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qigongi võimlemistunnid kohe algamas >> lk 10

Hüvasti Viimsi Keskkooli 
noortekoor! lk 6–7

n Päästeala infotelefon 1524
n Politsei- ja Piirivalveameti 
   infotelefon 612 3000
n Maanteeinfokeskuse telefon 1510
n Merevalvekeskus 619 1224 (Tallinn)
n Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
n Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 127 (vene k)
n Mürgistusteabeliin 16662 
n Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599
n Lasteabitelefon 116 111

Sügislaat ja ubinapäev 
Viimsi vabaõhumuuseumis

Naissaare esimene 
üldkogu
Viimsi vallavolikogu otsustas kutsuda 
kokku püsiasustusega väikesaare Nais-
saare esimese üldkogu koosoleku saa-
revanema valimiseks. 

Üldkogu koguneb 19. oktoobril algusega 
kell 14 Naissaare klubi/depoohoones aad-
ressil Männiku tee 20, Lõunaküla/Storbyn.

Taavi Kotka
Viimsi vallavolikogu esimees

Eesti Mee Päevad
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 13. 
ja 14. oktoobril kell 10–17 Tallinnas Lille-
paviljonis (Pirita tee 26) kogupereürituse 
Eesti Mee Päevad. Kõik on teretulnud!

Miiduranna küla ja 
külaseltsi koosolek 
25. oktoobril kell 19
Koosolek toimub Viimsi Kunstikoolis, 
aadressil Madise tee 2, Miiduranna. 

Päevakorras on külavanema ja külaselt-
si juhatuse 2018. aasta aruanne ja 2019. 
aasta plaanid, Miiduranna külaseltsi juha-
tuse liikmete valimine, külavanemale lae-
kunud küsimuste vastused (küsimused saa-
ta külavanemale hiljemalt 7. oktoobril).

Eero Hammer
Miidurannakyla@gmail.com

Tähista 
1. oktoobril 
muusikapäeva!
Tähistamaks rahvusvahelist muusikapäeva an-
nab 1. oktoobril kell 10.30 Viimsi huvikesku-
ses õdusa meeleoluga kontserdi Marianne Lei-
bur (vokaal) ja Karl-Madis Pennar (kitarr). 

Kontserdile on väga oodatud külalised ka 
koos pere pisematega! 

Viimsi huvikeskus

T raditsiooniliselt on sügislaat ja ubinapäev Viimsi 
vabaõhumuuseumis toimunud septembri viima-

sel nädalavahetusel, kuid seoses õunte varasema küp-
semisega leidis see sündmus seekord aset nädala jagu 
varem, 22. septembril. 

Kui tugev tuul ja vihm sundis veel sama päeva 
hommikul osad laadakauplejad osalemisest loobuma, 
siis need, keda ilm ei hirmutanud, olid kohale tulnud 
Eesti eri paigust. Lettidel leidus lisaks sügisestele aia-
saadustele ja toidukaubale ka kodumaist käsitööd. 
Kohal oli ka võimas mahlapress, mille abil oli kõigil 
võimalus oma aia õunad kiiresti maitsvaks mahlaks 
lasta teha.

Meeleolu aitasid luua Marianne Leibur, Henrik 
Leibur ja Karl Madis Pennar mõnusate eestikeelse-
te muusikapaladega samal ajal, kui jaheda ilma lee-
venduseks sai Krügeri kohvikus nautida kalasuppi. 
Päeva jooksul oli kõigil võimalus osaleda kividele 
maalimise töötoas, millest ei võtnud osa mitte ainult 
lapsed, vaid ka mõni täiskasvanu soovis kätt proo-
vida. Juhendajaks oli Tiina Tammetsi, kelle näitust 
“Kiiksuga kivid” saavad oktoobri lõpuni kõik Viimsi 
vabaõhumuuseumisse kaema tulla.

Eve Vaigla
SA Rannarahva Muuseum
Viimsi vabaõhumuuseum

Marianne Leibur trio. Fotod Ülo Siivelt

Et soe oleks.

Kiiksuga kivist koer.

Peipsi sibulad. Näitus kiiksuga kividest. Mereannid Läänemerest.

Pangega mahla.

Vaarikad.

Nohusurm. Kukeseened.

Randvere küla üldkoosolek toimub 
29. septembril kell 11 Randvere koolis, 
aadressil G. H. Schüdlöffeli tee 4, Rand-
vere.

Üldkoosoleku päevakorras on külavane-
ma tööaruanne, kommunaalprobleemid ja 
jooksvad küsimused.

Priit Robas
Randvere külavanem

Randvere küla üld-
koosolek 29. septembril



Pühapäeval, 23. septembril tänas Harjumaa 
Omavalitsuste Liit kõiki 2. juunil Viimsis toimu-
nud Harjumaa laulu- ja tantsupeol osalenud 
kollektiivide juhendajaid ja peo korraldajaid 
väljasõiduga Naissaarele.

Väljasõidul osalenud 80 Harjumaa kultuuritegijat said põ-
gusa ülevaate Naissaare ajaloost ja koos külastati ranna-
kaitsepatarei 10B varemeid,  mis on kõige monumentaal-
sem mälestis saare kirevast militaarajaloost. 

Käidi külas Tõnu Kaljustel Omari küünis ning saadi 
osa Rootsi-Mihkli koguduse poolt korraldatud  tänukontser-
dist, mis toimus 19. augustil taaspühitsetud Naissaare Püha 
Maarja kabelis. Kammerkontserdil esinesid Maris Oideki-
vi (klaver), Oliver Kuusik (tenor), Geraldine Kuusik Casa-
nova (sopran), Raul Targamaa (bariton), Peeter Paemurru 
(tšello), Adrian Paemurru (klaver) ja Helis Oidekivi (flööt).

Kontserdil viibis ka äsja ametisse asunud Rootsi Ku-
ningriigi suursaadik Mikael Eriksson. Koguduse õpetaja 
Patrik Göransson ja suursaadik tänasid Viimsi valda hea 
koostöö, abi ja toetuse eest kabeli taaspühitsemise sünd-
muse väärikal tähistamisel, kus osalesid ka Rootsi kroon-
printsess Victoria, abikaasa prints Daniel ning president 
Kersti Kaljulaid koos abikaasaga.

Reisiseltskonda sõidutaval mootorlaeval Katharina tek-
kis tagasiteel Naissaarelt tehniline rike ja appi tuli kutsuda 
laev Moonika. Hilisõhtuks olid kõik reisilised turvaliselt 
mandrile toimetatud. 

Suur tänu meeleoluka merereisi eest Naissaarele!  
Ott Kask

2       28. september 2018   VIIMSI TEATAJA   

UUDISED

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: Ülo Siivelt, tel 602 8840, 
e-post ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, 
e-post yks@ajakiriyks.ee

Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, 
e-post tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 12. oktoobril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt 
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast 
www.facebook.com/ViimsiVald

12.10–10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Prangli saarel, Kelnase külas, kinnistu Tiitovi (Viimsi Valla-
volikogu 13.03.2018 otsus nr 22).

Planeeritava kinnistu Tiitovi suurus on 3404 m2 ja see paikneb 
Prangli saarel Kelnase külas, Kelnase sadamast umbes 200 m kau-
gusel lõunas. Krunt piirneb rannaga, on eraomandis hoonestatud 
elamukrunt, mida soovitakse käesoleva otsusega vastuvõetava 
detailplaneeringuga jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krun-
diks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus ühe suvila 
ja abihoone ehitamiseks. Krunt asub osaliselt ranna ehituskeelu-
vööndis.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-16) tehakse ettepanek 
Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vä-
hendamise osas, kinnistu Tiitovi jagamiseks kolmeks üksuseks, ühe 
üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2222 m2), ühe 
hooajalise kasutusega elamumaa sihtotstarbega krundi (704 m2) 
ning ühe tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi (478 m2) 
moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks elamukrundile 
pos 1 ühe 7 m kõrguse üksikelamu ja viie 4,5 m kõrguse abihoone 
(ehitusalune pindala kokku 150 m2) ehitamiseks ning elamukrun-
dile pos nr 2 ühe 7 m kõrguse suvila ja 4,5 m kõrguse abihoone 
(ehitusalune pindala kokku 80 m2) ehitamiseks. Tee- ja tänava-
maa krundile tegi vald ettepaneku seada avaliku kasutuse kit-
sendus, sest krundi omanik soovib tee jätta eraomandisse, kuid 
samas on see ainuke juurdepääs kahele suvilakrundile, sh detail-
planeeringuga moodustatavale, samuti rannale. DP-ga tehakse li-
saks ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kuivõrd 
varasemas menetluses jõustunud ehituskeeluvööndi vähendami-
ne puudutas üksnes abihoone (paadikuuri) püstitamise võimalust.

2. Pringi külas, kinnistu Uus-Jaani (Viimsi Vallavolikogu 
14.08.2018 otsus nr 56).

DP alasse on hõlmatud Pringi külas asuv 6487 m2 suurune era-
omandis olev kinnistu Uus-Jaani (89001:003:0022) ja sellega va-
hetult külgnev Rummu tee lõik. Planeeringuala paikneb küla lää-
neosas, merest ca 185 m kaugusel idas. Planeeritav ala piirneb 
põhjast Rummu teega, idast reformimata riigimaaga, millel paik-
neb Saluveere tee, lõunast hoonestatud elamukrundiga Saluveere 
tee 6 ja läänest hoonestatud elamukrundiga Rummu tee 2.

DP koostamise vajadus põhineb eesmärgil lahendada kogu 
piirkonna sademevee ärajuhtimine ja selle toimimise tagab pla-
neeritavat kinnistut läbivale magistraalkraavile servituudi seadmi-
ne. Servituudi seadmise kokkuleppeliseks tingimuseks on “Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstar-
be muutmine looduslikust rohumaast väikeelamute maaks. DP-ga 
(R. Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2013-12-02DP, 10.01.2018) 
tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu koha-
se maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast 
väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 
põhimõtted.“ muutmiseks osas, et kõik elamud Viimsi vallas pea-
vad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, ja üldplanee-
ringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ 
kohase haljastu muutmiseks elamualaks. DP-ga moodustatakse viis 
1200 m2 suurust üksikelamukrunti, kaks tee- ja tänavamaa krunti 
ning kõikidele elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe ük-
sikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehi-
tusalune pindala on 240 m2 ja põhihoone suurim lubatud kõrgus 
on 8,5 m (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), abihoonel 
5,0 m (1 maapealne korrus).

3. Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe (Viimsi Vallavo-
likogu 14.08.2018 otsus nr 57).

DP alasse on hõlmatud 5108 m2 suurune eraomandis olev kinnis-
tu Uus-Põldmäe (89001:003:0353). Planeeringuala paikneb Tamm-
neeme külas S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi aegse toot-
misala (segusõlme) naabruses, mis jääb kahe tee – Tammneeme 
tee ja Randvere tee – vahelisele alale. Planeeritav ala piirneb loo-
dest ja põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Akin-
ta, idast Tammneeme teega, lõunast elamumaa sihtotstarbelise 
kinnistuga Tammeoru tee 7 ja puurkaevu krundiga Tammneeme 
pumpla ning läänest elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Pällu 
tee 4. Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puu-
dub, läbi kinnistu kulgeb elektri 10 kV õhuliin. DP koostamise ees-
märk on “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maaka-
sutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast osaliselt väi-
keelamute maaks, maa-ala ümberkruntimine, ühe kaksikelamu-
krundi, ühe loodusliku maa krundi ning ühe tee- ja tänavamaa 
krundi moodustamine. Üldplaneeringu muutmise ettepanekut si-
saldava detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb loodus-
liku haljasmaana säilitatava roheala krundi (DP pos nr 2) ja Tamm-
neeme tee äärde kergliiklustee ehitamiseks planeeritava krundi 

(DP pos nr 3) üleandmises valla omandisse, et tagada nende ava-
lik kasutus. DP-ga moodustatakse üks 2730 m2 suurune kaksik-
elamukrunt, mis paikneb Tammneeme tee poolses küljes, planee-
ritava kaksikelamukrundi ja kruntide Pällu tee 4 ning Pällu tee 6 
vahele moodustatakse üks 45 m laiune ja 2066 m2 pindalaga loo-
dusliku maa krunt ja Tammneeme teega piirnevale lõigule moo-
dustatakse üks 312 m2 pindalaga tee- ja tänavamaa kasutamise 
sihtotstarbega krunt, kuhu ehitatakse tulevikus kergliiklustee. Kak-
sikelamukrundile määratakse ehitusõigus 1 kahekorruselise kak-
sikelamu ehitamiseks (max kõrgus 8,5 meetrit), suurima lubatud 
ehitusaluse pindalaga 500 m2. Abihooneid ei ole krundile lubatud 
püstitada.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võimalik tut-
vuda ka valla veebilehel: http://www.viimsivald.ee/11021/.

16.10.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I kor-
ruse saalis Rohuneeme küla kinnistu Väike-Valli detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

(DP võeti vastu Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega 
nr 151. Avalik väljapanek toimus 21.05–03.06.2018)

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:

4.09.2018 otsus nr 507 “Pringi külas, kinnistu Sirge tee 6 detail-
planeeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 4409 m2 ning see asub valla lääne-
osas, Pringi külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Sirge 
tee 6 (89001:003:1860).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist ja-
gada Sirge tee 6 üksikelamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks ja 
määrata kruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoonete 
ehitamiseks planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–9, 11, 
12, 17, 20 ja 22 määratud ülesannete lahendamiseks. 

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, maapinna radooni-
sisalduse uuring, dendroloogiline hinnang.

4.09.2018 otsus nr 508 “Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaa-
re tee 79 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 1341 m2 ja see asub Pärnamäe kü-
las väljakujunenud elamupiirkonnas, Kesk-Kaare tee L9/L8 ääres, 
hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Kesk-Kaare tee 79 
(89001:010:2425). Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamu-
kruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja Kesk-Kaare 
tee 85.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, suu-
rendada 1341 m2 suurusel elamukrundil Kesk-Kaare tee 79 kehtiva 
“Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise 
ala detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 
otsusega nr 24)“ määratud ehitusalust pindala 110 m2-lt 260 m2-
ni ja määrata täiendav ehitusõigus abihoone püstitamiseks.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetilised uuringud; maapinna ra-
doonisisalduse uuring.

Terviktekstid veebilehel: http://www.viimsivald.ee/11022/.

Naissaarel tänati 
Harjumaa laulu- ja 
tantsupeo juhendajaid

Detailplaneeringud

Külalistele tutvustati Naissaare ajalugu.

Tänukontsert Püha Maarja kabeli heaks. Fotod Johan 
Huimerind
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Kui sakslased taganesid, 
olid Vene väed juba Eesti 
pinnal. Nii võiks alata 
Oskar Lutsu “Kevade”, 
kui see raamat räägiks 
1944. aasta sügise sünd-
mustest.

Teine maailmasõda oli kestnud 
juba viis aastat. Sõjategevus ida-
rindel teljeriikide ja Nõukogu-
de Liidu vahel oli jõudnud Le-
ningradini, kust algas Punaar-
mee vastupealetung läände. Ta-
ganedes lahkusid Saksa väed 
Eestist lõplikult 1944. aasta no-
vembri teisel poolel.

Olukord oli tõeliselt kahet-
susväärne, kuna mõlema sõdi-
va poole mobilisatsiooni tõttu 
võisid ühe pere pojad rinde-
joonel omavahel vastakuti sat-
tuda, hävitades seega võõras sõ-
jas kokkuvõttes iseennast.

Septembris andis Adolf Hit-
ler oma vägedele käsu Eestist 
taanduda, samal ajal alustas Pu-
naarmee Emajõe rindel peale-
tungi. Eesti peaminister presi-
dendi ülesannetes oli sakslaste 
taganedes professor Jüri Ulu-
ots. Kohe kuulutati välja Eesti 
Vabariigi Valitsus Otto Tiefiga 
eesotsas ning 20. septembril sõ-

nastati  deklaratsioon iseseis-
vuse taastamisest ja sõjas neut-
raalseks jäämise kohta. See oli 
Eestile esimene ja viimane võit 
Teises maailmasõjas. Sellel ime-
lisel hetkel lehvis Pika Herman-
ni tornis sinimustvalge, kuid mit-
te kauaks.

Alates sinimustvalge lipu 
asendamisest punalipuga Pikas 
Hermannis algas uus vastupa-
nuvõitlus Eesti Vabariigi eest. 
See oli võitlus Nõukogude Lii-
du vastu, mis kulmineerus 1991. 
aastal Eesti Vabariigi iseseis-
vuse taastamisega.

Eesti rahvastikust lahkus 7% 
pagulusse välismaale, kus ha-
kati tegema koostööd läänerii-
kidega, et Eesti saavutaks ühel 
ilusal päeval tunnustuse ise-
seisva riigina. Välismaale lah-
kus ka osa valitsuse liikmetest, 
kuid kaugelt mitte kõik neist. 
Nõukogude võim sõidutas osa 
neist itta Siberi põlislaantesse, 
osa hukati kohapeal. 1944. aas-
ta oli üks suurpõgenemise aas-
ta. Põgeneti, et säästa oma elu.

Tänapäeval on elu läinud 
vägagi vabaks ja uusi võimalu-
si on tekkinud rohkesti. Inimes-
tele ei meeldi enam, kui nende 
eest otsustatakse, kõik tahavad 

ise otsustada.  Mida süüa, mida 
lugeda, kuhu reisida või keda 
valida. Eks see ole nii kõikjal 
demokraatlikes “kõrgelt arene-
nud” riikides, kus on vabadus 
valida. Miks aga valib osa noo-
ri eestlasi Eesti asemel jääda-
valt välismaa? Kui kunagi põ-
geneti vaenlase eest mõttes, et 
“minna ei taha, aga jääda ei 
saa...”, siis kuidas seletada ai-
na süvenevat majanduspagulust 
tänases Eestis?

Eesti rahvaarv on nii ma-
dal, et heade töötajate ja spet-
sialistide väljavoolu on kohe 
tunda. Mõningates ettevõtetes 
ollakse sunnitud kaasama võõr-
tööjõudu, et arendada süsteeme 
ja tõsta tootlikkust. Sama häs-
ti võiks teha töö ära eestlane, 
kuid osa helgeid päid on juba 
parematel jahimaadel.

