitma

meeste poolt sisse toodi. Esial-
gu kutsuti neid oma suhtelise 
väiksuse tõttu, võrreldes seni-
maani kasutatud koertega, ko-
halike kullakaevurite poolt nal-

jatlevalt siberi rottideks. Alles 
pärast seda, kui meie vahvad 
kangelased ennast sitke kelgu-
veotõuna tõestasid ja rekord-
ajaga kollapalaviku seerumi abi-
vajajateni toimetasid, hakati nen-
desse lugupidavalt suhtuma.

Ühe sõidu maksumus vaba-
õhumuuseumis on 20 eurot, mis 
kujutab endas kelgul istumist, 
mitte selle juhtimist. Kelgul on 
spetsiaalne kott, kuhu mahub
maksimaalselt kaks sõitjat. Kor-
raga mahub sõidule üks täis-

kasvanu, üks täiskasvanu ja üks 
kuni 3-aastane laps (eeldusel, 
et laps istub täiskasvanu süles) 
või kaks kuni 6-aastast last. 
Kelgukott on varustatud tõmb-
lukuga, mis tuleb enne sõidu 
alustamist võimalikult suures 
ulatuses sulgeda. Samuti on 
kott varustatud pehme istumis-
alusega. Kelku juhib profes-
sionaalne koertejuht.

Viljar Krohv 
Kelgukoerarakendi juht

Viimsi vabaõhumuu-
seum asub Pringi külas 
Rohuneeme tee 51/
Muuseumi tee 1.

Vastlapäev vabaõhumuuseumis.

Viimsi Vabaõhumuuseumis 
toimuvate koerarakendi 
sõitude kohta jälgi infot 
www.rannarahvamuu-
seum.ee ja muuseumi 
Facebookist!

Koerarakendiga sõidust saab kordumatu elamuse.



29. jaanuar 2016  13

Viimsi poolsaare rohelise 
elukeskkonna säilimine 
on tähtis meile kõigile 
– et tulevikus võiks siin 
kodud olla ka meie lastel 
ja lastelastel. 

Läbi aegade on tekkinud val-
la territooriumile ka erinevaid 
tööstusalasid, mis kujutavad eri-
nevaid saasteriske elukeskkon-
nale. Üks selline on Püünsi-
Pringi piirkonnas asuv tootmis-
maa, kus hoolimata üldplanee-
ringust tulenevatest kitsendus-
test tegutsevad ka vaidlustata-
vate tegevusaladega ettevõt-
ted. Tootmisala piiravad aga 
eramud, mis on koduks palju-
dele meist. 

Loomulikult häirivad valla-
elanikke iseeneslikult tekkinud 

Viimsi looduslik elukeskkond au sisse

prügimäed, kontrollimatu toot-
mistegevus, kasutuseta seisvad 
tootmishooned ja hooldamata 
tühermaa. Paratamatult tekib te-
hastega kõrvuti elades arusaa-

matusi tootmisettevõtete poolt 
tekkiva õhu- ja mürasaastega, 
suurveokite liikumine kitsastel 
tänavatel, mida lapsed kasuta-
vad kooliteeks jne. Sellel aas-

tal kogesid Püünsi Kooli hoo-
lekogu koosolekule kogunenud 
õhusaastet isegi siseruumes.

Püünsi-Pringi piirkonna ela-
nikke koondab juba poolteist 
aastat MTÜ Roheline Poolsaar, 
koostegutsemise peamiseks ajen-
diks soov muuta elukeskkond 
kvaliteetsemaks, loodussõbra-
likumaks ja puhtamaks. Esma-
järguliselt oleme keskendunud 
meie läheduses asuvale ülalni-
metatud tootmismaale. 

Jagame selgelt vallavanema 
12. detsembri Viimsi Teatajas 
avaldatud seisukohta, et Viimsi 
on tõsitootmisele mõttetu koht 
nii geograafilises kui ka loo-
dusliku keskkonna kontekstis. 
Täname ja tunnustame siinko-
hal vallavalitsuse ja vallavoli-
kogu liikmeid, kes on meiega 

mTÜ Roheline poolsaar lõi kaasa Teeme ära talgutel koduümbrust 
koristades püünsi-pringi tootmisalal. Foto mTÜ Roheline poolsaar

koostööd teinud, suureks toeks 
on olnud ka Püünsi külavanem 
Jüri Kruusvee. Samas on veel 
palju vaja teha selleks, et olu-
korda antud tootmismaal saaks 
pidada rahuldavaks.

Pooleteise tegutsemisaasta 
jooksul on MTÜ Roheline Pool-
saar olnud kohalike elanike 
häälekandjaks ja huvide eest 
seisjaks. Koostöös vallavalitsu-
sega ja kohalike ettevõtetega 
oleme jõudnud nii kaugele, et 
tootmisalaga kaasnevaid prob-
leeme on teadvustatud laiemalt 
ja võetud ette esimesed, aga 
elanike jaoks väga olulised 
sammud vähendamaks piirkon-
nas müra ja muude heitmete 
reostust ning kontrollimaks et-
tevõtjate tegevust. Ainult koos 
tegutsedes ja ühiselt piirkonda 

väärtustades saame luua inim-
sõbraliku ja terve keskkonna. 
On selge, et elamispiirkonna ja 
tootmisalade kõrvutipaiknemi-
ne vajab hoolsalt läbimõeldud 
ja kodusid austavaid lahendusi. 

MTÜ tegemistest kuulis lä-
hemalt jaanuari lõpus toimu-
nud Püünsi küla koosolekul.

Ootame aktiivselt kaasa rää-
kima ja MTÜga liituma kõiki 
neid, kellele on tähtis Pringi-
Püünsi piirkonna ja ka laie-
malt kogu Viimsi poolsaare 
puhta elukeskkonna säilimine. 
MTÜ tegemistest saab lugeda 
ka Facebookis. 

Kontakt: rohelinepoolsaar@
gmail.com, Rita Veskimeister, 
tel 5527 714.

mTÜ Roheline poolsaar

Algas rasvatihase ja mägra aasta
eestlased on loodusrahvas, 
selles pole kahtlust, sest 
aasta 2016 on merekul-
tuuri aasta, aga ka rasva-
tihase, mägra, kuslapuu, 
mustlaik-apollo, rabamul-
la ja neiuvaiba aasta. Kes 
või mis need kõik on?

