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Põnevad persoonid – viimsilased ja Viimsiga seotud:
TTÜ Eesti Mereakadeemia
direktor Roomet Leiger,
maailma parim müüjatädi
Ülle. Loe lk 12 ja 13

Viimsi laululaps 2016
Kuni 1. aprillil kella 12-ni on võimalus
registreerida konkursile Viimsi laululaps 2016.

Tangot tuleb tantsida kolm korda päevas – see on kire jaoks. Karola Tarvid ja Priit Kiigemägi muusikali “Perekond Addams” peaosalistena.
Fotod Peep Kirbits ja Annika Koppel

Perekond Addams kolis Viimsisse
Viimsi huvikeskuses esietendus 19. märtsil Broadway
menumuusikal “Perekond
Addams“. Viimsi Harrastusteater tõi selle lavale esmakordselt Eestis ja kogu
Euroopas.

Hoogsa ja tempoka muusikalise
õuduskomöödia peategelasteks on
kummaline Addamsite perekond,
kes paljudele tutvustamist ei vaja.
Muusikali “Perekond Addams” lavastaja ja koreograaf Kati Aid liitus harrastusteatriga 2007. aastal.
Ta on olnud siin juba kuue lavastuse koreograaf ja “Perekond Addams” on tema lavastajadebüüt.
Miks just Addamsid? Kati Aid
ütleb, et teater otsib alati midagi
uut ja huvitavat, mida poleks varem tehtud. “Kuna Addamsite muusikali litsentse hakati alles jaanuaris jagama, siis olime põnevil, et
kas saame selle ära teha.”
Kõigepealt oli vaja tõlkida libreto, seda tegi Kati 19-aastane poeg
Mati Aid, kel taskus Cambridge´i
ülikooli diplom. Laulusõnad kohendasid suupäraseks Kristel Pedak, Kaari Sillamaa, Kirsi Rannaste
ja Kalle Erm. Septembris toimusid
sobivusproovid ja jaotati rollid.
Peaosades mängivad Priit Kiigemägi (Gomez) ja Karola Tarvid

(Morticia). “Karola laulab väga hästi ära kõik keerulised partiid, Priit
on šõumees ja krutskivend,“ iseloomustab lavastaja peaosalisi.

Tango ja saladused

Karola Tarvid mängib Morticiat,
daami ja diivat, domineerivat ema
– kui kõik läheb tema tahtmise kohaselt, siis valitseb peres õnn ja
rahu.
Priit Kiigemägi on osalenud erinevates muusikaliprojektides peamiselt tantsijana ja Gomez ongi
tema seni suuremaid rolle. Gomez
on aktiivne ja särtsakas hispaania
mees. Priidul tuli rolli jaoks palju
kodutööd teha, teksti õppida, viimaste proovideni oli tal veel spikker igaks juhuks taskus. “Mulle tundub, et see lavastus sai varakult
valmis, nii tehniliselt kui ka muus
mõttes,” kommenteerib Priit.
Karola nõustub temaga: “Väikseid apsakaid juhtus, kord tuli mul
mikri juhe lahti, mõned tantsusammud läksid sassi, aga enesetunne oli hea ja saal rahvast täis.
Tagasiside on olnud hea, Addamsite müstika ja õudus tuleb selles
tükis hästi välja.”
“Ettevalmistusprotsess oli hästi vahva – kõik toetasid üksteist,
olid usinad. Iga näitleja oma rolli
leidmise tee on eriline. Vahel lä-

Karola Tarvid kehastub grimeerija käe all
diivalikuks domineerivaks Morticiaks.

heb aega ja näib, et ei tule ega tule,
ja siis piisab ühest väikesest ž-tähest s-i asemel ja roll on paigas.
See oli näiteks Karola võlunipp, et
peale ž-i tulemist sai temast tõeline Morticia!” meenutab Kati Aid
lavastuse valmimist.
Tore traditsioon on trupil teatrilaager Kose-Uuemõisal, kus paar
nädalat enne esietendust tehakse
kolm päeva varahommikust hilisööni proove. “Seal paneme etenduse tervikuna kokku,” ütleb Kati.
“Kuna oleme harrastusteater ja
teeme seda kõike puhtalt lõbu pärast, siis on seltskond põhiline.
Kui muusikalid ei tunduks meile
endale toredad, siis inimesed ei tuleks kokku. Meil on olnud head ja
huvitavad valikud,” lisab Karola.
Lavastuse kostüümikunstnik on
NO99 kunstnik Moonika Lausamaa, grimmikunstnikud on oma ala
tublid harrastajad Liina Ariadne
Pedanik ja Katriin Vider.
“Terve esietenduse värisesin kardina taga peidus, aga pärast oli väga hea tunne. Mis mulle endale
seal kõige rohkem meeldib? Tango, murranguline tants,” ütleb Kati
Aid. “Addamsite perekond elab omamoodi. Ema ja isa kaks elupõhimõtet on: tantsida vähemalt kolm
korda päevas tangot – see on kire
jaoks; mitte hoida teineteise ees

Priit Kiigemägi saab Gomezi rolli jaoks
hispaanialikud vuntsid.

saladusi – see on truuduse jaoks.
Võib olla tasuks nendelt õppida!”

Tulge vaatama!