Kui aga eestikeelne haridus 
säilib ja meie pinda ehib sini-
mustvalge, on Eesti paljuski 
meie enda kätes. Demokraatia 
on võimaldanud meil korralda-
da vabasid valimisi, võimalda-
nud saada riigilt vajadusel abi 
ja loonud soodsa pinna ajada 
oma asja ning  algatada mõtte-
avaldusi. Mis takistab siis meie 
riigi arengut? Kas me loodame 

liiga palju kollektiivsele vas-
tutusele? Kellele me siis tege-
likult loodame, kas riigile või 
siis iseendale? Kellele on riigil 
loota? On selleks rikkuseks meie 
inimesed või eurotoetused? Kes 
neid toetusi siis rakendab? 

Oleme harjunud saama. And-
ma peame aga veel õppima, sest 
anda on väga palju. Öeldakse 
ju, et andja rõõm on suurem kui 
saaja rõõm. Kas 1944. aasta sep-
tembris loodud Otto Tiefi valit-
sus sai midagi? Me elame vabas 
ühiskonnas, Eesti Vabariigis, va-
bal maal, vabade meeste ja nais-
tena. Kui aga seda vabadust 
võtta väga kergekäeliselt ja kit-
sarinnaliselt, ei pruugi seda va-
badust jätkuda tulevatele põl-
vedele. 

Meie ühine eesmärk võiks 
olla austusväärse, rahuliku ja 
küllusliku ühiskonna kasvata-
mine, et oleks rohkelt võima-
lusi, mille vahel valida. Kui va-
litseb ausus, hoolimine ja tun-
nustamine, püsib Eesti riik kind-
lat paigal kui ankur, mis hoiab 
laeva merel triivimast.

Jan Enriko Laidsalu
Kindral Johan Laidoneri Selts

Vastupanuvõitluse päeva 
tähistati 22. septembril. 
Kindral Johan Laidoneri 
Seltsi esimees Trivimi 
Velliste pidas vastupanu-
võitluse päeva kõne nii 
Tallinnas kui ka Valga 
Jaani kirikus. Järjekorras 
12. tseremoonial süüdati 
mälestusküünlad Läti piiri 
äärses Valgas, meenuta-
maks riikidevahelise koos-
töö olulisust ja soovides 
Lätile õnne peagi saabuva 
100. aastapäeva puhul.

Piduliku riigilipu heiskamise 
Pika Hermanni tornis viisid läbi 
Tallinna 21. Kooli noored Bert 
Palts, Karl-Mathias Madis, Karl 
Rudolf Kunnas, Tristan Griin-
Loover ja Joonas Veskla. Pidu-
lik avatseremoonia toimus Met-

sakalmistul. Eesti valitsusjuhte 
on tabanud kohutav saatus ning 
üle poolte neist ei ole Eesti mul-
da sängitatud. Peatuti Otto Tiefi 
ja Arnold Susi haudadel ning 
riigivanemate kenotaafi juures. 
Kohale olid tulnud Eesti kor-

poratsioonide esindused, Johan 
Laidoneri Selts, Memento Selts, 
MTÜ Konstantin Pätsi Muu-
seum ja Eesti Lipu Selts.

Pidulikkust jätkus ka Tallin-
na Reaalkooli kõrvale, hukku-
nud koolipoiste mälestusmärgi 

Eesti poisid Norra 
vabadust kaitsmas
Esmaspäeval, 1. oktoobril kell 12 avab Eesti 
Muinsuskaitse Selts Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis näituse “Põhjatähe all – Eesti 
vabatahtlikud Narviki lahingus 1940“. Järgneb 
konverents Norra ja Eesti ajaloolaste osavõtul.

Kui Saksamaa ründas 1940. aastal Norrat, läksid norra-
lastele appi prantslased ja britid. Palju vähem on teada 
tõsiasi, et ka 12 Eesti vabatahtlikku läksid kaitsma Nor-
ra vabadust ja osalesid lahingutes Narviki all. Üks Eesti 
sõdur – Arnold Soinla – langes lahingus ning on maetud 
sealsele kalmistule. 

Norra üldsuse teavitamiseks avati Narviki sõja ja rahu 
keskuses 12. septembril näitus “Põhjatähe all – Eesti va-
batahtlikud Narviki lahingus 1940”, kus antakse ülevaade 
Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi pea 100 aasta pikkus-
test suhetest, keskendudes Eesti vabatahtlikele, kes tõtta-
sid kõigepealt appi Talvesõja ajal soomlastele, kui neid rün-
das Nõukogude Liit, ja seejärel norralastele, keda ründas 
Saksamaa.

1. oktoobril avatakse näitus “Põhjatähe all – Eesti va-
batahtlikud Narviki lahingus 1940” sõjamuuseumis, kus 
toimub samal teemal konverents Norra ja Eesti ajaloolaste 
osavõtul. Näituse eestipoolne koostaja on Eesti Muinsus-
kaitse Seltsi esimees Peep Pillak.

Näituse ja konverentsiga tähistab Eesti Muinsuskaitse 
Seltsi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning Euroopa kul-
tuuripärandiaastat.

Helle Solnask
Eesti Muinsuskaitse Selts

Vastupanuvõitlusest 100-aastases Eestis

Tähistati vastupanuvõitluse päeva

juurde, kus peeti üliõpilasorga-
nisatsioonide kõnekoosolek ning 
kõneles justiitsminister Urmas 
Reinsalu.

Valka jõudes asetati pärjad 
Vabadussõjas langenute ausam-
ba jalamile ning edasi suundu-

sid  pidupäevalised isamaalise 
kasvatuse keskusesse. Kiire eks-
kursiooni järel liikusid erineva-
te vabaühenduste ja kodaniku-
organisatsioonide liikmed Soo-
me vabatahtlike ja Eesti metsa-
vendade mälestustahvli juurde. 
Mälestussõnu ja ideed aitasid 
kanda Meelis Kivi ja Trivimi 
Velliste.

Pidulikul jumalateenistusel 
Valga Jaani kirikus oli kohal li-
gikaudu 100 külalist. Enamus 
kohalviibijatest oli vanemast 
põlvkonnast. Avatseremoonial 
pidas kõne kohalik vaimulik-
kond ja EELK peapiiskop And-
res Põder. Meenutati ajalugu 
ning tänapäeva kultuuri ja rah-
va arengu aspektidest. Tänutse-
remoonial süüdati riigivanema-
te mälestuseks 16 küünalt, mee-
nutamaks nende meeste oluli-

sust Eesti Vabariigi sünnil ja 
kasvul, iseseisvuse taastamise-
ni viinud teel.

Pärast küünalde süütamist 
pidas kõne Johan Laidoneri 
Seltsi esimees Trivimi Velliste,
tõstes üles sõnumi, mis juhtis tä-
helepanu tänapäevale. Meie elu 
alustaladena mainis Velliste eesti 
keelt. Just keele säilimine, eesti 
noorte jäämine Eestisse, usk üks-
teisesse ja ajaloost õppimisse 
ning arengusse olid peamised 
teemad, millele suunas Velliste 
kõne tähelepanu pöörama. Lõ-
pusõnades tänas peakõneleja sü-
damlikult kõiki, kes kogu hin-
gega on aidanud kaasa vastu-
panuvõitluse päeva pühitsemi-
sele.

Jan Enriko Laidsalu
Kindral Johan Laidoneri Selts

Kõnedes meenutati 1944. aasta sündmusi ja mälestati 
repressioonide käes kannatanuid.

Otto Tief. Foto Eesti Filmiarhiiv

22. septembril koguneti Metsakalmistule meenutamaks Otto Tiefi valitsust ja tähistada vastupanuvõitluse päeva. Fotod Priit Purken
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Samal ajal kui sõidukite 
arv, nende aastane läbisõit 
ja vedelkütuse tarbimine 
järjepidevalt kasvab, vähe-
neb maanteetranspordi 
sektorist tekkinud õhu-
saaste, seda ka liiklus-
tihedate sõiduteede 
vahetus läheduses.

Viimasel paarikümnel aastal on 
välisõhku paisatavate saasteai-
nete heitkogused Eestis oluli-
selt vähenenud. Sarnane trend 
iseloomustab ka transpordisek-
torit, mis on energeetika ja töös-
tuse kõrval üheks suurimaks 
välisõhu saastajaks. Võrreldes 
1990. aastaga oli 2016. aastaks 
vähenenud enamike saasteaine-
te heitkogused, seda peamiselt 
majanduses ja omandisuhetes 
toimunud ümberkorralduste tõt-
tu pärast Eesti taasiseseisvu-
mist 1991. aastal. Hilisemal pe-
rioodil on heitkogused vähene-
nud tulenevalt karmistunud kesk-
konnaalastest õigusaktidest ning 
heite püüdeseadmete ja uute teh-
noloogiate kasutusele võtmisest.

Transpordisektoris on kõige 
energiamahukamaks ja saasta-
vamaks just maanteetransport, 
mistõttu on seal olnud ka kõige 
suurem heitkoguste vähendami-
se potentsiaal. Enim saastavad 
välisõhku sõiduautod, mis on 
sõidukipargis ka suurima osa-
kaaluga. 

Õhusaaste riiklikul 
tasemel
Sõidukitest põhjustatud saaste-
ainete heitkogused on maan-
teetranspordi sektoris vähene-
nud aasta-aastalt pea kõigi saas-
teainete osas, samal ajal kui kü-
tuse tarbimine, sõidukite arv ja 
aastane läbisõit järjepidevalt kas-
vavad. Ajavahemikul 1990–2016 
vähenesid maanteetranspordi 
sektoris peaaegu kõigi saaste-
ainete (sh NOx, LOÜ, SO2, CO) 
heitkogused märkimisväärselt.

Selline heitkoguste vähene-
mine on saavutatud tänu trans-
pordisektoris toimunud muutus-
tele nagu uute, katalüsaatoriga 
sõidukite osakaalu suurenemi-
ne, tehnoloogiliste ja heitkogus-
te standardite karmistumine, kü-
tusekulu ning bensiinimootori-
ga sõidukite osakaalu vähene-

mine jms. Lisaks on aasta-aas-
talt karmistunud ka vedelkütus-
tele esitatavad keskkonnanõu-
ded, mistõttu on toimunud järk-
järguline üleminek väävlivaba-
de vedelkütuste kasutamisele 
transpordisektoris ning see on 
kaasa aidanud vääveldioksiidi 
heitkoguste olulisele vähene-
misele.

Saastetase linnade 
tasemel
Sarnaselt riiklikul tasemel hin-
natud heitkogustele kinnitavad 
õhusaaste vähenemist linnades 
ka välisõhu kvaliteedi seiretule-
mused. Liiklussaaste mõju õhu-
kvaliteedile on hinnatud juba 
alates 1994. aastast Tallinna 
kesklinna seirejaama. Seal mõõ-
detud süsinikoksiidi, lämmas-
tikoksiidide, peenete osakeste 
ja vääveldioksiidi aasta kesk-
mised kontsentratsioonid on 
vaadeldaval perioodil järjepi-
devalt vähenenud.

Õhusaastetasemesse anna-
vad oma panuse ka teised suu-
remad saasteallikad nagu töös-
tusettevõtted, katlamajad ja ko-
dumajapidamised, kuid erandi-
tult suurt osatähtsust linnade 
saastetasemes omab siiski trans-
port. Seetõttu on ka põlemis-
protsessidest eralduvate õhu-
saasteainete kontsentratsioonid 
üldiselt kõrgemad tööpäeviti 
hommikustel ja õhtustel tipp-

tundidel, mis viitab linnaõhu 
saastatuse pärinemisele trans-
pordist. Ühtlasi on nädala sees 
saastetasemed kõrgemad kui 
nädalavahetusel, viidates liik-
luse suuremale intensiivsusele 
tööpäeviti.

Senised suundumused 
ja igaühe panus
Riiklikul tasemel on Eestis trans-
pordisektorist tekkivad saaste-
ainete heitkogused aastatega vä-
henenud. Meie õhukvaliteet on 
saasteainete osas võrreldes teiste 
Euroopa linnadega heal tase-
mel. Siiski on oluline jätkata 
õhukvaliteedi sihipärase paren-
damisega, arvestades õhusaas-
te kahjulikku mõju inimese 
tervisele ja keskkonnale. Ena-
mik Eesti rahvastikust elab lin-
nades või linnalähedastes asu-
lates, kuhu on koondunud suu-
rem liiklustihedus ning õhu-
saaste, mistõttu on ka sealsed 
inimesed õhusaastele rohkem 
avatud.

Sõidukite arv kasvab jätku-
valt igal aastal. Kuigi uued sõi-
dukid on võrreldes varasemate 
mudelitega üha vähem saasta-
vamad, nullib autode arvu pidev 
kasv sellest tingitud vähenenud 
saastetaseme osaliselt ära.

Statistikaameti andmetel on 
vähemalt igal teisel elanikul au-
to, mis väljendub ilmekalt ka 
tööga hõivatud elanike trans-

11. ja 12. septembril 
toimus Viimsi vallas LIFE 
projekti “Jätkusuutlike ja 
kliimale vastupidavate 
linnaliste sademeveesüs-
teemide arendamine“ 
(lühend LIFE UrbanStorm) 
avaseminar ja projekti-
partnerite kohtumine. 

LIFE UrbanStorm on Viimsi val-
la kommunaalteenistuse poolt 
juhitav projekt, kus kaaspartne-
riteks on Tallinna Kommunaal-
amet, Eesti Maaülikool ja Balti 
Keskkonnafoorum ning mille 
eesmärk on suurendada Viimsi 
valla ja Tallinna linna võime-
kust kohaneda kliimamuutus-
tega, fookusega leevendada sa-
demeveest tingitud probleeme. 
Projekti tegevused toimuvad aas-
tatel 2018–2023.

Seminari avas projekti juht-
partneri esindaja kommunaal-
teenistuse peaspetsialist Alar Mik. 

Keskkonnaministeeriumist 
Maris Arro tutvustas kliimamuu-
tustega seotud riiklikke doku-
mente. Põhiliseks valdkonda 
suunavaks dokumendiks on 
“Kliimamuutustega kohanemi-
se arengukava aastani 2030”, 
mille 2017–2020 aastate tege-
vuskava maht on 6,7 miljonit 
eurot. 

Kliimamuutused (sh sade-
meveega tegelemine) muutuvad 
üha olulisemaks ja seetõttu on 

tarvilik kavandada erinevaid te-
gevusi ja kohaneda olukorraga. 
Kohalike omavalitsuste tasan-
dil nähakse ette ühe tegevuse-
na detailplaneeringute ja nende 
alusel kliimamuutuste mõjude-
ga arvestamist. Lisaks on ette 
nähtud erinevate teabematerja-
lide koondamist ja seeläbi ela-
nike teavitamist. Planeerimise, 
ehitamise ja maatulunduslike 
tegevuste korral inimeste tead-
likkuse tõstmist. 

Kliimamuutustega seotud 
materjalidega saab tutvuda kesk-
konnaministeeriumi kodulehel 
ja Maa-ameti üleujutuste kaar-
dirakenduses. 

Keskkonnaministeeriumil 
on koos rahandusministeeriu-
miga kavas planeerimisseadust 
muuta tulenevalt kliimamõjude 
osa lisamisest.

Igor Miilvee Eesti Keskkon-
nauuringute Keskusest esitas 
ülevaate Tallinna linna säästva 
energiamajanduse ja kliima te-
gevuskavast aastatel 2020–2030 
ning visioonist aastani 2050. 
Hetkel on Tallinnas töös prob-
leemide üldistus ning selle põh-
jal on kavas panna kokku tege-
vuskavad ja strateegiline jär-
jestus tegevuste elluviimiseks 
2019. aasta lõpuks.

Viimsi valla projektijuht Ta-
nel mätlik esitles detailselt LIFE 
UrbanStorm projekti. Projekt hõl-
mabTallinna linna, Viimsi val-
da ning kogu selle projekti ra-
haline maht on 1,9 miljonit eu-
rot. Projekti prioriteet on tõsta
Eesti omavalitsuste suutlikkust 
kliimamuutustega kohaneda ning 
paduvihmast tingitud üleujutus-
tega toime tulla. 

Projekti raames on kaks kaar-
distustegevust: kehtivate polii-
tikate ja seadusandluse analüüs 
(fookusega kohalike omavalit-
suste suutlikkuse tugevdamisel) 
ning teisena keskendutakse se-
nise kogemuse ja parimate la-
henduste analüüsile (koostatak-
se parimate praktikate põhjal 
materjalid). Lisaks analüütilis-
tele tegevustele algab kliima-
muutustega kohanemise stratee-
gia ja tegevuskava koostamine 
nii Viimsile kui ka Tallinnale. 
Viimsi valla kohta on kavas do-
kument koostada 2021. aasta det-
sembriks, Tallinnal 2019. aasta 
sügiseks. Ette on ka nähtud ko-
halike omavalitsuste spetsialis-
tide ja inseneride koolitamine 
(4 koolitust, lisaks valmib ka 
käsiraamat). 

Viimsi vallas on kavas välja 

töötada sademevee juhtimissüs-
teem (tarkvara ülesseadmine, ra-
kendamiseks vajaliku struktuu-
ri ülesehitus ning projekteeri-
misnõuete täiendamine). Projek-
ti raames on kavas rajada ka 
looduspõhised säästlike sademe-
veesüsteemide näidisalad, mis 
peaksid valmima 2020. aasta 
lõpuks. Lisaks koolitustele on 
väga olulisel kohal teadmiste ja-
gamine ja tulemuste ülekand-
mine – koostatakse konkreetsed 
töövahendid teistele kohalikele 
omavalitsustele, et luua sääst-
likke sademeveesüsteeme ja sa-
muti on kavas arendada välja 
võrgustik võrgustik, kuhu saa-
vad liituda kõik sademevee vald-
konnast ja praktikatest huvita-
tud omavalitsused, arendajad jt 
huvilised.

Viimsi valla kommunikat-
sioonide spetsialist Taavi Valg-
mäe rääkis koostöös säästlike 
sademeveelahenduste ekspert 
Gen Mandrega loodulikest sade-
mevee immutamise meetoditest 
ja vajadusest linnalises kesk-
konnas erinevaid lahendusi sa-
demevee immutamiseks kasu-
tada. Mida rohkem rajatakse 
erinevaid katteid (katus, sillu-
tis, asfaltkate jms), seda enam 
on vajadus nendelt elementidelt 
kogunevat sademevett ära juh-
tida. ei pea seda kaugele juhti-
ma, võimalikud on ka lokaal-
sed lahendused, nendest meeto-

Taavi Valgmäe ja Gen Mandre selgitavad Viimsi mõisapargi testala näitel säästlike süsteemide kasutamist.