Aasta 2016 lind on 
rasvatihane 
Eesti Ornitoloogiaühing valis 
2016. aasta linnuks rasvatihase. 
Kes siis rasvatihast ei teaks – 
teda kutsutakse ka rasvaantsuks, 
rasvajaaguks, talitihaseks, met-
satihaseks, rasvavanaks, rasva-
poisiks, kikitiitsuks. Heal lap-
sel mitu nime – eks ole ta meil 
ju üks tuntumatest ja levinu-
matest lindudest, kelle toime-
tamisi saab kõikjal aastaring-
selt jälgida. Rasvatihase aastal 
saavad tuttavamaks nii meie 
tihased – rasvatihane, sinitiha-
ne, musttihane, tutt-tihane, põh-
jatihane, salutihane, taigatiha-
ne, lasuurtihane, sabatihane, kuk-
kurtihane – kui ka teised talvel 
toidumaja külastavad ja suvel 
aias pesitsevad linnud.

Eesti Ornitoloogiaühing va-
lib Eesti aasta lindu alates 1995. 
aastast ning rasvatihane on jär-
jekorras 22. Aasta linnu vali-
mise eesmärk on tutvustada ava-
likkusele üht Eestis esinevat 
linnuliiki või liigirühma ning 
kaasata loodushuvilisi selle lii-
gi uurimisse ja kaitsesse. 

Aasta 2016 loom on 
mäger
Mäger ilmselt ei tea sellest mi-
dagi, sest magab praegu enda 
rajatud uru mõnusas tagakamb-
ris. Ta ei aimagi, et kui ta keva-
del ärkama hakkab, varitsevad 
teda veebikaamerad, kui ta just 
talvesula ajal urulävel värsket 
õhku hingamas käies neid juba 
ei avasta. Üks mägrapere peab 
aga arvestama, et nende tege-
misi plaanitakse seirata läbi ter-
ve aasta. 

Muide, ka lätlaste aasta loom 
on mäger ja koos plaanitakse 
ühist fotokonkurssi lõunanaab-

ritega. Säärane suur tähelepa-
nu mägrale võimaldab vähe-
uuritud looma tegemisi ühises 
infoväljas naabritega jagada.

Mägra-aastal löövad kaasa 
ka jahimehed, sest mäger on 
olnud läbi aegade hinnatud ja-
hiuluk ning kütid tunnevad te-
da hästi. Jahimeestelt pärine-
vad väärtuslikud andmed, mil-
le abil teadlased mägratarkust 
koguvad. 

Jaanuarikuu kala luts
Et kalad ei tunneks end välja-
jäetuna, siis merekultuuri aasta 
raames valiti välja kogunisti 
12 kala, kellel igaühel on oma 
kuu. Jaanuarikuu kala on luts. 
Salapäraga ümbritsetud lutsu 
(rahvapärase nimetusega hink, 
ladina keeles Lota lota) loe-
takse ainsaks magevette elama 
asunud tursklaseks, kes on le-
vinud põhjapoolkera puhtavee-
listes veekogudes. Eestis lei-
dub lutsu praktiliselt kõigis mer-
re suubuvates jõgedes ja oja-
des. Meil Eesti vetes kasvavad 
lutsud kõige rohkem 50 cm 
pikkuseks ja 1–1,5 kg rasku-
seks. Luts muutub aktiivseks, 
kui ümbritsev vesi jaheneb. 
See kala on külmalembene ja 
peab oma pulmi ning koeb jaa-
nuaris-veebruaris – jää all. Su-
vel on luts väheliikuv ja jääb 
nn suveunne. Ta on öise elu-

viisiga kala, kes väldib päeva-
valgust ja orienteerub peami-
selt haistmismeele järgi. Täis-
kasvanud lutsu toiduks on ena-
masti väiksed prügikalad: kiisk, 
ahven, särg, tint, rääbis. Kala 
liha on väherasvane ja sobilik 
dieettoiduks. Lutsu alammõõt 
on 40 cm ja püügikeeld kestab 
Peipsi ja Pihkva järvel 15. jaa-
nuarist 5.veebruarini.

Aasta puu on kuslapuu
Kuslapuu perekonnas on meil 
kaks looduslikku liiki: harilik 
kuslapuu ja sinine kuslapuu. 

Lisaks on veel hulk sisse 
toodud ja metsistuvaid ilupõõ-
said, näiteks lõhnav kuslapuu 
ja tatari kuslapuu. Harilikku 
kuslapuud võib leida kõikjalt 
Eestist salumetsadest, metsa- 
ja niiduservadelt. Sinine kus-
lapuu kasvab Lääne- ja Kesk-
Eestis ning puudub meie saar-

telt. Ilupõõsastena kasvatata-
vaid kuslapuid võib näha nii 
koduaedades kui ka linnapar-
kides. 

Hariliku kuslapuu marjad 
on mürgised. Ohust annab mär-
ku see, et kaunid, läikivad sõst-
rapunased marjad on kahekau-
pa kokku kasvanud (hea eris-
tamise tunnus) ning tunduvad 
päris ahvatlevad, aga miskipä-
rast pole keegi neid noppinud.

Harilik kuslapuu kasvab ko-
gu Eesti alusmetsarindes. Suu-
rel põõsal võib olla kõrgust 
paar-kolm meetrit. Vähenõud-
lik, helehalli ketendava koo-
rega, millest võib kasvada 
pea läbitungimatuid tihnikuid. 
Ovaalsed lehed paiknevad vas-
takuti ning kui kevadel olid 
nad hallikalt sametised, siis hil-
jem tunduvad näppude vahel 
kergelt karedad. Paari kauni, 
aga halvamaitselise marja söö-

mägrast pole just palju teada, sellepärast uuritakse teda tänavu rohkem kui tavaliselt. Foto Olavi Hiiemägi

mine tekitab kõhulahtisuse. 
Veidi suurem kogus võib põh-
justada juba ohtlikke tervise-
häireid. Sinise kuslapuu mar-
jad on kergelt mürgised ja 
aiandites müüdavate kultuur-
vormide omad üldse mitte. 

Aasta liblikas on mustlaik-
apollo (Parnassius mnemosy-
ne). Ta lendab mai lõpust juuni 
lõpuni kuivades metsaserva-
des, ojaorgudes, puis- ja põõ-
sasniitudel. Liblikas on le-vi-
nud Kirde- ja Kagu-Eestis, kus 
on viimase 30 aasta jooksul 
laiendanud oma leviala lääne 
suunas. Mõnigi kord on must-
laik-apollo oma elupaigas ar-
vukaim liblikaliik Tiibade üla-
külg on valge, mustade tiiva-
soontega, eestiiva eesserval on 
2 musta laiku ning eesnurk on 
läbipaistev. Tagatiiva kehapool-
ne serv on laialt mustaks vär-
vunud. Alakülg sarnaneb üla-
küljele, kuid on tuhmim. 

