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Rubriigis “Mina olen
viimsilane“ räägib oma
kodupaigast Aet Lass.
Loe lk 5
Randvere Kooli infotund toimub 13. märtsil

Randvere Kooli infokoosolek toimub kolmapäeval, 13. märtsil kell 18 Viimsi Kooli
suures õppehoones.
Koosolekule on oodatud kõik pered,
kellel on plaan oma laps alates sügisest
Randvere Kooli õppima panna. Koosolekul
tutvustatakse valmivat koolihoonet, räägitakse koolis toimuvast õppe- ja huvitegevusest ning vastatakse huviliste küsimustele.
Kohal on Viimsi valla esindajad, Viimsi Kooli
direktor ning Randvere Kooli tegevjuht.

Randvere Kooli tegevjuht on Leelo Tiisvelt

Puukoort uurimas. Käesoleval õppeaastal toimub sügavuti metsa uurimine.

Projektõpe Püünsi Kooli lasteaias
Püünsi Kooli lasteaias kasutatakse projektõpet ajast, kui
lasteaed oli seotud “Piilupesa“ lasteaiaga Viimsis, mis
viljeles Reggio Emilia pedagoogikat. Reggio Emilia pedagoogika põhinebki suures
osas projektõppel.

J. Käisi järgi on üldõpetuse tuum
kodukandi loodus ja pärimuskultuur. Lapse sisemisi jõude vabastab ja paneb liikuma vaid ühtlane
ja terviklik tegevus. Kogu Püünsi
Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub erinevaid valdkondi
integreerides läbi teema- ja projektõppe. Projektõppe eesmärk on
mingi teema uurimine sügavuti.
Käsitletud teema lõpeb alati mingi
lõputööga. Põhiteema võib jaguneda ka alateemadeks.
Projektõppe puhul toimub õppimine läbi kogemise ning arutelud, mis kogemisele järgnevad,
kujundavad laste mõtlemist, arusaamu ja tundeelu edasi. Lapses
areneb oma viis õppida.
Projektõppe läbiviimist soodustab avastusõppe meetodite kasutamine ja siiani on suureks kasuks
tulnud ka lasteaia süvaõppesuund,
milleks on keskkonnaõpetus.
Ümbritseva keskkonna uurimise projektide kaudu on toimunud

lasteaia oma loo leidmine, mille
käigus sai Püünsi Kooli lasteaed
endale maskottideks uudishimulikud kaheksajalad Misse ja Kombu. Laste enda välja mõeldud ja
disainitud tegelased, kes on olnud
järgmiste projektide eestvedajad.
Nii oleme uurinud kodukoha linde,
saanud sõbraks merega. Käesoleval
õppeaastal toimub sügavuti metsa
uurimine: “Kombu ja Misse metsalood”. Teema kasvas välja laste rahuloluküsitluse intervjuudest, kus
49% lastest arvas, et tahaks metsast
ka rohkem teada – uurida, kes seal
metsa sees elab; mulle meeldib ikka
metsas käia jne. Hea projektiteema
koorubki välja laste huvist. Lapse
huvi saab alguse ootamatult, aga
seda annab ka ergutada, andes lapsele ette erinevaid materjale ning
valikuvõimalusi. Ka projekti arengut juhib lapse huvi.
Toimunud on erinevad matkad
nii kodulähedasse Kelvingi metsa
koos Troll Tiinaga, Viimsi looduskeskusesse “Metsa sees on puud”
retkele ja kaugemale, Oandu looduskeskusesse retkele “Kes elab
metsa sees”. Metsateema läbis isadepäeva, mille käigus toimus fotojaht taskulampidega, kus tuli tuvastada kooli ümbruses kasvavaid
puid. Metsateema sobitus lasteaia
sünnipäevale, külla tulid kolm

karu, kes esitasid meile vahva nukuetenduse. Jõulude ajal toimus
lõbus metsarahva jõulupidu. Varsti
pistavad ninad mullast välja laste
enda tammetõrust mulda pandud
esimesed puuvõrsed. Kasutame
jälle ajafotosid – seekord toimub
lasteaia suure tamme pildistamine
erinevatel aasta- ja päevaaegadel,
nii on võimalik näha aja liikumist.
Ja nagu kõikide meie projektide
puhul, nii ka seekord toimub enamus avastamistest õues.
Rahuloluküsitlused kolme aasta
lõikes on näidanud, et projektõpet
naudivad kõik – lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Õpetajad on väitnud, et projektõppe puhul meeldib neile kõige rohkem võimalus
enesearenguks: pidevalt saad teada midagi uut, kas siis teadmisi,
eduelamusi, kuidas lapsi paremini
kaasata või kogemusi mingi katse
läbi viimiseks, igav küll ei hakka …
Lapsevanemad on väljendanud
oma rahulolu nii küsitlustes kui ka
lihtsalt meili teel:… Mulle väga
meeldib, kuidas te olete oma õppetöö organiseerinud! Sujuv ja loogiline üleminek ühelt teemalt teisele
(linnud, meri) ja laste järjekindel
ning süsteemne õpetamine terve
aasta jooksul annab häid tulemusi. Erinevad õpikeskkonnad – lasteaed, looduspark, meremuuseum,

näidendid jne – teevad laste jaoks
õpitava emotsionaalseks ja teadmised kinnistuvad paremini läbi erinevate lähenemiste ühele ja samale
teemale. Ma ei saa väita, et teised
lasteaiad samuti ei tööta, aga varasemaid nii positiivseid kogemusi
lasteaias just õppetöö osas ei ole
mul olnud. Mulle tundub, et just
selline aastane teemaõpe, nii nagu
teie seda väga põhjalikult olete teinud, on väga tulemuslik. Kui laps
käib lasteaias neli aastat, siis jõuab
ta päris palju asju selgeks saada.
Mõtlengi, et selgeks saada, sest ei
õpita palju asju natukene, vaid õpitakse mingeid teemasid palju ehk
pikaajaliselt ja lastele saavadki
need selgeks, jäävad meelde. Minu
arust olete teinud väga tublit tööd
ja selline õppetöö vorm võiks kindlasti jätkuda.
Püünsi Kooli lasteaia jaoks
on projektõpe ennast õigustanud.
Kogemused on näidanud, et iga
järgnevat projekti on lihtsam suunata ja seostada ning lõpmatult on
võimalusi kasutada loovust. Rohkem on meie projektidest võimalik
lugeda äsjailmunud Kristina Nugini koostatud raamatust “Üldõpetuse rakendamine lasteaias”.

Triinu Puidet

Püünsi Kooli lasteaia
õppealajuhataja

Veebruari lõpus valiti loodava Randvere
Kooli tegevjuhiks Viimsi Kooli pikaaegne direktor Leelo Tiisvelt.
Leelo ei vaja pikka tutvustamist, tal on
kauaaegsed kogemused kahe erineva kooli ehitamisel, planeerimisel ja töölepanemisel. Lapsevanemad, kelle lapsed sügisel
avatavas koolihoones õppima asuvad, võivad rahuliku südamega oma lapsed uute
kooliseinte vahele usaldada, sest nende
eest kantakse parimat hoolt.
Lisainformatsiooni Randvere Kooli kohta leiab veebilehelt randvere.viimsi.edu.
ee. Ootame kõiki huvilisi 13. märtsil Viimsi
Kooli suure maja aulasse infotundi!

TÄHELEPANU!

ALATES 1. APRILLIST MUUTUVAD VIIMSI
VALLAVALITSUSE TELEFONINUMBRID.
Täpsem info järgmises Viimsi Teatajas
ning valla kodulehel.

Vallavalitsus

Rõõmsat
naistepäeva!
Viimsi Vallavalitsus
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“Tort isamaale 2013”
võitjad on selgunud
Nami-Nami kokandusportaal korraldas tänavu
viiendat korda Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
isamaaliste tortide võistluse “Tort isamaale 2013”.
Võitjad selgusid 4. märtsil.
Tänavu esitati tordivõistlusele
rekordarv võistlustöid – 104,
sealhulgas 87 magusat ja 17
soolast torti. Tordid valmistasid osalejad oma kodus, NamiNami foorumikeskkonnas toimunud võistlusele tuli esitada
tordi foto ja kirjeldus.
Võistlustöid hindas žürii,
kuhu kuulusid tordimeister
Maru, ameerika päritolu Tallinnas tegutsev kondiiter Heidi Park, Pereköögi toimetaja
Mari-Liis Ilover, veebiajakirja
Perenaine.ee eestvedaja Eva
Palu ning Nami-Nami viimsilasest eestvedaja Pille Petersoo. Žürii hindas tortide
meisterlikkust, originaalsust,
isamaalisust ning isuäratavust. Žüriiliikmed pidid välja valima ning reastama oma
kümme lemmikut mõlemas
kategoorias. Žürii tunnistas, et
just magusate tortide osas oli
lemmikute väljavalimine väga
keeruline, kuna silmatorkavalt
häid võistlustöid oli väga palju ning esikoha oleksid kõik
hindajad andnud erinevatele
tortidele.

Sandra Veeremaa võidutort
„Muldmust leib, patrioot/
batoon Kaseke ja Kännu kukk“.
Foto Sandra Veeremaa

Pärast punktide kokkulugemist kuulutati parima magusa
tordi autoriks Sandra Veeremaa oma lennuka ja noorusliku
tordiga “Muldmust leib, patrioot/batoon Kaseke ja Kännu Kukk”, kus on ühendatud
musta leiva ja šokolaadi biskviit, Kasekese kompvekkidega
vahukoorekreem ning Kännu
Kuke likööriga maitsestatud
toorjuustutrühvlid, tort ise oli
kaunistatud rukkilille õielehtedega. Kaare Kangro imeliselt
karge šokolaadi-kamatort “Lumepääsukesed” sai teise ning
Martiina Anni astelpaju-jäätisetort “Viljakõrs” kolmanda
koha.

Parima soolase tordi valmistas ka magusate tortide kategoorias edukalt esinenud Martiina
Anni, kelle fantaasiarikas võileivatort “Silgutünn” teenis žüriiliikmetelt maksimumpunktid.
Teise koha sai Kata Paalandi
Kuhrti võistlustöö “Veimevakk”
ning kolmanda koha Lumetydruku rukkikrutoonidega kaunistatud võileivatort.
Sandra Veeremaa osales
tordivõistlusel esimest korda,
Martiina Anni juba neljandat.
Tänavu oli ka mitmeid suurepäraseid rühmatöid – võistlusele esitasid oma Eesti Vabariigi
95. aastapäevale pühendatud
tordid Kabala Rahvamaja ja
Eesti Sõjamuuseum.
Tordivõistlusel osalejatele
panid tänavu auhinnad välja
restoranid Mekk ja 3 sibulat,
Meira, Victorinox, Toiduakadeemia, kirjastused Varrak ja
Petrone Print, Koogimeister.
ee veebipood, Farmi ja Rannamõisa, Eesti Sõjamuuseum.
Nami-Nami.ee on aastast
2000 tegutsev kokandusportaal, kus on hetkel 11 500 põnevat retsepti ning mida külastab
üle 100 000 unikaalse kasutaja
kuus. Nami-Nami Facebooki
fännilehel on üle 16 000 jälgija. Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud tordivõistlus toimus viiendat aastat.

Tantsuõhtu
Viimsis

Toimub Viimsi Koolis Randvere tee 8
22.03.2013 kell 19
Täpsem õhtu tutvustus Lubja küla
kodulehel ja facebookis
Huvilistel palume osavõtuks eelnevalt
registreerida raimo@paenurme.ee
või Raimo Tann tel 517 2941
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VALLAVOLIKOGU VEERG

Raimo Tann: kultuurikeskuse idee idaneb edasi
Oled juba aastaid olnud vallavolikogu
maa- ja planeerimiskomisjoni esimees.
Tundub, et see valdkond on vallas jätkuvalt kuum teema ning ehitustegevus ei tahagi Viimsis raugeda. Millised on tänasel
hetkel kõige olulisemad, valla elu tervikuna mõjutavad planeeringud?
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni esimees olen aastast 2006. Vahepeal oli
rahulikum, aga nüüd tundub, et ehitustegevus
hakkab uuesti hoogu võtma. Viimsi elanikud,
kellele on see koht armsaks saanud, on teel
uuele kinnisvara soetamise ringile. Nimelt
on senised elamispinnad jäänud väikesteks,
tekib vajadus suuremate järele. See on vallasisene ränne, mida võib pidada positiivseks.
Olulisemad on planeeringud, mis hõlmavad
suuremat ala. Üks nendest menetluses olevatest
planeeringutest on Viimsi valla üldplaneeringu
teemaplaneeringu “Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed”. Selle planeeringu osas
sai kõige suurema vastuseisu osaliseks Rohuneeme maantee paralleeltee planeering. Menetluses on veel “Haabneeme aleviku üldplaneering” ja “Viimsi aleviku üldplaneering”.
Aga milliste planeeringutega on olnud
kõige rohkem vaidlusi?
Tänase päeva seisuga on meil kõige kuumem teema Muuga sadama laiendamine. Komisjon ei taha laiendamist takistada, aga see
tegevus peaks olema ohutu sealsetele elanikele. Palju vaidlusi on seotud rohealadega ja
üldplaneeringutega.
Kuidas üks tavaline komisjoni töökoosolek välja näeb?
Maa- ja planeerimiskomisjon koosneb
seitsmest liikmest. Koos käiakse kord kuus.
On olnud ka olukordi, kus koosolekuks vajalike materjalide puudusel ei ole saanud seda
läbi viia. Iga teemat arutame eraldi. Tavaliselt
jõuame konsensusele, aga on esinenud ka tuliseid vaidlusi.
Sellel volikogu koosseisul on tegutsemiseks jäänud vaid veidi üle poole aasta.
Kuidas hindad praeguse volikogu tööd
laiemalt?
Praeguse volikogu töö minupoolne hinnang on positiivne. Mõju on avaldanud kindlasti vahepealne eelarve vähendamine. On
olnud küll erimeelsusi, kuid need kõik on leidnud lahendused.
Oled juba hulk aega ka Lubja külavanem.
Mida külavanema kogemus juurde annab?
Külavanema roll eeldab suhtlemist külakogukonnaga. Kuulates ära külaelanike
mured ja vajadused, püüan aidata nendes,

Meresündmuste kalender
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: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 22. märts

1. märtsil alanud Meremessil tutvustati uut
meresündmusi kajastavat portaali www.merekalender.ee.
Uue portaali eesmärk on anda ülevaade kõikidest Eestis toimuvatest mere- ja randlusega
seotud sündmustest. Mereportaali loojad ning
eestvedajad on Viimsi Rannarahva Muuseum ja
Rannarahva Koda.
“Merekalender.ee on temaatiliste sündmuste
veebiportaal, mis koondab endas mere- ja randluse kultuuri viljelevaid sündmusi spordivõistlustest, kala- ja merepäevade, konverentside,
festivalide ning kontsertideni,” sõnas Rannarahva Muuseumi juhataja Riina Aasma. “Kalender
võimaldab avalikkusele teada anda põnevatest
merelistest sündmustest, rannaäärsetest paikadest, vaatamisväärsustest ning avastatud ja
veel avastamata aaretest, mida Eestimaa rannikul leida ja näha võib. Merekalendri üks peamisi eesmärke on hakata koondama ka väikese
eelarvega üritusi, millel pole suuremateks teavi-

milles mina pädev olen. Kõik ei ole muidugi
ka minu võimuses. Külavanemaks olemine
on andnud juurde esinemisjulgust koosviibimistel ja motiveerinud üritusi korraldama.
Iga aastaga suurenevad kogemused ürituste
läbiviimisel.
Mis on Sinu arvates need probleemid,
mis vallas kõige kiiremini lahendust vajaksid?
Kõige kiiremini lahendust vajavad probleemid on minu arvates seotud hariduse ja
lasteaiakohtade puudusega. Õpilasi on palju. Peame suutma säilitada neile õppetöö
ühes vahetuses. Lasteaedadega saab vast
paari aasta jooksul asjad laabuma. Ise rõhuksin eralasteaedadele – tuleks suurendada
valla toetust nendele.
Novembris käisid Viimsi Teatajas välja mõtte, et Viimsi vajaks kultuurikeskust, oma Kaunite Kunstide maja, kuhu
koonduksid erinevad kunsti- ja kultuurivaldkonnad. Kas see idee on edasi idanenud, kas oled leidnud mõttekaaslasi?
Viimsi elanikud vajavad oma kultuurikeskust, mis oleks igati kaasaegse ja hästi
läbi mõeldud projekti järgi ehitatud. On palju mõttekaaslasi ja toetajaid, kes on minuga ühendust võtnud ja seda ideed jaganud.
Esialgu puudub selgepiiriline kava, kuidas
sellega edasi minna, aga idee idaneb edasi. Suhtlen rohkem kultuurirahvaga. Selle
eesmärgi nimel korraldame koos Pärnamäe
külaga 8. juunil Lubja mäel Viimsi rannarahva pikniku. See üritus on suunatud eeskätt Viimsi kultuurikollektiividele, kes oma
eeskavadega seal üles astuvad ja piknikust
osavõtjatele neid tutvustavad.
Paluks veel mõned märksõnad selle
kohta, millisena tuleviku Viimsi Sinu silme ees terendub.
Viimsi vallavalitsuse avatus vallaelanike suhtes, maine tõstmine, millega ka tegeldakse. Viimsi valla elanikud peavad saama
öelda: “Viimsis on tore elada”.
Küsis

Jüri Leesment

tuskampaaniateks vahendeid. Niimoodi aitame
kaasa merekultuuri laiemale levikule ja propageerimisele. Sündmuste lisamine merekalendrisse on tasuta.”
“Mida rohkem on merekalendri kasutajaid,
seda lihtsam on meil kalendriportaali parendada ja kasutajasõbralikumaks muuta, hiljem saab
merekalender kindlasti juba ka uue ja uhkema
näo. Teeme koos sellest ühe olulise abivahendi
igale meresõbrale, randlasele ja ka maarotile,
kes alles plaanib merega lähemat tutvust teha,”
rääkis Aasma.
Merekalendril on ka oma Facebooki leht www.
facebook.com/merekalender , kust leiab päevakohast infot lähiajal toimuvatest merelistest
sündmustest, saab kommenteerida, avaldada
arvamust, jagada emotsioone ja fotosid. Ja loomulikult anda teada ka kõigist neist meresündmustest, mis millegipärast ei ole veel kalendris
oma kohta leidnud.
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Naabrivalve laienes

Püha Jaakobi
kiriku oreliehitus

Vallas loodi uus naabrivalve sektor. Leping allkirjastati 25. veebruaril.