LIFE UrbanStorm projekt hakkab 
lahendama sademevee problemaatikat

Transpordisektori õhusaaste väheneb

ditest ollakse vähem teadlikud. 
Säästlike lahenduste kohta 

on kavas projekti raames luua 
kolm testala, mida hakatakse 
hiljem ka tutvustama. Viimsi val-
las on üheks selliseks testalaks 
valitud Viimsi mõisapargi osa. 
Ühelt poolt on kavas seeläbi 
sademevee probleeme lahenda-
da ja teisalt luua lahenduste lä-
bi parki uut funktsionaalsust. 
Näiteks erinevad laudteed ja 
takistused lisavad põnevust ka 
pargile juurde. 

Lahenduste ilmestamiseks 
esitleti näiteid Taanist, Amee-
rikast ja Hiinast, kus erinevate 
säästlike lahendustega on elu-
keskkonda rikastatud ja loodud 
kogukonna kohtumispaikasid – 
pargikesi. Eestis on seni roh-
kem keskendutud ühele lahen-
dusele, nt viibetiik vm rajatis. 
Keskendutud ei ole aga komp-
lekssetele lahendustele Nii too-
vad komplekssed lahendused 
kaasa sademevee, heakorra ja 
aedniku töö ühildamise.

Seminari raames tutvuti ka 
Viimsi mõisapargi projektalaga.

Alar Mik
kommunaalteenistuse 

peaspetsialist

pordi valikus. Viimase kaheküm-
ne aastaga pole inimeste liiku-
miseelistused keskkonnasääst-
likumaks muutunud, pigem vas-
tupidi. Autoga tööl käijate osa-
tähtsus on aasta-aastalt suure-
nenud (28%-lt 1997. aastal 56%-
ni 2017. aastal), samal ajal kui 
ühistranspordiga, jalgrattaga või 
jala tööl käijate osatähtsus jär-
jepidevalt väheneb (67%-lt 1997. 
aastal 39%-ni 2017. aastal). Kind-
lasti mõjutab inimeste eelistusi 
olulisel määral töökoha kaugus 
elukohast. Kuna keskmine va-
hemaa töö- ja elukoha vahel on 
aastatega suurenenud, siis pole 

Vanaduspensionäridele 
makstakse toimetuleku paran-
damiseks täiendavat toetust
Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rah-
vastikuregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi val-
las vähemalt alates 31.12.2017.

Toetuse suurus on 70 €. Esmakordsel taotlemisel tuleb esi-
tada vormikohane taotlus Viimsi vallavalitsusele 1. oktoobriks 
2018. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arveldus-
kontole, kantakse toetus üle 2017. aasta toetuse väljamaksmise 
aluseks olnud andmete alusel.

Toetust makstakse välja 9. oktoobrist 15. detsembrini 2018. 
Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E kell 14–17, N 
kell 9–12 ja 14–17, tel 602 8825 ja 602 8867.

NB! Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muu-
tunud, palume sellest teada anda hiljemalt 1. oktoobriks 2018 
tel 602 8825 ja 602 8867 või e-posti aadressile info@viimsivv.ee. 

Viimsi vallavalitsus

ka autode kasutamine liikumi-
seks saanud väheneda.

Ühistranspordi kasutamine, 
jalgrattaga sõitmine ning jala 
käimine aitavad säästa energiat 
ja vähendada välisõhku paisata-
vaid heitkoguseid, tagades mei-
le nii puhtama elukeskkonna. 
Seega oleks oluline, et ka iga-
üks meist teeks keskkonnasõb-
ralikke ja -säästlikke valikuid.

Eesti välisõhu kvaliteeti saab 
reaalajas jälgida veebiaadressil 
www.õhuseire.ee.

Helen Heintalu
Keskkonnaagentuur

Hea uudis – transpordi saaste 
väheneb. Foto erakogu
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NOORED

Tavapärasele kooliaasta 
alguse elevusele lisandus 
sel aastal märgatavalt 
tumedamaid noote, kui 
meediasse jõudsid lood 
noortekampadest pealin-
nas. Hetkeks võis näida, 
et noored ongi hukas ega 
soovi oma aega ühelgi 
ühiskondlikult kasulikul 
viisil kasutada. Tegelikku-
ses leiab oluliselt rohkem 
näiteid vastupidisest, 
näitab viimase viie aasta 
jooksul igasse Eesti maa-
konda jõudnud ning sel 
sügisel veelgi rohkemaid 
õpilasi osalema ootava 
kogukonnapraktika prog-
rammi kogemus.

“Kui anda noortele võimalus ise-
seisvalt tegutseda ja käsi külge 
panna, siis neil on ideid ja tahet 
midagi ära teha täiesti olemas. 
Sealt võivad tulla väga huvita-
vad lahendused,” arvab Viljandi 

Gümnaasiumis ühiskonnaõpe-
tuse õpetajana töötanud Juhan-
Mart Salumäe.

Oma kogemusest meenutab 
ta näiteks seda, kuidas matemaa-
tika ja füüsika süvakallakuga 
klassi poisid käisid paljulapse-
liste perede liidu sünnipäeval 
mustkunstitrikke tegemas. “Loo-
vust ja varjatud andeid on noor-
tel palju, aga küsimus on selles, 
kas me oleme täiskasvanutena 
piisavalt julged, et neid võima-
lusi pakkuda.”

Kogukonnapraktika annab-
ki noortele enamasti ühiskon-
naõpetuse tunni raames võima-
luse minna lühiajalisele prakti-
kale mõnda vabaühendusse, et 
saada seeläbi praktilist töökoge-
must ning parem pilt kodukoha 
ja laiemalt ühiskonna problee-
midest. Veelgi olulisemana aga 
nende lahendusvõimalustest.

2013. aastal alustanud prog-
rammi mudel on lihtne: kool pa-
kub oma õppekava raames õpi-

lastele võimaluse saada prakti-
kakogemus mõnes kohalikus 
vabaühenduses. Lisaks töökoge-
muse saamisele ning praktilis-
te oskuste omandamisele pa-
nevad noored seal käed külge 
mõne probleemi lahendamise-
le, olgu noorsootöö, lastekait-
se, kodutute loomade aitamise 
või mõnes muus valdkonnas.

Erinevaid rolle ja tegevusi 
proovitakse nii kohalikes kui ka 
üle-eestilistes organisatsiooni-
des. Teiste algatuste seas on noo-
red puutunud kokku ausama ühis-
konna loomisega ühingus Kor-
ruptsioonivaba Eesti.

“Kogukonnapraktika kau-
du õnnestus meil teha koostööd 
noortega, kes tahtsid rohkem 
teada, mida korruptsioonivasta-
ne tegevus endast kujutab,” mee-
nutab noori juhendanud Anni 
Jatsa. “Kõik abituriendid, kes 
praktikaülesande käigus mõne 
valdkonnaga täpsemalt tutvuma 
pidid, lõpetasid kogukonnaprak-

tika eeskujulikult ja edukalt ning 
ühing on õpilaste töö eest igati 
tänulik.”

Ka noored ise on oma ko-
gemusega valdavalt rahule jää-
nud ning paljud on jätkanud pä-
rast praktika lõppu vabatahtli-
kena või leidnud vabaühenduse 
juures suisa töö. Sel sügisel ootab 
programm rohkemate noorteni 
jõudmiseks uusi partnerkoole ja 
vabaühendusi. Koolid saavad 
seejuures paindlikul moel va-
lida endale sobivaima mudeli, 
kuidas kogukonnapraktikat õp-
petööga lõimida.

Viljandi noori juhendanud 
Salumäe näeb kogukonnaprak-
tikas võimalust mitte ainult noor-
te, vaid ka koolide jaoks: “See 
mitmekesistab õppeprogrammi, 
toob elulist külge sisse, aitab 
tööd sisukamalt teha. Lisakoor-
mat mulle õpetajana tegelikult 
ei langenud, sest sain materjali 
mujalt vähendada, paljud õpi-
kusse kirjutatud teemad saadi 

palju otsesemalt kätte. Praktili-
ne tegevus on aga see, kus 
teadmised kinnistuvad.”

Kui meediast tuleb sõnu-
meid noorte poolt toime pandud 
kuritegudest, sotsiaalsest eba-
pädevusest või jõukudena aja 
veetmisest, siis kujuneb stereo-
tüüpne pilt, kirjeldab Salumäe. 
Ta meenutab, kuidas nii mõni-
gi kogukonnapraktikaga seotud 

inimene ütles, et ei oleks osa-
nud arvatagi, et mõni 11. klassi 
noor nii äge võib olla. “Ühelt-
poolt avastab noor täiskasvanu-
te maailma, kuhu ta ühel het-
kel siseneb. Teine külg on see, 
et vabaühendused ja vanemad 
avastavad ka ise noori uue nur-
ga alt.”

Vabaühenduste Liit

Noored tahavad rohkem vastutust, näitab kogukonnapraktika
TASUb TEADA
n Kogukonnapraktika programmi veab Vabaühenduste liit EMSL, 
selles osaleb ligi nelikümmend kooli ja üle saja vabaühenduse. 
n Viimsist osaleb programmis kaks kooli, mõlemad alustavad sel 
õppeaastal esimest korda. Need on Viimsi Kool ja Viimsi Güm-
naasium.
n Programm ootab liituma koole ja vabaühendusi üle Eesti. Kui soo-
vid seda teha, loe lisa: www.heakodanik.ee/kogukonnapraktika.
n Kogukonnapraktika programm on haridus- ja teadusministee-
riumi Noortegarantii osa ja seda rahastatakse 2015-2018 aas-
tatel haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö 
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõr-
jutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse pa-
randamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

9.–15. augustil oli Viimsi 
noortevolikogul külas 
Seltjarnarnessi noorte-
volikogu Islandilt. 

Külalistele ei tundunud Viimsi 
väga võõras, sest nende kodu-
koht asub ka pealinna külje all 
ning mere ääres. Meil oli siin 
vaid palju soojem kui neil seal. 
Ka Laidoneri pargi auväärses 
eas olevatele puudele väideta-
valt Islandil konkurente ei lei-
du.

Ühise nädala jooksul toimu-
sid erinevad töötoad, mille lä-
biviijate seas olid ka Viimsi 
noortevolikogu endised liikmed. 
Kuna programmi pealkiri esi-
tas küsimuse, kuidas mõju aval-
dada (ingl.k How to make im-
pact), siis olid kõik käsitleta-
vad teemad sellega seotud ehk 
noorte(volikogude) mõju, ava-
lik esinemine, projektide kirju-
tamine jne. 

Viimsi eluolust andsid küla-
listele ülevaate vallavanem Siim 
Kallas, abivallavanem Janek 
Murakas ja arendusameti juht 
Mailis Alt. Viimsi Gümnaasiu-
mi juht Karmen Paul tutvustas 
uut riigigümnaasiumi süsteemi, 
mis tundus neile väga põnev. An-
nika Orgus andis ülevaate noor-
tekeskustest, mis pakkus neile 
väga suurt huvi, sest Islandil on 

noortekeskused erinevate vanu-
segruppide järgi lahku löödud. 
Muidugi tutvustasime külalis-
tega vastastikku oma riike ning 
kultuuri. 

Kultuuriõhtul oli noortekes-
kuses tunda domineerivat kala-
lõhna, sest nii meil kui ka neil 
on kala mitmetes rahvuslikes 
toitudes. Samuti esindati Islan-
dit jalgpallivõistluses Viimsi 
noored vs Viimsi vallavalitsus. 
Koosveedetud nädala jooksul 

tekkis tunne, nagu sport oleks 
seal riigis sama oluline kui toit 
ja õhk. Näiteks minu väga suu-
reks üllatuseks teatas üks noor-
mees ühisel õhtusöögil poole 
silmaga parasjagu televiisorit 
piiludes, et ta teab hästi Eesti 
jalgpalliklubi Nõmme Kalju. 

Samuti käidi tutvustamas 
Eesti Noorsootöö Keskuse ning 
Eesti Noorteühenduste Liidu 
tööd. Viimane pakkus külalis-
tele suurt huvi, sest neil ühtset 

OTSUS
Noortevolikogu valimis-
komisjon kinnitas 19.9.
2018 Viimsi noortevoli-
kogu 2018/2019, alates 
26. septembrist 2018 
järgmises koosseisus:
1. Gerttu Osa 
2. Gretel Põld
3. Henri August Silluta
4. Johann Hermlin
5. Agnes Milla Bereczki
6. Linda Sootak
7. Mai Riin Salumaa
8. Caroline Suursaar
9. Mark Martin Kaalma
10. Matthias Veski
11. Teet Simson 
12. Sten Erik Prohhorov
13. Emma Sofia Nugis

Peatselt valivad noored 
esimehe, aseesimehe ja 
töögruppide juhid.

Islandlased Viimsis ehk kuidas mõjutada

katusorganisatsiooni osalusko-
gudele Islandil ei ole ning pal-
jud siin käsitletavad teemad on 
murekohaks ka seal. Külastasi-
me ka riigikogu, kus vast kõige 
rohkem põnevust tekitas aja-
kirjanike fuajee oma heliefek-
tiga. 

Kui küsisin islandlastelt, et 
mis neile Eestis viibimise ajal 
kõige enam meeldis, selgusid 
kolm kõige populaarsemat asja: 
seltskond, Tallinna vanalinn ja 

Hesburger. Viimase pärast olid 
nad juba enne siia lendu väga 
elevil olnud, sest Islandil ei ole 
Hesburgerit ega ka McDonald-
sit. 

Viimsi noortevolikogu ette-
võtmistest inspireeris neid eriti 
VIID. Eeloleval suvel loodame 
jõuda vastuvisiidile Islandile, 
et kohapeal näha, kuidas toimib 
avatud noortevolikogu, ning saa-
me tutvuda nende tegemistega 
lähemalt. Ideid üksteiselt saime 

palju ning koos veedetud nädal 
oli just nimelt seltskonna pärast 
väga inspireeriv. 

Suur aitäh kõikidele, kes pa-
nustasid oma aega sellesse nä-
dalasse! Nüüd polegi muud, kui 
peab Erasmus+-le hea projekti 
esitama ning parimat lootma 
jääma!

Gerttu Osa
Viimsi noortevolikogu 

esimees

Kohtumine vallavanema ja arendusjuhiga. Foto Ülo Siivelt

Riigikogu külastamine. Fotod Kadi bruus Islandlased Kaera-Jaani õppimas. Noorte meeskond jalgpallikohtumisel noored vs vallavalitsus.
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Noortekoori viimaseks 
jäänud kontsertreisist 
Hannoveri, kultuuri-
vahetusest Viimsis ning 
Hannoveris sealse Ricarda-
Huch-Schule noortekooriga 
Voice’n Performance.

Kuna sellest õppeaastast sai 
Viimsi Kooli gümnaasiumiosa 
endale uue maja ja staatuse, lõ-
petas ka noortekoor oma tege-
vuse formaadis, kuidas ta siiani 
oli tegutsenud. Nii koorile kui 
ka senistele dirigentidele jäi 10. 
välissõit ühtlasi ka viimaseks 
meeldejäävaks kontsertreisiks. 

Viimase 30 aasta jooksul on 
käidud Lätis (1989), Norras 
(1991 ja 1994), Soomes (1993, 
2003, 2008), Taanis ja Rootsis 
(2004), Slovakkias (2010), kust 
saadi ka hõbediplom Bratisla-
va rahvusvaheliselt koorifesti-
valilt, Londonis (2016) ja Sak-
samaal (2018).

Noortekoor on olnud ak-
tiivne partner Viimsi kooliteat-
rile, kus viimaseks lavastuseks 
jäi Raimond Valgre elust paja-
tav “Valge tee kutse”. Viima-
seks ühiseks laulupeoks oli Har-
jumaa laulupidu Viimsi Kooli 

staadionil. Esineti ka Eesti Va-
bariigi 100. aastapäevaga seo-
tud pidulikul kontsertaktusel 
Viimsi päevakeskuses ja loo-
mulikult kõigil kooli üritustel 
viimaste lõpuaktusteni välja.

Siinkohal tänan koori nimel 
Viimsi vallavalitsust ja Viimsi 
Kooli koori kontsertreisi ja Han-
noveri külaliste vastuvõtu toe-
tamise eest! Eriti suured tänud 
kuulugu kõigile saksa külaliste 
vastuvõtmisega seotud perede-
le ja üksikisikutele!

Kõige selle ülaltoodu kõr-
valt jõuti ära õppida ka vahel-
dusrikas kava Saksamaale kaa-
saviimiseks. Kontaktid Saksa-
maaga loodi juba 2017. aasta 
kevadel ja koori viimane hoo-
aeg oli algusest peale seotud 
kõige muu kõrvalt ka selle ka-
va õppimisega. Loomulikult lü-
litasime kavva ka kaks liiku-
mistega popurriid Raimond 
Valgre eluloo lavastusest, mis 
iseloomustasid lavaloos vasta-
valt eesti ja saksa aega, sisal-
dades nende aegade iseloomu-
likemate laulude näiteid. Kavas 
olid Valgre loomingust ka “Mul 
meeles veel” ja “Läbi saju” koo-
riseaded. Samasse n-ö Eesti pop-

muusika klassika plokki lülita-
sime ka näiteid Eesti jazzi- ja 
levimuusikaklassikutelt Uno 
Naissoolt (saatega bossanova 
“Kui käes on Jaanipäev”), Arne 
Oidilt (“Siin on see laul” a ca-
pella seades) ja Margus Kap-
pelilt (bluusiliku saatega bal-
laad “Kohtumistund”). Eesti pop-
muusika klassika plokk kõlas 
meie kava keskel.

Kontserdi alguses esitasime 
kuus laulu Veljo Tormise koo-
ritsüklist “13 lüürilist rahvalau-
lu”, millele sai seatud Maido 
Saare poolt liikumine ja kava-
lehtedele saksakeelsed tekstide 
tõlked, kuhu puuduvad tõlke-
tekstilõigud aitas luua Lisbeth 
Berna Kärner. Koori esitust on 
võimalik vaadata YouTube´ist 
(www.youtube.com/watch?v=
Cp6CLQpnX1U).