Aasta muld on rabamuld 
rahvusvahelise nimetusega Fib-
ric Histosol. Tegu on alaliselt 
liigniiske sademeveetoitelise mul-
laga, mis koosneb happelisest 
rabaturbast. Rabamullana kä-
sitletakse vaid raba pindmist, 
kuni poole meetri paksust kih-
ti, sest vaid see osa on seotud 
loodusliku taimkattega. Raba-
muld hõlmab Eesti muldkat-
test 5%, suurimad levikualad 
jäävad Pärnu madalikule, Alu-
tagusele, Võrtsjärve nõkku ja 
Peipsi-äärsele madalikule.

Aasta orhidee on tumepu-
nane neiuvaip (Epipactis at-
rorubens). Südasuvine õitseja 
eelistab kuivi ja lubjarikkaid 
kasvukohti, kasvab isegi seal, 
kus muu taimestik peaaegu 
puudub – klibustel rannavalli-
del või luidetel. Mõnes mõttes 
võib tumepunast neiuvaipa ise-
gi inimkaaslejaks pidada, kui 
taim teeveerte ehituse käigus 
kruusvallis kasvama on haka-
nud. Arvukalt leidub teda saar-
tel ja Lääne-Eestis.

Viimsi Teataja
Allikas: Eesti Ornitoloogiaühing, 

Keskkonnaamet

Rasvatihane ehk rasvajaak on 
sel aastal tegija. Foto Uku paal
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Kuni 20. veebruar 
Epp Maria Kokamägi näitus 
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva muuseumis

Kuni 15. veebruar
Ly Bremraudi maalinäitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis

29. jaanuar k 16
Disko ja Karaoke
Viimsi noortekeskuses

29. jaanuar k 19
Kontsert Eesti Kontserdi sarjast 
Muusika Eestimaale
Olev Ainomäe (oboe), Lembit 
Orgse (klavessiin), Aare Tamme-
salu (tšello) 
Kavas: Händel, Gluck, Couperin, 
Nielsen
Piletid müügil Piletilevis ja 
Eesti Sõjamuuseumis: 6/8 €, 
kontserdipäeval 8/10 €
Lisainfo: www.esm.ee; 
info@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

29. jaanuar k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Akustiline kontsert: Mikk Mäe
DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

30. jaanuar k 10–14 
Viimsi taluturg läks üle talve-
ajale
Kes hommikuti turul käib, see 
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12
60+ lõunasöök
Info ja registreerimine: 
tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohvikuruumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:

DJ Einar Kapp
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

31. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
k 11
Jumalateenistus 
Jutlus Kuldar Taveter
Lastehoid Õie Roos
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 12–14 
Kelgukoerasõidud
Koerasõit  kujutab endast kelgul 
istumist, mitte juhtimist 
Korraga mahub sõidule 1 täis-
kasvanu ja 1 kuni 3-aastane 
laps või 2 kuni 6-aastast last
Sõidu hind on 20 €
Muuseumikülastus tasuta!
Täpsem info: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 14.30
Perejumalateenistus, 
eriti oodatud on lapsed koos 
vanematega
Kaetud armulaud 
EELK Randvere kirikus

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

1.–12. veebruar 
Elamuslik vastlaprogramm nii 
suurtele kui ka väikestele
Koos ajame vastlad kotti ja 
“sigu“ põllule, sööme herne-
suppi ja mekime seajalga
Kes pole kohal, sel linad äpar-
duvad!
Lisainfo: 
www.rannarahvamuuseum.ee
broneerimine: hariduskeskus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

2. veebruar k 11
Tartu rahu 96. aastapäeva 
tähistamine Metsakalmistul 
K. Pätsi haual
k 11.30 
Pidulik koosviibimine Pirita 
Vaba Aja Keskuses (Merivälja 
tee 3)

3. veebruar k 19
Koguduse kool – 10 lauset, 
mida kristlased ei peaks 
kasutama
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohviku ruumis

4. veebruar k 13
Tartu rahu aastapäeva tähis-
tamine
Eesti Sõjamuuseumis pooltund 
koos giidiga 
Eelregistreerimine: kuni 27.01 
paevakeskus@rannapere.ee; 
tel 6064 080
Ettekanne Tartu rahulepingust
k 14 
Tervituskontsert – esineb 
Anne Eenpalu
Korraldaja: Viimsi päevakeskus
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. veebruar k 11
NUKU etendus “Muinasjutud 
paberil“
H. Ch. Andersen “Vankumatu 
tinasõdur“
“Keisri uued rõivad“
Esitajad: Andres Roosileht ja 
Sandra Lange
Vanusele 5–12
Piletid: 8 € Piletilevis ja NUKU 
kassas 
Etenduse külalistele 
muuseumikülastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:

DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

6. veebruar k 10–14 
Viimsi taluturg läks üle talve-
ajale
Kes hommikuti turul käib, see 
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 10–15
Lumelinna ehitamine
Ehitame üheskoos lumest uue 
koolimaja, spordihoone ja 
mänguväljaku
Töötab puhvet!
Võistkondade registreerimine 
kuni 5.02. marje@viimsivv.ee, 
tel 6028 866
Viimsi SPA lumised sauna-
rituaalid
Black Rose talvegrill ja vee-
pargi tuubid
Tammepõllu tee äärsel 
lagendikul
k 11
Naistehommik
Korraldajad: EELK Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse naised
Rannarahva muuseumis
k 12–15
Perepäev Eesti Sõjamuuseumis
Tegevused suurtele ja väikes-
tele, avatud kohvik
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 19
Külarestoran Rootsu Rustic 
Pop-Up Dinner – talust otse 
toidulauale
Hõrk 4-käiguline õhtusöök 
kodumaise tooraine ja veinidega
Lisainfo ja broneerimine: 
info@rootsu.ee 
Rannarahva muuseumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
NANCY & DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

7. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid Merle Mägedik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 17 
Kohvik keskealistele peredele
Info ja registreerimine: 
tel 5662 1297
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohviku ruumis

7. veebruar k 12
Teadusteater “Mir on show!”
Interaktiivne keemiaalane 
show
Piletid: 5 € Piletimaailmas ja 
kohapeal
Viimsi huvikeskuses
k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
k 16
Isikliku mandala joonistamise 
töötuba
Osalustasu 14 €
Registreerimine: tel 5554 5231 
või sirendus@gmail.com
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis
k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. veebruar k 11
Vastlapäev
Potkakelgu- ja suusatamis-
võistlus
Kuum tee, hernesupp ja vastla-
kuklid
Osalejatele tasuta!
k 11–15
Vastlapäeva võistuliug
Võistlused liulaskmises lastele 
ja lapsemeelsetele