Lavastuse projekti- ja muusikajuht
on Viimsi Harrastusteatri juht Kalle Erm. Viimsi Harrastusteater tegutseb täiskasvanute harrastusliku
näitetrupi ja muusikaliteatrina alates 1999. aastast. Seitsmeteistkümne tegevusaasta jooksul on publikuni toodud 22 eriilmelist lavastust, tragöödiast komöödiani, omaloomingust Broadway muusikalideni.
Lavastust “Perekond Addams”
mängitakse Viimsi huvikeskuse
saalis veel 25. ja 27. märtsil ning
6. ja 10. aprillil. Väljasõiduetendused toimuvad Haljala rahvamajas
1. aprillil, Türi kultuurikeskuses 2.
aprillil ja Mustvee kultuurikeskuses 3. aprillil.
Mängivad: Priit Kiigemägi, Karola Tarvid, Hille Savi, Kaupo Roos,
Keit Marjamaa, Asko-Robert Meola, Tauri Prigo, Maarja Uritam,
Valmo Vider, Kasper Sebastian
Silla, Liina Aid, Liis Rebane, Mai
Kroonmäe, Triin Rebane, Doris
Rannala, Heilike Engbusk, Siret
Abrams, Grete Anton, Elisabeth
Kaasik, Katri Kuusk, Ronald Korv
ja Siim Vahemäe.

Annika Koppel

Seni koreograafina tuntud Kati Aid tegi
Addamsitega oma lavastajadebüüdi.

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi
vallas elanike registrisse kantud lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad. Eelkooliealiste
laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka
lasteaialapsed.
Viimsi laululaps 2016 konkurss toimub 9.
aprillil algusega kell 12.
Vaata lisainfot www.huvikeskus.ee.

Viimsi Teataja

Sõjamuuseum loosib
kontserdipileteid
14. aprillil annavad Eesti Sõjamuuseumis kontserdi Jaanus Nõgisto (Ruja) ja
Tõnu Timm (Jäääär) – kaks “väärikalt vananenud” kitarrilegendi, nagu mehed
on enda kohta öelnud.
Muuseum loosib kuni kontserdi toimumiseni igal nädalal välja 2 vabapääset nende vahel, kes on üritust jaganud oma personaalsel Facebooki seinal.
Lisainfo Eesti Sõjamuuseumi Facebookist.
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Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
asjalikku ja pühendunud

JÄRELEVALVEINSPEKTORI
leidmiseks.

Järelevalveinspektori peamised ametiülesanded on Viimsi
valla haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine
teede, liikluse, kaevetööde, kommunikatsioonide (kraavid) ja heakorra valdkondades. Lisaks välireklaamide kontroll ja kohalike maksude maksuhalduri töö, ettekirjutuste
koostamine, väärteomenetluste läbiviimine ja muud järelevalvelise iseloomuga ülesanded.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitatavalt erialane – korrakaitse, politsei, väärteomenetleja valdkond);
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks
tuleb vähemalt 2-aastane väärteomenetluse alane töökogemus;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate
õigusaktide tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja
ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
• väga hea meeskonnatöö oskus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste
arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• B- kategooria juhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
• nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis
välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikirja;
• elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11. aprilliks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Harjumaa märgusõnaga “Järelevalveinspektor” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 6028
827, Alar.Mik@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi,
Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840,
liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833,
annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 8. aprillil.

Sihtasutus Rannarahva Muuseum tegutseb rannarahva mäluasutusena, kogudes ja eksponeerides oma
muuseumides randlaste kultuuri- ja ajaloopärandiga
seonduvat.

Otsime Viimsi vabaõhumuuseumisse suvehooajaks
särasilmset

KÜLASTUSJUHTI,
kes tunneb huvi rannarahva ajaloo ja kultuuri vastu ning suhtleb vabalt inimestega siit- ja sealtpoolt
merd.
Tööülesanded:
• tutvustada muuseumit ja juhendada külastajaid;
• abistada turismigruppide vastuvõtmisel ja teenindamisel;
• toetada programmide ja ürituste läbiviimisel;
• hoolitseda muuseumi hoonete ja territooriumi
korrashoiu eest.
Ootame Sind tööle, kui:
• tunned huvi muuseumitöö ja rannarahva kultuuri
vastu;
• oled töökas, abivalmis ja väga hea suhtleja;
• valdad suhtlustasandil inglise, vene, soome või
saksa keelt;
• oled valmis andma endast parima, et muuseumi
külastajad saaksid positiivse elamuse.

Sihtasutus Rannarahva Muuseum tegutseb rannarahva mäluasutusena, kogudes ja eksponeerides oma
muuseumides randlaste kultuuri- ja ajaloopärandiga
seonduvat.

Otsime Viimsi vabaõhumuuseumisse särasilmset

ROHENÄPPU,

kes sooviks muuseumi peenramaa vilja kandma panna ja talu juurde sobiliku lilleaia rajada.
Kui Sul on olemas aiandusalased teadmised ja oskused, aga puudub koht, kus näpud mulda pista,
siis võta julgelt ühendust! Pakume võimalust kaunis
koht veel kaunimaks muuta.
Omalt poolt toetame teadmistega sellest, mis ühte
ajastutruusse taluaeda passida võiks.
Kui usud, et rohenäpu amet võiks Sulle sobida, siis
võta ühendust: Kadi Karine, tel 5625 2517 või kadi@
rannarahvamuuseum.ee. Vahetame mõtteid, teeme
plaani ja lepime kokku tasus!
Kuna külvamise aeg pole enam kaugel, ootame sooviavaldusi 5. aprillini.