Kolmanda osa meie kavast 
moodustasid Eesti laulupidude 
traditsioonilised laulud, näiteks 
Miina Härma “Tuljak”, Ülo Vin-
teri “Laul põhjamaast”, Olav 
Ehala “Kodulaul”. Ühiselt oma 
saksa sõpradega lauldi Kadri 
Hundi seatud vaimulikku rah-
vaviisi “Mu mano tulge latse” 
eesti keeles (laulu viiuli ja flöö-

disoolosid esitas Marie Thom-
sen Hannoverist koostöös siin-
kirjutaja kitarrisaatega) ja Sak-
sa romantismiajastu tuntud koo-
rilaulu Johann Abraham Peter 
Schulzi “Der Mond ist aufge-
gangen” (“Kuu on tõusnud”). 

Koori kava kohta kuulsime 
Saksamaal ainult kiidusõnu ja 
enamasti oli neisse lausetesse 
kätketud sellised sõnad nagu hu-
vitav, mitmekülgne, põnev jne. 
Pärast meie teist kontserti täna-
ma tulnud härra lausus: “Han-
noveris ja selle lähikonnas on 
umbes 600 koori, aga nii huvi-
tavat kava ma ei mäletagi kuul-
nud olevat…” 

Üks vastuvõtva koori lapse-
vanem, kes ka ise on olnud kaua 
aega nii koori- kui ka bändimuu-
sikaga seotud, lausus, et peak-
sin olema väga uhke (stolz) oma 
koori üle. Kõige öeldu tunnis-
tuseks olid ka väga pikad ap-
lausid ja lisalugude esitamine. 
Saksakeelsete lugude popurriid 
laulsid vanadekodus enamik ini-
mesi kaasa ja ka kooli aulas te-
gid sedasama eakamad kohal-
viibinud ning kuuest laulust koos-
nev popurrii läks kordamisele 
(“Es geht alles vorüber”, “Reg-

entropfen”, “Oo Donna Clara”, 
“Lili Marleen”, “Komm zurück”, 
“Dass kann doch einen See-
mann nicht erschüttern”). 

Paraku Saksa ajaloos XX sa-
jandil toimunu valguses, vaata-
mata sellele, et iga loo esita-
mise eel andsin pisikese saksa-
keelse ülevaate loo autoritest ja 
selle saamisest, tekkis vanade-
kodus juba suurepäraselt vastu-
võetud saksakeelse popurrii pu-
hul kooli kontserdijärgselt ka 
pisut teistsugust, ideoloogilist 
vastukaja. Kuid enamus oli sei-
sukohal, et hilisemad küsimu-
sed olid siiski pigem ülerea-
geeritud. Kokku koosnes meie 
Hannoveri kava 17 laulust, sh 
kahest popurriist.

Meie Hannoveri sõit toimus 
ajavahemikul 20.–29. aprill.Han-
noveri oli juba jõudnud esime-
ne kevadine kuumalaine, mis 
oli kõik rohetama ning õitsema 
löönud. Koori seekordse reisi 
mõtted said hakata idanema tä-
nu Viimsi Kooli haridustehno-
loogile, õpetaja Vilve Roosioksa 
vahendatud kontaktidele Han-
noveri Ricarda-Huch-Schules 
töötava füüsikaõpetaja Lea Lens-
mentiga. Nende koolikoori noor 

ja energiline dirigent Julia Wolf 
oli ka juba ammu tundnud huvi 
Eesti koorikultuuri vastu. 

Nagu juunis Eestis selgus, 
oli tema vokaalpedagoogiks ol-
nud Eva Wilson-Märtson, kes 
juhtis kaua aega Hannoveri 
Richard Wagneri Seltsi ning oli 
1992. aastast ka Hannoveri teat-
ri- ja muusikaülikooli laulupro-
fessor. Juunis oma kooriga Ees-
tit külastades õnnestus Julial 
meiega koos juhuslikult kohtu-
da selle auväärse, oma Eestist 
pärit abikaasa Carl-Otto Märt-
soni kaudu Eestiga pikaajalisi 
sidemeid omava daamiga Ru-
dolf Tobiase oratooriumi “Joo-
nase lähetamine” eestikeelse ver-
siooni esmaesitusel Tallinna 
Jaani kirikus. Teades küll, et 
vanaproua juures on õppinud 
mitmeid eestlasi, oli ikkagi ül-
latav kuulda teda rääkimas ka 
eesti keeles. 

Enamik meie koori reisi-
korralduslikust tööst, mis toi-
mus reisifirma Tiit reisid OÜ 
mugava reisibussiga, tegi ära 
koori kauaaegne koormeister ja 
koori naishäältega juba aastaid 
suurema osa tööst teinud Virve 
Kalvet. Koori aitasid kantsel-

Hüvasti Viimsi Keskkooli noortekoor! 
Viimsi Noortekoori Hannoveris toimunud ühiskontserdi grupipilt. Fotod erakogu 
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dada sõidu kaasa teinud klassi-
juhataja Lemme Randma, kes 
laulis ka aldipartiisid, ning ku-
nagine koori vilistlane, õpetaja 
Kertu Koldre. 

Kokku oli kooris laval 13 
mees- ja 18 naislauljat. Lisaks 
kahele kontserdile, millest esi-
mene toimus ühes Hannoveri va-
nadekodus (Altesheim) ja teine 
Ricarda-Huch-Schule aulas, lei-
dis aset veel rida väljasõite ja 
erinevaid, võõrustava koori poolt 
meile väljapakutud kultuuri-
programmi kuuluvaid üritusi. 

Käisime kahel korral NDR-i 
(Norddeutsche Rundfunk – ring-
häälingu) majas kuulamas Eu-
roopa tipptasemel muusikuid. 
Esimene kord oli võimalus kuu-
lata nn loengu vormis kont-
serti, milles lahati põhiliselt 
20. sajandi erinevate ismide-
ga seotud muusikat ja selli-
seid heliloojaid nagu Luciano 
Berio, György Ligeti, Jean 
Françaix. Mängijateks suure-
pärane Ensemble Octoplus, kes 
pakkus imelisi strihhe, dünaa-
mikat, uudseid perfektseid män-
guvõtteid. Paraku jäi suurem 
osa sellest pikast ja huvitavast 
saksakeelsest jutust, mida teoste 

kohta räägiti, enamikele meie 
noortele koorilauljatele arusaa-
matuks. Teisel korral viidi meid 
jälgima suurepärase NDR Ra-
diophilharmonie ja Hannoveri 
tütarlastekoori proovi nende 
Chefdirigent Andrew Manze´i 
juhatusel, kus paljude jaoks 
valmistas kindlasti äratundmis-
rõõmu F. Mendelssohni “Som-
mernachtstraum” oma kuulsa 
“Pulmamarsiga“. Ricarda-Huchi 
koolis toimus ka meie ühiste 
laulude kokkuharjutamine ja 
Julia Wolffi läbiviidud töötuba 
ühe Namiibia koorilauluga.

Lisaksin ka siinkohal selle 
eestlase kõrvale nii kummali-
selt kõlavale koolile nime and-
nud silmapaistva naise tähtsa-
mad andmed: Ricarda Octavia 
Huch (18. juuli 1864 Braun-
schweig – 17. november 1947 
Schönberg) oli saksa ajaloola-
ne, filosoof, luuletaja ja kirja-
nik. 1931. aastal sai ta Goethe 
auhinna. Juba 1930-ndatel aval-
dati tema teoste tõlkeid eesti 
keeles.

Reisil toimus ka rida ühi-
seid väljasõite, mille käigus kü-
lastati nt Autostadti Wolfsbur-
gi, kus tutvuti VW kontserni kuu-

luvate autofirmade  väljapaneku-
tega ja ajalooga. Käidi ka Bre-
merhaveni sadamalinnas, kus 
toimus ühine visiit väga huvita-
vasse väljarändajate muuseu-
mi, mille põhjal sai väga hea 
ülevaate sellest, kuidas kulges 
miljonite inimeste tee Euroopast 
nn uude maailma. Koori noor-
mehed sisenesid ka ainsasse 
maailmas säilinud II MS mood-
saimasse allveelaeva Wilhelm 
Bauer, endise nimega U-2540. 

Lisaks vastuvõtjate korral-
datud huvitavale Hannoveri lin-
naekskursioonile käidi sealse-
te valitsejate loodud imekaunis 
hiigelsuures kuninglikus pargis 
Herrenhausen Gärtenis ja saa-
di teada ka palju uut Hannove-
ri tihedast seotusest personaal-
uniooni kaudu Briti monarhia-
ga alates 18. sajandi algusest ku-
ni kuninganna Victoria ajastuni 
(1837–1901). Seetõttu oli ligi 
200 aasta vältel (alates 1714) 
Briti monarhide perede üheks 
kodukeeleks ka saksa keel. 

Koorilauljate hinnangud rei-
sile on enamasti suurepärased. 
Tsiteeriksin vahest sagedami-
ni korduvaid lauljatepoolseid 
mõtteid. “Kohapealne saksa pe-

re, kelle juures ööbisin, oli vä-
ga külalislahke ja rõõmus.” “Sai-
me väga palju kiita meie eesti-
keelsete laulude eest.” “Kõige 
enam meeldisid mulle välja-
sõidud.” “Reisi tulemusel on 
kooriliikmed omavahel läheda-
semaks saanud.” “Õppisime pal-
ju Saksamaa kohta, ootan saks-
laste tulekut Eestisse.” “Esine-
da oli väga tore. Minu hostpe-
re ütles pärast, et pole kunagi 
kuulnud sellist muusikat.” “Sak-
samaa reis oli igat senti väärt!” 
“Kahjuks ei saanud väga host-
perega olla, kuna meile oli vä-
ga palju tegevusi planeeritud.” 
“Bussisõidu tegid huvitavaks 
teel Andrus Kalveti näidatud ha-
rivad filmid Saksa ajaloost nagu 
nt “Good Bye, Lenin!” ja toi-
munud vestlused ajaloo teema-
del.” “Käik kuninglikesse ae-
dadesse oli väga lahe ning seal 
oli imeilus.” “Ka sakslastele 
meeldisid meie laulud ja nad 
ütlesid, et esinemine oli mitme-
kesine ja põnev.” “Põnev oli lin-
natuur Hannoveris.” “Sain nä-
ha, kuidas nende koor laulab ja 
kuidas nad õpivad. Inimesed 
olid kõik väga viisakad ja sõb-
ralikud.” “Rääkides sakslastest 

oli võib-olla vahel raske nen-
dega suhelda, kuna enamus neist 
olid väga vaiksed ja tagasihoid-
likud, aga lõpuks sai ka nende-
ga jutule.”

Omaette artiklit vääriks ka 
meid võõrustanud Saksa koori 
külaskäik Eestisse 6.–13. juu-
nil. Nende Eesti-muljed olid 
samuti vaimustavad ning pal-
jud avaldasid soovi tulla Ees-
tisse juba järgmise aasta lau-
lupeo ajal tagasi, alustati eesti 
keele õppimist jne. Kindlasti 
oli üheks kõrgpunktiks nen-
de reisil suurepärane kontsert 
EELK Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus 10. juunil, kus oli võima-
lik kuulata nooruslikus esitu-
ses nii renessanssmuusikat kui 
ka popmuusika töötlusi laiast 
maailmast. 

“Le roi est mort, vive 
le roi!“
Omamata täit juriidilist kind-
lust selles, kas nii peaks ütle-
ma, kuna Bourbonide dünastia 
hiilgeaegadel sümboliseeris see 
lause ka monarhia järjepidevust, 
kasutaksin oma dirigenditege-
vuse lõpetamisel Viimsi Kooli 
noortekoori juures siiski seda 

kuulsat sajanditevanust heerol-
di lauset.

Kuna eeloleval hooajal alus-
tab Viimsi Gümnaasiumis uue 
nime all tegutsemist ka noorte-
koor, mis eeldatavalt umbes ¾ 
koosseisu ulatuses (vähemalt 
28 lauljat praegusest koorist) 
baseerub Viimsi Kooli noorte-
koori viimase hooaja liikmes-
konnal, siis loodan, et ei solva 
selle lausega kedagi, ja on hea 
meel, et uutel tegijatel pole va-
ja alustada tühjalt kohalt. Nii na-
gu ka mina alustasin 31 aastat 
tagasi Aarne Saluveeri poolt 
aasta varem korralikult käima-
lükatud Viimsi Keskkooli se-
gakoori juures.

Ees ootab tõsine ettevalmis-
tus eelolevaks laulupidude 150. 
aastapäevale pühendatud lau-
lupeoks “MINU ARM” ja jääb 
üle soovida koos kauaaegse koor-
meister Virvega uuele koorile, 
ühes oma armsate vanade ja 
uute lauljatega ning uutele diri-
gentidele jõudu ja jaksu selleks 
tööks koorimuusikapõllul!

Andrus Kalvet
Viimsi Keskkooli segakoori ja 
noortekoori dirigent aastatel 

1987–2018

Noortekoor Hannoveris Herrenhäuser Gärtneris. 

Hetk Hannoveris toimunud kontserdist.
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Ühiskonnas aina laiemat kõlapinda pälviv kiusa-
mine saab alguse vähestest sotsiaalsetest oskus-
test, mille hulka kuuluvad iga kaaslase mõist-
mine ja temaga arvestamine. Inimesele annab 
robotite ees veel pikaks ajaks eelise just empaa-
tiavõime ja vastavad oskused. Kiusamisega tege-
lemisel on efektiivseimaks viisiks selle enneta-
mine ning eriarvamuste oskuslik lahendamine. 

Laiemas mõistes tähendab ennetamine, et raskest teemast 
räägitakse ja keerulistes olukordades käitumist harjutatak-
se lastega enne, kui midagi halba on üldse juhtuda jõud-
nud. 

Läbi mänguliste tegevuste õpib laps austama nii iseen-
nast kui ka kaaslaste õigust oma arvamusele, mõistma iga-
ühe erilisust. Oluline on, et ühekordsete konfliktide tekki-
misel leitakse kõigile sobivaid lahendusi nii, et väiksema-
test arusaamatustest ei areneks välja kiusamist. Lasteaeda-
des ja koolides kasutatav MTÜ Lastekaitse Liit programm 
“Kiusamisest vabaks!” keskendub heades suhetes olemise 
õpetusele ning kiusamise ennetamisele, on kantud väär-
tustest ja peab oluliseks tööd kogu grupiga.

MLA Viimsi Lasteaiad direktor Maie Roos peab laste-
aias väärtustega tegelemist väga oluliseks. “Viimsi lasteaia 
majadest igaühes on sõnastatud oma väärtused ning neist 
omakorda kogu organisatsiooni omad. Me peame tähtsaks 
ja töötame selle nimel, et me ka päriselt oma igapäevaelus 
väärtustest juhinduks ning et need ei jääks üksnes sõna-
deks paberil.” Direktor soovib, et õpetajad leiaksid endale 
sobiva programmi, mille alusel seada eesmärgid ja nende 
poole pürgida süstemaatiliselt. 

Lasteaia Päikeseratta majja kahepäevasele “Kiusami-
sest vabaks!” koolitusele kogunenud ütlesid päeva avarin-
gis, et tulid kokku avatud meelega. “Me tulime siia rõõm-
sa tujuga. Kui me iga päev anname lastele, siis täna saame 
kasu endale,” sõnasid nad. Pargi maja õpetaja Eva Laasma 
ootas koolituselt eelkõige nippe. “Nüüdisaegsed lapsed on 
teistsugused, sageli justkui kõikide asjade üle otsustavad 
beebibossid. Üksteisega arvestamist tuleb neile õpetada.” 

Õpetajad avaldasid lootust, et ennetav töö karuga an-
nab lasteaias lastele hea alguse ka selleks, et neil hiljem 
oleks kergem koolis. Programmi koolitajad Auli Andre-
salu-Targo ja Merit Lage on öelnud, et “Kiusamisest va-
baks!” on teekond sinna, kus avalduvad kogu meeskonna 
süstemaatilisus, terviklikkus ja andekus ning see kehtib nii 
lasterühma kui ka täiskasvanute kohta. 

MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vabaks!” 
alusväärtusteks on sallivus, hoolivus, austus ja julgus ning 
sümboliks Sõber Karu. Programmi kasutusõigus on täna-
seks 466 lasteaial ja 143 koolil üle kogu Eestimaa. Prog-
rammi kohta leiab enam lugemist, aga ka värvipilte ja teisi 
tegevusi www.kiusamisestvabaks.ee.

Grete Landson
MTÜ Lastekaitse Liit

Appi tuleb uus nuti-
rakendus Viimsi laste 
sõidutamiseks ja saat-
miseks. Lapsevanemad 
on loonud nutirakenduse 
HopKid – sõidu- ja saat-
misteenuse platvormi, 
mis paneb kokku trans-
porditeenuse ja lapse-
hoidja parimad omadu-
sed ning võimaldab lasta 
lapsi turvaliselt sõidutada 
ja saata kooli, trenni, 
sünnipäevale või võistlus-
tele. HopKid aitab kaasa 
Harjumaa laste liikumis-
võimaluste parandami-
sele, sealhulgas ka Viimsi 
valla piirkondades elava-
tel lastel.

Kooliaeg on käes ning laste lii-
kumise vajadus marsruudil kodu-
kool-huvikool-kodu on jälle vä-
ga aktiivne. Kuidas laste sõidu-
tamine punktist A punkti B teha 
mugavaks ja turvaliselt, ilma et 
ise peaks lapsi sõidutama?

Vaatamata ühistranspordile 
ja mitmetele sõiduteenuse pak-
kujatele on tänases Eesti ühis-
konnas täheldatavad endiselt kit-

saskohad seoses laste transpor-
diga: 

- lapsevanemad on täna las-
te “taksojuhid” ning nooremad 
lapsed vajavad lisaks sõiduta-
misele ka saatjat;

- linnakeskusest kaugemal 
elavatele lastele ei ole kõik tee-
nused ja huviharidus kättesaa-
davad – ühistransport sageli ei 
aita, kuna graafikud ja marsruu-
did ei pruugi vastata tegelikule 
liikumisvajadusele.

Alati ei ole lahendus ka ta-
valine taksoteenus või ühistrans-
port. Kõik lapsed ei ole näiteks 
valmis iseseisvalt ühistranspor-
diga liiklema ning ka tavaline 
takso- või sõidujagamisteenus 
siinkohal ei aita, sest näiteks 
väiksema lapse vanemal on va-
ja, et keegi võtaks lapse laste-
aiast, sõidutaks eelkooli, saa-
daks eelkooli uksest sisse ja 
annaks vastuvõtjale üle.