Auhinnad parimatele!
Vastlasõit mootorsaaniga
Vastlakuklid ja kuum tee
k 15–20 liumägi on avatud, 
mängib muusika ja töötab 
puhvet
NB! Üritus toimub, kui kohev 
lumevaip on maas
Lubja mäe laskumisnõlval
Prangli rahvamajas

9. veebruar k 18
Looduse ja loovuse ring täis-
kasvanutele
Huulepalsami tegemine 
looduslikest vahenditest
Osalustasu 7 €
Registreerimine: 
viimsi.looduskeskus@rmk.ee ja 
tel 5340 7513
RMK Viimsi looduskeskuses

10. veebruar k 18.30
Taimetoitluse loeng
Osalustasu 10 €
Registreerimine: tel 5667 9228 
või kadripo@hotmail.com
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 
II korrusel

11. veebruar k 18
Konkursi Jõuluvalgus 2015 
võitjate autasustamine
Terviseklubis Harmoonikum
k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 18.30
Teetseremoonia
Osalustasu 13 €
Registreerimine: tel 5667 9228 
või kadripo@hotmail.com
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 
II korrusel

Info:
marje plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
tel 602 8866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

29. jaanuar – 11. veebruar     

Viimsi valla kultuurikalender
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Rein Ottoson.

Viimsi Kooli õpilasteater eksperiment.

Viimsi Kooliteatri ja Viimsi muusikakooli muusikal “Helisev muusika”. Viimsi staadion.

mTÜ Korvpalliklubi Viimsi U16 võistkond.

Li Lirisman.

Jakob Haud.

Anett Kontaveit.

Karl-martin Rammo.

Aksel Luige.

Tanel einaste. merike estna.

Regina Udod. erkki Juhandi.

Kristel pedak.

eva Kalbus.

ita-Riina pedanik.

Vaade lõppenud Viimsi kultuuri- ja spordiaastale
Aasta sporditegu 2015 
Viimsi staadioni ehitus 
Viimsi staadion on kergejõus-
tiku- ja jalgpallistaadion. Li-
saks kergejõustikualade võima-
lustele pandi staadioni ehitami-
sel suur rõhk kaasaegse kunst-
murukattega jalgpalliväljaku ehi-
tamisse. Staadion on mõeldud 
kasutamiseks Viimsi elanikele 
ning eelkõige Viimsi koolide 
õpilastele.

Auhinnaga kaasas käiv pree-
mia läheb staadioni inventari 
soetamise toetuseks.

 
Aasta muusik 2015 
Regina Udod 
II preemia 2015. aasta Eesti keel-
pillimängijate konkursil kont-
rabassi erialal, kontrabassiso-
list ja orkestrimängjia, Eesti Riik-
liku Sümfooniaorkestri kontra-
bassi abikontsertmeister. 

Alustas muusikaõpinguid 
Viimsi Muusikakoolis klaveri 
erialal, millele peagi lisandus 
kontrabassi lisaeriala Marek Me-
re juures. Lõpetanud Georg Ot-
sa nimelise Tallinna Muusika-
kooli ning Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia bakalaureuse-
õppe, jätkates nüüd samas ma-
gistrantuuris. 

Aasta kunstnik 2015 
merike estna 
Viljakas tegevus maalikunstni-
kuna ning 2015. aasta autori-
näitus “Korporatiivne džungel” 
Tallinnas.

Viimsist pärit kunstnik, lõ-
petanud Viimsi Kunstikooli ja 
Eesti Kunstiakadeemia. 

Merike Estna on teise aas-
tatuhande esikümnendil Tallin-
nas alustanud ja kümnendi lõ-
pus Londonisse kolinud maali-
kunstnik, kelle suhteliselt ma-
hukas ja visuaalselt eriilmeline 
portfoolio mõjub eksperimen-
dina vabakunstniku positsiooni 
võimalikkusest neoliberaalses, 
majanduspoliitiliselt “ühinenud” 
Euroopas. Estna on üsna erisu-
guseid maalistiile (realistlikust 
neoekspressionistlikuni) raken-
danud kunstnik. Tema tulevas-
te projektide seas on soolonäi-
tusi, installatsioone ja perfor-
mance’i projekte erinevates ga-
leriides Stuttgartis ja Londonis.

Aasta kunstinäituste 
korraldaja 2015 
erkki Juhandi 
EELK Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus ja Rannarahva muuseu-
mis Eesti tippkunstnike kuns-
tinäituste korraldamine aastate 
jooksul.

Erkki Juhandi on EELK 
Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
asutaja ja kirikuhoone ehituse 
algataja. Alates kirikuhoone val-
mimisest 2008. aastal on Erkki 
Juhandi Viimsis korraldanud 
ja kureerinud arvukalt peami-
selt Eesti kunstnike professio-
naalseid kunstinäitusi. 

Sel perioodil toimunud kuns-
tinäitused: Anu Raua isikunäi-
tus “Lõpik” Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus ja Rannarahva muu-
seumis, Kaido Ole isiknäitus 

“Jumalik valik”, Mare Vindi ja 
Andres Toltsi näitus “Ajalik 
ja ajatu” Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus ja Rohuneeme kabe-
lis, Mari Roosvalti isikunäitus 
“Tõmme” Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus, Epp Maria Kokamä-
gi maalide näitus “Maastikud 
inglitega – Kuldsed pildid” 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja 
Rannarahva muuseumis.

Aasta kultuuriürituse 
korraldaja 2015
Kristel pedak 
Koori- ja vokaalmuusikafesti-
valide Viimsi JazzPopFest kor-
raldamine viie aasta jooksul 
(2011–2015).

Aasta teatrilavastaja 
2015 eva Kalbus 
2014. ja 2015. aastal Viimsi val-
la noorte kaasamine ja algupä-
raste etenduste “Prangli lood” 
ja “Mereplekid” lavastamine 
Prangli saarel Kelnase sadama 
võrgukuuris ning Viimsi vaba-
õhumuuseumis. Eva Kalbus on 
aastaid töötanud Viimsi Kooli 
õpilaste näiteringide juhenda-

jana. Tema juhendatud näite-
ringid on saavutanud mitmeid 
tunnustusauhindu harjumaa ja 
üle-eestilistel kooliteatrite fes-
tivalidel.