25. veebruaril allkirjastati vallamajas Linnase tee naabrivalve sektori dokumendid. Uue
naabrivalve sektoriga liitus viis
peret, sektori vanem on Inga
Kuus.
“Naabrivalve on elustiil,”
tõdes Inga Kuus, kes oli selle
ettevõtmise algataja oma tänaval. Kuus rääkis, et naabrivalvega liitumise ajendiks olid
kahtlasevõitu öised taksod tänaval, mis silma hakkasid. Internetist turvameetmeid uurides avastas ta info naabrivalve
kohta. Soovides oma turvalisust tõsta, otsustas naine tegutsema hakata. “Lõpliku otsuse
tegin, kui lugesin naabrivalve
kodulehelt, millised üllad ja
sügavalt moraalsed mõtted on
sel liikumisel,“ rääkis Kuus.
“Naabrivalve on elustiil, mis
aitab tõsta heaolu. See toob
avatuse, julguse suhelda naabritega – see on osa kultuurist.“
Ameerikast alguse saanud
liikumine kogub Eestis hoogu.
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari sõnul aitab
see kaasa ka politseiga suhtlemisele. “Inimesed muutuvad
politseiga avatumaks ja avameelsemaks, julgevad rohkem
suhelda,“ rääkis Väljari.
“Kui inimene hakkab seisma oma huvide eest, siis ta
hakkab ka ühiskonna huvide
eest seisma,” lisas Inga Kuus.
“Oma moraalse hoiakuga aitame me midagi ära teha kõigi
heaks ja olla eeskujuks.”
Abivallavanem Jan Trei sõnul iseloomustab naabrivalve
liikumist kogukonda kui liitvat
ideoloogiat. Meie valla eripära
on Trei sõnutsi uued elamu-

Oreliehitaja on leitud, algavad kontserdid, mille
tulu läheb oreli fondi.

Lepingule annavad allkirja Pirita-Viimsi konstaablijaoskonna piirkonna vanem Veiko Vettik, MTÜ Eesti
Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, abivallavanem Jan Trei ja Linnase tee sektori vanem Inga Kuus.

kommentaar
Abivallavanem Jan Trei: “Naabrivalve sektorid on väga hea
kogukonna ja omavalitsuse vahelise dialoogi pidamise viise.
Lisaks turvalisuse probleemidele saab omavalitsus otseinfot
näiteks heakorra ja kommunaalprobleemide kohta valla erinevates külades, kus naabrivalve sektorite liikmed elavad.
Naabrivalve liikumine õpetab kogukonnas tähelepanelikkust
ja hoolivust naabrite suhtes. Kogukonna sotsiaalne turvalisus
hakkab peale meist endist ja meie hoiakutest.
Kindlasti aitab naabrivalve liikumine luua ühtsemat kogukonda Viimsis“.

piirkonnad, kust igal hommikul lahkutakse linna tööle.
“Kogukonnas peaks naabreid
tundma,” arvas Trei. “Kratid on
seda ära kasutanud, et inimesed
ei tunne üksteist.” Trahvid ei
saa olla abivallavanema arvates
eesmärk, oluline on ka kuritegude ennetamine. Sellele aitab
kaasa omavahel suhtlemine.
“Ise tuleb ka teha kõik, mis
võimalik, et ei saaks varasta-

da,” lisas Margus Väljari.
Inga Kuusi arvates on varaste psühholoogia hakanud
inimesi mõjutama vildakalt –
arvatakse, et vargad on väga
osavad ja nende vastu ei saa.
“Me ei saa alla anda ja sellega
leppida,” sõnas Kuus.
“Tänapäeval on lihtne teha
pilti kahtlasest autost või luusijast. Naabrivalve annab võimaluse dialoogiks naabritega,

kogukonnaga,” lisas Trei. Politsei esindaja Veiko Vettiku
sõnul on igasugune abi ja info
politseile teretulnud.
Margus Väljari avaldas mõtet kutsuda kokku valla naabrivalve ümarlaud ja levitada seal
infot. “Me ei tee oma liikumise
kohta reklaami, lauspostitust
ega pealesurutud kampaaniat.
Soovime, et inimestel tekiks
endil huvi naabrivalve vastu,
sest liitumine on vabatahtlik,”
rääkis Väljari.
Uue naabrivalve sektori
lepingu kinnitasid allkirjadega
Pirita-Viimsi konstaablijaoskonna piirkonna vanem Veiko
Vettik, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari,
abivallavanem Jan Trei ja Linnase tee sektori vanem Inga
Kuus. Sellega loodi vallas 15.
naabrivalve sektor.
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RMK Viimsi looduskeskus laieneb
Viimsi looduskeskuse
krundil renoveeritakse
seni kasutuseta seisnud
endine mõisa karjalaut
kõrvalhooneks, kuhu
tuleb saal, õppeklass ja
ekspositsioon.
RMK on juba aastaid edendanud eestimaalaste loodusteadlikkust: rajanud loodusesse
matkaradu ja puhkekohti, korraldanud loodusteemalisi üritusi ning loodushariduslikke
õppeprogramme. RMK loodusharidusstruktuur on hea – üle
Eesti on RMK-l 18 looduskeskust ja -maja. Üks neist asub
Viimsi poolsaarel Rohuneeme
tee ääres – RMK Viimsi looduskeskus, mis avati pea kolm
aastat tagasi. Nüüd ootab ees
Viimsi looduskeskuse laienemine, sest käsil on kõrvalhoone
renoveerimine.
Viimsi
looduskeskuse
krundil renoveeritakse seni kasutuseta seisnud endine mõisa
karjalaut looduskeskuse kõr-

Ehitusjärgus looduskeskuse kõrvalhoone, kuhu tulevad saal,
õppeklass ja metsateemaline püsiekspositsioon.

RMK Viimsi looduskeskuse peahoone, mille esimesel korrusel
on ruumid loodushariduslike
tegevuste jaoks.

valhooneks, kuhu tuleb 40-kohaline saal, õppeklass ja kaasaegne põnev ekspositsioon
teemal „Metsas on väge!“. Uus
püsiekspositsioon paneb inimese mõtlema iseenda suhtele
metsa ja loodusega – milline
on sinu tegevuse jälg loodusele, kuidas loodus sind mõjutab.
Ekspositsioon tuleb tänapäevaselt kaasahaarav – külastajal

on võimalus ka ise käsi külge
panna. Ekspositsioon sobib
igas vanuses külastajatele ning
seda on võimalik läbida nii juhendajaga kui ka omapäi.
Senini moodustasid suurema osa Viimsi looduskeskuse
külastajatest üldhariduskoolide
õpilased ja lasteaialapsed. Kõrvalhoone valmimisel saab looduskeskus vastu võtta senisest
suuremaid gruppe, samuti saame pakkuda põnevaid elamusi
üksikkülastajatele ning peredele-sõpruskondadele. Uus maja
on plaanis külastajatele avada
suve lõpul.
Looduskeskuse laiendust
finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, mille keskkonnahariduse infrastruktuuri
arendamiseks mõeldud meetme abil on RMK saanud võimaluse parandada, ühtlustada
ning täiendada keskkonnahariduse kättesaadavust üle Eesti.

Sirli Vijar
RMK Viimsi looduskeskuse juht

Viimsi Püha Jaakobi kirik on seni ainus pärast Teist maailmasõda Eestis ehitatud uus kirik. Kiriku ehitus algas 2003.
aastal ning kirik on pühitsetud 2007. aasta jaagupipäeval
25. juulil. Kirik on ehitatud merel hukkunute mälestuseks
ja tänuks nende poolt, kes on pääsenud.
Luterliku traditsiooni kohaselt on kirikus alati ka orel,
pillide kuningas, millega tänatakse ja kiidetakse Loojat.
Nii on ka Viimsi kui traditsioonilise kiriku täielikust valmimisest puudu veel vaid orel.
2011. aastal alustati koguduse organisti Hille Porosoni
algatusel arutelu oreli ehituse võimalikkusest ning selle
tulemusena toimus oreliehitaja valimise konkurss, mis on
nüüdseks tulemuseni jõudnud. Eesmärk on kirikusse orel
ehitada kiriku pühitsemise 10. aastapäevaks, 2017. aasta
jaagupipäevaks.
Kuigi valitud on ehitaja ja selge ka ehituse maksumus
(orienteeruvalt 170 000 eurot), siis raha selleks veel ei ole,
seepärast alustab kogudus esmalt kontsertide korraldamisest eesmärgiga koguda raha oreli ehituseks.
Kontsertide sarja, mis kestab vähemasti oreli valmimiseni, alustab Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor kontsertiga 10. märtsil kell 17.
Peagi lisandub igale annetajale võimalus soetada endale nimeline orelivile.
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Harjumaa kooliteatrite festival
Laupäeval, 9. märtsil toimub Viimsi Kooli suures
majas ja Karulaugu õppehoones Harjumaa kooliteatrite festival.
Algkooli truppide etendused toimuvad Karulaugu majas.
Algkooli vanuserühmas võtab festivalist osa kokku 11 näiteringi. Viimsi Koolist osaleb algklasside näitering (juhendajad Elle Toper, Age Toomsalu ja Maido Saar). Veel võistlevad selles kategoorias kolm Maardu näitetruppi, Kurtna
Kooli teatriring, Kolga Keskkooli “Kohalolijad”, Aegviidu
Kooli näitering, Kostivere laste Teater, Peetri Põhikooli näitering, Laagri Kooli näitering ja Vaida Põhikool. Festivali
avamine Karulaugu majas toimub kell 9 ning auhinnatseremoonia ja festivali pidulik lõpetamine kell 16.30.
Põhikooli ja gümnaasiumi trupid astuvad üles Viimsi
Kooli suure maja aulas. Viimsi Koolist osaleb põhikooli vanuserühmas näiteringid “Eksperiment” ja K.O.K.K.
Veel võistlevad põhikooli kategoorias Loo Kultuurikeskuse näitering, Vaida Põhikooli “Kilplased”, Maardu Gümnaasiumi kooliteater, Kolga Keskkooli “Kohalolijad”, Paldiski Gümnaasiumi põhikooli näitering, Kehra Keskkooli
põhikooli trupp ja Turba Gümnaasiumi laste näitetrupp.
Gümnaasiumi arvestuses lähevad lavale Viimsi Kooli
näitering K.O.K.K ja Eksperiment, Maardu näitetrupp ja
Kolga Gümnaasiumi trupp “Kohalolijad”.
Põhikooli ja gümnaasiumi avatseremoonia toimub
kell 9 ning auhinnatseremoonia ja festivali lõpetamine
kell 20.15.
Konkursi žüriisse kuuluvad mitmed oma ala spetsialistid nagu näiteks Ivo Eensalu, Eva Püssa, Kaido Rannik.
Kristjan Sarv, Maria Uppin, Katariina Ratassepp, Toomas
Lõhmuste ja Kristiina Oomer.
Festival algab 9. märtsil kell 9 nii Viimsi Kooli suures majas kui Karulaugu õppehoones. Festivali publikuks
on oodatud kõik, kes tunnevad huvi noorte teatritegemise vastu. Eelnevalt registreeruda pole vaja, etendused on
kõik tasuta.

Annika Remmel
Viimsi Kool

Külakoosolek

Rohuneeme küla koosolek toimub 4. aprillil 2013 algusega
kell 18 Püünsi koolis.
Külavanem

Jüri Martin
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Hispaanlased tulid põhjamaale
Alates 12. veebruarist
võib valla koolides kohata
kaht tõmmut noort, kes
omavahel hispaania keeles kõnelevad.
Need on Carmen Alcantara Jabaquinta ja Juan Jesus Barba.
Mõlemad on Lõuna-Hispaaniast Cordobast, Carmen 7500
elanikuga La Ramblast ja Juan
vähem kui 5000 elanikuga
Henciast.
Carmen on hariduselt
psühholoog, tema teemad on
inimressursid ja hariduspsühholoogia, milles on tal ka magistrikraad. Tema tähelepanu
on keskendunud invalastele,
alkoholi- ja narkosõltlastele,
kuid praegu on ta töötu. Eestis
on Carmen esmakordselt ning
teda üllatasid siin kõigepealt
lumi ja jää, mida tema kodulinnas pole. Üllatas ka avarus
siinsamas Viimsis, sest tema
kodulinnas La Ramblas asetsevad kõik majad kõrvuti ja
niisugust laiutamist pole.
Juan Jesus on õppinud
hooldusmeditsiini, kuid temagi on töötu. Ta rääkis, et otsis
stipendiumivõimalust ja leidis
pakkumised Eestis, Prantsusmaal, Portugalis, Saksamaal ja
Itaalias. Kuna ta Eestist midagi
ei teadnud ega olnud ka kunagi Põhja-Euroopas käinud, siis
valiski ta meie maa oma stipendiumi sihtriigiks.
Mõlemal on kaasas palju
sooje riideid ja külma nad siin
ei karda. Oma pererahva kohta, kelle juurde nad on majutatud, räägivad nad vaid kiitvaid
sõnu.
Kui jutt läheb kahe maa erinevustele, nimetab Juan kõigepealt toitu. Teda üllatas, et meil
süüakse palju keedetud toitu ja

Carmen Alcantara Jabaquinta ja Juan Jesus Barba Viimsi Koolis.

köögiviljad on supi sees. Oliiviõli aga tarvitatakse tema kodumaal palju rohkem kui meil.
Hispaaniast juttu jätkates
pole kummalgi külalisel midagi kiitvat rääkida – tööpuudus
on suur ja täiskohaga tööd leida on peaaegu võimatu. Tööd
võib leida vaid paariks kuuks
korraga, Juan sai näiteks haiglas tööd ainult kaheks ja pooleks kuuks. Kui aga tahaks
eriala vahetada ja mõnd uut
valdkonda õppida, siis selleks

enam riigilt stipendiumi ei saa,
omal kulul haridust omandada
on aga ülikallis. Mujale Euroopasse tööleminekut takistab
hispaanlastel kehv keeleoskus.
Nii Juan kui Carmen on üllatunud meie kooliõpilase heast
inglise keele oskusest, nende
koolides olevat nii inglise kui
ka prantsuse keele õpetamine
nii madalal tasemel, et Euroopas tööd otsides ei konkureeri
hispaanlased ida-eurooplastega. Kokkuvõtvalt võib öelda,

et tööpuudus on suur, paljudel
pole raha ka üüri maksmiseks
ning kahte põlvkonda toetavad
tihti vanavanemad.
Räägime Hispaania ja Eesti
koolist. Juani arvates on meie
lapsed vaiksemad ja sõltumatumad. Palun viimast mõtet
selgitada ning Juan vastab:
„Hispaanias sa ei näe last üksi
bussipeatuses. Tal on ikka täiskasvanud saatja kõrval.“
Hispaanlased on tähele pannud, et meie lastel on koolis pal-

Leebe bioenergeetilise
liblikmassaaži koolitus
lapsevanematele
16.03.2013 k 12–14 Viimsi Huvikeskuses
Leebe bioenergeetiline liblikmassaaž on õrnadest puudutustest koosnev kogukehamassaaž, mille tulemuseks on
inimese eluenergia aktiveerumine ja energiasüsteemi tasakaalustumine. Liblikmassaaži tehakse läbi riiete ja see sobib
igas vanuses inimestele alates vastsündinust kuni vanurini.
Seanss kestab 8–15 min.
Milleks on liblikmassaaž hea:
• aktiveerib kehaenergia loomulikku voolu
• aitab kiiremini taastuda haigustest ja traumadest
• aitab leevendada valusid, pingeid ja stressi
• rahustab ja taastab energia peale rasket töö- või koolipäeva
• rahustab hüperaktiivseid lapsi, eriti enne uinumist
• aitab lahustada emotsionaalseid üleelamisi
• aitab parandada tähelepanu- ja keskendumisvõimet
• aitab luua tugevamat sidet vanema ja lapse vahel
• tulevasel emal aitab lõõgastuda sünnitusel ja taastada
energia pärast sünnitust, vastsündinul leevendada sünnikogemust
• on heaks teraapiaks öise voodimärgamise puhul
• hea erinevate neurodegeneratiivsete haiguste puhul
Liblikmassaaži on lihtne õppida ja kodus oma laste ning lähedaste toetamiseks kasutada.
Koolituse viib läbi laste massöör-terapeut ja tervisenõustaja Marina Vahi
Osalustasu 20 €. Osalejate arv on piiratud.
Lisainfo ja registreerumine: tel. 516 9790 või terviklik.tervis@
gmail.com.