Ning vaja on seda sama tee-
nust mitu kuud järjest ehk siis 
terve õppeperioodi.

HopKidi eripära võrreldes ta-
valiste sõidujagamisplatvormi-
dega ongi n-ö sõiduteenusele 
lisanduv saatmisteenus. Teisi-
sõnu sõidutab kontrollitud taus-
taga juht sinu lapse õigesse koh-
ta ja annab vajadusel lapse vas-
tuvõtjale üle. Sõidutajateks/saat-
jateks on aga valdavalt teised 
lapsevanemad või lapsehoidjad. 
Ning tellimus lapse sõidutami-
seks tuleb teha hiljemalt eelmi-
sel päeval kell 19.00. 

Üha rohkem lapsevanemaid 
kasutavad juba täna lahendust, 
et ühel nädalal viib kõikide lap-
sed huviringi/eelkooli üks ja 

teisel nädalal teine vanem. Hop-
Kid kutsub üles kasutama mu-
gavat HopKidi platvormi ning 
üsna pea saavad rakenduse ka-
sutajad luua grupi naabritest ja 
klassikaaslaste vanematest, mil-
le abil laste sõidutamist koos 
teiste vanematega on kerge pla-
neerida.

HopKidi rakenduse saab alla 
laadida Androidile Google Playst 
(Apple Store’ist oktoobri algu-
ses) ning tellida laste sõidu- ja 
saatmisteenus või registreerida 
ise laste sõidutajaks! 

Tegemist on alles algusjär-
gus ettevõtmisega, mis hetkel 
on tegev vaid Harjumaal, kuid 
siht on jõuda ka maapiirkonda-
desse üle Eesti, et kõikjal saak-
sid lapsed turvaliselt sõiduta-
tud. 

Ootame kõiki Viimsi valla 
lapsevanemaid, kes laste sõidu-
tamise probleemi ees on seis-
nud, meiega ühendust võtma, 
teenust proovima ning teenuse 
arendamisel uusi ideid ja mõt-
teid jagama!

e-post: info@hopkid.ee  
veeb: www.hopkid.ee

HopKid tegijad

Sada maali Viimsis 
Eva Jänese isikunäitus “Sada maali“ EELK Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus 23.09– 23.10.

Kunstiteadlane Mai Levin kirjutab Viimsi pühakoja näituse 
saateks: “Juba hulk aega tagasi tekkis Eva Jänesel idee maa-
lida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks sada maali. Sestpeale 
on ta neid maalinud tunduvalt rohkem, sest ta maalib pide-
valt niikuinii, ajendatuna vajadusest luua, tähtpäevadest ole-
nemata. Aga on siiski ilus, et ta sellele tähtpäevale mõtleb ja 
tahab selle tähistamisse panustada.“

Sel kümnendil oleme näinud kunstniku väljapanekuid geo-
meetrilises laadis maalidest, esialgu valdavalt väikestest ruu-
tudest koosnevad maalid, mille sarjades ta varieeris vorme, 
värve, meeleolusid. Kuid nende kõrvale hakkas sagedamini 
ilmuma suuremaid töid, milles senine ühtlaselt kattev, sileda-
pinnaline maalimisviis hakkas ruumi andma loetava pintslikir-
jaga maalilisematele tööde lõikudele. 

Näib, nagu oleks monumentalistinärv, mis on tuttav kunst-
nik Eva Jänese 1970-ndate loomingust, taas ärganud, hakanud 
harmoonia kõrval nõudma ka suurt joont, kontrasti, intriigi. Nii 
viibki ta tänavustes maalides geometriseeritud kelluka kokku 
väikese realistliku loodusfragmendiga, maal “Soomaastik“ la-
seb kollastel geomeetrilistel vormidel tungida loojanguvärvi-
des taeva ja mere vahele, lilladel ja kollastel teravnurksetel 
pindadel ristelda pehmelt ja õhuliselt maalitud sinirohelistel 
“Metsateel“ maalil. Samas laseb ta ka teravatipulistel rohe-
listel lehtedel lõhkuda hall-kollast geomeetriat maalil “Pung“. 
Rohkem kollast ja rohkem särtsu on tulnud tema maalides-
se senise sinirohelise asemele. Maailmale avatud inimesena 
ammutab Eva Jänes ideesid paljudest asjadest samaaegselt 
– loodusest, kunstist, nagu maalipaar “Kohtumine Akbergiga 
Laboratooriumi tänaval“ või “Mõeldes Stephen Hawkingile“ 
lähtub teadusest. Eva Jänes püüab läbi oma maaliprisma va-
hendada maailma tohutut mitmekesisust“.

Käesolev näitus avab ja vahendab Eva Jänese viimaste aas-
tate loomingu telje, sest esitleda ühel näitusel sada maali 
nõuab kunstnikult julgust ja kõneleb ka tema loomeküpsusest. 
Vaataja leiab ennast küll pühakojast, kuid seda mõjutatuna
kunstniku sisemaailma avaruse, mõttesügavuse ja elukoge-
muse rõõmu ning mängulisuse allikatelt. Kreekakeelne sõna 
chara (e.k rõõm) tähendab nii juubeldust, kaasakiskuvat head 
meeleolu ja miks ka mitte suurt värvide pidu ning see leiabki 
oma rõõmuküllases täiuse kunstniku maaliseeriate mosaiigis. 

Näitust toetab Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Erkki Juhandi

HopKid väärtustab laste ja 
lapsevanemate aega

Selline on HopKid’i logo.

“Kiusamisest vabaks!” 
programm on nüüd-
sest kasutusel ka 
Viimsi lasteaedades

Sõber Karu aitab nüüdsest ka Viimsi lasteaialastel olla teine-
teisele headeks kaaslasteks. Foto Marie Tammsaar
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Juba pikemat aega, ikka siis, kui taaskord 
kuulen mingisugust üleskutset või kampaa-
niasõnumit, mis juhib tähelepanu meie hul-
gas olevatele ebakõladele või kahjulikele 
üksikisiku harjumustele, mis teisi mõjuta-
vad, mõtlen, et miks küll on nii, et riik ja eri-
nevad organisatsioonid peavad meid ini-
mestena iseenda eest kaitsma?

Sellest oleme me üldjoontes aru saanud, et 
uppuja päästmine ei ole ainult uppuja enda asi, 
kuid selleni me ikka veel ei ole jõudnud, et en-
ne vette minekut hoiataks oma kaaslast, et kui 
sa ujuda ei oska, on tegemist vägagi ohtliku et-
tevõtmisega. Küll on meil kampaaniad alkoholi 
tarbimise vähendamiseks, suitsetamise kahjuli-
ku mõju tagajärgedest, liiklemise kiiruse jälgi-
mise ja tähelepanelikkuse tõstmiseks jne. 

Selle kõige juures on aga väga kurb näha, kui 
ükskõikselt me inimestena suhtume kõigesse 
ja kui ajutiselt kõlavad sellised üleskutsed. Sest 
isegi siis, kui politseinik mõõdab kiirust, siis 
neist möödununa ja kurvi taha kadununa va-
jutatakse taas gaasi, et taastada “tavaline“ lii-
kumistempo.

Tundub, et endiselt kestab meil arusaami-
ne, et vabadus tähendab õigust kõike omataht-
si teha, sõltumata sellest, kuidas see meile ja 
meie ümber olijatele ja keskkonnale mõjub. 
Kui kalad surevad meres, sest suitsetaja viskab 
suitsukoni maha ja see vihmaveega merre 
jõuab, siis selles ei ole süü mitte kellelgi teisel 
kui suitsetajal, kellel ei ole oidu enda hävitami-
se jääke mõistlikult utiliseerida ehk prügikasti 
visata.

Kõike ühiskonnas toimuvat võiks nimetada 
ehk heaolu joovastuseks, sest kipub ju see ikka 
nii olema, et kui inimene tunneb, et tal on kõik 
hästi, siis arvab ta ka, et talle on kõik lubatud. 
Aga kas ikka on? 

Vabadusega kaasneb alati vastutus ja kui see 
osa vabaduses vajaka jääb, siis ei ole tegemist 
vabadusega, vaid näilisusega, kus inimene ar-
vab, et talle on kõik lubatud, aga siis on sel ka 
teine valusam külg. 

Apostel Paulus ütleb: “Mulle on kõik luba-

Tuletame meelde, et 
president Lennart Meri 
stipendiumi ja preemia 
taotlemise tähtaeg on 
1. detsember 2018. 

Viimsi valla aukodaniku presi-
dent Lennart Meri stipendiumi 
statuudi eesmärk on väärtusta-
da Viimsi valla aukodaniku pre-
sident Lennart Meri vaimset 
pärandit.  

Määruse kohaselt antakse 
välja kahte liiki rahalist toetust: 
preemiat ja stipendiumi eelar-
vega kuni 3200 eurot, mida 
Viimsi vald eraldab valla eel-
arvest üldjuhul igal aastal. Pre-

sident Lennart Meri stipendiu-
mi eelarvesse võivad teha raha-
lisi toetusi füüsilised ja juriidi-
lised isikud.

Stipendiumi maksmise ees-
märk on innustada ja toetada 
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõ-
nel humanitaarteaduste õppe-
kaval ja on seadnud sihiks eri-
alase uurimustöö koostamise.

Stipendiumit võib taotleda 
mõnel humanitaarteaduste õp-
pekaval kõrgharidust omandav 
bakalaureuse- või magistriõppe 
üliõpilane erialase uurimustöö 
kirjutamiseks. Stipendiumi taot-
lus tuleb esitada stipendiumile 
kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk 
on eelkõige premeerida ja tun-
nustada magistrikraadi oman-
danud isikut, kes on koostanud 
silmapaistva uurimustöö (ma-
gistritöö) humanitaarteaduste 
valdkonnas. Preemiale võib kan-
dideerida humanitaarteaduste 
valdkonna magister, kes on ma-
gistrikraadi omandanud kandi-
deerimisele eelneva kahe ka-
lendriaasta jooksul. Seega, kui 
taotlus preemia maksmiseks esi-
tatakse detsembriks 2018, lähe-
vad arvesse magistritööd, mis 
on kaitstud 2018., 2017. või 
2016. aastal. Määruse regulee-
rimisalast on välja jäetud dok-

tud!” – Siiski kõigest ei ole kasu. “Mulle on kõik 
lubatud!” – Siiski miski ärgu saagu meelevalda 
minu üle!” (1Kr 6:12)

Aga seda, mis on saanud meelevalla meie 
üle, on liigagi palju ehk seda, mis on meie pähe 
läbi turundamise istutatud, seda on nii palju, et 
kainet mõistust ei osatakski enam nagu üldse 
kasutada. Ja see on ilmselge näide sellest, et te-
gelikult me ei suuda hallata kõike seda, mis 
meie eludes on!

Kui meil on seadused ja me elame ühes õi-
gusruumis, siis sõltumata sellest, kas meie selle 
õigusruumi liikmete ja riigi kodanikena oleme 
sellele alla kirjutanud või mitte, need seadused 
kehtivad ka meile. Aga lisaks seadustele on ini-
meseks olemise põhimõtted ja väärtused, mil-
le toel me tegelikult ju inimestena toimetame. 
Ehk see piibellik põhimõte – tee teisele, mida 
soovid, et sulle tehakse!

Mitte ükski kampaania ei lahenda problee-
mi, mis on puudulike eluhoiakute ja puuduliku 
armastamise oskuse tulemus. Seda saab muuta 
vaid inimene ise, kui tema pähe jõuab arusaa-
mine ja südamesse tundmine, et ta on teistele 
haiget teinud või ennast hävitanud. Ja kui veel 
inimene palub paranemise teel abi Jumalalt, siis 
ei ole maailmas miskit, millest Jumalaga koos 
üle ei saaks.

Nii võibki öelda ehk küll veidi äärmusesse 
kaldudes, et tegelikult meie väga paljude prob-
leemide põhjus on meie kaugenemine usust ja 
Jumalast, sest keskendudes üksnes inimesele, 
kipub ju inimene ikka keskenduma lähimale 
inimesele ehk iseendale ja nii kõik teised muu-
tuvad justkui tähtsusetuteks.

Siis võibki juhtuda, et ühesuunalisel tänaval 
vastu suunda sõitja võib lihtsalt õiges suunas lii-
kujat lambaks sõimata, sest arvab, et tema võib 
teha, mis tahab. See ei ole ju õige ega ilus! Kuid 
õiget ja ilusat igatseb ju ikka meie hing!

Mikk Leedjärv
Koguduse vaimulik

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

HINGENURK

Kuidas edasi? On meil lootust?

President Lennart Meri stipendium
torandid ja doktoritööd kaits-
nud isikud. Preemiale kandi-
deerimise puhul võib taotluse 
esitada nii kandideerija kui ka 
kolmas isik. 

Humanitaarteaduste all pee-
takse eelkõige silmas filoloo-
giat, ajalugu, folkloristikat, teo-
loogiat, kunsti- ja teatriteadust, 
semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvas-
tikuregistri andmete kohaselt 
olema Viimsi valla elanik, kuid 
tal peab olema elulooline või 
hariduslik seos Viimsi vallaga.

Stipendium või preemia an-
takse üle president Lennart Meri 
perekonna liikme ja Viimsi val-

Pildiallkiri.

lavanema või tema poolt volita-
tud isiku poolt president Lennart 
Meri sünniaastapäeva tähista-
val üritusel. 

Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla 
aukodaniku president Lennart 
Meri stipendiumi statuut” on 

avaldatud 22.03.2013 Viimsi 
Teatajas ning valla kodulehel 
viimsivald.ee. Lisainfo: tel 
6028 866, marje@viimsivv.ee, 
www.viimsivald.ee.

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö 

peaspetsialist



Viimsi ja Randvere noorte-
keskuste avatud huviringid

Viimsi ja Randvere noorte-
keskused töötavad avatud 
noorsootöö põhimõttel ehk 
noortekeskus on avatud kõi-
kidele noortele, kes soovi-
vad teha midagi põnevat, 
tegevustes osaleda ning see-
läbi ennast arendada ja mi-
dagi uut teada saada. Samal 
põhimõttel töötavad avatud

huviringid mõlemas noortekeskuses.
Paber kannatab kõike ehk paberikunsti ring toimub Rand-

vere noortekeskuses kolmapäeviti kell 16–18 ning nagu ringi 
nimetus ütleb, tehakse seal paberist kõikvõimalikke asju: lil-
ledest ja kaartidest kuni pliiatsitopside ja mänguasjakorvideni 
välja.

Meediaklubi pakub uusi teadmisi ja avastamisrõõmu kõi-
gile neile, kes huvituvad pildistamisest, videotest, plakatitest 
või muust kujundusest ja esitlusest. Randvere noortekeskuse 
meediaklubi annab selleks kõigeks võimaluse ning lisaks in-
nustab noori ennast pakkuma välja uudseid ideid ja lahendusi. 
Meediaklubi annab lisaks teadmistele ja julguse ise proovi-
da ja katsetada. Noored saavad teha fotosid professionaalses 
fotostuudios ning kasutada töötlemisprogrammi. Meediaklubi 
toimumise ajad kuni jõuludeni: 26. september, 3., 10. ja 31. 
oktoober, 14. ja 28. november, 5. ja 19. detsember.

Ise tehtud, hästi tehtud kokandusklubis saavad noored proo-
vida erinevaid maitseid, katsetada huvitavaid ja lihtsamaid toi-
te ning koos kaaslastega mõnusalt ise kokata. Väga palju te-
hakse just lihtsaid toite, millega noored ise hakkama saavad. 
Kokandusklubi toimub Viimsi noortekeskuses teisipäeviti al-
gusega kell 16.

Tee ise Re-use meisterdamine ehk meisterdamine uuska-
sutatavatest materjalidest ning vanade asjade tuunimine on 
mitme valdkonna kokkupuutepunkt: isetegemine, keskkonna-
hoid ja säästmine. Teha saab kõike võimalikku. Noored saa-
vad ka ise ideid anda või teistele oma oskusi jagada ning ise 
midagi lahedat õpetada. Re-use meisterdamine toimub Viimsi 
noortekeskuses neljapäeviti algusega kell 16.   

Üheski ringis pole eelregistreerumist vaja ning iga kord ei 
pea kohal käima, kui ei saa. Me vaid usume, et tegevus on vah-
va ning seetõttu noored seda ise soovivad. Kõik saavad tege-
vustega hakkama, sest noorel on endal võimalik valida, kui 
lihtsalt või keerukalt ta millegagi tegeleb. Avatud huviringi põ-
himõtted ongi: tasuta, pole kindlat gruppi ja kõigile jõukoha-
ne!

Infot ringide kohta saab noortekeskustest.
Randvere noortekeskus asub Randveres, Kibuvitsa tee 1 

ning on avatud E, T, N, R k 13–18 ja K k 16–18.
Viimsi noortekeskus asub Viimsis, Nelgi tee 1 ning on ava-

tud E–R k 14–19.
Olete oodatud!

Viimsi noortekeskus
Randvere noortekeskus
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Hiinas on ammustel 
aegadel kehalisele hea-
olule teadlikult tähele-
panu pööratud. Keha ei 
märgata alles siis, kui ta 
enam harjumuspäraselt 
ei toimi, vaid temasse 
suhtutakse kui energee-
tiliselt toimivasse struk-
tuuri, mida tuleb tugeva-
maks muuta ja tasakaalus 
hoida.

Iidse Hiina meditsiini arstid pi-
dasid enesetervendamist me-
ditsiini kõrgeimaks vormiks ning 
näitasid oma patsientidele ene-
setervendamise (qigongi) har-
jutusi, et nood saaksid enese-
tervendamisest ja heaolu suu-
rendamisest aktiivselt osa võtta.

Üle 3000-aastase ajaproovi 
läbinud tõhusad tehnikad rahus-
tavad vaimu ja keha ning suu-
rendavad energiat, see aga oma-
korda aeglustab vananemisprot-
sessi.

See, kui palju inimesel ener-
giat on, määrab päevast päeva 
kogu teie elu.

Kronoloogilises mõttes va-
naneme kõik ühesuguse kiiru-
sega, aga see, kui kiiresti meie 
keha ja vaim vananemise tõttu 
murduvad, on hoopis teine tee-
ma.