Kasuks tuleb, kui:
• omad töökogemust giidina;
• oled töötanud klienditeenindajana;
• omad B-kategooria autojuhiluba.
Vastutasuks pakume:
• tööd graafiku alusel täistööajaga;
• tähtajalise töölepinguga tööd (maist septembrini);
• sõbralikku ja abivalmis kollektiivi;
• huvitavat töökeskkonda ja meeldejäävaid kultuurielamusi.
Kui usud, et külastusjuhi ametikoht võiks Sulle sobida, siis saada oma CV koos töötasu sooviga hiljemalt 15. aprilliks e-posti aadressile indrek@rannarahvamuuseum.ee.
Kontakt: Indrek Jalas, tel 5811 7079, indrek@
rannarahvamuuseum.ee.

Randvere küla üldkoosolek ja
külavanema valimine
Randvere küla üldkoosolek ja külavanema valimine toimub 9. aprillil kell 11.00 Randvere koolis (G.H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla).
Üldkoosoleku päevakord:
1. Ülevaade toimunust ja perspektiivid;
2. külavanema valimine;
3. Viimsi kommunaalameti juhataja info 2016. aasta töödest Randveres ja küsimuste vastused;
4. Viimsi konstaabli info turvalisusest ja küsimuste vastused;
5. jooksvad küsimused.
Koosolekule tulles palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument (nt ID-kaart või autojuhiluba).
Külavanema kandidaadiks võib olla Randvere küla täisealine
isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt
1 nädal enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik
nõusolek.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel
Randvere külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Rohuneeme küla üldkoosolek ja
külavanema valimine

Rohuneeme küla üldkoosolek ja külavanema valimine toimub 30. märtsil kell 19 Püünsi koolis (Kooli tee 33, Püünsi küla).
Üldkoosoleku päevakord:
1. Külaseltsi tegevuse kokkuvõte;
2. majandusaasta aruanne 2015;
3. külaväljaku haljastusplaani tutvustamine;
4. külaelanike mured;
5. külavanema valimine;
6. külaseltsi juhatuse valimine.
Koosolekule tulles palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument (nt ID-kaart või autojuhiluba).
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel
Rohuneeme külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus
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Haabneeme rannakohviku müügiplatsi rendikonkurss 2016–2017
Konkursi tingimused

8. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.04.2016 kell 10.00.

1. Konkursi läbiviija
Viimsi Vallavalitsus

9. Kõik eelpool nimetatud nõuetele vastavad pakkujad kvali-

Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

fitseeritakse.

Esindaja: Oliver Liidemann, abivallavanem
Tel 6028 800

10. Pakkumused avatakse 05.04.2016 kell 10.30. Pakkumuste

E-post info@viimsivv.ee

avalikku avamist ei toimu. Kõikidele pakkujatele saadetakse protokoll pakkumuste avamise ja kvalifitseerimise kohta. Edukaks tun-

2. Kasutusse antava vallavara asukoht ja lisatingimused:

nistatud pakkumused kinnitab vallavalitsus.

2.1. Haabneeme rannakohviku müügiplatsi, asukohaga Haabneeme
alevik, Haabneeme rand, Kesk tee 20, kasutamise otstarve on korral-

11. Parima pakkumuse väljaselgitamisel lähtutakse ühe ren-

dada toitlustus- ja meelelahutustegevust Haabneeme ranna külasta-

dikuu eest pakutava kõrgeima tasu suurusest ühe ruutmeetri

jatele. Kasutusse antav ala on suurusega 25x40 m. Kasutusse antaval

kohta (ilma käibemaksuta). Mitme võrdse kõrgeima pakkumuse

müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone ja võrkpalliplatsid

korral antakse pakkujatele võimalus esitada vallavalitsuse poolt

koos tribüüniga. Müügiplatsi kasutusse saajal on võimalik paigaldada

määratud tähtaja jooksul täiendav kõrgem pakkumus.

müügiplatsile kaubandustegevuseks vajalikku inventari (teisaldatavad
müügiplatsi piirded, lauad, toolid, päikesesirmid jmt). Vallavara antak-

12. Praegusel rannakohviku kasutajal on õigus enampakku-

se kasutusse 1,5 aastaks – 15. aprillist 2016 kuni 14. oktoobrini 2017

misel osalemisel asuda enampakkumise võitja asemele pärast

(kaks suveperioodi – kokku 6 suverendikuud ja 12 talvist rendikuud).
Müügiplatsi asukoht on tähistatud illustratsioonil.

tulemuste kinnitamist, kui ta avaldab kirjalikult soovi sõlmi5. Pakkujale esitatavad nõuded:

da rannakohviku üürileping viie tööpäeva möödumisel pärast

5.1. pakkuja peab pakkumuse esitamise hetkeks olema täitnud

enampakkumise tulemuste teatavakstegemist.

3. Müügiplatsile seatavad olulised tingimused:

kõik Viimsi valla ees võetud kohustused;

3.1. kasutusse saaja kannab kõik vallavara kasutamisega seotud

5.2. pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja kohali-

13. Pakkumise võitja peab vallavara kasutusse saamiseks sõl-

kulud (kõrvalkulud);

ke maksude osas;

mima vallavalitsusega lepingu (lepingu vorm ja lepingu tingimu-

3.2. müügipunkt peab olema avatud või teenus kättesaadav vähe-

5.3. pakkuja peab olema maksevõimeline;

sed kinnitatud vallavalitsuse 02.03.2012. a määrusega nr 7). Enne

malt 15. juunist kuni 14. septembrini, s.h igal nädalal vähemalt 3

5.4. pakkuja vara ei või olla sekvestri alla pandud ja tema suhtes

lepingu sõlmimist tuleb vallavara vahetusse lähedusse paigaldata-

(kolm) päeva;

ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankroti-

va kaubandusliku inventari (teisaldatav piire, müügilett või -stend,

3.3. kasutusse saaja on kohustatud tagama heakorra (prügi korista-

otsust;

iste, päikesevari, prügikast, reklaamtahvel vmt) nimekiri ja kujun-

mine, rohttaimede niitmine jmt) lisaks müügiplatsile ka müügiplat-

5.5. pakkuja võib esitada iga müügiplatsi kohta ainult 1 (ühe) pak-

dus, maa-ala täpne asukoht, pakutavad kaubad-teenused kooskõ-

si ümbruses – s.o 3 m laiusel alal ümber müügiplatsi;

kumuse.

lastada kommunaalametiga.

müüda tubakatooteid;

6. Pakkumuse koosseisus esitada:

14. Vallavara vahetusse lähedusse on lubatud paigaldada ai-

3.5. müügiplatsil paiknev võrkpalliväljak on müügiplatsi rentniku

6.1. pakkumuse vorm (leitav vallavalitsuse kodulehelt www.viim-

nult Viimsi vallavalitsuse kommunaalameti poolt heakskii-

hooldada ja rannakülastajatele vaba aja veetmiseks tasu küsimata

sivald.ee);

detud esteetilise ja korrastatud välimusega ning vallaruumi

vahendada.

6.2. maksu- ja tolliameti tõend riiklike maksude võlgnevuste puu-

sobivat kaubanduslikku inventari. Vallavara vahetusse lähe-

dumise kohta, mis ei või olla väljastatud varem kui 10 tööpäeva

dusse paigaldatav kaubanduslik inventar ei tohi häirida liikumist.

4. Vallavara antakse kasutusse tasu eest, tasule kehtivad järg-

enne pakkumuse esitamist;

Vallavalitsuse kommunaalametil on õigus enne lepingu sõlmimist

nevad tingimused:

6.3. volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus

teha ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks vallavara vahetus-

4.1. tasu arvestamise perioodiks on ajavahemik 15.04.2016 –

ei tulene seadusest);

se lähedusse paigaldatava kaubandusliku inventari kujundusse või

14.10.2017, mis jaguneb 6 (kuueks) suviseks rendikuuks (15.06.–

6.4. värvifotod või värviprindid A4 formaadis paberil maa-alale

tunnistada pakkumine mittesobivaks juhul, kui vallavara vahetusse

14.09.2016 – kolm kuud; 15.06.–14.09.2017 – kolm kuud) ja 12

paigaldatavast kogu kaubanduslikust inventarist (teisaldatav pii-

lähedusse paigaldatav kaubanduslik inventar ei ole esteetilise või

(kaheteistkümneks) talviseks rendikuuks (15.04.–14.06.2016 –

re, müügilett või -stend, iste, päikesevari, prügikast, reklaamtah-

korrastatud välimusega või ei sobi vallaruumi või häirib liikumist.

kaks kuud; 15.09.2016–14.06.2017; 15.09.–14.10.2017 – üks kuu);

vel jmt).

3.4. kasutusse saaja peab tagama, et müügiplatsil ei suitsetata ega

talvise rendikuu puhul korrutatakse suvise rendikuu summa läbi

15. Kui kõrgeima pakkumuse teinud isik ei ole 2 (kahe) nädala

koefitsiendiga 0,3 (null koma kolm);

7. Pakkumus tuua või saata Viimsi vallavalitsuse kommunaal-

jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamise otsuse

4.2. tasu alghind müügiplatsi enampakkumisel on 0,50 eurot/m2

ametile aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi ale-

teatavakstegemist sõlminud lepingut, on vallavalitsusel õigus

suvehooaja rendikuus (ilma käibemaksuta), pakkumus esitatakse

vik, kabinet 112, järgnevalt vormistatuna:

tunnistada enampakkumine antud müügiplatsi osas nurjunuks

suvehooaja rendikuu maksumuse kohta;

7.1. pakkumus on köidetud;

või kui on olemas alternatiivne pakkumus antud müügiplatsi-

4.3. tasu makstakse rendikuu algusest alates 7 (seitsme) päeva

7.2. pakkumus esitatakse suletud ümbrikus;

le, siis tunnistada edukaks paremuselt järgmine pakkumus.

jooksul Viimsi vallavalitsuse poolt jooksva kuu kohta e-posti teel

7.3. ümbriku vasakusse ülanurka märgitakse pakkumuse esitaja ni-

esitatud arve alusel;

mi, registrikood / isikukood ja aadress;

4.4. müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-

7.4 ümbriku keskossa märgitakse “Haabneeme rannakohviku ren-

kulu ning valvekulu kuumaksed.

dikonkurss“ ja “Mitte avada enne 05.04.2016 kell 10.30“.

Õiguskorrast 2015. aastal
Viimsi vallas olid mullu peamisteks kuriteoliikideks varavastased kuriteod ning võrreldes 2014. aastaga on tõusnud registreeritud isikuvastaste kuritegude arv.
Vabandame, et piirkonnapolitseiniku Eret Elen Viidaka poolt koostatud 11. märtsi

Viimsi Teatajas lk 5 artikli juures “Õiguskorrast 2015. aastal
Viimsis“ ilmus veaga tabel.
Viimsi Teataja veebiversioonis on tabel parandatud.

Viimsi vallavalitsus

Detailplaneeringud
Põhjalikumat lugu möödunud aasta Viimsi õiguskorrast
saab lugeda eelmisest lehest.