Aasta kultuuri-
kollektiiv 2015 Viimsi 
Kooli õpilasteater 
eksperiment
Laureaaditiitel ja näitlejate pree-
miad Eesti üleriigilisel luule-
teatrite festivalil 2015, Grand 
Prix ja eripreemiad Harjumaa 
kooliteatrite festivalil 2015 ning 
laureaaditiitel üleriigilisel koo-
liteatrite festivalil 2015. Ekspe-
riment tegutseb aastast 2010, 
on osalenud mitmetel festiva-
lidel, ka välismaal – Limbazis, 
Newcastles, Milanos ja Saksa-
maa eri paigus. Sel aastal ooda-
takse Eksperimenti Kanadasse 
Stratfordi esindama Viimsit ja 
Eestit lavastusega “Maailma 
avastamine” maailma lasteteat-
rite festivali põhiprogrammis.

Aasta kultuuritegija 
2015 ita-Riina pedanik 
Viimsi huvikeskuse aastatepik-

kune juhtimine ja lauluõpetus 
kõige väiksematest suurteni. 
Ita Riina Pedanik on valla kul-
tuuritegevust ja noorsootööd 
korraldava huvikeskuse juht ala-
tes 1997. aastast. Ita-Riina on 
lauluõpetajana õpetanud ja õpe-
tab väga väikseid ja ka suuri 
lauluhuvilisi, tänaseks võib te-
ma käe alt läbikäinuid olla ju-
ba tuhandeid. 

Aasta kultuuritegu 
2015 Viimsi Kooliteatri 
ja Viimsi muusikakooli
muusikal “Helisev 
muusika” 
2015. aastal Viimsi kogukon-
da kaasanud edukas ja suure 
publikumenuga harrastusteatri 
lavastus.

Viimsi Kooliteatri 20. te-
gevusaasta juubelit tähistav ja 
Viimsi Muusikakooli ühistöö-
na 2015. aasta märtsis-aprillis 
ja oktoobris Viimsi Kooli aulas 
etendunud kokku 15 etendust 
jättis meeldejääva teatrielamu-
se kokku üle 3400 inimesele. 
Laval Viimsis kooliteatri näit-
lejad, lauljad, tantsijad – õpila-

sed, õpetajad, kooli vilistlased 
ning lavaaugus Viimsi Muusi-
kakooli orkester. Sama lavas-
tust tegi Viimsi Kooliteater 
ühena esimestest oma lavas-
tustest 20 aastat tagasi – aastal 
1995.

eLUTööpReemiA
Viimsi valla elutööpreemia ees-
märk on tunnustada Viimsiga 
seotud isikut tema pikaajalise
väljapaistva kultuuri- või spor-
dialase tegevuse eest. Vallava-
litsuse otsusega on elutöö pree-
mia suuruseks 2400 eurot. 

Viimsi valla spordi 
elutööpreemia 2015 
Rein Ottoson 
Purjespordikooli rajamine ja 
arendamine, aastatepikkune tu-
lemuslik treeneritöö ja paljude 
sportlaste tippu viimine, Lepp-
neeme sadamas purjespordi-
kooli töö käivitamine.

Rein Ottoson on olnud pi-
kaajaline spordi heaolu eest 
seisja Viimsi vallas. Tema spor-
dikoolis on treeninud sadu Viim-
si valla noori, kes on saanud 

sealt lisaks tugevale merehari-
dusele suurepärase soovi elus 
midagi suurt saavutada, ära te-
ha ja ka ühiskonnale kasulik 
olla, olgu suunaks äri, sport 
või mis iganes muu. Seni on 
tema kõige silmapaistvamad 
õpilased viimsilased vennad Tõ-
nisted, kes 1988. aastal tõid 
olümpiamängudelt Soulis ko-
ju hõbemedali ja 1992. aastal 
Barcelonast pronksi. Rein on 
töötanud ka jaapanlaste ja soom-
laste juures, aidates 1996. aas-
tal jaapanlased esimese olüm-
piamedalini purjetamises. Ta 
on kasvatanud Karl-Martin Ram-
most kahekordse olümpiasport-
lase. Selle kõrvalt leidis ta ae-
ga avada Viimsi vallas Lepp-
neemes oma spordikooli fi-
liaal, tuues armastuse looduse, 
mere ja spordi vastu kohalikele 
noortele koju kätte. Tal on ha-
ruldane oskus näha asju suures 
plaanis, mitte vaid enda pers-
pektiivis. See muudab ta ko-
gukonnale asendamatuks jõuks, 
kes ennekõike mõtleb noortele 
ja üldsusele ning alles seejärel 
iseendale. 

Algus lk 1.
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Tulemus kaalul oli 85kg!!! 
(eelmine kaal – 86 kg.)

Suur ehmatus on möödas. Kaal 
hakkab taas vaikselt, aga siiski 
kindlalt langema. Seda ilusat 
85 kg numbrit pole ammu näi-
nud. Nagu eelmisel korral sai 
räägitud, toimub rasvapõletu-
sega paralleelselt lihasmassi 
kasv ning sealt ka kaalu kao-
tamise pidurdumine või suisa 
kasv. Teeme Kaspariga jätku-
valt HIIT-trenne vaheldumisi 
jõutreeningutega. See on füü-
siliselt ja vaimselt mõnus va-
heldus ning täidab erinevaid 
eesmärke. Üks siis põletab ras-
va ja teine kasvatab lihast. 

Hakkasin nüüd ka rühma-
treeningutes käima. Minu kõi-
ge esimene rühmatreening spor-
disaalis oli väga lõbus. Valisin 
MyFitnessi Solarise saalis tren- 
ni “Kõht-selg-tuhar”. Treening 
oli hoogne ja mõne minutiga 
hakkas higi lakkamatult voola-
ma. Treener märkas mu koor-
must ja reageeris kohe, pakku-
des mulle vahele harjutustest 
lihtsamaid versioone. Tähtis 
oli, et ma jõu puudumise tõttu 
treeningut ei katkestaks. Minu 
imestuseks olid pooled tüdru-
kud trenni lõpus sama nägu 
nagu alguses, justkui polekski 
meeletut koormust olnudki. 

Pärast sellise intensiivsu-
sega trenni on tark end veni-
tada. Kaspar õpetas mulle neli 
venitusharjutust (vt ka blogi). 
Kuuldavasti käib mehi rühma-
trennides vähe, aga ei ole see 
midagi “plikade võimlemine” 

Indrek võtab kaalust alla / 5
www.myfitness.ee/Indrekublogi

– katsu ühes trennis hakkama 
saada ja siis mõtle uuesti. Rüh-
matreening annab uut inspirat-
siooni ega lase jõusaalil mono-
toonseks muutuda. Plaanis on 
kõik erinevad treeningud läbi 
proovida ja saadud muljeid ja-
gada.