Enesetervendamise harju-
tuste hüvesid võite tunnetada 
juba 5-minutilise harjutamise 
järel. 

Need harjutused on inimes-
tele, kes otsivad ja vajavad oma 
elus rohkem tasakaalu.

Pole vaja meelde jätte kee-
rulisi pikki harjutusskeeme. Sa-
muti pole vaja osta uusi rõi-
vaid või moodsaid seadmeid, 
et neid harjutusi ka kodus teha.

Need tehnikad: 
- tugevdavad qi’d ning or-

ganite ja kudede talitlust, 
- parandavad vereringet, 
- vähendavad stressi,
- alandavad vererõhku,
- vähendavad kroonilist valu,

- tugevdavad immuunsust,
- ennetavad haigusi,
- aitavad “tühjendada vaimu”, 

leida tagasiteed iseenda juurte 
juurde,

- loovad üldise heaolu- ja ker-
gendustunde,

- annavad hea tuju, vaba ja 
lõõgastunud oleku,

- aitavad säilitada noorus-
likkust ja ilu,

- mõjuvad positiivselt vai-
mule, närvisüsteemile ja kogu 
organismile. 

Enesetervendamine on see, mis 
annab nende harjutuste harras-
tajale suurema kontrolli vana-
nemisprotsessi üle.

Enesetervendamise harjutu-
sed sisaldavad kombinatsiooni 
õigest asendist, õigest hinga-
misest ja suunatud taotlustest.

Õige asend võimaldab ener-
gial vabamalt läbi keha voola-
ta.

Õige hingamine rahustab 
närvisüsteemi ja varustab keha-
rakke ohtramalt kütuseks vaja-
liku hapnikuga. Suunatud taot-
lus tähendab mõistuse kesken-

dumist spetsiifilisele ülesande-
le, näiteks ärevuse rahustami-
sele või suuremale energiavoo-
lule seedeorganitesse seedimi-
se parandamiseks.

Lisaks harjutustele õpime ka 
lihtsat enesemassaaži.

Nende lihtsate, kuid paind-
like ja igakülgsete Hiina ene-
setervendamise harjutuste kasu 
seisneb selles, et igaüks saab 
neist väga vähese ajaga oma ter-
visele tuge. Harjutused on ker-
gesti õpitavad ega nõua liiga 
suuri pingutusi, nii et neid saab 
sooritada olenemata east, soost, 
kehalise ettevalmistatuse tase-
mest ja terviseseisundist.

Nende harjutuste võlu seis-
neb selles, et alustatakse ko-
halt, kus parasjagu ollakse.

Tillukesed sammud võivad 
viia inimese siiski sinna, kuhu 
ta soovib. Peab lihtsalt endale 
pühendama pisut aega, mis on 
enesest lugupidamise ja armas-
tuse vorm.

Tunnid toimuvad igal kol-
mapäeval: üks grupp kell 10–
11 ja teine kell 20–21 Viimsi 
huvikeskuses.

Hiina tervisevõimlemine

Kindlasti võtke kaasa ilma 
kontsata vahetusjalatsid. Riie-
tus olgu mugav nii istumiseks 
kui ka seismiseks. Kaasa võiks 
võtta ka jaki või fliisi, et see õl-
gadele panna.

Mina olen Riina Hein ja 
olen selle rühma juhendaja. Võin 
päris kindlalt öelda, et qigongi 
harjutused võivad muuta iga-
ühe elu, sest räägin siin oma ko-
gemuste põhjal.

Olen tegelenud qigongi ja 
taijiga 22 aastat. Olen litsent-
seeritud Zhong Yuan Qigongi 
treener. Praegu täiendan end 
Rene Bürklandi juures Hiina me-
ditsiini teooria kursusel.

Inimloomuse sügavamaks 
mõistmiseks olen läbinud 3-aas-
tase väljaõppe transpersonaal-
se psühholoogia ja hüpnoteraa-
pia valdkonnas.

Täpsem info ja registreeri-
mine e-posti aadressil hein.riina
@gmail.com või telefonil 501 
2361. Registreerimine on va-
jalik!

Kohtumiseni!
 

Riina Hein

Qigongi kursuse õpetaja Riina Hein teed joomas. Foto erakogu
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28. september – 21. oktoober

Viimsi valla kultuurikalender

JUMALATEENISTUSED
30. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

7. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

14. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 11
Lõikustänupüha jumala-
teenistus armulauaga
EELK Prangli Laurentsiuse 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Lõikustänupüha jumala-
teenistus
EELK Randvere kirikus

21. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August 
Luusmannist

10. oktoober kell 18.30
Kodukokkajate õpituba 
“Jaapani köök“
Hind 35 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas

11. oktoober kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Naerunägu, nutulaul ja jonni-
pusa – aitäh, et mõistate!“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis nr 2

11. oktoober kell 18.30
Maksa detoksi praktiline 
töötuba
Hind 15 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas

12. oktoober kell 19
Loeng “Meie tervis, heaolu ja 
energia“
Hind 10 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis nr 2

17. oktoober kell 18.30
Kodukokkajate õpituba 
“Tai köök“
Hind 35 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas

18. oktoober kell 19
Kirovi kalurikolhoosi teemaline 
jutuõhtu
Rannarahva muuseumis

KONTSERDID, ETENDUSED
28. september kell 19
Stand-up show “OMA JOPE“
Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa, 
Rene Puura
Piletid 18/15 € Piletilevis ja 
huvikeskuses kolmapäeviti 
kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

29. september kell 16
Mihklipäeva hingemuusika

Pavlo Balakin (bass), Marko 
Martin (klaver), Pille Lill 
(sopran)
Korraldajad: Pille Lille 
Muusikute Fond ja Viimsi 
päevakeskus
Vaba sissepääs
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. oktoober kell 10.30
Muusikapäeva kontsert 
Marianne Leibur ja Karl-Madis 
Pennar
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

12. oktoober kell 13
Kuressaare Linnateatri etendus 
“Persona“
Piletid 12/8 € Piletimaailmas 
ja huvikeskuses kolmapäeviti 
kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

13. oktoober kell 10.30
Pisimusa perehommik 
Venno Loosaare ja tema 
lõbusate lauludega
Perepilet 15 €, lapsevanem + 
laps 10 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

14. oktoober kell 15.30
Aivar Sõerdi orelikontsert
EELK Randvere kirikus

SPORT
27. september kell 14
XIX kindral Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks
Viimsi mõisa pargis ja 
Haabneeme terviserajal

5. oktoober kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 04.10 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

7. oktoober kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – Jalgpalli-

klubi Tabasalu
Viimsi staadionil

21. oktoober kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – Tõrva 
Jalgpalliklubi
Viimsi staadionil

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
28. september kell 21
Partonus / VJ Sass Nixon
29. september kell 21
VJ Allan Peramets
5. oktoober kell 21
Sunlight / VJ Allan Peramets
6. oktoober kell 21
VJ Andrus Kuzmin
12. oktoober kell 21
Shanon / DJ Marek Talivere
13. oktoober kell 21
VJ Lenny Lavida
19. oktoober kell 21
Sulo / VJ Andrus Kuzmin
20. oktoober kell 21
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

28. september kell 19
Viimsi Tantsuklubi 2. hooaja 
alustamine
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis nr 2

11. oktoober kell 20
Comedy Estonia Viimsi 
Open Mic
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
September – oktoober
Leivaprogramm “Jätku leiba!“
Lasteaia-, ja kooligruppidele
Vajalik eelbroneerimine: 
haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
I–III kooliastme gruppidele

1.–5. oktoober kell 14–19
Viimsi noortekeskuse sünni-
päevanädal

4. oktoober kell 14–19
Randvere noortekeskuse 
sünnipäevapidu
Randvere noortekeskuses

4. oktoober kell 11
Kirjandushommik algklassidele
Külas on Priit Põhjala
Registreerimine: tiiu@
viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs 
Viimsi raamatukogus

6. oktoober kell 12
Laste etiketi õpituba – Piduliku 
ürituse etikett ja lauakommete 
põhialused
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

17. oktoober kell 11.30
Kirjandushommik algklasside 
õpilastele
Külas on Kadri Lepp
Registreerimine: tiiu@
viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs 
Viimsi raamatukogus

17. oktoober kell 15–20
Kirbuturg 
lastele ja noortele
Viimsi noortekeskuses

19. oktoober kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses

EAKATELE
18. oktoober kell 15
Muusikateraapia “Mis värvi 
on valgus“ 
Esineb Andranik Kechek
Oktoobrikuu sünnipäevalaste 
õnnitlemine
Randvere päevakeskuses

21. oktoober kell 16
J. Straussi operett “Viini veri“ 
kell 10.30 Buss väljub Haab-
neemest suunaga Randvere ja 
Mähe poole
Tartus Vanemuise teatris

Sissepääs muuseumipiletiga
Rannarahva muuseumis

September – oktoober
Tiina Tammetsa kunstinäitus 
“Kiiksuga kivid“
Viimsi vabaõhumuuseumis

September
Näitus “Karm kevad“

Oktoober
Meeli Küttimi fotonäitus 
“Urban Dogs – Tallinna koerad”
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Ajutine näitus “Georgia 2008“ 
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 30. oktoober
Tiiu Viiese kunstinäitus 
“Tiiu Viiese pildid“
3. oktoober kell 18.30
Kohtumine kunstnikuga
Viimsi huvikeskuse 
aatriumi I korrusel
Viimsi Fotoklubi sügisnäitus
Viimsi huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

Kuni 23. oktoober
Eva Jänese kunstinäitus 
“Sada maali“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

ÕPI- JA JUTUTOAD
2. oktoober kell 18
Vestlusõhtu – Sirje Kiin
Vaba sissepääs 
Viimsi raamatukogus

4. oktoober kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lapse uni ja magamine“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

5. oktoober kell 18
Jumestuskursus iseendale
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse 
õppeklassis
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Eelmisel õppeaastal loodi 
Haabneeme Kooli spordi-
klassid. Need on osu-
tunud lapsevanemate 
silmis sedavõrd populaar-
seks, et kõiki soovijaid ei 
suudeta spordiklassidesse 
ära mahutada.

Kui tänane Haabneeme Kooli 
direktor enam kui 10 aastat ta-
gasi otsustas oma edasise töö-
elu  Viimsiga siduda, oli koolis 
kujunenud olukord, kus keha-
lise kasvatuse õpetajad olid küll 
valmis kooli spordiklasside loo-
miseks, kuid  keskkond selleks 
polnud veel küps. Aastad läk-
sid, kool iseseisvus, Sirje Toom-
last sai direktor, kehalise kas-
vatuse õpetajate meeskond täie-
nes uute entusiastlike tulijate-
ga ja aeg sai küpseks ammused 
unistused käegakatsutavaks 
reaalsuseks muuta. 

Konkreetsemaks settis mõ-
te 2016/2017 õppeaastal, kui 
kooli kehalise kasvatuse õpe-
tajatest kujunenud supermees-
kond tegi üheskoos Eestile tiiru 
peale, kogus teistes maakonda-
des koolides tegutsevatelt spor-
diklassidelt kokku parimad prak-
tikad, lisas sellele omaenda vi-
siooni ja kogemused ning vas-
tav õppekava oligi sündinud.

Haabneeme Kooli spordikallakuga klassid 
koguvad populaarsust

Esimene spordikallakuga 
klass moodustati vastsetest koo-
litulijatest eelmisel sügisel. Siis 
esitasid lapsevanemad oma lap-
se spordiklassis õppima asumi-
seks 16 avaldust. Käesoleva aas-
ta 1. septembril alustas juba tei-
ne spordikallakuga esimene 
klass. Sel aastal oli avaldusi ju-
ba 29, mis tähendas, et 5 last 
spordiklassi õppima ei mahtu-
nudki.

Direktor Sirje Toomla rõhu-
tab, et kõik lapsed võeti spor-
diklassi ilma neid eelnevalt ise-
gi nägemata, rääkimata neile 
kohustuse panemisest kehalised 
katsed läbida. Spordiklass moo-

dustati väga lihtsal meetodil – 
lastevanemate poolt avalduste 
esitamise järjekorra alusel. 

Esimesed neli kooliaastat te-
gelevad lapsed professionaalse 
juhendamise all üldfüüsilise tree-
ninguga. Kedagi mingile ühele 
konkreetsele spordialale kes-
kenduma ei keelitata. Et iga lap-
seni jõuda ja talle võimeteko-
hast kehalist arengut pakku-
da, on klassiõpetajate valikul 
silmas peetud ka nende endi 
sportlikku tausta. Nii on II B 
spordiklassi õpetaja Kaidy Õis-
mets olnud Pärnus toimuvate 
kahe silla jooksude korraldaja. 
I B spordiklassi õpetaja Reet-

Ly Lindal on õppinud Tallinna 
Spordiinternaatkoolis (TSIK). 
Lisaks on esimesel klassil ka 
n-ö abiõpetajaks ehk teiseks 
klassiõpetajaks mõlema spordi-
klassi treener Dmitri Reinmets.

Kuna spetsiaalne spordiklass 
on tegutsenud vaid ühe aasta, 
ei söanda õpetajad selle mõju 
koolile või lastele veel hinnata, 
kuid spordiklasside kiire popu-
laarsuse tõus lapsevanemate sil-
mis, ja seda näitab sel aastal 
tekkinud konkurents spordi-
klassi kohtadele, näitab kooli 
juhtkonna õiget suunavalikut.

Treener-klassiõpetaja Dmit-
ri Reinmets julgustab, et vane-

mad innustaksid oma lapsi roh-
kem liikuma: “Lapsed vajavad 
rahvusvaheliste soovituste jär-
gi päevas vähemalt 60 minutit 
mõõdukat kuni tugevat keha-
list aktiivsust. Spordiklassis saa-
vad nad liikuda ja omandada eri-
nevaid eluks vajalikke oskusi. 
Spordiklassi tunniplaanis on mi-
tu kehalise kasvatuse tundi roh-
kem kui teistel klassidel, aga 
seda loomulikult mitte teiste 
ainetundide arvelt.” 

Kõik kolm õpetajat toonita-
vad, et spordiklassi eesmärk alg-
klassides ei ole mitte sportli-
kud tulemused, vaid tervislike 
eluviiside sisseharjutamine las-
tele. Algklassides võiks spordi-
klassi nimetadagi hoopis liiku-
misklassiks, arvavad õpetajad 
Kaidy ja Dmitri. Loomulikult 
annab keskmisest kõrgem ke-
haline aktiivsus eelduse ka lap-
se mitmekülgsemaks arenguks, 
mis omakorda lubab loota tu-
levikus ehk ka paremaid soori-
tusi spordis. 

Palve peale tuua välja mõni 
eriti ere klassi lastega seotud 
emotsioon, ütleb õpetaja Dmit-
ri, et teda paneb heldima, kui ta 
näeb lapsi harjutamas iseseis-
valt peale tunde kooli suusa-
nõlval või poistekampa kooli 
võimla ukse taga palli küsimas. 

Õpetaja Kaidy meenutab üht 
üsna esimest kehalise kasvatu-
se tundi lastega, kui hakkas sa-
dama paduvihma ning ta mu-
retses juba ette, kuidas õpila-
sed järgmisesse tundi täiesti lä-
bi vettinuna ning mornide nägu-
dega lähevad. Õpetaja üllatu-
seks osutus aga see laste jaoks 
kõige ägedamaks tunniks üld-
se! “Ega nad mul suhkrust po-
le,” naerab õpetaja tagantjärele. 

Õpetaja Reet-Ly on aga 
oma klassiga veel vähe koos 
olnud ja loodab, et ka neil hak-
kab kõik hästi minema. Praegu 
harjutakse veel distsipliiniga.

Lugu lõpetama sobib koo-
li direktor Sirje Toomla poolt 
silmade särades spordiklasside 
kohta öeldu: “Kas pole tore, et 
spordiklasside lastel on viiest 
õpetajast, kellega nad tundides 
kokku puutuvad, neli mehed ja 
üks naisõpetaja – lisaks treener 
Dmitrile juhendab lapsi liiku-
mistundides Maido Saar, uju-
mistundides Bruno Nopponen 
ja muusikatundides Aarne Sa-
luveer.”  Seega on suhe 20:80 
tavapärase naiste kasuks oleva 
80:20 asemel. Kommentaarid 
on siinkohal tõesti liigsed. 

Anne Martin
Haabneeme Kooli 

meediaõpetaja ja infojuht

Spordiklass harjutamas õpetaja Dmitri Reinmetsa juhendamisel 30 m jooksu starti. Foto Merlis Maalmann
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Sellel sügisel toimus ran-
najooks 12. septembril ja 
sattus päevale, mil lapsi 
kimbutas tugev meretuul. 
Ometi leidus Viimsis 470 
vaprat last, kes ei kart-
nud tuult ega tormi, vaid 
tulid randa ning nautisid 
ühist sporditegemist. 

Viimsi lasteaiad on juba viis-
teist korda lapsi randa jooksma 
kutsunud. Viimsi rannajooks toi-
mub traditsiooniliselt septemb-
ri teisel nädalal, kui suur suvi 
on lõppenud, aga ilmad ikka 
veel soojad. Lapsed jooksevad 
mere ääres üheksakümne meet-
ri pikkust distantsi, mis on välja 
kujunenud rannal asuvate võrk-
palliväljakute ning turnimis-
atraktsioonide paigutusest tule-
nevalt. 

Kõigepealt hüppas kogu see 
vägi Kummipea innustusel oma 
lihased soojaks ning kohe see-
järel asus piraadipealik laeva-
kellaga lapsi jooksurajale saat-
ma. Lapsi innustasid ja julgus-
tasid õpetajad ja lapsevanemad 
kahekümne üheksast lasteaia-
rühmast. 

Finišis ootasid lapsi rinna-
märkide ja kõrrejookidega Viim-
si lasteaedade õppejuhid. Las-
teaia direktor isiklikult jagas 
rühmadele tänukirju. Kui jooks 
joostud, leiti aega Haabneeme 
ranna uute atraktsioonidega tut-
vumiseks. Puidust laev oleks 
just nagu spetsiaalselt meie üri-
tuse jaoks randa uhutud. 

Seejärel saabus aeg laste-
aeda sööma ja puhkama siirdu-
da. Kes vähegi jaksasid, liiku-
sid lasteaia poole jalgsi, ehkki 
mõnel rühmal oli vaja lausa mi-
tu kilomeetrit marssida. Kau-
gema kandi rahva aitasid koju 
OÜ Koitvedu bussid. 