Viimsi Teataja

Väärteod Viimsi vallas 2014. ja 2015. aastal
2014

2015

Kokku väärtegusid

910

882

Liiklusseadus

706

640

Karistusseadustik

107

151

Alkoholiseadus

43

48

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadus

11

15

Muud rikkumised

34

28

11.–24.04.2016 tööpäevadel kell 8.30–17.00
(esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Pärnamäe küla kinnistu Puukooli detailplaneering.
Planeeritav kinnistu asub kahe asutusüksuse – Pärnamäe küla ja Viimsi aleviku – piiril.
Kontaktvööndi alade maakasutus on valdavalt
väikeelamute maa, kinnistust ca 100 meetri
kaugusel läänes asub tegutsev tootmisettevõte, mille negatiivset mõju naaberaladele pole
tuvastatud. Planeeringuala piirneb elamukruntidega Vehema tee 24, Vehema tee 26, Vehema tee 28, Lageda põik 6, Lageda põik 5 ja
Tulbiaia põik 3, juurdepääs toimub Lageda põiktee kaudu. Planeeritav ala on olnud aastaid kasutuses puukooli territooriumina, mis tänaseks

on aga lõpetanud tegevuse ning detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ümbritseva keskkonnaga sobituva maakasutuse ja ehitusõiguse
planeerimine.
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 03-15, mai 2015) moodustatakse kaks üksikelamukrunti suurustega 1590 m2
ja 1709 m2 ning määratakse krundi ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks.
Elamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt krundi suurusele 318 m2 ja 342 m2
(mis on 20% krundi pindalast), üksikelamute
korruste arv on 2 ja kõrgus ümbritsevast maapinnast 8,5 meetrit, abihooned on ühekorruselised, kõrgusega 5,0 meetrit.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Sõbralik kaisuloom kaissu

loomade esialgsed joonistused,
šabloonid, pildid, jutud ning
osa kaisuloomadest. Kuna vahepeal said lapsed kaisuloomad juba koju kaissu võtta,
siis lõplikult valminud kaisuloomadest kõiki meil näitusel
ei ole. Isiklikult arvan, et see,
et reaalsed kaisukad pildimaterjale ilmestavad, on kindlasti
suur pluss,“ täiendas õpetaja.

Jaanuaris alustas MLA
Viimsi Lasteaiad Laanelinnu maja õpetaja Iie
Liivandi eestvedamisel
projektiga “Sõbralik
kaisuloom sõbrapäevaks
kaissu!“, mille raames
kutsuti kõiki lapsi ja
lapsevanemaid üheskoos
meisterdama kaisulooma.

Vaadates kaisulooma meisterdamise juhendit, saab öelda, et
kõik saab alguse unistamisest.
“Joonista või maali oma
unistuste kaisuloom paberile,
kujunda täiskasvanu abiga loomakese kohta šabloon,” on juhendis esimesed õpetused.

Mõttest kaisuloomani

“Kõik sai alguse lapse ideest ja
joonistusest, mida lapsevanem
aitas valmis meisterdada. On
nii käsitsi kui ka õmblusmasinaga õmmeldud kaisukaid. Laste isiklik panus on tööde juures
väga erinev. Tean, et näiteks
Viimsi Kooli õpilase Ida Elisa-

Näitus huvikeskuses

“Kui seni on kaisuloomade näitust saanud vaadata MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu majas,
siis nüüd, alates 29. märtsist on
see väljas Viimsi huvikeskuses. Siis toimub huvikeskuses
ka Simmo ja Sanne Teatrifestival. Näitus jääb avatuks mai lõpuni,“ sõnas üks projekti eestvedaja, Laanelinnu maja õpetaja Iie Liivandi.
Projekti eesmärk oli algselt,
et laps koos täiskasvanuga sõbrapäevaks endale kaisulooma
meisterdaks. Meisterdajate vanuseks on 3–12 aastat.
“Näitusele oleme toonud peaaegu kõikide valminud kaisu-

Miku (MLA Viimsi Lasteaiad Pääsukeste rühm) heasüdamlik
kaisudraakon sai kaissu juba enne täielikku valmimist.

Vanessa (MLA Viimsi Lasteaiad
Laanelinnu maja Pääsukeste
rühm) joonistas draakoni...

... ja pärast valmis sellest
draakoni kaisukas. Fotod Liina
Rüütel

Piirideta meri
Rannarahva muuseumi
näitus “Piirideta meri“
räägib Soome lahest kui
rahvaste, kaupade, eri
kultuuride ja ideede liikumiskohast.
Soome lahel on sõidetud aastatuhandeid ning lisaks inimestele ja kaupadele on veeteid
mööda liikunud ka ideed ning
kultuur. Ülemeresuhted on
vorminud meie rannakultuuri,
püsides keeles, kohanimedes,
geenides ja väärtushinnangutes.

Aastasadade jooksul on taudid ja sõjad ajutiselt teinud Soome lahe randade vahelise läbikäimise keeruliseks. Riigivõimud on püüdnud liikumisele merel piiranguid seada.
Suhtlus on aga alati taastunud.
Vaba meresõidu suutis pooleks
sajandiks halvata nõukogude piirirežiim.
Näitus “Piirideta meri” avab
mere mõju piiride ülese ühendajana. Meri on olnud nii elatusallikas kui ka pagemistee
ning ametliku ja salajase kaubanduse sõlmpunkt.

Meri annab mulle töö

Merekultuuri aasta teine fotokonkurss “Meri annab mulle töö“ ootab osalema kuni 13.
maini.
Mereaasta teise laine teemaks on mereharidus ja -ohutus, millest tulenevalt on alanud fotokonkursi teema “Meri annab mulle töö”. Konkursi eesmärk on näidata merega seotud töökohtade
mitmekesisust ja võimalusi. Ootame fotosid,
mis kajastavad erinevaid merega seotud töid
ja ameteid, olgu selleks siis kalapüüdmine või
võrkude puhastamine, laevas töötamine või sadamatöö, allveearheoloogia või merelt päästmine, laeva juhtimine või merekoolis õpetamine vmt.
Fotode kunstilist ja tehnilist taset, väljendusrikkust ja loomingulisust ning vastavust konkursi
tingimustele hindab žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud fotograafid, fotokonkursi toetaja ja korraldaja esindajad: Aivar Pihelgas, Annika Metsla,
Kaupo Kikkas, Sven Zacek ja Karen Jagodin.