Hispaania noored Viimsi vallas
Viimsi vald on üle kümme aasta teinud koostööd Sevilla
linna ja Cordobaga Hispaanias. Ühiselt on korraldatud seminare, õppevisiite ja noorsoovahetusi.
2009. a toimus esimest korda Euroopa Liidu programmi
Leonardo da Vinci raames projekt, kus Viimsi vallas töötas
kolm kuud kaks Cordoba noort vabatahtlikku. Projekt õnnestus väga hästi, hispaania noored olid väga aktiivsed ja kohanesid kiiresti.
2011. a lepiti kokku uus projekt, kuid kahjuks rahastuse saamine projektile venis ja alles 2013. a veebruaris tulid Viimsisse taas kaks Hispaania Cordoba noort vabatahtlikku
Leonardo da Vinci programmi ELMER raames. Sel aastal on
Viimsis rahvusvahelist kogemust saamas Carmen Alcantara
Jabalquinto ja Juan Jesus Barba Cordobast.
Esimese nädala olid noored Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones, järgnevad nädalad on nad Viimsi Kooli suures majas,
kus neil on võimalus suhelda lisaks inglise keelele ka hispaania keeles, ning MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuses. Hispaania noorte ülesanne on tutvuda eesti kultuuri, noorsootöö
ja haridussüsteemiga. Programmi eesmärk on saada rahvusvaheline kogemus, viia läbi projekte ja teha koostööd Eesti
noortega, noorsoo-, haridus- ja kultuuritöötajatega. Programmi raames õpivad noored ka eesti keelt.
Järgnevatel nädalatel on kavas jätkata tegevusi Viimsi
Koolis, Viimsi Huvikeskuses ja Noortekeskustes, Püünsi Koolis,
Viimsi Lasteaedades ja Rannarahva Muuseumis. Lisaks soovivad noored saada ülevaate, millised võimalused on Viimsi
vallas erivajadustega noortel, kavas on tutvuda OÜ Fertilitas
tehtava rehabilitatsioonitööga, külastada Amarülleuse lasteaeda ja vestelda lasteaedade ja koolide sotsiaalpedagoogide,
psühholoogide ja logopeedidega.
Noorte vaba aja tegevused ja kultuuriüritused on korraldatud koostöös Viimsi Kooli õpilasesinduse ning vilistlastega.
Soovime meie Hispaania noortele jõudu ja palju uusi kogemusi! Kui Viimsi vallas on veel organisatsioone ja inimesi, kes
soovivad Hispaania noori oma projektidesse kaasata või põnevaid vaatamisväärsusi, ka üritusi näidata ja tutvustada, võtke
palun julgesti ühendust noorsoo- ja haridusametiga, koostöös
suudame neile tutvustada Viimsist ja Eestit, meie kultuuri ja
noorte ettevõtmisi.

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator

ju tegemist ka lisaks õppetööle,
neil aga toimuvad muud tegevused eraakadeemiates.
Arvutid on Hispaania koolides kasutusel alates 5. klassist. Andaluusias näiteks saab
iga laps 11-12aastaselt sülear-

vuti koolist tasuta ning klassides on digitaaltahvlid.
Üldiselt aga olid külalistel
paari nädala põhjal muljed alles
tekkimas ja settimas, nii et kohtume veel enne nende ärasõitu.

Annika Poldre

18.03.–14.04.2013 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 18-ni ja reedeti kella 16-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme
aleviku kinnistute Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee
43a detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha ja asub Rohuneeme
tee ja Haabneeme ranna vahelisel alal ning piirneb Käo ja
Viimsi metskond 61 kinnistutega. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
osaliseks muutmiseks väikeelamute maast ärimaaks ja määratakse planeeringuala kruntide ehitusõigus kahe ärihoone
ehitamiseks (ühele nendest kavandatakse rannakohvik), samuti avalikult kasutatava parkla ning kergliiklus- ja kõnniteede rajamiseks. Rannakohviku ehitusalune pindala on 400 m²
ja kõrgus 10 meetrit (2 korrust) ning teise ärihoone ehitusalune pindala on 600 m² ja kõrgus 10 meetrit (2 korrust).
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
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Aet Lass: Viimsi on
kodukoht, millel on väärtus
Seekordne intervjueeritav
on viimsilane Aet Lass, kes
on Viimsi elanik juba
Kirovi kalurikolhoosi ajast,
töötanud lasteaias Piilupesa ja hiljem Viimsi Koolis.

Aet on olnud aktiivne kodukoha arengutes kaasamõtleja,
osaledes Viimsi vallavalitsuse
töö korraldamises algusaastatel ja kuuludes taasasutatud
Viimsi valla esimese volikogu koosseisu. Tänasel päeval
töötab Aet Tallinna Kesklinna
lastepolikliinikus tema enda
poolt loodud laste ja noorte
nõustamiskeskuses perekonna
psühhoterapeudina.
Olete Viimsis elanud juba Kirovi kalurikolhoosi aegadest,
kuidas Viimsisse sattusite?
Viimsisse tulin kõigepealt
tööle, elades Meriväljal. Meriväljalt oli juba lihtne üle raudtee töökohale lähemale kolida.
Miks on Viimsi nii pikaks
ajaks teie ja teie pere kodupaigaks jäänud?
Peamiselt on need juured.
Minu vanaema Juliane Loviise sünnikodu oli Merivälja alal
asunud omaaegses Kaasiku küla
rannaäärses talus. Vanaisa Jüri
Kalmbergi sünnikodu oli Miidurannas. Merivälja ümbruses
on minu emapoolne suguvõsa.
Sõites linna tööle või koju tagasi naudin iga päev kaunist merevaadet. Samuti on üks minu
poegadest Viimsisse oma kodu
rajanud.
Olete koduvallas juba pikalt ühiskondlikult aktiivne
olnud. Mida arvate tänapäeva Viimsist võrreldes eelmise
sajandi Viimsiga?
Viimsis on värske ja puhas
õhk, meri on lähedal – need on
väärtused, mis siin läbi aastate
on olnud. Samas on tänapäeva
kogukonnakultuur muutunud
– Viimsisse on tulnud elama
palju uusi elanikke, kes on ostnud siia kortereid. Loodan, et
Viimsi on nende jaoks ka kodukoht. Tänapäeval on siin ka
lasteaiakohtade vähesus, ühe

Aet Lass puhkusereisil Viinis.

pere lapsed peavad kahjuks
käima eri lasteaedades. Õnneks on vald koole ja lasteaedu
arendanud ja arendamas.
Mis on teie meelest Viimsis hästi ja mida võiks paremaks muuta?
Loodan väga, et lähiajal
kutsutakse kokku Haabneeme
alevikuvanema uued valimised,
et aktiivse alevikuvanemaga
saaksime teha Haabneeme rohkem korda, kirjutada projekte
ja projektirahastustega luua toimivat sotsiaalset infrastruktuuri. Ka võiks Haabneemes olla
koolid omavahel kõnniteega
ühendatud nii, et ei pea sõiduteed ületama. Tänavad peaks
olema lapsesõbralikumad, et
lastel oleks turvalisem liikuda.
Huviharidus võiks olla
Viimsis laiem ja enam korraldatud, et saaks lapsi senisest
oluliselt rohkem kaasata huviharidusse. Tänasel päeval
on nii Viimsi muusika- kui
kunstikooli ruumid väikeseks
jäänud. Käsitööringide ruume võiks rohkem olla. Noorte
poiste kaasamine ja ühistegevus on oluline, et istutaks
vähem internetis ja õpitaks
huvitegevuse kaudu omavahel
näost näkku suhtlema.
Hea, et Viimsis on endiselt raamatukogu, samas võiks
olla see kauem avatud, et õhtul
peale tööpäeva linnast tulles
jõuaks veel sealt läbi astuda.
Arvan, et inimestel tuleb
ka endal aktiivsem olla ja ise

kaasa aidata ühiskonna arengusse.
Olite taasasutatud Viimsi
valla esimese volikogu liige,
kas teie kõik eesmärgid realiseerusid või on midagi, mis on
läinud teisiti, kui kavandasite?
Jah, suured eesmärgid on
ellu viidud: Püünsi kool sai
rajatud, mõisapark korrastatud. Kahju, et kolhoosi vanad
hooned on kõik räämas – kalatööstus, keskuse hoone ja selle
juurdeehitusena kavandatud
tehnokeskus, vana Piilupesa
laseteaia hoone. Ülimalt kahju
on Rein Hansbergi projekteeritud Eesti parima kooli projekti tunnustuse saanud vanast
Viimsi koolihoonest, mis seisab tühjana. See oli lapsesõbralik koolihoone.
Olete läbi elu tegelenud
palju Viimsi lastega. Mida arvate, kuidas on või kas üldse
on Viimsi lapsed muutunud?
Lapsed on vahvad ja väga
toredad. Iga generatsioon on
meist targem, tuleks arvestada
nende nutikusega ning neid tuleks palju enam kaasata ja innustada, nendega rohkem koos asju
teha. Kahjuks on väga paljud
lapsed sunnitud aega kulutama
bussisõitudele linna ja tagasi.
Bussiühendused on aga harvad
ja bussid sageli täis ning piletisüsteem viimsilasele keerukas.
Selleks, et lapsed oleksid
hoolivamad, tuleb neid kaasata
ühiskonna projektidesse ja huvitegevusse kohapeal.

Märgid ja sildid

Millised on need kohad,
väärtused, mis muudavad
Viimsi teie jaoks koduks?
Puhas õhk, kaunis loodus,
ilus mereäär. Minu jaoks on
tähtis, et mu pere elab minu
läheduses, saan oma lastelastega mere ääres käia. Maitsvat
sööki nautida Rootsu restoranis, samuti Rootsu rannabaaris
Haabneeme rannas.
Teie suhe merega – palju
merega suhtlete, kas olete külastanud ka Viimsi saari?
Mulle meeldib paadi ja
laevaga sõita. Kahjuks ei ole
ma jõudnud külastada Viimsi
saari. Naissaare kontsertidele
olen tahtnud minna ja kindlasti tulevikus seda ka teen. Olen
rattaga sõites tutvunud Viimsi
mandriosaga, kuid saared on
koht, mida pean veel avastama.
Kuidas pärast kurnavat
tööpäeva oma “akusid” laete? Kas olete leidnud mõne
mõnusa tegevuse kodukohas?
Kuidas Viimsis oma vaba
aega veedate (üksi, perega)?
Minul on vedanud – terve
elu olen teinud tööd pühendunult ja armastusega. Minu töö
on loominguline, iga päev väga
huvitav ja enamasti ei kurna.
Peale tööpäeva käin kontsertidel. Kui jõuan ja veel ei ole
pimedaks läinud, siis jalutan
mööda Kesk teed Haabneeme
randa ja naudin päikeseloojangut. Samuti käime lastelastega
mere ääres jalutamas ja suvel
jäätist söömas.
Kuidas tutvustate Viimsit
oma sõpradele? Mida näitate, kuhu neid viite?
Viimsi mõis, peokeskus ja
vabaõhumuuseum on toredad
kohad, mida tutvustada. Mulle
meeldib sõita sõpradega Rohuneeme lõppu ja vaadata rannikujoont. Vahepeal süüa suurepärast toitu Rootsu restoranis.
Viimsi on kodukoht, millel
on väärtus. Olen saanud olla ka
välisriikides, kuid ükski paik ei
ole olnud minu jaoks armsam
kui kodu Viimsis.
Küsis

Mailis Alt

Vabariigi aastapäev sõjamuuseumis
21. veebruaril tähistati
sõjamuuseumis Eesti
vabariigi aastapäeva.
Külalised said ülevaate
paraadidest ja maitsta
muuseumirahva valmistatud torti.
Sõjamuuseumil on traditsioon
tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva, kutsudes esinema inimese, kelle loeng päevakohasel
teemal on paljudele huvipakkuv.
Samuti on traditsiooniks kujunenud tutvustada sel päeval isamaaliste tortide konkurssi.

Eesti Sõjamuuseumi isamaaline
tort. Foto ESM

Seekord kõneles tähtpäeval kaitseministeeriumi avalike suhete juht Peeter Tali, kes
tutvustas Eesti vabariigis toimunud paraade sõnas ja pildis.
“Paraadid olid olulised, sest

need andsid rahvale võimaluse
näha oma kaitseväge,” sõnas
Tali. Ta rääkis, kuidas käib paraadi ettevalmistamine, kuidas
treenitakse üksusi ning andis
põhjaliku ülevaate tänavusel
paraadil osalejatest ja tehnikast.
Tänavu viiendat korda
peetud isamaaliste tortide konkursist rääkis selle algataja,
hobikokk, portaali nami-nami
looja, viimsilane Pille Petersoo.
Konkursi populaarsus on kasvanud iga aastaga. Kui 2009.
a oli osalejaid 23, siis 2012. a
juba 83. Alates 2010. aastast on

konkursil nii soolased kui ka
magusad tordid. Nõudeks ikka
eestimaised koostisosad ja Eestit iseloomustav välimus.
Tordikonkursil osalesid ka
sõjamuuseumi töötajad, kelle
valmistatud torti said külalised
sealsamas maitsta. Välimuselt
tagasihoidlik, kodumaiste põllulilledega kaunistatud tumepruun šokolaaditort, mis sõjamuuseumile kohaselt pidanuks
justkui vaenlast eksitama oma
ebahuvitava väljanägemisega,
osutus ülimaitsvaks.

Annika Poldre

Kõikjal ümbritsevad meid märgid ja sildid, juhatades meid ja andes infot, kus miski asub ning
kuidas meeldiva asja juurde jõuda. Nii on neid
suuremaid ja väiksemaid teavitusvahendeid
kasutatud ammusest ajast.

Märkide asemel usaldagem rohkem oma südant.

Kuid neid mõisteid kasutatakse ka muul moel, märke nähakse elus toimuvas ja siis arvatakse, millises suunas kõik
minna võiks. Samuti pannakse külge silte inimestele, et
neid siis siltide järgi hinnata.
Inimestena on meil sageli kihk nimelt märkide järele,
mida me tegelikult ei tunne ega tea, seada oma samme ja
ka siltide põhjal otustada inimeste üle, kuigi need ei pruugi kõnelda meile vähimatki sellest, mis tulemas on või kes
inimene tegelikult on. Märkides loodame näha suundumist meie soovide suunas ja siltidestki püüame ikka välja
lugeda seda, mis võiks kelleski meie jaoks huvipakkuvat
olla. Aga sageli näeme seal kirjas olevat mitte aga inimese
tõelist olemust, vaid seda, kelleks teised inimesed sildikandjat peavad.
Me võime oma elu elada märkide järgi, kuid mis saab
siis, kui me lihtsalt mõnda märki tähele ei pane või ei
mõista mõne tähendust? Selleks on meil ikka ja alati vaja
olla ehk isegi veidi skeptiline kõikide märkide suhtes ja pigem usaldada oma südant, enne kui jõuame otsustamiseni.
Sest meie süda võib tunda palju enam tõde ja õigust kui
mis tahes märk seda meile näidata suudab.
Siltidega, mida me teistele külge paneme, on aga lood
tegelikult palju hullemad, sest need võivad teha kellelegi
väga palju haiget ja kujundada väga valesid arusaamasid,
mis teevad inimestele kahju. Seepärast on vaja ikka ja alati
sellest hoiduda, kuigi ega see lihtne ole.
Üks suurimaid puudusi, mis inimmõtlemisel tundub
olema, on see, et arvame:t kui ükskord on miskit ühtviisi toimunud, siis peab edaspidigi kõik täpselt samamoodi
toimuma. Tegelikult on ju kõige jaoks väga palju ja väga
erinevaid viise, kuidas miski aset võib leida. Sama on ka
inimloomusega, igas inimeses on alati peidus palju üllatusi, mis tegelikkuses ju rikastavad ja kaunistavad elu ja
päevi.
Kui õpime elama elu vabalt, ilma märkide järgi jooksmata, ja suudame inimesi enda ümber võtta just nendena,
kes nad on, mitte nendena, mida keegi neile seljal olevale
sildile kirjutanud on, siis kindlasti on meid ees ootamas
ilus ja palju rõõmu pakkuv tulevik. Kui oskame näha kõike seda, mis meid ümbritseb, mitte vaid teeviita, mis juhatab suure ringiga rõõmuni, siis avardub meie mõttemaailm
ja meie silmaring üha laieneb. Ja kui suudame vaadata
inimestele silma, nendega kõnelda, nendega suhelda, siis
pole ju tegelikult tähtsust, milliseid silte on keegi talle
omistanud, sest siis saame näha inimest just sellena, kes ta
on, vähemasti on see lootus, kui inimene on aus ja avatud.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik
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Imeline lugu kadunud maailmast
lapsepõlves. Järgneb teise naissaarlase, kogenud lootsi Arthur
Ambroseni kirjutis põnevast
lootsiametist, mis saare vaimu
ja elujärje kujunemisloos tähtsat osa on mänginud. Naissaarel
sündinud daam Margit Rosen,
kellele raamat palju võlgneb,
kirjeldab kalapüügi iseärasusi ja
etappe saarel, mida ümbritsevad
Läänemere parimad räime- ja
kiluveed.

Miks on Tallinna lahe
suus asuv suur ja ilus saar
inimtühi? Kui paljud on
üldse Naissaarel käinud ja
kui paljud neist võlgnevad selle eest tänu Tõnu
Kaljuste ellu kutsutud
Nargen Festivalile? Saar
on endiselt paljudele suur
mõistatus, peaaegu valge
laik kaardil.
Äsjailmunud raamat “Kourdumehed, pitskleidid ja meremiinid – mitmepalgeline Naissaar“
jätkab Rannarahva Muuseumi
saareraamatute sarja (mis möödunud aastal alustas Aksi saarest). Rannarahva elu on tuuline nii otseses kui ka ajaloolises
mõttes, püsivaimaks jooneks
on osutunud selle püsimatus.
On viimane aeg koguda kokku
kõik, mis on säilinud ja panna
mosaiigiks kokku, et jäädvustada värvikas pilt kaduvast elulaadist.