Aitäh kõigile, kes Viimsi XV 
Rannajooksu kordaminekule 
kaasa aitasid!

Reet Varik
MLA Viimsi Lasteaiad 

liikumisõpetaja

Möödunud pühapäeval, 
23. septembril toimus 
Tallinnas, Pirita linnaosas 
traditsiooniline Pirita 
Sügisjooks 2018. Naaber-
omavalitsuses 8. korda 
toimunud sügisjooks tõi 
rajale ka palju Viimsi 
sportlasi ja lihtsalt liiku-
misest lugupidavaid 
inimesi. 

Rõõm on tõdeda, et koostöö 
Pirita ja Viimsi vahel toimib ke-
nasti. Nagu maikuus toimuv 
Viimsi jooks on populaarne ka 
piritalaste seas, nii on Pirita sü-
gisjooks soositud ka viimsilas-
te seas.

“Pühapäev algas Pirital las-
tejooksudega, kus osales 334 
kuni 10-aastast last. Emotsioo-
ne oli palju ning mälestusme-
daleid ja jooksu toetajate poolt 
väljapandud kinkekotte jagus 
kõikidele. Sajad lapsed kasuta-
sid võimalust osaleda võistlus-
keskuse lastealal avatud Loo-
vustoa meisterdamistelgi tege-
mistes või kuulasid Eesti Ter-
vishoiu Muuseumi tervisetelgis 
põnevat “Hambatundi”,” andis 
lastejooksudest ülevaate korral-
daja Erik Vest.

Vaatamata vihmasajule osa-
les 6 kilomeetri pikkusel põhi-

Tormine Viimsi rannajooks Loengusari harrastussportlastele 
Algas taas “Treeni teadlikult“ loengusari Tallinna Ülikoo-
lis, mis keskendub praktiliste teadmiste edasiandmisele, 
toitumisele, treeningkoormuse ja vereproovide seostele, 
alaselja- ja jalavaevustelele, südame tervisele, spordime-
ditsiinile, jõu- ja vastupidavustreeningule ning vitamiinide 
teemadele sel sügisel. Lektoriteks arstid, füsioterapeudid, 
toitumisnõustajad jt. 

Tallinna Ülikoolis toimuvatel õhtustel loengutel on lektori-
teks pikaajalise kogemusega toitumisspetsialist ja treener Margus 
Silbaum, spordiarst dr Pii Müller, ortopeed dr Armin Heiman, 
laboriarst dr Anneli Raave-Sepp, geenitehnoloog dr Tõnu Esko, 
spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu, füsioterapeudid Mikk 
Pärn, Mati Arend jt.

Teisipäevaõhtustesse loengutesse on oodatud spordiga tege-
levad ja alustavad inimesed, treenerid, füsioterapeudid, pere-
arstid ja -õed, lapsevanemad jt. 

Sügishooaja loengusarjast saab valida endale meelepärased 
loengud. 1,5 tunni jooksul saab praktiliste näidete varal üle-
vaate, kuidas läbida ülipikki distantse, millised pinged paneb 
selline sportimine kehale, milline on energiavajadus ja prakti-
line toitumine. Unetehnoloog Kene Vernik räägib hea une teh-
nikatest ja kuidas pingutused mõjutavad une kvaliteeti. Pro-
viisor Külli Teder annab põhjaliku ülevaate tänapäeval pakuta-
vatest vitamiinidest ja mineraalidest treenimise vaatenurgast. 
Käsitlemist leiab alaseljavalu ning jagatakse praktilist harju-
tusvara, kuidas teha eneseabistamisel õigeid valikuid. Labori-
arst dr Anneli Raave-Sepp räägib sportimise ja südame tervise 
seostest. Arutletakse, kuidas vältida vigastusi ja sellest tule-
nevalt parandada sooritusvõimet. Spordiarst Pii Müller annab 
ülevaate koormustestist, hapnikutasemest, laktaadi ja kop-
sumahu mõõtmisest. Käsitlust leiab hommikuse või õhtuse 
treeningu tõhusus. Füsioterapeut jagab praktilist harjutusva-
ra istuvat tööd tegevatele harrastajatele. Paljude sportlastega 
tegelev dr Heiman harib jalalabavalude, nende ravi ja taastu-
mise teemal. Geenitehnoloog dr Tõnu Esko selgitab, kuidas gee-
nid mõjutavad sporti ja sport geene. TÜ professor Vahur Õöpik 
avab süvitsi D-vitamiini, tervise ja treeningu mõju pimedal ajal. 

Eesootavate loengute ajakava: 02.10 “Hea une tehni-
kad“ – psühholoog ja unetehnoloog Kene Vernik; 09.10 “Vita-
miinidest ja mineraalidest treenimise vaatenurgast“ – pro-
viisor Külli Teder; 16.10 “Alaseljavalud. Kuidas teha õigeid 
valikuid?“ – füsioterapeut Mikk Pärn; 23.10 “Sport ja süda-
me tervis“ – laboriarst dr Anneli Raave-Sepp; 30.10 “Kuidas 
vältida vigastusi ja parandada sooritusvõimet?“ – füsio-
terapeut Mati Arend; 06.11 “Terviseuuringu roll treening-
protsessis“ – spordiarst dr Pii Müller; 13.11 “Jõutreening ja 
vastupidavus, hommik või õhtu – sõbrad või vaenlased?“ 
– spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu; 20.11 “Kui jalalaba 
teeb valu“ – ortopeed dr Armin Heiman; 27.11 “Kuidas geenid 
mõjutavad meie sporti ja sport geene“ – geenitehnoloog dr Tõnu 
Esko; 04.12 “D-vitamiin, tervis ja treening“ – TÜ professor 
Vahur Ööpik. 

Loengute algus kell 18.00, toimumiskoht Räägu 49, Tallinn. 
Ühest loengust osavõtumaks on 6 eurot. Vajalik on eelnev re-
gistreerumine ja lisainfo: www.tlu.ee/ltikoolitused või katrin.
soidra-zujev@tlu.ee. 

Loengusarja korraldab TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Insti-
tuut koostöös Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST ja 
Tallinn Liigub programmiga.

jooksul ligi 500 inimest. Viimsi-
lasi oli registreerunute seas 80. 
Jooksu korraldaja sõnul on viim-
silaste rohke osavõtt Pirita sü-
gisjooksul alati meeldiv olnud 
ja eriti tore on, et esimestel sü-
gisjooksu aastatel lastejooksu-
des parimate hulka kuulunud on 
nüüd heitlemas parimate koh-
tade nimel juba ka täiskasva-
nute klassis. 

Pirita sügisjooks paistab sil-
ma oma hea korraldusega, rada 
kulgeb Pirita Kloostrimetsa kau-
nis looduses mööda metsateid, 
-sihte ja -radasid. Sellel aastal 
oli rada läbida pisut raskem kui 
varasematel kordadel, sest star-
dieelsel ööl ja ka jooksu ajal 
sadanud vihm andis oma pa-
nuse sügisetunde tekkeks. 

Erik Vesti sõnul ei saanud 
vihm takistuseks uue rajare-
kordi sünnile. Võimsat jooksu-
kiirust arendas ja ülekaaluka 
võidu võttis paljudele eestlas-
telegi tuntud, kuid siiski Kee-
niat esindav Ibrahim Mukun-
ga. Rajarekord paranes ligi 16 
sekundiga. Naiste arvestuses 
tuli Pirita sügisjooksu ajaloos 
juba neljandat korda võitjaks 
eestlanna Kaisa Kukk. Oma 
“väikese” võidu said sügis-
jooksul ka viimsilased – kuni 
15-aastaste poiste vanuseklas-

sis tuli võitjaks Tristan Aik 
Sild.

Korraldusmeeskond MTÜ 
Mähe Seltsi ja Spordiklubi Si-
nimäe näol on alati teinud väga 
head tööd. Nii sportlastele kui 
ka tervisesportlastele teeb rõõ-
mu asjaolu, et igal aastal saa-
vad osalejad mälestuseks ka eri-
lise kujundusega medali. Pirita 
sügisjooksul on traditsiooniks 
saanud, et igal aastal kujuta-
takse mälestusmedalil ühte Pi-
rita sümbolobjekti. Sel aastal 
langes medalimotiivi valik Meri-
välja muulile koos kauni vaa-
tega Tallinna vanalinna silue-
tile. 

Muljetavaldavalt tore oli as-
jaolu, et üritusel oli palju toeta-
jaid ja auhinnaloos rõõmustas 
paljusid osalejaid. Sügisjooksu 
õnnestumisse andsid oma panu-
se kümned vabatahtlikud ning 
paljud Viimsis ja  Pirital tegut-

sevad ettevõtted nagu Briketi-
poisid,  RIMI, Sportland, Orif-
lame, NIKE, Moqyi, Pirita Ki-
ropraktika Kliinik, Tallinna Tele-
torn, Pirita Seikluspark, Res-
toran NOA, Eesti Tervishoiu 
Muuseum, Tallinn Viimsi SPA, 
Atlantis H2O Aquapark, Viim-
si kino, Loovustuba, Tallinna 
linnavalitsus, Pirita linnaosa-
valitsus ja Viimsi vallavalitsus. 
Sügisjooksu toimumist rahas-
tati ka kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest. 

Tore, et nii Viimsis kui ka 
meie lähiümbruses on üritusi, 
mis toovad kokku nii lapsed, 
noored kui ka täiskasvanud, kus 
mõeldakse liikumisele ja tervis-
likele eluviisidele. Pirita sügis-
jooksu tunnuslause “Liikumises 
on energiat!“ sobib hästi nii füü-
sikaseadustesse kui ka motona 
meie igapäevaellu.

Kadi bruus

Pirita Sügisjooks 2018 – rõõm sadadele 
jooksusõpradele

Rannajooksuks valmistumas. Fotod Merlin Vare

Õhinal rannajooksule!
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Prangli saare 21 km 
pikkune rannikumatk
Augustikuu viimasel laupäeval toimus entusias-
tide eestvedamisel Prangli saarel rannikumatk. 
Enam kui tosinat matkahuvilist saatis päikeseli-
ne ja maheda tuulega ilm ning saarele sai ring 
peale tehtud viie tunniga.

Üritus algas kell 10.30 registreerimise ja instrueerimisega. 
Osalejad said käepaelad ja veepudeli ning sellele järgnes 
kerge soojendusvõimlemine. Liigesed ja lihased soojad, sai 
matk hoogsalt alata. Naeru ja lõbusat meelt jagus viimaste 
sammudeni. Noorim osaleja oli 3-aastane, kes küll kogu 
distantsi kaasa ei teinud, ja vanim osaleja 75-aastane. Meel-
diva üllatusena tuli see, et mõned matkasellid liitusid poole 
teekonna peal. 

Tee viis meid Ülesaare laululavalt mööda rannikut 
Eestirannale, Liiseri otsa, Mölgi sadamasse, Kiburikarile, 
Ärgi sadamasse, Tenuneemele, kus sõime Andrese ja Mar-
tina keedetud maitsvat suppi ja maiustasime jäätisega. Lä-
bimatu teeotsa tõttu läänerannikul naasesime saare kesk-
ossa, et jätkata teekonda Suti küla kaudu Loo otsa poole. 
Ja sealt algas juba tee tagasi sadama kaudu Ülesaarele. 
Kokku sai läbitud pea 21 kilomeetrit. 

Teekonnal nägime Prangli looduse erinevaid vaatepilte, 
saatjaks kibuvitsa punetavad viljad, kanarbiku lillad õied, 
sinetavad mustikamarjad ja punapõsksed pohlad. Finišis 
ootasid kõiki diplomid, meened ja magusad üllatused. 

Kerge venitus ja magus väsimus kontides, läksime vä-
sinute, kuid õnnelikena koju, et naasta muinastulede öö 
lõkke juurde. Kahju, et saarlasi oli vähe, aga ehk järgmine 
aasta ja järgmine ettevõtmine toob rohkem inimesi osale-
ma. Täname kõiki matkajaid ja jääme uute põnevate koh-
tumisteni!

Valter Puuström
Pranglilt

“Tipud kokku!” 
24.–26. augustini toimus Vilsandil pärast mõne-
aastast pausi taas Eesti tipmiste valdade kokku-
saamine “Tipud kokku!”. Osalesid Saaremaa, 
Rõuge, Viimsi vald ja Narva-Jõesuu linn. Viimsi 
valda esindas Prangli saare delegatsioon.

25. augustil allkirjastati Vilsandi saarel koostööleping “Ti-
pud kokku” Viimsi, Rõuge ja Saaremaa valla ning Narva-
Jõesuu linnavalitsuse ja MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu 
vahel. Omavalitsused teevad heatahte lepingu raames koos-
tööd näiteks lasteaedade, koolide, rahva- ja kultuurimajade 
ning mittetulunduslike ühendustega, samuti ettevõtjate va-
hel ja huvialalist koostööd laste, noorte ja täiskasvanute 
hulgas.

Vilsandil avati MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu eest-
võttel järjekordne mälestustahvel “Hävitatud Eesti kodude 
mälestuseks”. Üks katte eemaldaja oli Prangli Põhikooli 
õpilane Helina Lilleoks. Sellised mälestustahvlid asuvad 
kõikides Eestimaa tippudes, kus tipuvaldade kokkusaami-
ne on seni toimunud.

Tutvuti Vilsandi saare, tema ajaloo, Vilsandilt pärit kap-
tenite elulugude ja muidugi Vilsandi rahvuspargiga. Samal 
õhtul toimus kohalikul laululaval kontsert, kus iga osalev 
vald tegi oma etteaste. Seejärel laulis Jaan Tätte ja ansam-
bel Vallera.

Viimsist osales kokku 17 inimest. Prangli tuumiku moo-
dustasid Prangli saarevanem Terje Lilleoks, Prangli rahva-
maja juhataja Carmen Ott ja Prangli Põhikooli õpetaja Maime 
Linholm.

Järgmine “Tipud kokku!” kokkusaamine toimub tuleval 
aastal Rõuge vallas.

Terje Lilleoks
Prangli saarevanem

5. augustil alustasid 
kaheksa rännumeest 
Tartust ja seitse mujalt
ühist retke tundmatule 
Prangli saarele. Nii algas 
ühepäevane Eesti saari 
külastava matkaselts-
konna reis. Ikka on huvitav 
lugeda, kuidas omakandi 
saar teise kandi inimeste 
silmis ka paistab.

Juulikuu tappev kuumus ei se-
ganud Soome lahes asuvale ja 
Harjumaa Viimsi vallale kuu-
luvale Prangli saarele kavanda-
tud matka ettevalmistusi. Õn-
neks õhusoojus pisut langes ja 
keset merd on ilmaolud alati 
erinevad maismaa omadest. Nii 
see juhtus, et just pühapäeval, 
5. augustil alustas kaheksa rän-
numeest Tartust ja seitse mu-
jalt ühist retke meile tundma-
tule Prangli saarele. Tartlased 
teavad, et nende ja Põlva maa-
konna piiril on Prangli küla, aga 
meie meeltes oli samanimeline 
saar. Sinna jõudmiseks pidid 
tartlased kasutama vähemalt seit-
set transpordivahendit, et sihi-
le jõuda ja sihtmärgi enesega 
tutvuda.

Rännuseltskond oli eriline 
selle poolest, et viimased 14 aas-
tat on nad pühendanud oma 
matkad Eesti väikesaartega tut-
vumiseks. Samm pole pikk – 
aasta ja saar, aga huvipakku-
vaid saari hakkab nappima.

Kui ühendust saartega kor-
raldab riik, on transpordiolud 
kindlad ning saare asukaile ja 
külalistele alati soodsad. Seda 
oleme kogenud Abruka, Kih-
nu, Manilaiu, Piirissaare, Ruh-
nu ja Vormsi puhul. Mõnedel 
puhkudel tuleb aga otsida enda-
le paadimees, kes sind toime-
tab kas Kesselaiule, Mohnile, 
Osmussaarele, Pakrile, Tondi-
saarele või Vilsandile. Mõnel 
juhul on kuiva matkatee saa-
rele sillutanud loodus ise nagu 
Munasaare puhul. Selle lähe-
dalt Kunda tsemendivabriku 
ajaloost on teada Girard de 
Soucantoni aadlisuguvõsa nimi. 
Nende kui suurannetajate pere-
konnavapp kaunistab Prangli 
Laurentsiuse puukiriku seina. 
Kirik ja saar olid seotud Harju-
Jaani ja Jõelähtme kihelkonna-
ga.

Igatahes Prangli puhul on 
tegemist heade transpordiolude-
ga. Leppneeme sadamast viib 
saare rootsikeelset nime kasu-
tav Wrangö parvlaev reisijad ja 
sõidukid ühe tunniga Pranglil 
asuvasse Kelnase sadamasse. 
Kaugemalt tulijaile sobis hästi 
pühapäeval kell 13 algav reis. 
Meretuul jahutas huvireisijaid, 
kes külakiige kombel üles ja 
alla pendeldasid ning kunagise 
Ruhnu laevasõidu peale mõtle-
sid. Aega jagus sellekski, et ühe 
matkakaaslase sünnipäev laeval 
maha pidada.

Laevalt maha astunud rän-
durid, keda meietaoliste kõrval 
oli teisigi, ei pea vaeva nägema 
söögiasutuse otsimisega. Võid 
kohe astuda välikohvikusse ja 

endale midagi lubada. Tartlas-
tel oli selja taha jäänud vähe-
malt üks söögivahe. End pisut 
turgutanud, oli võimalus roni-
da Prangli Reisidelt tellitud au-
to kasti ning Abruka, Kihnu, 
Manilaiu, Osmussaare või Vorm-
si reisile sarnane saarematk võis 
alata. 

Matkajuhi Liina poolt hoo-
likalt läbi mõeldud marsruut 
pakkus paari tunniga ülevaate 
saare vaatamisväärsustest. Ki-
rik, kooli- ja kultuurimaja ning 
kaks tulepaaki on avalikud ra-
jatised, mis annavad tunnistust 
kunagise rannarootslastest ka-
lurite ja hülgeküttide saare täna-
päevasest täieverelisest igapäe-
vaelust. Rannarootslased olid 
meile tuttavad juba Osmussaa-
re, Pakri, Ruhnu ja Vormsi mat-
kadelt. Elu tormise mere kes-
kel on sisaldanud mererööv-
leid ja -hädalisi, sala- ja sõbra-
kaubandust ning aakrikut. Täp-
selt nagu kunagi Vilsandil uu-
rib saareelanik, kas pole meri 
randa uhtunud mõnd palgi- või 
lauajuppi või midagi paremat.