Toit
Kui kodukülas on nii hea kala-
pakkuja nagu Pepekala, siis tu-
leb seda nautida. Seekord võt-
sin ette koha – ilus ja õrn valge 
kala. Tegin sellest suisa kaks 
rooga. Esimeseks praadisin fi-
leed või ja õli seguga ning 

praadimisjääkidest tegin sidru-
ni ja meega supermaitsva kast-
me. Teiseks leidsin abikaasa ret-
septiraamatust täiesti geniaal-
se roosa kalasupi. Mõlemad ret-
septid on blogis kirjas. 

Kuna lihaste kasvatamisel 
on eriti tähtsad valgud, siis 
võtsin eesmärgiks süüa hom-
mikusöögiks 2 muna – kas kee-
detult, pošeeritult või praetult. 
Mu eriliseks lemmikuks on 
saanud munapuder, mida tuleb 
valmistada madalal kuumusel. 
Kõigepealt läheb pannile kor-
ralik tükk võid ning siis lahti 
klopitud muna, mida spaatliga 
pannil segada, kuni just hak-
kab tekkima hüübimine, üle ei 
tasu lasta. Siis kohe taldrikule 
ning pisut soola-pipart peale. 
See õrn muna on jumalik! 

Venitused
1. Alaselja lõdvestus pärast 
trenni või pikalt sundasendis 
olles. Ürita palli peal ennast 
täiesti lõdvaks lasta, hinga sü-
gavalt sisse ja välja.

2. Küünarnukid enda alla 
ja vaade üles. Puusa maas hoi-
des keera õlad taha ning lase 
kõht lõdvaks.

3. Astu piisavalt pikk samm 
taha, et saaksid puusast ette va-
juda ning tasakaalu säilitada. 
Siruta käed üle pea ja suru taha, 
kuni tunned kõhupiirkonnas ve-
nitust.

4. Tekita põlve piisav nurk, 
et saaksid haarata ümber jalga-
de. Suru selg küüru ning naudi 
venitust.

indrek Kaing

ROOsA KALAsUpp KOHAsT
2 sibulat (tükeldatult) – kuumuta vähese õliga poti põhjas kuld-
seks; 4 keskmist kartulit – suuremat sorti suupäraste tükkidena, 
lisa potti; 7 dl vett – vala potti; 1 dl kohvikoort (või piima) – vala 
potti; 1 puljongikuubik (köögivilja, kala või kana) – poeta juur-
de; 1–1,5 tl kuivatatud tüümiani; 2–3 loorberilehte; 2 küüslau-
guküünt (pressitult) – lisa maitseained puljongile. 
Lase keeda ca 5–10 minutit, kuni kartul on poolpehme.

400 g valge kala (tursk, koha vms) fileed (suuremat sorti 
suupäraste tükkidena) – lisa supile. 

Lase keeda paar minutit. Kui kartul on juba pehme, lisa: 200 g 
väikseid krevette, 1 sl kanget tomatipüreed, jahvatatud musta 
pipart.

Kuumuta natuke aega ja serveeri.

KRõbedA NAHAGA pRAeTUd KOHAFiLee
Kala fileed ca 450 g, 2 sl õli, 1 sl taluvõid, pipart, sidrunit ja 1 tl 
mett

Vaata kala üle, et soomused 
oleks puhastatud ja luud välja 
pinnitud. Lõika fileest ca 5–6 cm 
laiused portsjonid. Lõika igale 
tükile naha poolt kergelt 2 õr-
na triipu keskosale, see aitab 
kaasa praadimisel. Raputa mõ-
lemale poolele pisut meresoola. 
Ära liiga palju soola pane, tapab

kala maitse ära. Selleks, et saavutada kala krõbe super maitsev 
nahk, tuleb protsessi alustada külma panniga!!! Vala pannile ca 
2 sl õli ning aseta pannile kalad nahk allapoole. (Kasuta plii-
dil kuumust pisut üle keskmise.) Ole koguaeg pliidi juures, siis 
näed ja kuuled, kuidas pann kuumeneb ning kala hakkab vaik-
selt särisema. Nüüd on aeg lisada või. Liiguta panni edasi-tagasi 
veendumaks, et kala pole pannil kinni. Särisemise algusest ca 
3 minuti pärast piilu pannilabidaga õrnalt tõstes ühe kala alla, 
et kas nahk on pruunistunud ja kuldne. Ära tumepruuniks la-
se! Nüüd keera kala õrnalt ümber ning lase veel ca 3 minutit 
praadida. 

Pannile jäänud või ja õli segust saab teha mõnusa kastme. 
Kui näed, et või on pruunistunud, pigista/vala pannile ca poole 
keskmise suurusega sidruni mahl ning lisa teelusikatäis mett. 
Sega see kiirelt ühtlaseks kastmeks. Maitse ja veendu, et soo-
vid seda kalale või praelisandile valada. Kalale keera pipraves-
kist õige pisut pipart enne serveerimist. Head nautimist!

Tallinna meister 
2016 poksimises
Viimsi Tigers Gymi sportlane Romet esko võistles 
edukalt nädalavahetusel 23.–24. jaanuaril toi-
munud Tallinna meistrivõistlustel poksis ning 
tuli Tallinna meistriks 2016.

Avapäeval läks Romet Esko 
vastamisi ATP poksiklubi 
sportlase  Karl Kuldmaaga, 
kelle Esko nokauteeris juba 
I ringis tugeva kehalöögiga. 
Selle võiduga kindlustas Viim-
si tiiger endale koha finaalis 
ja kuulutati ka avapäeva pa-
rimaks sportlaseks. Finaalis 
kohtus Romet Esko Timothy 
Sulaga, kellega peeti maha 
3-raundiline lahing. Esko suu-
tis domineerida kõik kolm 
raundi ja vastata alati vasta-
se rünnakutele tugevate vas-
tuseeriatega. Matši lõppedes

kuulutasid kohtunikud Romet Esko võitjaks seisuga 3:0 ja 
ka Tallinna meistriks 2016 kehakaalus kuni 64 kg ja vanu-
seklassis U19. 

Romet Esko treenib Viimsi Tigers Gymis poksitreener 
Jevgeni Ovjannikovi käe all, Romet on eelnevalt võistel-
nud edukalt ka kikk- ja taipoksis.

Viimsi Tigers Gym tänab võistluste eduka ettevalmis-
tuse eest oma toetajaid Freselle Logisticsit ja Capital Milli.