Külastajal avaneb võimalus “seilata” Soome lahel. Tutvuda, millega merel sõideti,
millist kaupa vahetati ja kuidas
see mõjutas randlaste igapäevaelu. Avastada väikesaarte eriskummalisi maailmu ja astuda
sisse Malusi saare kõrtsi ning
kaeda neid, kes üle mere liikusid. Kõrtsis on portreteeritud
tüüpilisi randlasi, kelle jaoks
meri on olnud nii rõõmu kui ka
mure allikaks.
Tule ja avasta Soome lahe
kadunud maailm!

Rannarahva muuseum

Fotokonkursi tingimused ning piltide üleslaadimise koha leiad veebiaadressilt: meri.iamphotographer.eu/EE/reeglid.
Kolmele parimale autorile on toetajad välja
pannud auhinnad. Esimese koha võitja saab hinnalise Nikoni peegelkaamera, lisaks avaldatakse võidutöö National Geographic Eesti aprillinumbris.
Lisaks professionaalse žürii poolt väljakuulutatud esikolmikule selgitatakse konkursi jooksul ka publiku lemmik. Pilte saab hinnata iga
foto juures olevate kuldsete tähekeste abil.
Konkurssi korraldab Merekultuuriaasta 2016
raames Eesti Meremuuseum koostöös Nikon ja
I AM Photographer Pro kauplusega. Kokku ootame osalema neljal erineval fotokonkursil, mis
käivad ajaliselt ühes rütmis Merekultuuriaasta
2016 fookusteemadega.
Lisainfo e-posti aadressil karen@meremuuseum.ee või telefonil 5238 113.

Karen Jagodin
Merekultuuriaasta projektijuht

beth Minkkineni töö on algusest lõpuni lapse enda tehtud.
Väga suur ja põhjalik töö saabus meile ka Peetri kooli 2D
klassijuhataja Ketter Leemeti
juhendamisel. Meisterdamisprotsessi juures on kokkuvõtvalt
kõige tähtsam rõõm laste silmades,“ sõnas Liivandi.
Projektiga tulid kaasa mitmed lasteaiarühmad nii Viimsist kui ka kaugemalt. Sõbraliku kaisulooma projekti raames
valmis üle saja kaisulooma osavatelt meisterdajatelt MLA Viimsi Lasteaiad – Laanelinnu majast (Pääsukeste, Kuldnokkade,
Tihaste ja Siisikeste rühmast),
Päikeseratta majast (Päikesejänkude rühm), Karulaugu majast (Lepatriinude ja Sipelgate

TEE NII!
Sõbraliku kaisulooma saab teha iga laps koos vanematega
ka täna. See käib nii:
1. Joonista või maali oma unistuste kaisuloom paberile;
2. täiskasvanu abiga kujunda joonistuse või maali järgi loomakese kohta šabloon;
3. vali sobiv kangas, keera pahempidi, voldi pooleks ja kinnita
nööpnõeltega;
4. aseta šabloon kangale ja kinnita samuti nööpnõeltega;
5. tõmba kriidiga riidele šablooni kujutis;
6. lõika kujutis välja 0,5–1 cm võrra šabloonist laiemalt;
7. täiskasvanu abiga traagelda mööda kriidiga tõmmatud joont
ja õmble õmblusmasinal, kuid jäta 3–5 cm ava lahti;
8. keera kangas parempidi ja täida mahulise vatiiniga ning
õmble käsitsi lahtiolev ava kinni;
9. kaunista kaisuloom tikandi, pärlite, nööpide, paelte või mõne teise materjaliga.

rühm), Pargi majast (Võilille
rühm), Tartumaalt Koosa lasteaiast, Peetri koolist, Laulasmaa koolist ja Viimsi koolist.
Lisaks saabus mitmeid töid ka
postiga Laulasmaalt, Tallinnast ja Laitsest.

Ühe kaisuka lugu

“Draakonid on Mikule meeldinud juba väikesest peale ning
neid on olnud mängimiseks erinevaid, aga sellist õiget kaisudraakonit ei olegi olnud…
Selle vahva projekti raames
saimegi nüüd koos meisterdada
ühe tõeliselt toreda kaisudraakoni. Otsustasime selle teha pehmest vildiriidest, õmblesime käsitsi kinni ääred ja täitsime pehme vatiiniga ja kaunistasime
selja paari läikiva litriga.
Kaissu sai draakon juba valmimise päeval, kui talle ei olnud jõudnud veel õmmelda silmigi.
Miku arvates ei olnudki draakonil silmad olulised, sest see
on kaisudraakon, kes põhiliselt
nagunii silmad kinni magab
ning draakonil on ju tema, kui
draakon soovib kuhugi minna,” kirjeldatakse heasüdamliku kaisudraakoni valmimisprotsessi.
Vahvaid lugusid kaisukate
sünnist saab juba lugeda ja vaadata näitusel!