Kummardus Prangli eluter-
vele kogukonnale, kes pole lask-
nud ka okupatsiooniaastatel oma 
saart elamiskõlbmatuks muuta. 
Kooli olemasolu on lakmuspa-
ber, mis näitab, kas elu läheb
edasi või tagasi. Olgu õpetajaid
rohkem kui õpilasi, aga kui nii 
on vaja, siis on vaja. Koolis-
käimise võimalus olgu olemas, 

taandugu see kasvõi koduõppe-
le. Kõik see on andnud Prang-
lil häid tulemusi. Mine tea – 
äkki teevadki Prangli arvuti-
poisid pranglimise kõrval oma 
saarest netisaare.

1941. aasta sõjasuvi tõi 
Prangli randa pommitabamuse 
saanud Eesti mereajaloost tun-
tud auriku Eestirand koos sund-
mobilisatsiooniga Venemaale 
viia tahetud mitme tuhande kut-
sealusega. Osa neist leidis mär-
ja haua ja nad on maetud ank-
ruketiga piiratud ja ristidega tä-
histatud hauaplatsile. Enamu-
sele neile merehädalistele lõp-
pes sõjatee siiski koju naasmi-
sega. Kui hauaplatsil välja pan-
dud päästerõngas on algupä-
rane, siis oleks sellele parem 
koht meremuuseumis. Meie au-
tokastis istus kaks matkajat, 
kelle lähisugulane Vassili Nai-
ris sõitis sama laeva kaptenina 
kunagi Atlandi heeringareisi-
del. 

Nähtus, millega varem pol-
nud meist keegi kokku puutu-
nud, oli maa seest välja hingit-
sev maagaas. See avastati siin 
kunagi loodusvarade otsingul
puurauku tehes. Sama tööd Ruh-
nul läbi viies andis tulemuseks 
soolase veejoa. Keegi ega mis-
ki ei keela Pranglil matkajal 
praegu kõnealusel “gaasiplii-
dil” kohvi või kartuleid keet-
mast. Maagaasi kunagine ka-
sutamine naabersaare Keri tule-

tornis on tuttav juba keskkooli 
keemiaõpikust. Kullamäe nime 
kandvast künkast mereröövlite 
aarete otsimine jäägu aga tei-
seks korraks. 

Sarnaselt muule põhjaran-
nikule on jääaeg Pranglile ma-
ha jätnud lugematul arvul ränd-
rahne. Ühele, mida punaseks ki-
viks kutsutakse, ronisime meie-
gi. Austraalia punasele kivile 
jääb see kõrguselt mõnisada 
meetrit alla, aga Vahase saare 
hiidrahnude väiksemaks ven-
naks sobiks küll.

Kui juba saarel olla, kisub 
matkajat vee poole. Piirisaare lii-
varannale me ei sattunud, aga 
sadama kõrval kruusa- ja liiva-
seguse põhjaga rand sobis mei-
le suplemiseks küll. Tänuks ela-
muse eest jätsime saarerahva 
kohalikule raamatukogule hun-
niku raamatuid, mida halva il-
maga või pikal talveõhtul on 
hea lugeda.

Kell seitse õhtul istusime 
laevale ja algas tagasisõit. Loo-
sus kingiti meile vikerkaar ja 
kormoranid teatasid, et nemad 
on ka siinsed rannad asustanud. 
Meid tervitasid nad juba Võrts-
järve Tondisaarel ja kõikjal Saa-
remaa ümbruses. Kuuldavasti 
on Pihkva järve Salusaar aga 
nende poolt täiesti üle võetud 
ja sinna ära parem säärsaapata 
astu. Kalurid kiruvad, aga me-
rikotkad tänavad – nende söö-
gilaud on rikkalikum. 

Tore, et Pranglit pole ida-
naabrile kingitud nagu seda 
Pihkva järvel meie Kolpino saa-
rega Eesti-Vene uue piirilepin-
guga teha tahetakse. Saareela-
nike allkirjadega palvekiri kuu-
luvusest Eesti Vabariigi koos-
seisus leidis koha prügikastis. 
Praegu seisab ajutisel kontroll-
joonel kahepäise kotkamärgiga 
püssimees ja omaenda saarele 
astumiseks vajame Vene viisat 
nagu Ukraina Krimmis Aman-
dus Adamsoni uppunud laeva-
de mälestussammast vaatama 
minnes.

Aldo Kals
Prangli sõber

Prangli – Soome lahe pärl 

Viimsi valla esindajad koos Jaan Tättega. Foto erakogu

Tere tulemast, Wrangö. 

Matkajad Punase kivi juures. Fotod Sirje Ernits
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pressimine 

rohuneemes.
Tel 5593 5863
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“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

REAKUULUTUSED

MLA Viimsi Lasteaiad 
pakub tööd järgmistel 
ametikohtadel:

RÜHMAÕPETAJA 
(võimalikud eri koormused)

ÕPETAJA ABI (koormus 1,0)

ÕPETAJA ASSISTENT 
(koormus 1,0)

TUGIISIK (koormus 1,0)

Sooviavaldus ja CV saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad 
personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Kontakttelefon: 5622 0121

Kallid AILI ja UDO Remmelgas!
Kindel on tõotus, mis sidus teid ühte.
Kuldne on sõrmus, mis liitis teid kahte.
Aastate ahel kuldse tähtpäeva tõi,
möödund päevade sisse palju rõõmusid jäi...

Üksteist ei jätnud te saatuse hooleks,
mured ja rõõmud said jagatud pooleks.
Püüdsite alati teineteist mõista,
ühiselt suutsite raskused võita.

Ja ka nüüd, kui juuksed on hallid,
hoidke ikka oma kaaslast kallist!
Et sära oleks silmis ja noorus te hinges,
nii aastaid veel üheskoos eluteel minge...

Kuldpulmade täitumisel õnnitlevad 
lapsed, sugulased, sõbrad ja tuttavad

TEENUS
n Eratunnid matemaatikas ja füüsikas põhikooli-
õpilasele. Kontakttunnid Meriväljal. Tel 517 7611, 
javar@javar.ee, www.javar.ee.

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

n Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. Tehtud tööde kohta 
akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

n Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
e-post marek406@gmail.com.

n Teostan väliterrasside, katusealuste ja siseviimist-
lustöid Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.

n Mahlapressimise teenus Harjumaal Kose vallas. 
Lisainfo 5621 9762.

n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb 
Teie koju. Parima mõju saavutamiseks kombineerin 
erinevaid massaažitehnikaid: klassikaline, spordi-, 
punkti-, lümfi-, kupumassaaž. Tel 509 2550, Reet.

n Vastavalt projektile teostame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. 
Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõl-
mede ehitus. Tänava, äärekivide ja aiakivide pai-
galdus. Kontakt tel 5656 7690, Enno.

n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. 
Tel. 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev 
Lepistu.

n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivi-
de paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, 
e-post info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.

n Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-
neemes. Väikseim kogus umbes 30 kg õunu. 
Tel 5593 5863.

n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195, Tiiu.

n Kutsume Teid hispaania keele kursustele kolma-
päeviti Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com.

n Terrasside, saunade ning fassaaditööd. Liistude 
ja parketi paigaldus. Muud remonditööd. Tel 5360 
5083.

n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, 
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. 
Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. 
Tel 5550 5017.

n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija 
akti väljastamine Päästeameti ja kindlustus-
seltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, 
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava- 
ja unikivide puhastus. Tel. 5624 1509, Andres.

n Korstnapühkija teenused. Tellimine telefonil 
5877 1665, info@puhaskolle.ee või www.puhas-
kolle.ee.

n Keevitustööd (must metall, alumiinium, rooste-
vaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.

n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende 
pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994. 

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee.

n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide 
puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 
8994, e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.

n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud, 
pügame hekid, freesime kännud, niidame muru, 
lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame 
ka teisi haljastus-  ja koristustöid. Helistage  julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot leiate  kodulehelt 
www.ifhaljastus.ee.

n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, 
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 
509 2936.

n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes 
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tup-
patoomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, 
asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tun-
nipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri 
hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. Tel  5380 
5133.

MÜÜK
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööver-
dusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. 
Tel 525 2632. 

n Telli kartul otse tootjalt koju. Toome tasuta koju 
alates 52 kg (2 võrkkotti). Sordid: Laura, Gala, 
Marabel. Tellimused ja lisainfo tel 516 1328.

n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendu-
sed parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava 
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava 
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.kodu-
värav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

TÖÖ
n Vajan vähese töökoormusega abilist peamiselt 
aiatöödele Viimsi vallamaja lähedal. Tasu kokku-
leppel. Tel 506 1781.

OST JA MUU
n Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085, Kert.

n Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või 
muu mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuse-
ta! Pakkuda võib kõike! kasutult.seisevauto@mail.
ee, tel 5459 5118, Magnus.

n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! Pak-
kuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda võib 
kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055.

n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke 
(ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, 
vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.
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Kõik on alati muutumises. 
Loodus meenutab seda 
üha muutuvas rütmis 
aastaaegadega. Vähemalt 
Eestis on ilm ja loodus 
tuntavalt muutunud. Palav 
suvi lehvitas rõõmsalt ja 
läks jooksusammul teisi 
maid rõõmustama. Meie 
aga otsime üha külme-
mate ja kargemate hom-
mikute tõttu välja juba 
mütsid ja joped ning vaa-
tame, kuidas päevaval-
gust jääb aina vähemaks. 

Vastavalt aastaaegadele muutub 
ka meie toidulaud. Loodus on 
tark ja teab, mida inimkehad eri 
aastaaegadel vajavad. Nii loo-
duse rütmis toitu valides suuda-
me hoida end ka tervena ja im-
muunsüsteemi tugevana.  

Kuigi kergete ja suviste sa-
latite hooaeg on nüüdseks möö-
das, pakub ka sügis hulgaliselt 
värvilist ja naturaalset toitu. 

Viimsi Keskuse I korrusel 
asuva Biomarketi tervisejuht 
Helena Kõivsaar tutvustab vii-
te lihtsat nippi, kuidas algaval 
külmal hooajal oma tervist toe-
tada. 

 
Sügisel osta alati 
hooajalisi puu- ja 
köögivilju 

1 Uue hooaja saabumisel on 
aeg oma toidulauda muu-
ta! Sügis pakub meile oht-

ralt värvilisi ande, näiteks kõr-
vitsaid, porgandeid, pastinaaki, 
maguskartulit, kaalikat, õunu, 
pirne, jõhvikaid jne. Eelista või-
malusel alati mahedaid puu- ja 
köögivilju, sest need on mürgi- 
ja säilitusainevabad. Neid süües 
saad olla täielikult kindel, et 
need toetavad sinu ja su pere ter-
vist.

Biomarket hoolitseb selle 
eest, et mahe oleks alati lihtsalt 
kättesaadav, ja  pakub laia ning 
värvilist puu- ja köögiviljava-
likut. Mõned Biomarketi lem-
mikutest värsketest hooajalis-

test toitudest on kreemjad köö-
givilja- ja kõrvitsasupid, rösti-
tud juurviljad ja muidugi mah-
lased õunakoogid.  

Söö sügisvärvides

2 Sügis on soojade, maa-
lähedaste värvide hooaeg 
– sügavad rohelised, tu-

medad kollased ja säravad oran-
žid. Mida värvilisem on su toit, 
seda rohkem vitamiine selles lei-
dub ja seda rohkem toetad sü-
gisel oma immuunsüsteemi. 

Kas teadsid, et oranžides ja 
kollastes viljades leidub palju 
C-vitamiini ja karotenoide, mis 
aitavad parandada silmanäge-
mist, tugevdavad immuunsüs-
teemi ja südant ning aitavad en-
netada vähki? Tuntuim karote-
noid on beetakaroteen, mis ai-
tab kehal omastada A-vitamiini. 

Tugevda oma 
immuunsüsteemi

3 Kui tunned vajadust oma 
immuunsüsteemi tugev-
dada, vaata alati looduse 

poole – tal on sulle kõik olemas. 

Kõige paremad looduslikud im-
muunsüsteemi toetajad on küüs-
lauk, mesi, taruvaik, ingver, kur-
kum. Lisaks saad ohtralt C-vi-
tamiini tsitruselistest ja ära unus-
ta ka probiootikume!  

Biomarketi loodusapteegist 
leiad looduslikke BioLatte pro-
biootikume ja vitamiinisööstuks 
CitroPlusi, Viridiani ja Pukka vi-
tamiine.  

Liiguta ennast piisavalt  

4 Ole päevas aktiivne kas-
või pool tunnikest. Keha-
line aktiivsus toetab sa-

muti immuunsüsteemi ja hoiab 
keha tervena. Leia endale sü-
gisel meelepärane trenn, mine 
kasvõi tantsima või tee joogat. 

Ela looduse rütmis

5 Kui aastaaeg muutub, lu-
ba ka enda elurütmil sel-
lega kohaneda. Lühemad 

päevad ja pikemad ööd on ideaal-
ne vabandus, et võtta aega puh-
kamiseks ja iseendale aega pü-
hendada. Sügis on ideaalne hetk 
võtta elutempol tuure maha ja 
nautida õhtuid kodus. 

Biomarket soovib sulle värvi-
list sügist ja loodab, et püsid ter-
ve ja rõõmus! 

Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv Biomarket on avatud E–L 
k 10–21, P k 10–19. Lisainfo 
www.biomarket.ee.

Viimsi Keskus

Viis nippi, mis sind sügisel tervena hoiavad

Mida värvilisem on toit, seda rohkem vitamiine selles leidub.

Eelista võimalusel mahedaid puu- ja köögivilju. Fotod erakogu

Oranžides viljades leidub palju
C-vitamiini.
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Mu selg on nii valus!
Kui te pole kunagi sellist 
väljendit kasutanud või 
kuulnud, siis olete küll 
üks vähestest õnnelikest. 
Kas teadsite, et 50% 
kõigist töötavatest ini-
mestest tunneb igal aas-
tal seljavalu ning umbes 
80% inimestest tunneb 
seljavalu ühel hetkel oma 
elus? 

Seljavalu võivad põhjustada pal-
jud erinevad faktorid: välja so-
pistunud lülivahekettad, ülekaa-
lulisus, pidev sundasend või lii-
gesepõletik. Sundasendist tin-
gitud lihaspinged on üks  levinu-
maid seljavalu põhjuseid. 

Võtame näiteks Karli, kes 
töötab kontoris. Tal on tööl vä-
ga vähe liikumist ning enamu-
se oma ajast veedab ta arvuti 
taga. Karl on pikemat aega vae-
velnud seljavalu käes, aga pole 
sellega midagi ette võtnud. Lõu-
napausi ajal luges ta Viimsi 
Teatajast, et Tallinn Viimsi SPA 
pakub suurepärase hinna ja kva-
liteediga seljaravi ja füsioteraa-
pia pakette ja mis kõige tore-
dam – ravil on võimalik käia 
ka nädalavahetustel. Karl otsus-
tas ennast kokku võtta ja ha-
kata oma heaolu nimel tegut-
sema.

Tervisekeskuses kohtab Karl 
esimesena arsti. Pärast läbivaa-
tust moodustavad nad ühiselt 
sobivaima raviplaani, mis koos-

neb 12 taastusravi protseduu-
rist, mille valikusse kuuluvad:

- individuaalne füsioteraa-
pia saalis või basseinis 30 min,

- MasterCare venitusravi fü-
sioterapeudi juhendamisel,

- aparaatne ravi (magnet-, 
elektriravi jms),

- seljamassaaž 20 min või 

veealune duššmassaaž,
- parafiin-osokeriitravi või 

mudamähis.
(Soovituslik raviprotseduu-

ride sagedus on 2 ravi päevas, 
2-3 päeva nädalas.)

Füsioteraapias leitakse la-
hendus erinevatele skeletilihas-
süsteemi probleemidele. On sel-

leks siis igapäevategevusi või 
sportimisharrastusi piirav valu, 
lihasjõudluse langus või muu 
probleem. 

MasterCare venitusravi 
viiakse läbi spetsiaalsel venitus-
laual pea alaspidi asendis 15–
30-kraadise fikseeritud kalde-
nurga all kombineeritult lihtsa-

te venitusharjutustega. Venita-
vaks jõuks on keha enda ras-
kus. Venitusprotsessi käigus vä-
heneb surve lülisambale ja när-
vijuurtele, lõdvestuvad pinges 
selja- ja õlavöötmelihased.

Magnetravil on vereringet 
parandav, lihaseid lõõgastav ja 
valu leevendav toime. Eriti so-

bib see pikale veninud ehk kroo-
niliste seljaprobleemide puhul.

Elektriravis kasutatakse eri-
nevaid impulssvoole, mis aita-
vad lõõgastada lihaseid ja vä-
hendavad tõhusalt valu.

Parafiinravi on lokaalne soo-
jaravi, mis parandab vereringet  
ja ainevahetust  ning vähendab
lihaspingeid, aidates sellega kaa-
sa seljavalu leevenemisele.

Ravimuda kuulub samuti soo-
jaravide hulka, aga lisaks soo-
jusefektile toimivad mudas si-
salduvad bioloogiliselt aktiiv-
sed ained ka lülidevahelistele 
liigestele, aeglustades nende ku-
lumise kulgu. Tallinn Viimsi SPA 
tervisekeskuses kasutatakse 
Hiiumaa Käina lahemuda. 

Tuntud vanasõna ütleb, et 
kes kannatab, see kaua elab, aga 
mõnel juhul oleks sobilik see 
ümber sõnastada ja öelda: kes 
kannatab, see kaua kannatab. 
Elamine selles maailmas on vä-
ga haruldane, enamik inimesi 
lihtsalt eksisteerivad. Aeg on 
haarata oma elu juhtimine en-
da kätesse ja hakata oma hea-
olu eest vastutama. Kui Sul on 
seljavalu, siis ära oota – hakka 
tegutsema!

Kohtumiseni teraapias!

Heleriin Tigane 
Oskar Põldmaa
Tallinn Viimsi SPA 

tervisekeskuse füsioterapeudid

Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuse füsioterapeudid teavad kuidas seljavalu seljatada! Foto erakogu
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