Haritud saar

Tükikestest tervikuks

Nende hinnaliste killukeste kokkukogumisega tegelevad entusiastlikult Rannarahva Muuseumi koostajad-toimetajad
Külvi Kuusk ja Maivi Kärginen. Kaasa haaratakse ka asjatundjatest kaasautoreid ning
saarerahva järeltulijaid, kes
oma kodusaare lugu kalliks
peavad. Naissaare raamatu
jaoks andsid oma kogudest
materjale ka teised muuseumid
ning kogumiku avaldamisele
panid õla alla Kultuurkapital
ning kuningas Gustaf VI Adolfi nimeline Rootsi kultuuri
edendamise fond.
Nagu oli Naissaare kaluri- ja
lootsiperedest elanikkond kakskeelne, on seda ka raamat. Kahe
keele vahel žongleerimises on
tõlkebüroo kõrval meeskonda
palju aidanud Aarand Roos.
Kaante vahele kogutud tekstid püüavad hõlmata Naissaare
draamat, selle ajaloo võlu ja
valu viimastest aastasadadest.
Sellest on ilma peal laiali vaid
märkmeid, pilte ja mälestusi,
maa-, mere- ning postkaarte.
Saare enese peal pole enam alles
ei asju ega maju, ainus erand kabel, mida sõdurid, kes kõigi teiste hoonete pihta täpsuslaskmist
harjutasid, olla heinaküünina
kasutanud... Kõik muu, ka saare
suurejoonelised militaarrajatised, on purustatud, mattumas
tasahilju looduse rüppe.

Terra Feminarum –
Nargö – Nargen –
Naissaar

Pärast ülevaadet saare loodusest
alustab uurija Hele Kiimann
peatükki saare asustusloost järgmiselt: “Naissaare ajaloo kohta
on siiani küsimusi rohkem kui
vastuseid. Küsimused algavad
juba nimest. Bremeni toomhärra
Adam kirjutab 1075. aastal oma
kroonikas saarest nimega Terra
Feminarum (naiste maa), mis
asub Aestlandist põhja pool.”
Täpsemad andmed leiame
aga rootsi ajast – saanud siin-

Naissaare tüdrukud Alice Luther, Signe Blees ja Helga Luther u 1930.

sete maade omanikuks, lasi
kuningas kirja panna andmed
elanike ja maade viljakuse
kohta. Kartograaf Holmbergi
1698. aastal joonistatud Naissaare kaardile on kantud andmed elanike kohta, vilja saarel
ei kasvatatud, küll aga on kirjas
talunike heinasaak (vt lk 52).

Palgimetsa saar

Mets on saarel alati müürina
kasvanud, iidsetest aegadest
on meresõitjad just metsasihtide abil oma kurssi seadnud,
enne kui põhjatippu tuletorn
püstitati. Kui vaatate saare
skeemi raamatu tagakaanel,
märkate pikki peasihte. Need
on märgitud juba väga vanadele kaartidele – piki saart
kulgev Suursiht (Stor-sihti) ja
Akseli siht (Axels-sihti) sellega risti. Omal ajal oli terve saar
osadeks jaotatud sihtidega, mis
ajapikku on kinni kasvamas.
Naissaare mets oli ümbruskonnale, ka igavesti kasvavale Tallinna linnale lõputuks
raielangiks, kust saadi ehituspalki ja küttepuitu. Sellest
annab tunnistust dokument,
mille viseeris Taani kuningas
Erik VI Menved (1274–1319).
Sellel seisab: “Erich, Jumala
armust taanlaste ja allutatud
rahvaste kuningas, Eestimaa
hertsog, soovib kõigile, kes
käesolevat dokumenti näevad,
igavest päästet Issandas. Me
keelame rangelt meile osaks
saanud armuga, et keegi ega
mingitel tingimustel ei võtaks
ette puude maharaiumist meie
saartel Nargheten (Nargen),
Wulff (Vulvesöö), Blocekarl ja
Rughenkarl ega põletaks mingil viisil puusütt, v.a meie Tallinna linnuse ja linna tarbeks,
nii nagu on tavaks juba iidsest
ajast – kui tahetakse meie hukkamõistu ja kuninglikku karis-

Äsja ilmunud raamat räägib
Naissaare ajaloost.

tust vältida. Selle tunnistuseks
laseme siia juurde panna meie
pitseri. Antud Roskildes, 1297.
Issanda aastal.”
Metsaservis on aga ikka
asunud kalurikülad. Tähtsaimaks kujunes Tallinna ja Kalaranna poole vaatav Lõunaküla
ehk Suurküla (Storbyn), kuhu
koondus saareelu keskus – kabel, kirikaed ja veski, suurim
vilgas kalasadam, lisaks kerkis Põhjasõja järel just sinna
Tähtkants. Ning seal seisab ka
uuema aja tähtehitis – Nargen
Opera hiigelküün.

Kalurite ja lootside saar

Saareelanike ellu kahel viimasel sajandil on süvenenud Külvi Kuusk, pealkirjastades oma
loo “Tõus ja mõõn” (lk 54), mis
iseloomustab hästi saare hakitud, kuid säravaid vilju kandnud eluvoogu.
Mõistagi ei saanuks aga
saarel elada paadita – iga põlvepikku saarlane oli valmis
endale parajat paati ehitama.
Mõned neist said meistrimeesteks, kes ehitasid märksa suuremaid laevu kui igapäevaselt
Tallinna Kalaturule sõitmiseks
vaja läks.
Naissaare purjepaadiehituse
traditsioonidest kirjutab Ragnar
Jürgenson (lk 84), meenutades
elavalt, kuidas ehitati paate tema

Veelt astume taas saarele –
peatükis “Kirik ja kool” annab
Külvi Kuusk haarava ülevaate
saare vaimuliku elu etappidest,
mis lõpeb positiivse noodiga
– kabel on saarel taastamisel
ja valminud on uus tiibadega
altarimaal, mille on hurmavalt
maalinud Andrei Lobanov.
Kahe kohaliku keele ja isegi nende teatud ühtesulamise
kõrval oli saarel ikka hinnatud võõrkeeleoskust. See avas
uksed ning andis kala kõrvale
tööd ja leiba. Ja mitte ainult
“musta leiba” – lootside teeneid hinnati kõrgelt, oli sellel
tööl sageli ju elu hind. Tänu
sellele mindi kodukoolist kaugemale edasi õppima ning siin
sündinud poistest said uljaste
seiklejate ja vahvate merekarude kõrval ka kuulsad kaptenid ja tüürimehed kaugetel
meredel.
Raamatus kirjeldab kahe
sõja vahelist koolitööd Maivi Kärginen. Edasi jutustab ta
saare eluolust, hoonetest ja kultuurielust. Ka tuntuimast naissaarlasest maailmakultuuris –
Bernhard Schmidtist (lk 226),
kelle nime kannavad tänini paljud teleskoobid. Üks tänapäevastest Schmidt-teleskoopidest
kaunistab ka raamatu esikaant.

Naiste saar

Randlaste elu läks juba enne
20. sajandi algust mitmel moel
kergemaks – esiteks tuli poodidesse müügile võrgukangas
ning sellega langes ära naiste
peamine ajakulu –lõputu võrgukudumine. Teiseks hakkasid
purjepaate asendama mootorpaadid, mis hoidis taas kõvasti
aega kokku. Ühtlasi olid mehed
nüüd nõus ka ise oma püütud
kalanoosi turule sõidutama –
varem, purjepaadiajastul, olla
see olnud enamasti naiste töö.
Nüüd jäi naistel rohkem aega
kodu, kiriku ja iseenda jaoks.
Lapsed pandi uhkelt riidesse,
kleidimoode vaadati otse Pariisi moelehtedest. Linnas tehtud
portreefotod räägivad ise enese
eest – moekad soengud, pitsid
ja volangid, uhked kübarad ja
sõltumatu ilme. Muide, sellest
kõigest on Rannarahva Muuseumis suveni lahti inspireeriv
näitus “Naissaare naised”.
Raamatus saate Naissaare
naiste rõivastumisalasest kompetentsist lugeda pealkirja all
“Torukübarad ja pitskleidid”,
juures ohtralt fotosid Naissaare kaunitest ja moekatest naistest. Ja ka meestest.

Militaarsaar

Lisaks rikaste lastidega kaubalaevadele, mis saarelt möödudes sealt lootsiabi hankisid,
avaldas saare elule suurt mõju
ka tema pidev tõus militaarsel
tähtsusredelil – “süüdi” taas
tema asukoht. Nagu ka Eestimaa käest kätte käis, rullisid saarest aina üle erinevad
armeed, kes sõbralikum, kes
vaenulikum. Elanikkond puutus nendega tahes-tahtmata
kokku – kas siis veedeti üheskoos sõbralikult aega või tuli
hoopis nende jalust pageda.
Sellest, kuidas võimsate
tulirelvade arenedes saar 20.
sajandil eriti tähtsaks militaartsooniks muutus, võite raamatust lugeda kirjutisest paljuütleva pealkirjaga “Läänemere
Gibraltar”. Tuginedes Heino
Gustavsoni kirjutistele, räägib
loo autor Mati Õun järgmist:
“Arvatavasti sai Naissaarele
saatuslikuks aastail 1904–1905
peetud Vene–Jaapani sõda, milles Venemaa kaotas oma Balti
laevastiku. Selle tagajärjel jäi
impeeriumi pealinn Peterburi ilma merepoolse kaitseta.
Muidugi alustati uue laevastiku ehitamist, kuid 1907. aastast alates hakkas Vene sõjaväe
juhtkonnas üha enam kinnistuma idee, et Peterburi kaitsel tuleb pearõhk panna Soome lahte
sulgevatele rannapatareidele
ja miiniväljadele. Rannapatareisid oli odavam ehitada kui
sama kaliibri ja arvu suurtükkidega sõjalaevu, tabamistäpsus
oli rannapatareidel aga laevakahurite omast kaks kuni kaks
ja pool korda suurem.
Soome lahe kitsaim koht
on Tallinna ja Porkkala poolsaare vahel, Naissaare põhjaots on Mäkiluoto kaljusaarest
vaid 35 km kaugusel. Esimese
maailmasõja eel kuulusid nii
Eesti kui ka Soome Vene impeeriumisse ja on loogiline, et
Venemaa kavatses kindlustada
nii Mäkiluoto kui ka Naissaare. Tulevase Imperaator Peeter Suure merekindluse kõige
suurtükkiderohkemaks alaks
pidi saama just Naissaar.”
Algas äraminemine ja tagasitulemine. Ida poolt tulev armee pidas korduvalt vajalikuks
saar elanikest puhtaks pühkida.
Nii otsustati 1914. a juulikuus strateegiliselt tähtis salasaar elanikest tühjendada. Tollal
määras tsaarivalitsus saarlastele
ka päris kopsaka valuraha, mille
eest sai osta uue kodu kas Tallinna, Soome või Rootsi.
Kindlustusehituse ja moonavedude hõlbustamiseks rajati
saarele raudtee. Ometi ei jõutud
veel suurimat suurtükki valmiski, kui kõik Esimese maailmasõja lõppedes muutus. Taganedes otsustati kogu vägev rajatis
õhku lasta, et see sakslaste kätte
ei jääks. Purustamine kujunes
küll oluliselt raskemaks kui
käsu andmine, kuid siiski jõuti
hävitada viis patareid.
Sakslased lubasid saareelanikel kodudesse tagasi pöördu-

da, kuigi ise said nad seal viibida alla aasta. 1918. a kehtestatud
Eesti Vabariik võttis purustatud
patareid üle ja alustas mõne aasta pärast ülesehitust. Nimetanud
rajatised Merekindluseks, püüti massivsetest punkritest asja
saada ja kasutust leidis nii raudtee kui ka ohvitseride kasiino.
Naissaarlasi pöördus üha enam
kodusaarele tagasi. Kuid, nagu
teame, ei kestnud ka see rahulik
aeg palju üle kahekümne aasta.

Sõjavägede saar

1940. aastal jõudis Naissaarele Teine maailmasõda koos
nõukogude vägedega, kes otsekohe hakkasid uusi kindlustusi plaanima, tehes saare taas
kiirkorras elanikest tühjaks.
Aasta pärast olid saarel tagasi
sakslased ja taas lubati ka elanikud tagasi, kes leidsid eest
uskumatult lagastatud või lausa
hävitatud elukeskkonna (kuna
äsja lahkunud vene armee ei
koosnenud enam sugugi tsaariohvitseridest...). Veel aasta
möödudes seadsid end saarel
sisse ka nn Salovaara üksuse
soomepoisid, et saare põhjatippu püstitatud vägeva radari toel
Soome õhuruumi “Stalini kotkaste” ohu eest kaitsta. Neist
paarist soomepoiste-aastast on
elanikkonnal head mälestused.
Ühiselt loodi ka peresid, kelle
järeltulijad ka raamatus häid
Naissaare-aegu meenutavad.
Kuna kalapüük oli saare
ümbruse mineeritud vetes järjest
ohtlikumaks muutunud ja lootus
paremale tulevikule kahvatus,
hakkasid saarlased tasapisi minekule sättima. Ühel 1944. aasta
veebruariööl otsustasid külaelanikud ühiselt, hoolimata tormist,
kõigi paatidega Rootsi sõita (lk
82). Lahkusid ka soomlased
ning peagi saabusid punavenelased.
Nüüd polnud neil tarviski saart tühjendama hakata.
Needki saarlased, kes olid Tallinna jäänud, otsustasid peagi
mere vastasranna kasuks ning
õnnelikel õnnestuski oma kiirete paatidega piirivalve silma
alt läbi lipsata (lk 81).
Seekord jäid vene soldatid
saarele juba kauemaks – kuni
aastani 1994.

Veealune saar

Raamatu lõpuks annab Vello
Mäss meile ülevaate sellest, et
Naissaar ei piirdu sellega, mis
on vee peal, vaid ka vee all on tal
üpris karm iseloom. Saart ümbritseval merel on rahutu loomus,
põnevas merepõhjas on lõputult
karisid ja liivikuid, mistõttu on
see kaladele heaks elupaigaks,
samas on sellest ajapikku saanud ka laevade kalmistu. Ei olnudki alati teadmatus see, mis
laeva karile ajas, vaid vahel
lihtsalt tuul, stiihia vastupandamatu jõud. Ei aidanud osavad lootsid ega ka abivalmis
rannarahvas, koguni Tallinnast
kutsutud abi ei aidanud vahel
laeva ega lasti päästa...

Anneliis Aunapuu
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Vabariigi 95. sünnipäev Laidoneri mõisas
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul toimus Viimsi mõisas vallavolikogu
esimehe vastuvõtt, kus
anti üle valla tunnustused
– Viimsi vaalad ja tänukirjad.
Vabariigi sünnipäeva puhul
peetud kõnes ütles vallavolikogu esimees Priit Robas:
“Tugeva riigi aluseks on tugev
omavalitsus. Kui tahame aktiivselt kohalikku elu edendada, tuleb võimaldada kohalikul
kogukonnal elutähtsate asjade
üle otsustada. Meie rahvusriigi püsimajäämise võti on meis
enestes. Mitte keegi teine ei
hoia meie eesti keelt, iseseis-

vuse ja vabaduse eest hoolitsemine on meie kõigi igapäevane töö.”
Vallavanem Haldo Oravas käsitles oma kõnes väljarännet. “2012. aastal rändas
Eestist välja 10 271 inimest.
Liiga paljud meist on mõelnud
lahkumisele,” ütles Oravas. Ta
meenutas 1920ndaid aastaid,
mil oli tarvis ühist meelt. “Oleme alles viies põlvkond, kes
usub Eesti riigi vajalikkusse,
võimalikkusse ja püsimisse,”
tõdes Oravas.
Vallavolikogu liige, korrakaitsekomisjoni esimees MariAnn Kelam rääkis oma lapsepõlvest välismaal, kus Eestist
kõneldi kui väiksest armsast

unelmate maast, mis kannatas
võõra võimu all. Pärast 1956. a
Ungari ülestõusu arvasid kõik
pagulased, et tuleb muutus ja
nad saavad tagasi kodumaale.
“Selle teadmisega ma kasvasin, arenesin ja võitlesin sõnadega,” rääkis Kelam. Ta soovis, et praegustel noortel oleks
samasugune tunne – koduigatsus. “Kui on armastus, hakkab
toimima vastutus ja nad tulevad koju,” ütles Kelam.
Volikogu esimees ja vallavanem andsid üle valla tunnustused Viimsi vaalad ning
tänukirjad. Viimsi vaalaga tunnustati valla sporditöö juhti Tiia
Tamme elutöö eest valla spordielu edendamisel. Tiia Tamm

on juhtinud valla sporditööd
juba Kirovi kolhoosi ajast saadik, alates 1982. aastast. Viimsi
vaal anti ka MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendusele Viimsi
eakate elu edendamise ja mitmekülgsemaks muutmise eest
ning seoses ühingu 20 tegevusaasta täitumisega.
Tänukirjad said Aina Saarma tulemusliku ja hingestatud
töö eest sotsiaalvaldkonna
arendamisel Viimsi vallas ning
koostöö eest rehabilitatsiooniteenuse edendamisel; Inna
Viik pühendunud ning südamega tehtud töö eest Viimsi
perearstina ja AS Fertilitas
ning selle juht Ivo Saarma
eduka tervishoiuteenuse osu-

tamise eest viimsilastele. Vallavalitsus tänas ka Jõuluks
koju kampaania sponsoreid:
külarestorani Roots, kohvikut
Reval Cafe ja elustiilikeskust
Harmoonikum. Jõuluks koju
kampaania võidud loositi detsembris. Peavõidu – 3D 46tollise Samsung teleri viis nüüd
koju Vahur Trei.
Vahur Trei rääkis, et on elanud oma perega Viimsis Pargi
teel juba 2002. aastast saadik,
kuid saarlasena oli ta oma
kodukoha patrioodina registreeritud Kärla valda. Kui perre sündis neljas laps, oli vaja
teda lasteaia järjekorda panna
ja lasteaiakoht saigi kaalukeeleks, miks Viimsisse registree-

riti. Loosiõnnega tuli nüüd ka
uus teler.
Külavanema märk anti kätte Muuga külavanemale Andrus Pihelile.
Vastuvõtule lisasid pidulikkust Viimsi Kooli noorte,
lauluõpetaja Ita-Riina Pedaniku õpilaste kontsert, mis jätkus Diana Liivi ja Leho Karini
esinemisega, kes esitasid eesti
klassikalist muusikat tšellol ja
klaveril. Üllatusesinejad olid
nende järeltulijad, Tähe-Lee
Liiv ja Anton-Hansen Karin
samadel instrumentidel.
Kõige maitsva eest, mida
vastuvõtul pakuti, hoolitses firma Q Catering.
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1) Vabariigi sünnipäeva külalised.
2) Valla spordijuht Tiia Tamm saab
Viimsi vaala.
3) Mari-Ann Kelam meenutas, kuidas
Eesti oli tema lapsepõlve unelmate
maa.
4) Muuga külavanem Andrus Pihel sai
külavanema märgi.
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5) Volikogu esimees tervitab perearst
Inna Viiki.
6) Vallavanem tänab kampaania
jõuluks koju sponsoreid – Harmoonikumi, Reval Cafed ja Rootsu restorani.
7) Tänukirja võtab erahaigla Fertilitase
juht Ivo Saarma.