Viimsi Teataja
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Tallinna Reidi tee ehitustööd algavad sügisel
Tallinnasse rajatava Reidi
tee, mis on varasemalt
tuntud Põhjaväila nime
all, ehitustööd algavad
sügisel.
Reidi tee võimaldab sujuva ühenduse Tallinna Vanasadamast põhimaanteedele E67 (Tallinn –
Pärnu – Ikla) ja E20 (Tallinn –
Narva), muudab kesklinna autotranspordi liikluse sujuvamaks,
vähendab heitgaasidest tulenevat keskkonnasaastet, liiklusõnnetuste riski ja ühendab Piritalt kulgeva rannapromenaadi
kesklinnaga, teatas linnavalitsus.
Tallinna linnavalitsus kiitis
2. märtsil heaks linnavalitsuse
teede juhtkomisjoni poolt valitud Reidi tee ehituse parima
eskiislahenduse variandi, mille
kohaselt rajatakse ühetasandi-

Reidi tee skeem. Foto Reio Vesiallik, Tallinna linnavalitsus

Kolimised vallamajas
Viimsi vallavalitsuse majas Nelgi tee 1 toimuvad
ümberpaigutused eesmärgiga tuua esimesele
korrusele need ametid
ja ametnikud, kes on
igapäevaselt vallarahvale
kõige vajalikumad.
Alates 15. märtsist asub AS
Viimsi Vesi klienditeenindus
Viimsi vallavalitsuse hoones 1.
korrusel, kohe peaukse lähedal. Klienditeenindus on avatud

esmaspäevast reedeni kella
8.30-st kella 16.00-ni (lõuna
kell 12.00–13.00). Klienditeeninduses on võimalik sõlmida
liitumis- ja teenuslepinguid. Samuti on võimalik tasuda liitumistasu, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuse eest pangakaardiga (sularahas arveldamist
ei toimu). Muude küsimuste
korral palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 6066 848
või e-posti aadressil info@
viimsivesi.ee.

line Russalka ristmik mälestusmärgist mandri poole, sõiduteedele tuleb läbivalt kaks
pluss kaks sõidurada ja jalakäijatele rajatakse samatasandilised reguleeritud ülekäigud.
Tallinna kommunaalameti
tellimusel koostab Reidi tee rajamise eskiis- ja põhiprojekti
AS K-Projekt. Projekt valmib
2016. aasta augustis. Ehitustööd kavandatakse lõpetada
2017. aasta lõpuks.
Reidi teele on kavandatud
neli fooriga juhitavat ristmikku: Pikksilma tänav – Reidi tee;
Petrooleumi tänav – Reidi tee;
Uus-Sadama tänav – Reidi tee;
Ahtri tänav – Jõe tänav – Lootsi tänav – Reidi tee.
Rajatav Reidi tee vähendab
ummikud Pirita teel ja Narva
maanteel ning lihtsustub oluliselt juurdepääsu Vanasadamale,

Sademevee arengukava koostab AS Infragate Eesti, kes võitis vastava riigihanke. Esimeses etapis viiakse läbi ka vajalikud välitööd, mille käigus
kaardistatakse ja kirjeldatakse
Viimsi valla sademeveesüsteemide olukord. See tähendab, et
Viimsi valla teedel, kraavides,
haljakutel, aia taga ja mõnikord ka aias võib kohata inime-

si, kes uudistavad, pildistavad,
uurivad kraave, kaeve ja kõike,
mis on seotud sademeveesüsteemidega. Välitöötajad tunneb
ära selle järgi, et neil on seljas
AS Infragate Eesti tunnustega
jope või helkurvest. Viimsi vallavalitsus palub kõigi vallaela-

Perearst Helle Lasn on kolinud maja apteegipoolsesse tiiba.
Viimsi huvikeskus sai ruumi juurde – lisandunud on üks
ringitegevusteks sobiv ruum ja
kaks duširuumi. Varem huvikeskuses pesemisvõimalust polnudki.
Osakondade ja ametite ümberpaiknemisi on maja sees
tulemas veelgi. Täpsemat infot
saab alati küsida klienditeeninduse lauast sissepääsu juures.

Viimsi Teataja

nike mõistvat suhtumist ning
kaasabi, võimaldamaks välitöötajatele ligipääsu vajadusel ka
oma kinnistuid läbivatele sademeveesüsteemidele. Sademeveesüsteemide olukorra kirjeldus
ja täpsus on äärmiselt oluline,
et koostada vallale täpne ja kvaliteetne valdkondlik arengukava, milles nähakse ette konkreetsed tegevused sademeveesüsteemide ja valdkonna korrastamiseks, aidates seeläbi meie
kõigi elukeskkonda paremaks
muuta.

Kommunaalamet

Rahvusvaheline sündmus
ettevõtjatele
Viimsi valla sõprusomavalitsus Barleben
(Gemeinde Barleben)
korraldab 26.–27. aprillil
juba neljandat korda
ettevõtluse vahendusürituse, kuhu on oodatud
osalejad nii Saksamaalt
kui ka mujalt Euroopast.
Vahendusüritust korraldab Barlebeni omavalitsus ja seda toetab Enterprise Europe Network

(EEN) Saksi-Anhaltis. EENi
esindab Magdeburgi kaubandus- ja tööstuskoda ja tti Magdeburg GmbH.
Kahepäevase kohtumise
raames tutvutakse Saksi-Anhalti liidumaal asuva Barlebeni majanduskeskkonnaga, külastatakse Hannoveri messi (Saksamaa suurim ja olulisim tööstusmess, kus osaleb ca 65 000
ettevõtet 65 riigist), mille tänavuseks juhtteemaks on Inte-