Lisainfo treeningute kohta: www.viimsitigersgym.ee.
Viimsi Tigers Gym

meie kehasse kuhjuvad aja jooksul kogetud pinged, stress ja 
emotsionaalsed üleelamised. Keha on nagu anum, mis saab 
täis ja vajab tühjendamist. TRe-lõdvestustehnika pakub seda 
võimalust.

TRE (Trauma and Tension Releasing Exercise) on eneseterven-
dusmeetod, kus lihtsaid harjutusi kasutatakse selleks, et vabane-
da kehasse kuhjunud pingest ja stressist. TRE harjutuste süsteem 
tekitab kehas õrna vibratsiooniprotsessi, mis pikkamööda, alus-
tades puusapiirkonnast ja liikudes üle kogu keha, vabastab kõik 
kehasse kinni jäänud blokeeringud. Teame, et loomad kasutavad 
ohuolukorrast väljumisel instinktiivset sügavat värisemist. Väri-
semine on ka inimese instinktipõhine reaktsioon stressiolukor-

da sattumisel – see on keha loomulik väljendusviis vabanemaks 
üleliigsest koormusest. Paraku aga oleme kasvatuse ja ühiskonna 
reeglitega värisemisoskuse alla surunud, kuna värisemine on eel-
datavalt nõrkuse märk. TRE-lõdvestustehnika abil saame instinkti-
põhise reageeringu taastada ja endale kergendust tuua. 

Harjutusi tehakse paljajalu või libisemiskindlates sokkides ja mu-
gavates riietes. Matid on kohapeal olemas, kaasa võiks võtta pleedi. 
Toimub 5 treeningut, misjärel saab hakata TREd iseseisvalt tegema. 

Kursus toimub Viimsi huvikeskuse treeningsaalis pühapäeviti 7. 
veebruarist 6. märtsini kell 18.00–19.30.

Registreerimine sirendus@gmail.com või tel 5554 5231, Ene 
Hindpere (TRE II taseme juhendaja). Vaata ka huvikeskus.ee.

TRe-lõdvestustehnika kursus huvikeskuses

Romet esko.

pärast trenni tuleb kindlasti ennast venitada. Foto Urmas Kamdron
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möödunud aasta augusti-
kuus avatud Viimsi Keskus 
tõi Haabneeme südames-
se viimsilastele juurde 
palju uusi võimalusi – 
kaupluseid, teenindus- ja 
söögikohti, suure spordi-
klubi ja mitmesugust 
meelelahutust. Keskuse 
ii korrusel asuvad juba 
paljude jaoks lemmiku-
teks kujunenud mUUUV 
seiklusmaa ning bow-
lingu- ja piljardiklubi 
Kuulsaal. piljardist oleme 
lehes juba kirjutanud, 
seekord avastame aga 
bowlingu põnevat maa-
ilma.

Bowlingu puhul on tegemist 
veeremänguga, kus tuleb sobi-
va raskusega palliga (8–15 lbs) 
peale 4-sammulist hoovõttu 
püüda võimalikult hästi tabada 
kolmnurkselt asetsevaid kuri-
kaid. Mida enam 10 kurikast üm-
ber läheb, seda rohkem punkte 
mängija teenib. Ühes bowlin-
gumängus on kokku 10 see-
riat ja üht kurikakomplekti 
on võimalik pikali veeretada 
kahel korral. Alustamiseks ei 
peagi väga palju rohkem tead-
ma – iga viskega tuleb juurde 
kogemusi ja oskusi, mis teh-
nikat lihvida aitavad. Bowling 
on sobiv nii perega lõbusalt aja 
veetmiseks kui ka tõeliselt pin-
geliste võistluste pidamiseks – 

Bowling – sportlik meelelahutus kogu perele

selle ala sportlased loodavad, 
et kunagi jõuab ala isegi olüm-
piale.

bowlingu areng
Palliveeretamise mängud siht-
märkide tabamiseks on mitme-
sugustes versioonides olnud 
olemas juba väga ammu. Pal-
lide ja kurikate sarnaseid ese-
meid on leitud väljakaevamis-

tel Egiptuses ning nende vanu-
seks hinnatakse enam kui 7000 
aastat. Tänapäevase väljanäge-
misega bowling on pärit Amee-
rikast, kuigi selle juured peitu-
vad hoopis keskaegse Saksa-
maa vagades usulistes rituaali-
des. Tänapäeval on bowling enam 
kui 100 miljoni harrastajaga, 
10 miljoni võistlussportlase ja 
250 000 bowlingurajaga üks suu-
rematest ja paremini organisee-
ritud spordialadest maailmas.

Eestisse jõudis bowling al-
les 1996. aastal, kuid on sellest 
ajast alates jõuliselt levinud ja 
populaarsust kogunud. Võist-
levaid mängijaid on hetkel um-
bes 200 ringis, harrastajaid aga 
isegi ligi 45 000. 

Kuulsaal Viimsis
Viimsi Kuulsaalis on mängija-
te käsutuses 8 bowlingurada ja 
avatud vaatega lounge, mahu-
tades ühtekokku 200 inimest. 
Kasutusel on Eesti uusim ra-
japrogramm ning saalis on sa-
laaken, mille kaudu saab pii-
luda bowlinguradade tehnika-
ruumi. Bowlingumängu pare-
maks ja lõbusamaks sujumi-
seks saab tellida maitsvaid suu-
pisteid ja jooke ning koht so-
bib suurepäraselt sünnipäeva-
de pidamiseks, koolidele, las-
teaedadele mängupäevade kor-
raldamiseks, firmadele jõulu-
pidude ja muude ürituste pida-
miseks.

Väga palju on bowlingu-
saalis aega veetmas lastega pe-
resid – mudilaste meeleolu tõst-
miseks saab kasutada piirdeid, 
mis teele pandud pallid rajal 
hoiavad ja kergemini punkte 
toovad. Piirded tõusevad ja las-
kuvad automaatselt vaid nen-
del mängijatel, kelle jaoks need 
on valitud – teistel on võimalik 
mängu tavapäraselt nautida. 
Kui lapsed bowlingust ära vä-
sivad, saavad pere noorimad 
liikmed hullata bowlingurada-
de kõrval asuval ronimisbatuu-
dil, suuremad aga aega veeta 
MUUUV seiklusmaal.

pereturniir veebruaris
Juba veebruaris toimub Kuul-
saalis bowlingu pereturniir, ku-
hu oodatakse kaasa lööma kõi-
ki huvilisi. Perevõistluse nä-
dalal saavad osalevad pered 
oma punktid registreerida ning 
parimatest parimate vahel ja-
gatakse välja rohkelt ahvatle-
vaid auhindu – peaauhinnaks 
on Rootsi kruiis kogu perele! 
Toredaid kingitusi on teisigi, 
seega tasub juba nüüd aktiiv-
selt tehnikat lihvima hakata. 
Lisaks võiduvõimalusele on 
perega toredalt ja sportlikult 
koos veedetud aeg ju väärtus 
omaette!