9

8) Tänukiri Aina Saarmale hingestatud
töö eest.
9) Eesti klassikalist muusikat esitasid
Diana Liiv klaveril ja Leho Karin tšellol.
10) Kõneleb vallavolikogu esimees
Priit Robas.
9) Volikogu esimees tervitab Jõuluks
koju kampaania võitjat Vahur Treid.
11) Viimsi Kooli koor alustas hümni
laulmisega.
Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid saab
vaadata ja tellida www.fotograafid.ee
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Viimsi Kooli meediaõpilaste erikülg
Noorus otsustab
Õppimine on alati olnud üks väga tähtis tegevus, eriti koolis käivatele noortele. Miks aga
pahatihti on nii, et õppimine jääb tahaplaanile
ja tähtsamaks pürgivad näiteks trenn ja suhtlus
multimeediate vahel?
Muidugi on ka trennid ja suhtlus väga tähtsad, kuid kas
niivõrd tähtsad, et noored unustavad ära õppimise? Kas
tänu õpioskamatusele lähevad ka paljud noored välisriikidesse, lootes, et seal on lihtsam ja parem? Neile küsimustele on juba pikka aega vastuseid otsitud ja keegi ei tea
siiani, mis on kõige õigem vastus.
Tänapäeva noortel on väga raske käia koolis ja tegeleda ka muude tegevustega, olgu see siis trenn või mõni
muu ajaviide. Meie generatsioonile pole ju õpetatud, kuidas peab õppima. Kõik noored üritavad seda teha nii, nagu
neile lihtsam tundub. Tõde on see, et lihtsuses ei peitu alati
võlu, vaid peitub hoopis halb hinne, millega keskkooli lõpetada ei suudeta. Kuid on ka erandeid, nagu igas asjas.
Enamik noori ei leia keskkooli läbimisel erilist mõtet, kuid
nad on siiski valmis kõigeks, et saada kätte keskkooli lõputunnistus. Leian, et noorte huvi tavaliste keskkooli õppeainete vastu on väga nõrk ja igaüks soovib õppida ja
tegeleda sellega, mis talle erilist huvi pakub.
Alates järgmisest aastast on haridusministeeriumil
kavas muuta lõpueksami läbimisprotsenti, mis hetkel on
20%, kuid edaspidi 50%. Noortel on tulevikus palju raskem läbida kooli positiivsete hinnetega ja võimalus selle
läbimiseks kahaneb iga aastaga. Igaüks kahtleb enda võimekuses ja teostusvõimes, kuid tahe edasi pürgida aitab
alati kaasa. Miks süüdistatakse tihti noori halbades õpitulemuses? Selle põhjuseks võib olla ka õpilase ja õpetaja läbisaamine. Tänapäeva õpetajad valivad tihti endale
alateadlikult lemmikud, kellega nad käituvad leebemalt ja
hindavad mõistvamalt. Kui aga õpilane pole ühegi õpetaja
lemmik, on koolis hakkamasaamine raske. Kõik püüavad
täiest jõust kuidagi hakkama saada, kuid tihtipeale pole
õpilase enda parim õpetajale piisav.
Miks siis paljud noored valivad just keskkooli, mitte
kutsekooli? Põhjus on väga lihtne. Keskkooli lõputunnistust hinnatakse kordi rohkem kui kutsekooli lõputunnistust ning kutsekoolide maine on väga madal. Sellest hoolimata, et kutsekoolis on noortel endal palju meeldivam
ja arendavam õppida. Keskkoolis õpitakse tihti aga pealesunnitud aineid, mis ei paku paljudele noortele vähimatki
huvi ja ained läbitakse rahuldavalt. Arvan ka, et just see on
põhjus, miks paljud noored sõidavad välismaale õppima
ja töötama. Nad loodavad leida lihtsamat viisi, kuidas elus
läbi lüüa
Eesti noored tõesti püüavad kõigest väest hakkama
saada, isegi kui hinnete põhjal seda öelda ei saaks, aga
õppimine muutub iga aastaga aina raskemaks ja koolilõpetamine ebatõenäolisemaks. Siiski on õppimistahe kinni
igas õpilases eneses.

Anneliis Sooba

11 kuud Lõuna-Koreas
Tegin intervjuu hiljuti
kodumaa tolmu jalgelt
pühkinud Viimsi Kooli
õpilase Triine Viismaga.
Nimelt läks 17aastane
neiu pea aastaks YFU
vahetusõpilasprogrammi
kaudu Lõuna-Koreasse.
Miks otsustasid vahetusaastale minna?
Kunagi lugesin ühe tüdruku
blogi, kes käis sama programmiga Taanis. See kõik tundus nii
huvitav ja äge, et tekkis endalgi
mõte see ära proovida. Kahjuks
olin sel hetkel veel liiga noor,
aga nüüd oli just sobiv aeg.
Programmis osalemine
maksab väga palju. Kuidas
vajamineva summa kokku
said?
Ma sooviks rääkida, kuidas
jooksin sponsori juurest sponsori juurde, aga tegelikult olid
minu ainsad rahalised toetajad
mu vanemad ja vanavanemad
ning tädi.
Miks valisid sihtriigiks
just Lõuna-Korea?

Triine Viisma (vasakul) ja tema parim sõbranna Berit Sootak
(paremal) enne ärasõitu.

Selle riigi vastu hakkasin huvi tundma, kui tutvusin
KPOP-iga ehk korea popiga,
mis on tänapäeval aina tuntumaks saav muusikastiil. Mulle meeldis see muusika ja riik
tundus huvitav ning tahtsin

midagi põnevat ja natuke ekstreemset. Samas päris Indiasse
või Aafrikasse ka ei soovinud
minna.
Kuidas sealse eluga rahul
oled?
Hetkel olen siin veel nii

vähe olnud, et kõik tundub uus
ja huvitav, samas on kõik uus
natuke hirmutav…
Milline sealne keskkond
välja näeb?
Siin on kõik väga suur, majad on kõrged, poed hiiglaslikud, autoteed laiad. Muidugi
on siin ka väga palju inimesi.
Mis koolis õpid?
Koolis ma veel ei käi, sest
see algab praegu kestva vaheaja tõttu alles 4. märtsil, aga
lähen Indeogwoni.
Kas kohalikku keelt juba
oskad?
Veel ei oska, aga võtan
kursuseid ja küll 10 kuu pärast
juba selgeks saan.
Millal Eestisse tagasi tuled?
Koju tagasi jõuan 2014.
aasta jaanuari alguses, täpne
kuupäev pole veel teada.
Kellel soovi Triine tegemistega kursis olla, siis tema
blogi on http://triinekoreas.
blogspot.kr/
küsis

Andrea Aru

Milles peitub reisimise võlu?
Mõeldes reisimisele,
mõtleme ka teistsuguse
kultuuri, kuulsate ehitiste, erakordsete kogemuste, puhkuse või hoopis
millegi muu peale.
Karl Ristikivi ütles kord nii:
“On suur vahe, kas inimene on
oma kodus või reisil — viimasel juhul teeb ta paljugi, mida
hea kasvatus kodus kunagi ei
lubaks. Reisija eesõigus, lausa
kohustus on olla uudishimulik
ja oma nina igale poole toppida,
sest miks muidu ta üldse kodust
välja läheb.” Käisin veebruaris
küsitlemas õpilasi ning esitasin

neile küsimuse: Kui teil oleks
võimalus reisida ükskõik kuhu,
milline oleks teie valik ning
miks sooviksite just sellisesse
sihtkohta minna?
Tallinna
Teeninduskoolis õppiv Elizabeth: “Kui ma
saaksin valida ükskõik millise
koha, kuhu reisida, oleks selleks kindlasti Hawaii. Minu
arvates on seal vapustavad
rannad ja imeline ilm. Kindlasti käiksin palju ujumas ja
päevitamas ning tahaksin puhata ka palmipuude all, juues
kokteile. Vaatamisväärsustest
käiksin kindlasti uurimas erinevaid vulkaane.”

Liina Ariadne, kes õpib
Viimsi Kooli 8. klassis leidis,
et tema meelispaik jääks väljapoole Euroopat. “See võiks
olla Lõuna-Ameerikas, kas
Argentina või Brasiilia, sest
need jäävad Eestist kaugele
ja nendes riikides on kindlasti
huvitav kultuur.”
Põhiharidust omandav õpilane Mihkel ütles, et tema sooviks reisida Jaapanisse, sest
see riik on eriline oma huvitava kultuuri ja kauni maastiku
poolest. Samuti tahaks Mihkel
näha Jaapani kõige kõrgemat
mäge, Fujit.
Kadrioru Saksa Gümnaa-

siumi õpilane Maimo tahaks
minna Austraaliasse. “See on
väga ilus ja erakordne maa,
väga ilusa loodusega. Tahaksin ka sellepärast sinna minna, et ma pole seal varem käinud.”
Viimsi Kooli gümnaasiumis õppiv Grete vastas: “Mina
läheksin Šveitsi, sest seal on
kõrged mäed, kus suusatada
ning samuti on seal külm. ”
2. klassi õpilane Gerda
ütles, et tema tahaks minna
SPAsse, mis asub Pärnus, sest
temale meeldib torudest alla
lasta.

Merit Lauri

Fame – filmist reaalsesse ellu
Kirjutan ühest vaimustavast üritusest, mis toimub
meie koolis ning millest
ma sain suurepärase elamuse. Selle ürituse nimi
on Fame.

Kõik gümnaasiumiteed alustanud noored ei pruugi gümnaasiumilõpetamiseni jõuda. Hetk Viimsi Kooli traditsioonilisest lõpukella üritusest.

See on etendus, mis koosneb
tantsudest, lauludest ja paljust
muust. Ma käisin seda vaatamas ja ei uskunud, et kooliõpilased millegi sellisega hakkama võiksid saada! Ma isegi
ei kujutanud ette, et meie oma
koolis võidakse teha sellisel
tasemel teatrit. Noored näitlejad mängivad nii hästi. Mulle
tundus, et nad isegi mitte ei
mängi, vaid nad lausa elavad
selles loos. Kordagi ei tekkinud sellist tunnet, et seal laval
on meie oma kooli õpilane,

Viimane etendus on 8. Märtsil

Tundub uskumatu, millega kooliõpilased hakkama saavad.

keda ma ju tean. Vaatasin lavale ja nägingi seal lavakunstikoolis päriselt õppivaid noori!
Kõigele lisaks mängivad selles
etenduses ka meie õpetajad ja

isegi koolidirektor. Loo sisu
kohta ütlen ainult niipalju,
et noored õpivad lavakunstikoolis, kus ühel päeval tekib
konflikt. Mis edasi saab, seda

peate ise vaatama tulema.
Ma soovitan seda kindlasti
kõikidele lastele, vanematele,
vanaemadele ja vanaisadele. Viimane etendus toimub
8. märtsil kell 18. Kõigil, kes
pole veel seda etendust näinud,
on viimane võimalus vaatama
tulla! Etendus on tasuta ning
kestab 2 tundi, aga vahepeal
saate süüa puhvetis maitsvaid
maiustusi.

Artur Kaldma
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Kenneth Muuli – fantaasia
meie maailmas
18aastane Viimsi Kooli
abiturient Kenneth Muuli
kirjutas eelmisel aastal novelli “Hero”, mis
peegeldab tema ääretut
kujutlusvõimet ja on
praeguseks kogunud
väga palju fänne ja kuulsust. Küsitlesime noort
kirjanikku, et natuke rohkem infot raamatu kohta
saada.
Mis inspireeris Teid fantaasianovelli kirjutama?
Raamatu kirjutamise idee
sündis tegelikult elust enesest.
Olen alati olnud väga elava
fantaasiaga, see on jäänud külge lapsepõlvest ja ma tänan
oma vanemaid, et nad lasid
mul omapäid maal seigelda.
Siiani meeldivad mulle väga
seiklused ning ma usun, et olenemata vanusest kulub kõigile
aeg-ajalt üks seiklus marjaks
ära. Kalade tähtkuju on andnud
mulle ka tugeva emotsionaalsuse ning olen sestap olnud
alati väga huvitunud inimsuhetest. Raamat kajastab väga palju inimsuhteid, spetsiifiliselt
näiteks küsimust, kuidas valida unistuste ja armastuse vahel, kuid peamiselt keskendun
küsimusele, kes on kangelane,
mis teeb temast kangelase ning
mida tähendavad “õiged otsused”. Ma olen väga huvitatud
ka tehnoloogiast ja teadusest ja
usun, et see segu teebki minu
raamatust ühe erilise kompoti.
Mis vanusegrupile on
raamat eelkõige suunatud?

Kenneth Muuli sõnul annab raamatu kirjutamine rahu ja energiat.

Olen algusest peale pidanud silmas, et kirjutan lugu
täiskasvanutele ning seega olen
püüdnud igasugusest ilustamisest hoiduda. Raamat sisaldab
võikaid ja veriseid ning ka seksuaalseid stseene.
Kuidas kirjeldaksite lühidalt oma raamatut?
Paari lausega on päris keeruline tutvustada nüüdseks
rohkem kui kolme aastast filosofeerimist ja ajuragistamist.
Ma sõnastan küsimuse muga-

vuse eesmärgil veidi ümber.
Triloogia räägib sellest, kuidas inimkond “saab valmis”
ning millist rolli mängib selles väidetav kangelane, konkreetne raamat (esimene osa
triloogiast) aga juhatab lugeja
loodud fantaasiamaailma (ehk
Alterrasse) ja võtab luubi alla
kangelase tunnused/ tekke
põhjused. Mis teeb kangelasest kangelase?
Kust on võimalik “Hero”
raamat endale soetada?

Raamatut on hetkel võimalik hankida vaid e-raamatu
vormis, mida ma soojalt soovitan tänu raamatu külluslikule lisamaterjalile (kogu selle
fantaasiamaailma elu, ajalugu,
sõjad, suhted, tehnoloogiad,
loomad, rassid jne), mis on
seal kajastatud. Veebilehekülje
nimi on www.heronovel.com,
kust on raamat võimalik soetada kahe euro (1,99 €) eest.
Mida raamatu kirjutamine Teile enesele annab?
Rahu ja energiat.
Kuidas leiate kooli kõrvalt aega raamatu kirjutamiseks?
Ega ei leiagi. Õpetajad, sõbrad ja tuttavad on valdavalt konsensusel, et raamatu kirjutamine
on täiskohaga töökoht ja ma
nõustun nendega. Mul on kohutavalt kirge selle tegemiseks,
kuid selliste “eraettevõtmiste”
suhtes on eesti koolisüsteem
ääretult ja põhjatult pärssiv, see
tähendab aja lõikamist uneajast
ja kooli ajast ning topeltkoormust. Kui saaksin kõike uuesti
teha, siis alustaksin kirjutamisega palju hiljem ning ei soovita seda kellelegi nii vara teha.
Samas, kui teil on seda sädet ja
tahtmist midagi tõeliselt suurt ja
lahedat korda saata, siis ei peata
teid ei minu sõnad ega mis tahes
muud raskused. Kui olete üks
seda sorti lugeja – müts maha ja
soovin teile edu!
küsisid
Brigitta-Robin Raudne
Britha-Ly Rumma

Sport hoiab kooli elus!

Miks sa peaksid
lugema kohustuslikku kirjandust?
Koolides on alati noortel lastud lugeda kohustuslikku kirjandust.
Kuid kindlad raamatud või kirjanikud, kelle teoseid lugema peab, on õpilaste jaoks igavad ning usutakse, et see
on ebavajalik ning ainult liigne ajaraiskamine. Põhjuseid,
miks peab raamatuid lugema, mis koolis ette antakse, on
palju. Esiteks on lugemiseks antud raamatuid, mida õpilased ise võib-olla kättegi ei oskaks võtta, arvates, et see
romaan on igav ja ei vääri lugemist. Aga läbi lugedes
avastatakse, et tegemist on parima raamatuga, mida kunagi loetud. Üks mu lemmikraamatutest on J. D. Salinger
“Kuristik rukkis”, mida alguses üldse lugeda ei soovinud.
Kuid juba esimese peatüki lõpuks olin kindel, et see raamat mulle meeldib. Pole arvatavasti varem kunagi nii kiiresti üht teost läbi lugenud, aga nii juhtub, kui kätte satub
raamat, mis on köitev esimesest peatükist viimaseni.
Samuti saab lugedes arendada oma grammatikaoskust
ning sõnavara laieneb, mis tuleb elus kindlasti kasuks.
Eelkõige on õpilastel seda oskust vaja lõpueksamitel.
Teosed, mis on kirjutatud aastakümneid tagasi, annavad aimduse ka selle aja eluolust, sest kui ajakirjad ja
ametlikud dokumendid võisid olla täis vaid infot, mida
inimesteni tuua sooviti, siis raamatutes on juttu elust, mida
inimesed sel ajal tõesti elasid.
Koolis lugeda antavad teosed väärivad tõesti lugemist.

Lisa Sabul ja Elina Loit

Raamatute lugemine tuleb ainult kasuks.

Viimsi Ristsõna
Kõrvale: 3. Kirik Viimsis; 5. Prangli saarevanem;
6. Saar Viimsis; 7. Vallavanema ametiketi kavandaja
(perenimi); 10. Skulptuur vallale osutatud eriliste teenete eest; 11. Suurima elanikearvuga küla Viimsis
Alla: 1. Viimsi kõrgeim punkt; 2. Muuseum Viimsis;
4. Viimsi vallavanem; 8. Viimsi valla aukodanik 9. Viimsi
valla lipu ja vapi autor (perenimi). Vastuseid
leiab: www.viimsivald.ee

Koolisisene spordivõistlus on lõppenud ja varsti avalikustatakse ka parimad klassid oma aladel.

Lähiaegadel on Viimsi Kooli Õpilasesindus korraldanud
koolisiseseid spordivõistlusi,
kus on saanud oma klassi esindada gümnaasium – 8. ja 9.
klassi õpilased. Viimsi Kooli
saalis sai näha täielikku pühendumist nii jalgpallile, võrkpal-

lile kui saalihokile. Erinevatest
klassidest õpilased said omavahel kasvatada sõprust, leides
ennast sama hobi huvilistena.
Võis näha, kuidas gümnaasiuminoored suhtlesid põhikoolinoortega ilma mingisuguste
probleemideta. Õnneks ei rik-

kunud tugev sõprus ära aktiivset spordivõistlust, kus koguti
ennast kokku ja näidati, mis
puust klassid ikkagi tehtud on.
Vaatajaskonnata võistlus ei jäänud, pöialt tuldi hoidma omade poolt ja kohal olid teisedki
spordihuvilised.

Tänaseks on spordivõistlus
lõppenud ja üsna varsti avalikustatakse ka parimad klassid
oma aladel. Selline üritus ootab
kooli ees ka järgneval aastal.
Meie ootame aga õpilastelt pühendumist ja kõrget taset!

Emil Orub

Koostanud Kristi Kallas

10

8. märts 2013

“Fame” – täiesti eriline kogemus
Viimsi Kooliteatris jõudis äsja lavale muusikal
“Fame“. Sel puhul avaldame intervjuu Viimsi
Kooli 9. klassi õpilase
Camilla Saarega, kes oli
üks mitmest lavastuse
noorest koreograafist.
Teisipäeval, 26. veebruaril esietendus Viimsi Kooliteatri muusikal “Fame”, mida on mängitud
kogu märtsikuu esimese nädala.
Lavastus on hoogne ja noortepärane, esinejad väga tublid,
vabad krambist. Juba esietendus
jättis mulje, et lavastust on läbi
mängitud väga palju kordi. Liikumised, sissetulekud ja dialoogid olid paigas ilma viperusteta.
Lavastusele lisas omamoodi
vürtsi õpetajate osavõtt pedagoogide rollis. Kokkuvõttes on
lavastus suurepärane, tantsud
ning kogu liikumine väga head,
nii et kohati tunduski, et liikumine oligi lavastuse tugevaim
osa. Etendust saab veel vaadata
8. märtsi õhtul.
Kui kaua õppis trupp lavaliikumist ja tantse?
Lavastus valmis 1,5 kuuga. Tantse harjutasime kokku
põhiliselt
nädalavahetustel,
koreograafia
väljamõtlemine käis pärast tunde koolis ja
koduski. 10tunnised tantsuharjutused koolis kujunesid juba
tavapäraseks. “Fame’i” põhitantsud, milles lõi kaasa terve trupp,
õpetasime selgeks viimastel nädalatel enne esietendust. Teiste
tantsudega harjutasime eraldi ja
need elasid üle pidevaid muutusi.
Mis õppimise käigus kõige raskem oli, kas kõiki sünkroonis liikuma panna?
Mina olen tantsimises harjunud distsipliiniga. Üks raskemaid asju oli kindlasti panna
30 inimest ennast kuulama ja
liikumist kaasa tegema, see kulutas närvi ja kurgupastilleJ,

Andekad noored – “Fame’i“ muusikali trupp.

Camilla koos kaaslastega laval.

aga tulemus oli kindlasti seda
väärt. Sünkroonis liikumine,
käte-jalgade fikseerimine on
suurte formatsioonide puhul
ülimalt oluline ja samas raske
saavutada, see tekib järjekindla
harjutamise tulemusena.
Kord lõpetasime näiteks
kell 4 öösel, sinnamaani ainult
kordasime ja kordasime, kõik
olid küll lõpuks rampväsinud,
aga selgeks saime. Kuna ena-

mik seltskonnast pole varem
tantsuga tegelenud või on
sellega vaid põgusalt kokku
puutunud, siis võttis aega liikumiste selgitamine, vajadusel
tuli samme lihtsamaks teha.
Keerulisemaid slaide ja kombinatsioone saime teha väikestes gruppides.
Kas ise jäid rahule sellega, kuidas kaaslased su tantsud selgeks said?
Ma arvan, et saime väga
hästi hakkama ja olen lõpptulemuse üle uhke.
Teil olid seal ka mõned
äpardused – ühel poisil käsi
kinni seotud (või kipsis)?
Harjutamise käigus juhtus
tõepoolest ka traumasid, mis
olid omamoodi õppetunniks
meile kõigile ja õnneks ei juhtunud need etendusel.
Kuidas tegelasi valiti lavastusse?
Kõik osalejad on meie koolist. Kuna eelmise aasta lavastus “Grease” läks ülimenukalt,
siis osaleb “Fame’is” palju sel-

le trupi lauljaid-tantsijaid ning
kaasati ka mitmeid vilistlasi.
Mitu tantsu oli sinu seatud ja millised ning kes ülejäänud tantsud seadis?
Lavastaja Külli Talmar usaldas mulle tantsude tegemise ja
tantsijate otsimise, sest tunnen
oma koolist enamikku, kes tantsu õppinud.
Kuna ma aimasin aga üsna
ruttu, et ka parima tahtmise
juures ei suudaks ma nii lühikese ajaga 10 tantsu luua, siis
jagasin need teiste tantsijate
vahel ära. Meeri Triin Tomsoni, Birgit Pärna, Helena Pavlovi, Mihhail Lustini ja Triin
Rebasega kujunes meil kiiresti loominguline tiim, mitmed
tantsud on ühislooming. Täielikult julgen enda omaks pidada ava- ja lõputantsu, väikest
soolot ning mitmes teiseski
tantsus olen saanud sõna sekka
öelda. Suur tugi ja abi oli meil
kahtlemata tantsuguru Maido
Saarelt, kelle kogemus ja nõu
andis tantsudele viimase lihvi.

Millised on veel su enda
muljed muusikali lavastusest, kus oled mitut vastutusrikast rolli täitnud?
Muusikalis osalemine oli
mulle täiesti eriline kogemus
– sain proovida midagi uut,
millest on tulevikus kindlasti
kasu. Õppisin oma võimeid
paremini tundma, sain aimdust
koreograafitööst. Suur tänu
lavastaja Küllile, kes andis
mulle selle unustamatu võimaluse. Minu jaoks tegi lavastuse
eriliseks see, et meie direktor
Karmen Paul ja mitmed teised
õpetajad esinesid koos õpilastega, olime koos proovides ja
laval võrdsed partnerid. Nii
tore oli näha ka oma õpetajaid
rambipalavikus näitlejatenaJ.
Viimsi noored tõestasid taas
kord end võimekate muusikalinäitlejatena ja kuigi oleme
kõigest õpilased, oli muusikalis
mitmeid laulu- ja tantsusooritusi, mis ei jää kuidagi professionaalsetele alla.
Kui kaua sina oled tantsuga tegelenud ja kus?
Olen tantsimisega intensiivselt tegelenud pea 10 aastat.
Alustasin loomulikult lasteaias,
aga uks tantsumaailma avanes 1. klassis Stassi Tantsustuudios, kuhu ema mind viis.
Tantsukunsti algteadmised ning
esimene edu 2007. a Saksamaal
hiphopi MMil jäävad Tallinna Tantsukooli aegadesse. 4.
klassis liikusingi edasi intensiivsema sporttantsu hiphopi
juurde, liitudes tantsustuudioga
P.I.P.E., mille koosseisus võistlesime edukalt nii kodu- kui
välismaal. Osalesime korduvalt
tänavatantsude EMil ja MMil,
lisaks võistlustel naaberriikides. Meie grupi tuumik oli ju
alustanud Tallinna Tantsukoolis, samuti oli meil väga tugev
tugivõrgustik vanematest, kes
lisaks materiaalsele toetusele meie andunud fännidena ka

võistlustel toetamas käisid. Vanemate toetus ja suunamine on
igatahes lapsele ülioluline heade tulemuste saavutamiseks,
olenemata alast, millega laps
tegeleb.
Pärast 6 aastat hiphopiga
tegelemist tundsin vajadust end
tantsukunstis arendada, õppida midagi uut. Lihtsalt trennis ainult mingi kindla tantsu
õppimine muutus minu jaoks
rutiiniks. Avastasin ETA Tantsukoolis just selle, mida olin
igatsenud ja millest puudust
tundnud. Tänaseks olen seal lõpetamas 2. kursust. Õpin jazz-,
show-, karakter- ja vabatantsu,
minu selle õppeaasta lemmik
on ballett, meil on mitmed
töötoad ja lisakursused (akrobaatika, meik, miimika jpt).
Osaleme Koolitantsul, mille
eelmisel aastal oma kategoorias
võitsime.
Tants on toonud minu ellu
palju uusi sõpru ja avanud
mulle uusi uksi, nagu Hiiumaa
Tantsufestival, Vähiliidu heategevuskontsert, esinemised erinevatel üritustel. Sel õppeaastal annan tantsutunde ka paaris lasteaias. Ja olen õnnelik,
et sain end proovile panna ka
“Fame’is”.
Sa lõpetad kevadel 9. klassi. Mida kavatsed edasi teha?
Kas ise tahaksid õppida sellises koolis, nagu oli “Fame’i”
lavastuses?
Eelkõige soovin õpinguid
jätkata keskkoolis ja ETA Tantsukoolis. Kindlasti üritan leida
veel uusi tantsuvõimalusi, mida
avastada ja proovida. “Fame´i”
kool tundub väga lahe ja selles
õppimine oleks üks paremaid
võimalusi, eriti minusuguse
inimese jaoks, kellele tavakooli
kõrval on väga olulisel kohal
tema väljenduskunst ehk tantsimine.
Küsis

Annika Poldre

11

8. märts 2013

Viimsi valla kultuurikalender
8. märts – 31. märts
Fotonäitus “Iseseisvuspäeva
paraadid“. Väljapanek on koostatud Eesti Filmiarhiivi, Kaitseväe Peastaabi ja Eesti Sõjamuuseumi fotokogude baasil
ning tutvustab vabariigi aastapäeva paraade
UUS! Eesti Piirivalve 90. aastapäevaks valminud näitus
“Piirivalve lugu – inimese lugu”.
Näitus keskendub tekstis ja
pildis inimestele, kes on olnud
piirivalve organisatsiooni taastamise ja arendamise juures,
teinud kohusetundlikult oma
igapäevast tööd ja kelle nägu
on tänane piirivalve.
Näitus jääb avatuks 31. maini.
Avatud K–L k 11–18.
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
elu-olust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest
jpm
UUS! Näitus “Naissaare Naised“
Väljapanek Johan ja Maria
Laidoneri mälestusmärgi
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest
Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja
käsitööpood külastamiseks
avatud E–R k 12–17 L–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine
nfo@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14

Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse
aatriumi II korrusel
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus Viimsi Koolis
Kuni 14. märts
Joonistus- ja jutuvõistlus
“Raamat ja mina aastal 2063”
Jutud ja joonistused võib saata:
elise@viimsivald.ee või tuua
ise kohale
Raamatunäitus “Emakeel - kas
oskame kirjutada?“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 22. märts
Raamatunäitus “Seemnest
suureks“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Kogu maailm
on lava“
Lastele “Miljon miksi“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 15. märts
Aire Aksiimi maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 28. märts
Raamatunäitus “Erik Tohvri 80“
Prangli Raamatukogus
8. märts k 13
Naistepäeva tervituskontsert
Esineb vokaalsolistide trupp
“Kantaaro“
Viimsi Päevakeskuses
8. märts k 18
“Fame“
Viimis Kooliteatri esituses
Etendus on tasuta!
Kohtade broneerimine margit.
vosu@viimsi.edu.ee või
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Tere tulemast!

ja Andrei Volodinil sündis 11. jaanuaril tütar Alisa.
l Urve ja Janek Palol sündis 22. jaanuaril poeg Robin.
l Katrin Ottisel ja Ardo Kritsil sündis 1. veebruaril tütar Karolin.
l Kristel Antonovil ja Ailar Vesikol sündis 1. veebruaril tütar
Carola.
l Heili Lahel ja Bryan Louis Blockil sündis 1. veebruaril tütar
Isabel Rose.
l Tuuliki Püssimil ja Germo Ivaskil sündis 4.veebruaril tütar
Kristiina.
l Hanna Ennomäel ja Eero Kauril sündis 9. veebruaril tütar
Paula.
l Elly Kastel ja Meelis Merilal sündis 24. veebruaril poeg Kristjan.
l Jevgenia

tel 623 5143
Viimsi Kooli aulas
8. märts k 19
Rakvere Teatri etendus
“Tuulte pöörises“
Pileti hind 12 €
Piletite broneerimine 606 6838
või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
8. märts k 21
Ivo Linna ja Antti Kammiste
Pilet 10 €
Info www.jussikas.ee,
virve@jussikas.ee
Tel 623 8696, 5554 2588
Jussi Õlletoas
9. märts k 9
Harjumaa kooliteatrite festival
Algkooli osa toimub Viimsi
Kooli Karulaugu õppehoones,
põhikooli ja gümnaasiumi osa
Viimsi Koolis
10. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
10. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
10. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
10. märts k 17
Kontsert oreli ehituse toetuseks:
Viimsi Püha Jaakobi koguduse
kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. märts k 18
Näomodelleerimine
Harmoonikumis
13. märts k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
14. märts k 14.30
Viimsi valla meistrivõistlused
ujumises		
Korraldajad Viimsi vallavalitsus,
Viimsi Veeklubi
Viimsi Koolis
14. märts k 17.30
Kohtumisõhtu kirjanik Indrek
Harglaga
Viimsi Raamatukogus

14. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15.–24. märts
Raamatunäitus “Erik Tohvri 80“
Viimsi Raamatukogus
17. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Argo Buinevitš
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
17. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
18. märts – 30. aprill
Kairit Orgusaare maalinäitus
“Jalutuskäik aastaaegadega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
18. märts k 16
Kontsert sarjast “Meistrite
Akadeemia“
“Saage tuttavaks – Beethoven“
Ralf Taal (klaver)
Sissepääs vaba
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri Muuseumis
19. märts k 14
Aiandusloeng “Puuviljad ja
marjad koduaias“
Lektor Valdur Miller
Viimsi Päevakeskuses
20. märts k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
23.–31. märts
Raamatunäitus “Ülestõusmine
või lihavõtted“
Viimsi Raamatukogus
25. märts – 2. aprill
Raamatunäitus “2013. a
juubelit tähistavad lasteraamatud (tõlkekirjandus)“
Viimsi Raamatukogus
23. märts k 10–17
24. märts k 10–16
Suur rahvusvaheline kassinäitus
Piletid müügil kohapeal
1,50/2/5 €
Viimsi Huvikeskuses
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Palju õnne!
l Klavdia KoŠeleva ......... 94
l Selma Remma ............. 92
l Linda Janson ................. 92
l Anu Tukk ....................... 92
l Fjodor Torotorov .......... 91
l Lulo Pessegov .............. 91
l Helve Reksius .............. 85
l Elfi Vilisalu .................... 80
l Ellev Koldre .................. 80
l Enno Kask ..................... 75
l Aksel Möls .................... 75
l Albert FroŠ .................... 75
l Ants Sari ........................ 75
l Helda Eha ...................... 75

l Marianne Hallikivi ....... 75
l Ilvi Härmaste ............... 75
l Aide Maksimova .......... 75
l Vira Sidorenko ............. 75
l Hiie-Tuuli Alas .............. 75
l Jakob Saks .................... 75
l Juhan Kasemaa ............ 70
l Rein Tomson ................ 70
l Liina Sermat ................. 70
l Õie Roos ........................ 70
l Antonina Papkova ...... 70
l Ester Türkson ............... 70
l Kylliki Toom ................. 70

24. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Laulab naiskoor Ex Tempore
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
24. märts k 11
Palmipuudepüha jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
24. märts k 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
24. märts k 17
Kontsert: Orthodox Singers
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. märts k 18
Laidoneri proua pidusöögi
õpituba
Harmoonikumis
27. märts k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. märts k 19
Lennart Meri mälestuskontsert
Esineb Inseneride Meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. märts k 17.30–18.30
Mida tähendab Ülestõusmispüha?
Oodatud on lapsed vanuses
4–11
Lastelugu jutustab raamatusõber Ülle
Korraldaja MTÜ Ühendus
Lapsed Eestis
Viimsi Raamatukogus
28. märts k 18
Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. märts k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga mäng
HC Viimsi Tööriistamarket –
Aruküla SK
Korraldaja Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
28. märts k 20
Suure Neljapäeva liturgiline
jumalateenistus leivamurdmisega

Jutlus Ingmar Kurg
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. märts k 11
Suure Reede liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. märts k 11
Suure Reede jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
k 20 Suure Reede Tenebrae
jumalateenistus.
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. märts k 14.30
Suure reede jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
29. märts k 18
Kontsert: Joel Remmeli trio
Lisainfo www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
31. märts k 7
Ülestõusmispüha Viimsi
koguduste ühine päikesetõusu
jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kiriku
vastas mere ääres
31. märts k 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. märts k 11
Ülestõusmispüha perejumalateenistus
Jutlus Karin Raja
Viimsi Vabakoguduse kirikus
31. märts k 13
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
31. märts k 14.30
Kristuse ülestõusmispüha
jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Mesi – imeline loodustoode
Tulemas on taas igakevadised Eesti mee päevad,
seekord 9. ja 10. märtsil
Pirita Lillepaviljonis. Pea
igal aastal osaleb neil
päevadel ka Viimsi Elustiilikeskuse Harmoonikum rajaja ja eestvedaja
Ene Lill. Sel puhul vastab
ta Viimsi Teataja küsimustele.
Millele keskendute oma tänavustel Eesti mee päevade
loengutel?
Teemaks on mesi, ilu ja
tervis. Kuna neil meepäevadel
käib palju venekeelset rahvast,
siis on taas hea võimalus ka
oma vene keelt taaselustada ja
praktiseerida.
Aastaid olen rääkinud neil
päevadel mee välispidisest
kasutamisest, näiteks massaažides ja kreemides. Üle aasta
olen keskendanud mee sissevõtmisele.
Mis on mesi?
See on supertoiduaine.
Avastasin 1790. aastal tsaari
nõuniku Tumanski kirjutatud
raamatu vadjalaste ja isurite
eluolust, kus ta kirjeldab paljusid meie hõimlaste eluterveid
tarkusi, nagu jõhvika, kaselehtede, kasemahla, ka mee kasutamist.
Mesi on kontsentraat, ta
sisaldab elutähtsaid mikroelemente, väga vajalikku seleeni,
bioaktiivseid aineid nagu taruvaik, mis on looduslik anti-

Ene Lill õpetab Harmoonikumis looduslikku kosmeetikat valmistama, kasutades selleks ka mett.

biootikum. Mees on erinevad
suhkrud: glükoos, sahharoos,
fruktoos. Külmetuse korral
pole universaalsemat teed kui
vaarikavarred või pärnaõied ja
mesi. Mesi turgutab keha, ja
keha saab meest kergesti kõik
vajaliku kätte.
Meepäevad on väga populaarsed. Seal viibides jääb
mulje, et meie inimesed on targad ja teavad, mida organism
vajab. Seda imestavad meie
naaberrahvad, et tunneme nende arvates hästi oma looduses
leiduvaid ravimtaimi ja loodusravi võtteid.
Meil pole olnud loodusest
võõrandumise aega. 50 aastat

nõukogude aega hoidis meid
eemal lääne arengust ja selle
eufooriast. Meil on säilinud
arusaam looduses olemasoleva
õigest kooslusest.
Mida ise meepäevadel ostate või mida soovitate?
Seal on kaks olulist meesegu: naistele ja meestele. Naistele õietolmu, suira, taruvaigu
ja mee segu. See sisaldab taimseid östrogeene, mis kirgastab
enesetunnet. Ja meestele meesegu suiraga – prostamoli asemel.
Kõige olulisem on, et me
tarbiks puhast eestimaist mett.
Mesi puhastab organismi, viib
välja vett ja šlakid. Mees on fer-

mendid, mis kiirendavad toitainete muundumist organismis.
Mina soovitan võtta 40-60
g mett päevas. Hommikul teelusikatäis mett enne kohvi joomist, kui ei söö kohvi kõrvale,
siis meega on kohviga kaasnev halb mõju nõrgem. Aga
kindlasti ei soovitata mett üle
70kraadise kuumusega joogi
sisse.
Kuidas ise mett või millist
meesegu tarvitate?
Mina tarvitan MÕTSi, see
on mesi, õietolm, taruvaik ja
suir kokku segatud. See turgutab ja annab energiat. Kasutan mett suhkru asemel, ka
salatikastmetes koos õli ja

sidrunimahlaga. Minu lemmik
on meeleib õhukese võikihi ja
meega ning selle juurde piim.
Mesi võib vajadusel olla
ka ravim?
Jah, mees on C-, A-, K-, B-,
D- ja E-vitamiini. Mesi on ravimiks skorbuudi puhul, unepuudusel soovitatakse 1-2 teelusikatäit mett enne und. Seda soovitas
muide juba Hippokrates.
Palaviku puhul soovitatakse
1:50 vesilahust meega. Külmetuse korral õunateed meega.
Retsept on selline: purustada
õunad, lisada kuum vesi, mis
peab 2 tundi õuntel seisma, siis
lisada mesi. Aga need peaksid
kindlasti olema kodumaised
õunad!
Mesi olevat kasulik ka
vannivees?
1-2 supilusikatäit mett, millele lisada veel pits viina. Mesi
toidab ja puhastab, viin pehmendab vett.

Meemassaaž näole on väga
hea – mesi pumpab lümfe, s.t
puhastab organismi, ka meemask on hästi toitev.
Looduskosmeetikas on mesi
ja mesilasvaha oluline koostisosa. Kui näole teha meemassaaž
ja seejärel jaapani tehnikas õlimassaaž peale, on tulemus selline, nagu oleks ilukirurgi juures
käinud.
Meil on Harmoonikumis
ökospaas ka meeprotseduurid:
Mesimummu mõnu naistele
– see on mee-, ürdi- ja piimavann, ning Pehmed ja karvased
meestele – see on konjaki-meekaeravann. Massaažis on kasutusel mesi, sidrun ja mandliõli.
Mesi on ka meil valmistatud looduspuhaste kehakreemide komponent. Ta aitab
kreemil säilida ning toidab,
niisutab ja noorendab nahka.
Küsis

Annika Poldre

Mesimagus naistepäev
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 9. ja 10. märtsil,
mõlemal päeval kell 10-17 Tallinnas Lillepaviljonis Pirita
tee 26 kogupere ürituse ”Mesimagus naistepäev”.
Müügil mesi ja meesaadused. Õpetatakse mee kasutamist
koos ravimtaimedega, räägitakse meest ja teistest tervislikest
toitudest ja tutvustatakse uusi meesaadusi.
Lastele räägib mesinik Hinge Laur mesilaspere elust. Lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida ning voolida plastiliinist, mis sisaldab mesilasvaha.
Kohvikus meesöögid ja -joogid.
Kohal on mesindussaadustega ravi konsultant, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud Ilmar Särg.

Rõõmus talveharja murdmise päev Irus

Küttepuidu
müügikorraldus
Riigimetsa majandaja RMK käivitab alates 1. märtsist eratarbijatele ühtse registreerimissüsteemi
küttepuidu müügi paremaks korraldamiseks.
“Kui siiani sai ühtses süsteemis registreerida vaid kolmemeetriste nottidena müüdava küttepuidu ostusoove, siis
edaspidi registreeritakse samamoodi ka kõik eratarbijate
soovid varuda küttepuitu kasvava metsana,” kommenteeris RMK juhatuse liige Tiit Timberg. Alates 1. märtsist
saavad eratarbijad küttepuidu ostusoovist teada anda kas
telefoni 676 7676 või e-posti kyte@rmk.ee kaudu.
Vaheladudesse koondatud koilmemeetrist küttepuitu
pakutakse jätkuvalt koos kohaleveoga ning need tellimused on võimalik täita paari nädala jooksul.
Kütte varumine kasvava metsana toimub uue korra järgi vahemikus 1. november kuni 31. märts. Sooviavaldusi
registreerib RMK kuni 1. oktoobrini. Metsa hindamisandmete alusel tehakse igale eratarbijale konkreetne hinnapakkumine, misjärel sõlmitakse leping ja väljastatakse
ka arve. Kõik tänaseks esitatud kasvava metsa raieõiguse
ostusoovid täidetakse käesoleva talve jooksul.
Timbergi sõnul muutub alates märtsist ka seniste RMK
metsnike vastutusvaldkond ning töökorraldus, “Metsa
inventeerimistööde käigus kaardistatakse ühtlasi kõik sanitaarraiet vajavad metsaosad, mida saab sügisel pakkuda eratarbijaile kasvava metsa ülestöötamiseks,“ selgitas
Timberg.
Kolmas võimalus riigimetsast küttepuidu hankimiseks
on raidmete (jämedamad oksad, ladvad) varumine raiesmikelt. Selleks tuleb jätkuvalt pöörduda RMK metskondadesse, kus sõlmitakse vastav leping. Sobivaim periood
raidmete varumiseks on kevad-suvine periood, pärast
raiesmike ja metsateede tahenemist.

RMK

Sellel aastal otsustas Iru
Ämma klubi korraldada
vastlapäeva ja Iru III talimängud laupäeval,
9. veebruaril 2013. Mängude korraldamisel olid
abiks ka viimsilased.
Külarahvale edastati kutse nii
meie kodulehel kui plakatiga
stendil. Mõned said kutse ka
otsepostitusega, s.h kõik teadaolevad aktiivsemad vene keelt
kõnelevad elanikud.
Kohale tuli 36 last, mõned
emme-issiga, mõned vanaema-vanaisaga. Kõige tublim
oli perekond Kerde oma viieliikmelise tiimiga. Ka Loo alevikust ja Liivamäe külast olid
kelgutajad ja uudistajad kohal,
Liivamäelt lausa külavanem
Mart Nuut, kes meid ka pildi
peale jäädvustas. Erilist kiitust väärib Viimsi valla Lubja
külavanema Raimo Tanni abi
nii suusaradade mootorsaaniga sissesõitmise korraldamisel
kui ka avara telgi kohaletoomisel ja ülespanekul. Kelguja suusarajad sõitis sisse sama
Lubja küla mees Jaan Papagoi.
Kiitust väärib ka Loo spordihoone juhataja Jüri Paavel, kes
kenasti nõustus aitama kohtunike töös. Tema saigi üksmeelsel heakskiidul peakohtunikuks
ning võistlused võisid alata.

Iru küla rahvas koos Viimsi Lubja küla meestega vastlapäeval.

Võistlustel osalejad jagati
kolme vanusegruppi, eraldi arvestus oli tütarlastele ja poistele. Võistluste käigus lisandusid
paarissõidud. Lisaks vastlaliu
pikkusele hindas žürii ka sõidustiili, mis võeti samuti aluseks hindepunktide väljakuulutamisel.
Diplomid valmistas ette Iru
Ämma Klubi juhatuse esimees
Toomas Udu, kes tuli heale
mõttele anda lisaks kolme esimese koha saanutele diplomid
ka kõikidele kelgutamises osalenutele. See tekitas omakorda
elevust ja tänulikkust laste ja
vanemate silmis.

Tore, et ka seekord oli meiega Anatoli Novikov, kes tegi
lastele uljaid sõite oma motokelgul, mis osutus nii populaarseks,
et sellele saamiseks tekkis lausa
järjekord.
Iru Ämm pakkus ajakohast
hernesuppi, mida rõõmsameelselt jagas sedapuhku ka ämma
tiitlit kandev Tiiu Kivirähk. Supp
sai suure kiituse osaliseks – täname ühiselt Kikase peremeest
Eero Lassi ja kokki. Kommikorvi toimetas kohale üks Iru äiadest
ehk allakirjutanu ja sedapuhku
täielikult sponsorluse korras.
Kogu ürituse korraldamisega oli palju tegemist ja peab

ütlema, et ühtne tiimitöö Iru külarahvast esindava eestseisuse
poolt jäi nõrgaks. Seda just külarahva teavitamise osas. Samas
on hea tõdeda, et rahvas arvas:
“Korda läks!”.
Iru Linnuse vahvad nõlvad
on kõigi päralt ka edaspidi.
Suusarada kulgeb üle ja ümber
linnuse ning ca 3 km pikkuseid
“otsi” võib teha vastavalt jõule
ja treenitusele! Peaasi, et sõidulusti jätkuks.
Tundkem rõõmu vahvast
talvest ja kohtumiseni Iru talimängudel 2014.

Arno

Iru Ämma Klubi juhatuse liige
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sport

12. Eestimaa talimängud Võrus

meister Jaan Viirmaa. Parim
tulemus suusatamises oli meil
sel aastal 5. koht. Selle saavutas meie N 35 teatenaiskond
koosseisus Margery Lilienthal, Ruta Ottesson ja Tiina
Keridon. Üksiksõidus oli N 35
naiste 61 suusataja seas viies
Tiina Keridon, kes sai 3 km
läbimise ajaks 9:08,5. Meie
meeste parima tulemuse suusatas Raivo Pärnpuu, saavutades
M 40 klassi 10 km distantsil 83
konkurendi seas viienda koha
ajaga 25:54,0. Samas vanuseklassis lõpetas esikümne Urmo
Alling, saades distantsiajaks
26:59,9. Murdmaasuusatamises oli parim vald Tahkuranna.
Meie korvpallimeeskond,
kes eelvoorust pääses edukalt
edasi, kaotas finaalvõistlusteks
oma jõu ning tulemuseks jäi

Võrus peeti 1.-3. märtsini
ummamuudu hullu talimängu ehk 12. Eestimaa
talimängud.

Kogu Eestit haaravatel mängudel oli osalejaid ligi 2900,
esindatud olid kõik 15 maakonda, 25 linna ja 60 valda. Viimsi
vald oli Võrumaal murdmaasuusatajate, maletajate ja lauatennisistidega.
Kõige edukamalt, lausa
medalite kõlinal naasesid meie
lauatennisistid ja maletajad.
Lauatennises selgitati paremik
22 võistkonna hulgast, peale
kahte pingelist ja pikka võistluspäeva tuli võitjaks Harku
valla esindus, meie mängijad
Erik Lindmäe, Kristjan Kant,
Kristina Ševtsova, Krister Erik
Etulaid ja Sirli Jaanimägi said
teise koha ja hõbemedalid.
Malevõistkondi tuli kokku
14, võidukas oli Tartu vald,
järgnesid Luunja ning kolmandana Viimsi vald. Selle toreda
tulemuse saavutas meie võistkond koosseisus Ain Valdo
Müütnik, Peeter Sander, Heike
Sander, Alex-Hendrik Noormets ja Kristiina Liiv.
Talimängude põhialal suusatamises kahanes meie võistkond küll haigestunute tõttu
mõnevõrra, kuid teatesõitude
ja üksiksõitude kokkuvõttes
saavutati siiski 39 konkureeriva vallavõistkonna seas 15.
koht. Selle aitasid välja võidelda Margery Lilienthal, Ruta
Ottesson, Tiina Keridon, Viivi
Toomla, Eero Antons, Indrek
Tärno, Janno Parts, Urmo Alling, Marko Lilienthal, Raivo
Pärnpuu, Arvo Raja ja vana-

16. koht. Kahjuks ei jõudnud
tuisuilmast läbi murda meie
mäesuusatajate meeskond ning
jättis Kütiorus toimunud slaalomivõistlustele tulemata. Ainus
meie mees, kes kohale jõudis,
kaotas kukkumisega kõik lootused ja loobus edasivõistlemisest.
Kokkuvõttes saavutas Viimsi vald nelja ala punkte kokku
lüües 16. koha, seega sama mis
mullu.
Tänan kõiki viimsilasi, kes
Võrumaal oma koduvalla au
kaitsesid!
12. Eestimaa talimängude
tulemustega saab end kurssi
viia korraldaja Eestimaa Spordiliidu Jõud kodulehelt: www.
joud.ee

Tiia Tamm

Viimsi valla
sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
Valdade arvestuses III koha saavutanud Viimsi malevõistkond: Peeter Sander, Kristiina Liiv, Heike
Sander, Alex-Hendrik Noormets, Ain-Valdo Müütnik. Viimsilaste matš Luunja vallaga.

Margery Lilienthal.

Ruta Ottesson.

8. märts k 10 Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogude liikmete XXIII talispordipäev / Kiviloo
/ Korraldajad: Harjumaa Spordiliit, HOL.
13. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus / Tallinn / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit.
14. märts k 14.30 Viimsi valla meistrivõistlused ujumises /
Viimsi Kool / Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Veeklubi
/ Info ja registreerimine: 609 0980, tiia@viimsivv.ee
või kohapeal
16. märts k 10 Harjumaa meistrivõistlused ja vanuseklasside
meistrivõistlused lauatennises / Tallinn Kristiine SH / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit.
23. märts Harjumaa meistrivõistlused korvpallis, mehed /
Kuusalu / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
25.–29. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis, poisid 10.-12. kl / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit.
28. märts k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste
meistriliiga mäng HC Viimsi Tööriistamarket – Aruküla SK /
Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit.