Uuri lisainfot www.kuul-
saal.ee ja tule kogu perega 
mängima!

Viimsi Kuulsaal

põNeVAid FAKTe
l Maailma suurim bowlingusaal Nagoya Grand Bowl asub Jaa-
panis, kus on 156 rada.
l Kuni 1900. aastateni tehti bowlingupalle puidust, tänapäeval 
valmivad need plastikust.
l 1948. aastal ehitati bowlingurajad Valgesse Majja president 
Harry Trumanile sünnipäevakingiks.
l Bowling on teemaks paljudes tuntud filmides, näiteks “The 
Big Lebowski” (1998) ja Kingpin (1996).

bowling köidab ka pere noorimaid liikmeid. Foto Kuulsaal
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eRAKUULUTUsed

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

Krundisisesed 
vee- ja kanali-

satsioonivõrkude 
projekteerimis- ja 

ehitustööd.
Tel 5687 4449, 
nivell.ehitus@

gmail.com

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pika-
ajaline töökogemus. Info tel 5216 037.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-
misteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: 
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagle-
ehitus.eu. 
l Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktori-
tööd. Kontakt: tel 5074 178.
l 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.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid, 
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demon-
teerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.
l 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.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 
30cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad 
kodulehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, 
Viimsi valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070, 
www.unitedexpo.ee.
l Korstnapühkija ja pottsepa teenused (puhasta-
mine, remont ja ehitamine). Lumekoristus. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muud pisiremonditööd majas ja aias. 
Tel 5139 437, e-post igor@infinitas.ee.
l Üldehitus- ja remonttööd. Helista julgelt ja 
leiame koos lahenduse. Tel 5346 8228, snellson.
madis@gmail.com.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollekt-
sioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, 
Tim.
l Koolitus “Tervis läbi toitumise ja paastu“ 
06.07.02. Teemad: paastukuuride põhieesmärgid, 
ettevalmistus ja läbiviimine; paast kui ravimeetod; 
toitumine peale paastu; varjatud toidutalumatus 
jne. Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, Weizenbergi 
20b, Tallinn. www.tarkustekool.ee, tel 5660 0295.

l Kogemustega meesmassöör (10 aastat töö-
staaži) tuleb oma massaažilauaga Teile koju Teile 
sobival ajal. Minu poolt tehtud massaaž hõlmab 
tehnikaid nii klassikalisest kui ka spordimassaažist. 
Seansi hind 25 €/~1,5 h. Aja broneerimiseks 
helistada tel 5615 3770 või kirjutada supermario@
mail.ee.
l Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 
Viimsi, Pirita, Tallinna piirkonnas. Suhtlen vabalt 
eesti, soome, vene ja inglise keeles. Teen oma 
tööd hästi ja põhjalikult. Töötasu kokkuleppel. 
Tel 5052 404.
l Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemaldamine. 
Tel 5638 8994, Uve.
l Müüa puitbrikett alates 135 €/tonn, pellet pre-
mium 6 ja 8 mm, turbabrikett, lepp ja kask kotti-
des. Tel 5380 3858.
l Korterite, büroode, eramute remont ja viimist-
lus. Tel 5092 862, info@nordictoom.ee.
l Seven+ studio. Valgusteraapia. Kõik massaaži- 
liigid. Tel 5833 3778. Regati pst 1, maja 4, ruum 
250 (II korrus). 
l Koolitus “Ökokosmeetiku õppeprogramm“ 
18.03–14.08. Teemad: keha-, käe-, jaa- ja näo-
hooldused looduslike vahenditega; savi-, mee-, 
turba-, sauna- ja fütoteraapiad. Sobib uue eriala 
omandamiseks, täiendkoolituseks või huvikoolitu-
seks. Maht: 18 koolituspäeva. Põlistarkuste ja 
Rahvaravi Kool, Weizenbergi 20b, Tallinn. 
www.tarkustekool.ee, tel 5660 0295.
l Koolitus “Ajurveeda sissejuhatav kursus“ 
19.03–29.05. Teemad: ajurveeda põhialused, 
energiate tüübid ja omadused; tervis ja indivi-
duaalsus; seedetuli ja jäägid nii kehas kui ka mee-
les; toit kui tervise hoidja ja taastaja; vürtside ja 
toiduainete omadused. Maht: 6 koolituspäeva. 
Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, Weizenbergi 20b, 
Tallinn. www.tarkustekool.ee, tel 5660 0295.
l Usaldusväärne naine otsib tööd korteri või 
maja koristamisel Viimsi ja Merivälja piirkonnas. 
Hind ja tööaeg kokkuleppel. Teated palun jätta 
e-posti aadressil viimsi@list.ru.
l Müüa soodsalt Goldstari aurupuhastaja Vapo-
retto ECO 3000. Aurupuhastaja on ökoloogiline 
ja efektiivne abiline kodu puhastamisel. Seadme 
tööks kasutatakse kraanivett ning auru, püsiva rõ-
hu ja temperatuuriga saate puhastada nahka, 
puitu, kangaid, mööblit, kivipõrandaid, klaasi, 
sünteetilisi materjale jne. Toode on uus ja tal on 
garantii, kasutatud vaid ostu sooritusel (ostetud 
aprillis 2015). goldstar.ee/tooted/eco-3000/. 
Hind 600 €. Tel 5855 8360, Ülle.

Turvaliselt veele! 
15. veebruaril ootame tulevasi 
väikelaevajuhte Pirital kursusele.
Viimsilased, olete oodatud!
Info: info@merekoolitus.ee, 
tel 5515 905.
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Viimsi Fertilitase haiglat toitlustav ettevõte
pakub tööd

KÖÖGIABILISELE
sõbralik meeskond, vahetustega töö, 

palk kokkuleppel 

Kontakttelefon 5045 239

Väsinud ISE lume 
lükkamisest?
Teeme seda Viimsis sinu eest.
Lumelükkamisteenus 0.20 € m²
Min kogus 50 m²
Alates 300 m² hinnasoodustus 25%
Lume teisaldamine ja äravedu 
kokkuleppel 
Info tel 5658 013
Tellimused tel 5564 1083
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