Tiina Keridon.

Taliujumisfestival Pirita Open
Neljandat korda peetud
taliujumisfestival Pirita
Open tõi kokku harrastajaid seitsmest riigist.
Tallinnas Pirita Olümpia purjespordikeskuse jahisadama akvatooriumi ääres toimus laupäeval, 2. märtsil talisuplusfestival Pirita Open 2013, millest
võttis osa üle 150 taliujuja Eestist ja välismaalt, teiste hulgas
ka riigikogu liige Deniss Boroditš.
Kell 10.20, kui anti esimene
start, oli Eesti meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi EMHI
andmetel Tallinnas 7 kraadi
külma, kuid ööl vastu 2. märtsi
langes õhutemperatuur Pirital
pisut alla -12 kraadi, mis suutis peale tugeva tuule raugemist
kella 5 ajal hommikul mõne
minutiga neljarajalise ja 25 m
pikkuse avaveeujula tervenisti
kaanetada ning tekitada sinna hommikuks kohati lausa 3
cm paksuse jääkihi. Seega tuli

Hetk võistluselt. Foto Tiit Mõtus

Pirita Openi korraldusmeeskond. Foto erakogu

veel mõni tund enne võistluste
algust korraldajatel ilmataadi
temp kibekiirelt likvideerida,
et võistlused saaksid ikka väljakuulutatud aja järgi alata.
Kell 10.15 oli kõik ilusasti
valmis ja avakõned pidasid riigikogu liige Deniss Boroditš,
maailma taliujumisföderatsiooni president Marija Yrjö-Koskinen ning Läti Taliujumisliidu

president Aleksandr Jakovlevs,
kelle korraldada ja vastutada oli
eelmise aasta taliujumise MM
Jurmalas Lätis.
Seekord oli Pirita Openil
osalejaid nii Soomest, Norrast,
Lätist, Venemaalt, Suurbritanniast kui ka Saksamaalt, kõige kaugemad tulijad saabusid
Hiina piiri äärest Kaug-Idast
Blagoveštšenski linnast.

Festivali võistlusprogrammi kuulusid 25 m rinnuli, 25 m
vabalt, 50 m krooli, 4 x 25 m
krooli teateujumine ning 450
m kestvusujumine ja maraton.
Võistlejate seas oli oma ala
tippusid, ka maailmameistreid.
Esindatud olid kõik meie taliujumise meistrid: Henri Kaarma, Bruno Nopponen Viimsi
Veeklubist, Eve Virkkunen U-

klubist, Artur Tikkerbär Pärnu
Talisuplusseltsist jt, kes tulnud
ise mitmel korral taliujumise
maailmameistriteks nii pikematel kui lühematel distantsidel ning ka teateujumises.
Kohal olid Eesti ujumiskoondislased nagu Filipp Provorkov Viimsi Veeklubist, Pjotr
Degtjarjov ja Tess Grossmann
TOP ujumisklubist, Andres
Olvik Kalevi Ujumiskoolist jt.
Medaleid jagus pea igasse osalenud riiki, kuid ülekaalukalt
leidus võitjate seas ikka meie
endi esindajaid Eestist.
Erilist närvikõdi pakkus
võistlusprogrammis 450 m
kestvusujumise ujujate mõõduvõtt. Esmakordselt võttis sellest
osa kaks kaunima soo esindajat, Ekaterina Parfenova Permist ja Maret Mets Tartust. Neil
taliujujatel, kel jätkus võhma
kauemaks, oli võimalik ujumist
jätkata ka maratoni ujumisega,
mille puhul distantsi pikkus oli
iga võistleja sisetunde küsimus.

Siin said võidu naistest Maret
Mets Trismile klubist Tartust ja
Henri Kaarma Viimsi Veeklubist, kes suutis avaveebasseini
meetreid koguda lausa 1050,
mis on ka Pirita Openi rekord.
Selleks, et osaleda Pirita
Openil, ei pea kaugeltki olema
professionaal, väljaspool võistlusprogrammi oli kõigil pealtvaatajatel võimalus end jõevette
kasta ja saunamõnusid nautida.
Teatemeeskondade hulgas oli
palju uusi üritajaid ning toredate kostüümidega tegelasi, kes
kõik tundsid heameelt, et olid
otsustanud julguse kokku võtta
ja sellisel adrenaliini pakkuval
üritusel osaleda.
Juba neljandat aastast toimunud ürituse eesvedaja ja korraldaja oli Viimsi Veeklubi, keda
abistasid mitmed toredad inimesed ning koostööpartnerid.
Vaata lisa www.piritaopen.
blogspot.com

Janika Tüür

Viimsi Veeklubi
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l Meesterahvas

(47) soovib väikese tasu eest
leida elamispinna pikemaks ajaks. Soovitav Miidurannas. Aitan majapidamis- ja aiatöödel. Tel 5593
5863.
l Viljapuude lõikamine, haljastustööd, kivisillutised.
Tel 5343 3881, e-mail: aasnurme@hotmail.com
l Otsime 1,5aastastele rõõmsameelsetele kaksikutest tüdrukutele juulist hoidjat (soovitatavalt
kutsetunnistust omavat). Hoidmine toimub tüdrukute juures kodus Haabneemes tööpäeviti ca
k 7.45–17.45 alguses kolmel päeval nädalas,
hiljem kõigil tööpäevadel. Tasu kokkuleppel. Tel
5554 0485; e-post: eria19@hotmail.com.
l Ehitusmees, kellel ehitusvaldkonnas on töökogemusi 14 aastat, pakub teenust: parketi paigaldus,
lihvimine ja õlitamine. Kõik kipsitööd, puitfassaadi
paigaldus ja värvimine, puitkarkassmajade, -kuuride,
mängumajade ehitus, terrasside ehitus, hooldus,
puhastamine, lihvimine, õlitamine jne. Elan Viimsis.
Tel 5590 0784.
l KJequipment otsib enda kollektiivi kevad-suviseks hooajaks summeeritud tööajaga töötajaid.
Põhilisteks tööülesanneteks oleksid erinevad haljastus- ja eripuhastustööd. Samuti otsime väiketehnika remondilukkseppa. Töötasu kokkuleppel.
Huvilistel võtta ühendust info@kje.ee või tel 5333
5320.
l Pakun tööd kortermajade sise- ja väliskoristajale
Viimsi piirkonnas ja Nurmiku teel. Kontakt tel
5341 0436.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm. ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal
koos massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri
tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com,
Reet
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Katlamaja tee
2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, sihtotstarve elamumaa. Tel 505 8794, e-post martin@
baltreal.ee
l Jalad kergeks ja kauniks! Tulen koju pediküüri
tegema. Hind 15 €. Tel 5690 9616; olloulle@
gmail.com
l Otsime täiskohaga lapsehoidjat (E-R kell 8–17.30).
Peres kasvab kaks poissi, 1,5- ja 3,6aastane.
Vanem poiss käib lasteaias, nii et teda on vaja
hoida ainult siis, kui on haige või lasteaias käia
ei saa. Hoidmine meie juures kodus Meriväljal
Lodjapuu teel eramajas. Tööülesanneteks lastega
tegelemine ja lihtsama toidu valmistamine ja soojendamine lastele. Täisajaga hoidjat on vaja alates 1. aprillist, märtsis pakume osalise ajaga tööd.
Töötasu 400 € kuus kätte. Lisainfo tel 514 9551,
vihmavesi@gmail.com
l Pakun raamatupidamisteenust väike- ja keskmistele ettevõtetele. Kasutan tarkvara HansaRaama ja Merit Palk. Info tel 501 7383.
l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
nfo@arhipilk.com e-mail: info@arhipilk.com
Tel 5660 0290.
l Viimsi tootmisettevõte ZIRCON otsib sööklasse
kokka. CV koos sooviavaldusega palume saata

IIRI TANTSU
TRENN
koolinoortele!
Viimsi Huvikeskuses
reedeti 17.45-18.45 alates
22. märtsist!
Lisainfo ja registreerimine
telefonil 53 63 25 11.

personal@zircon.ee, lisainfo tel 620 5900.
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis.
Soovi korral ka okste äravedu. Aiandusagronoom
Jaak Tomson. Tel 5556 3639.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee
l Viimsi Vabakogudus (Rohuneeme tee 40, Haabneeme) soovib leida vabatahtlikku klaverisaatjat
pühapäevastele jumalateenistustele (algusega
kell 11). Lisainformatsioon tel 502 3788 või email
saro@ekklesia.ee.
l Müüa lõhutud, kuivad küttepuud (lahtiselt ja
kottides) koos kohaletoomisega. Tel 5648 4838,
e-post lehtpuukyte@gmail.com
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid.
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska mängida, siis õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu
Igasse kodusse kannel!
l Arvutite hooldus ja remont. Arvutipank OÜ,
Kaluri tee 5 I k, tel 609 6166, 507 4222,
nfo@arvutipank.ee
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp
30 cm 2.20 €, kask 30 cm 2.60 €. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae ja Viimsi valda tasuta.
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee
l Lumetõrje katustelt ja jääpurikate eemaldamine.
Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638
8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee
l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; tel 5807 2581.
l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure, aedu,
paneb sillutist jne. Küsi julgesti. Tel 5348 7147,
e-mail mauropeduzzi@gmail.com
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee

Tule reisile!

Randvere päevakeskuse reisiklubi korraldab eksklusiivse Saaremaa – Vilsandi
reisi 19.–21. maini.
Reisiseltskonnast puudud Sina, hea lugeja!
Tutvume Muhu ja Saaremaa kõige põnevamate kohtadega. 20. mail viiakse reisijad väikeste paatidega Vilsandile. Tutvume
saarega ning ainulaadse ökosüsteemide
Eneriamajaga. Ainult meie grupile on korraldatud ühine vestlus- ja lauluring laulja
Jaan Tättega.
Reisi vaatamisväärsuste ja meeleolukate hetkede nimistu on mitmekülgne! Teabe
saamiseks helista või saada meil: Aime Salmistu randvere.pk@mail.ee tel 51 88 125

Randvere päevakeskuse
reisiklubi

PAKUME TÖÖD
KAUPLUSE JUHATAJALE JA MÜÜJALE ROHUNEEME AjaO KAUPLUSES JA MÜÜJALE HAABNEEME KONSUMIS
KASUKS TULEB: OSKUS JA TAHE TÖÖTADA MEESKONNAS JA KLIENDITEENINDAJANA;
- VASTUTUSVÕIMELISUS, HEA PINGETALUVUS;
- TÖÖKUS, AUSUS, KOHUSETUNDLIKKUS;
- EELNEV TÖÖKOGEMUS.
PAKUME: MOTIVEERIVAT TÖÖTASU
- PIKAAJALIST STABIILSET TÖÖSUHET
- TÄIENDKOOLITUSI.
TÄPSEM INFO KAUPLUSEST VÕI TELEFONIL 669 9801
SOOVIAVALDUSE KOOS CV-GA PALUME SAATA HILJEMALT 18. MÄRTSIKS K.A. AADRESSILE SAKU TN 6
TALLINN 11314, FAKSILE 669 9818 VÕI E-MAILILE
keskus@harjuty.ee.

Beebivõimlemine Viimsi
Huvikeskuses
Pereklubi Kollane Pardike kutsub beebisid teisipäeviti
võimlema!
november 2012 – detsember2012 sündinud beebid –
kell 10.00
jaanuar 2013 – veebruar 2013 sündinud beebid –
kell 12.00
beebid vanuses 8–12 kuud – kell 13.00
Beebivõimlemise tundides osalemiseks on vajalik eelnev
registreerimine. Selleks saada e-mail aadressile:
evelin@pardike.ee järgmiste andmetega – lapse nimi,
lapse sünniaeg, lapsevanema telefoninumber
Rohkem infot beebivõimlemise kohta leiate :
www.pardike.ee

Pirita Selts teatab:
- Laupäeval, 16. märts k.a. kell 12.00 esineb elulõngade kasvataja Erika Mahhov teemal “Väikesõielised elulõngad” Pirital, Pirita kloostri seminariruumis, Merivälja
tee 18
- Laupäeval, 23.märts k.a. kell 12.00 esineb maastikuarhitekt ja sisekujundaja Sulev Vahtra teemal “Aiareiside
pilte ja muljeid Piet Oudolfi, Inglismaa ja Cornwalli aedadest” Pirital, Pirita Vaba Aja Keskuses, Merivälja tee 3.
Täiendav lisainfo, www.piritaselts.ee.

Tantsuõhtu Viimsis

Toimub Viimsi Koolis Randvere tee 8
22.03.2013 kell 19.00
Täpsem õhtu tutvustus Lubja küla kodulehel ja facebookis
Huvilistel palume osavõtuks eelnevalt registreerida raimo@paenurme.ee või Raimo
Tann tel 517 2941

Sun dao jooga
Sun dao joogatreeningud Viimsi
Huvikeskuses alates 20. märtsist.

Sun dao on Koreast pärinev jooga
võimlemisstiil, mis sobib hästi jooga
algajatele. See võimaldab palju liikuda,
vabastades lihastesse kogunenud väsimuse ja pingeid. Sobib ka edasijõudnutele, kellel on hea koordinatsioon ja
tasakaalutunne. Tunnid toimuvad
kolmapäeviti kl 19.30-21.00 Viimsi
huvikeskuse treeningsaalis 1. korrusel.
Tunnihind: 8 eurot. Registreerimine:
tel 53 069 441.
Christine Satre

MTÜ Isemoodi Isetegijate Sõpruskond kutsub

Märtsi koolivaheaja LOOVUSLAAGRISSE!

Päevalaager on esmaspäevast 18.03 reedeni 22.03 kella 11.00–
14.00
Lapsed õpivad iga päev mõne uue oskuse ja valmivad põnevad
esemed.
Igal laagripäeval on oma teema
ESMASPÄEV – keraamika
TEISIPÄEV – lillepottide kaunistamine, taaskasutusideed
KOLMAPÄEV – toidupäev
NELJAPÄEV – seinakella meisterdamine
REEDE – nahast ehete ja mobiilikoti valmistamine
Koht: Viimsi Huvikeskus
Hind: 10 € üks päev
KOHTUME LAAGRIS!
Info: loovustuba@gmail.com, Airi 51 27 131 või Eveli 51 04 400
www.isemoodiloovustuba.blogspot.com
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
06.12 saabus uut kaupa.

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER

Asume Ravi tee 1
(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi
Haigla kõrval)

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

l LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
l BOBCATI RENT
l TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
l ASFALTEERIMINE
l ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
l HALJASTUSE RAJAMINE

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

PLEKK-LIISU AUTOKOOLIS
Kaluri tee 3, II korrus, Viimsis
Kogunemine 19. märtsil 2013
kell 17.00 kell 18.00
mopeed B-kat., mootorratas
Kevadised soodsad hinnad kõigile!
Infotelefonid: 6109 299;
mob. 5119 209
Registreerimine www.plekkliisu.ee

Kosmeetiku
teenused Fertilitase
erahaiglas
l Krüoteraapia – soolatüügaste, armide
jt. külmutusravi
l Erinevad näohooldused
l keemilised koorimised (AgeraRx,
VIPeel)
l Jalgade hooldus
l Käte parafiinravi
l Näo, kaela ja dekoltee massaaž
l Depilatsioon

tel 605 9600, 605 9601
Koostöö dermatoloog
E. Kuumaga

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Haabneeme
Autokool OÜ alustab
uue B-kategooria
algastme kursusega
Viimsi Koolis
12.03.2013.
kell 18.00
Info svenarop@hot.ee
või tel. 5668 1120

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.

Inglise keele eratunnid Kalamajas,
15 min jalututades
vanalinnast.
Akadeemilise tunni
hind 10 €, koos
sõbraga tulles 15 €.
Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo
mob 55 642 979.

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga UUED
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee
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TULE JA VEEDA OMA SUVI NABAS!
Ka sel suvel ootab Naba oma uusi ja vanu sõpru osalema
põnevates suvelaagrites.
25.–28.06 “KÕIK VÕIVAD KOKATA” KOKANDUSLAAGER
01.07–05.07 LOODUSLAAGER
15.07–19.07 SPORDILAAGER
22.07–26.07 NATEMUKULA ehk NABA TEATRI-, MUUSIKAJA KUNSTILAAGER
29.07–02.08 “KÕIK VÕIVAD KOKATA” KOKANDUSLAAGER
05.08–09.08 MERELAAGER
Laagri hind kuni 30.04.2013 on 109.Alates 01.05.13 laagri hind 129.Alates 03.06 on avatud NABA SUVEHOID, mis on mõeldud
4-7-aastastele lastele, kes soovivad suviselt aega veeta.
Registreerida last Nabasse on võimalik
telefonil 606 38 90 või e-posti teel naba@naba.ee
Eralasteaed Naba
Metsavahi tee 24a
www.naba.ee

ORIFLAME VIIMSI AVATUD:
T 15.00–19.00
R 15.00–19.00
L 12.00–15.00
Kaluri tee 3, Viimsi
Oriflame57tp@gmail.com
http://www.facebook.com/Oriflame-Viimsi
Tule tutvu kohapeal eripakkumistega!
Tutvu erinevate koolituste ja teenustega meie
Facebook lehel!
Kui SINUL veel ei ole ORIFLAME kliendinumbrit siis lõika see kuulutus välja ja
külasta Viimsi esindust sind ootab kingitus!
Kõigi vahel kes tellivad paki VIIMSI esindusse
kuni aprilli lõpuni loositakse iga nädal kingitusi!