Baltic News Service

1. klassi taotluste vastuvõtt
Taotluse 1. klassi astumiseks saab esitada
kuni 31. märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas viimsikool.smartlink.ee.
Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem kui käesoleva aasta 1. veebruar, saab taotluse esitada digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile haridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse in-

grated Industry – Discover Solutions (Integreeritud tööstus
– avastame lahendusi). Ürituse
partnerriik on Ameerika Ühendriigid.
Barlebenis toimuv vahendusüritus on hea võimalus luua
edukaid ärikontakte teiste ettevõtetega. Täpsem ajakava ja
informatsioon registreerimiseks
on leitav Viimsi vallavalitsuse
kodulehelt www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus

folauda (E–N kell 8.30–19.00, R kell 8.30–17.00).
Lisainformatsiooni leiate valla koduleheküljelt
www. viimsivald.ee hariduse alt.
Küsimuste korral palun pöörduge Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti poole (Riin
Suut, haridustöö spetsialist, tel 6028 868, riin@
viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

In Memoriam Tõnis Soop

Üle valla toimuvad sademeveesüsteemide paikvaatlustööd
Viimsi vallavalitsus on
asunud koostama valla
sademevee arengukava
aastateks 2016–2026.

kuhu aastas suundub üle 300 000
raskeveoki. Liikluse hajutamine vähendab hinnanguliselt
20% liiklusõnnetuste toimumise riski kogu Reidi tee piirkonnas. Teega vahetult külgnevas
piirkonnas on suured maaalad
majanduslikult kasutamata või
kastutuses ainult väikese intensiivsusega.
Reidi tee parandab ligipääsu piirkonna kinnistutele ning
mõjutab positiivselt eelkõige äriotstarbeliste kinnistute väärtust.
Vabariigi kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi
infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt on
Reidi tee ehituse abikõlblikuks
kogumaksumuseks 28,5 miljonit eurot, millest 85% kaetakse
Ühtekuuluvusfondist.

Tõnis Soop (27. juuli 1937 Viljandimaa –
16. märts 2016 Tallinn).
Kolmapäeval, 16. märtsil lahkus meie
hulgast jäädavalt maalikunstnik, pedagoog ja Viimsi Kunstikooli esimene direktor Tõnis Soop.
Tõnis Soop lõpetas Tartu Kujutava
Kunsti Kooli 1957. aastal joonistamise ja
joonestamise õpetajana. Seejärel õppis ta
kaks aastat Tallinna Pedagoogilises Instituudis joonistamist, joonestamist ja maali.
1971. aastal lõpetas ta Eesti Riiklikku
Kunstiinstituuti maalikunstnik-pedagoogi erialal. Tema tegevuse märksõnadeks
olid kunstipedagoogitöö ja maalimine.
Õpingute ajal ning peale ülikooli töötas
ta joonestamise ja joonistamise õpetajana
(1958–1966), kunstnikuna Eesti Riiklikus
Filharmoonias (1960–1961), Eesti Tööstusprojektis (1965–1987) ning kunstnikuna Kirovi nim. näidiskalurikolhoosis

(hilisem Esmar) (1972–1992).
Ta on korraldanud ja läbi viinud hulga erinevaid kunstikursuseid, sh kalligraafiakursuseid. 1963. aastal organiseeris ta
Kohtla-Järvel koolidevahelised kunstiklassid.
Töötas ka õppejõuna Tallinna Pedagoogilises Instituudis ning Eesti Riiklikus
Kunstiinstituudis ettevalmistuskursuste juhendajana. Ta on olnud juhendaja Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi kursustel Värskas, Peterburis ja Pärnus.
Oluliseks osaks tema elust sai Viimsi
Kunstikool, mille algatajaks ja organiseerijaks ta 1977. aastal oli, olles kooli
esimeseks direktoriks ning kus ta töötas
kunstipedagoogina kuni viimase ajani.
Läbi aastate tegeles ta maalimisega. Omapärase ja andeka kunstnikuna viljeles Tõnis Soop põhiliselt õli- ja akvarellmaali.
Ta tegi ka suuremõõtmelisi skrafiitotehnikas töid (“Kalad” Esmari hoone fuajees
Viimsis, skrafiito Viimsi endises keskkoolihoones), suuri reklaamobjekte ja puuskulptuure (“Konn” Viimsi talveaias) ning
raamatukujundusi. Tema kujundatud on
Viimsi valla vapp ja lipp.
Ta on eksponeerinud maale isikunäitustel alates 1956. aastast. Välisnäitused
on toimunud Mongoolias, Jaapanis, Venemaal, Norras ja Rootsis.
Viimsi rahvas jääb sügavas tänutundes
meenutama Tõnis Soopi aastatepikkuse
pühendumise eest ja panuse eest kunstiväärtuste loomisel, kohaliku kunstihariduse rajamise ja järjepideva edendamise eest.
Suur tänu, et oled mitmed Viimsist pärit
noored innustanud professionaalse kunsti
teele ning aastate jooksul väga paljudele
kunstiarmastust ja -oskusi edasi andnud!
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Teata abivajavast
lapsest!
Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast
lapsest.
Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes
hädaohus olev laps, vaid ka
muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng
ja heaolu. Lapse abivajadus
Sinu kõne võib päästa elu!
võib tuleneda tema võimaliFoto Fotolia
kust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest
või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest
jne.
Abivajava lapse näide: laps elab üksi; laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms; laps ei täida koolikohustust; laps jooksis kodust
ära; laps pani toime süüteo.
Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja
tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii
välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda
käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd
akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse
kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse
on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole
võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu
ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaalvõi väärteomenetluse algatamise aluseks.
Hädaohus oleva lapse näide: laps on vägivalla ohver;
laps on tõsiselt haige; laps üritas enesetappu; laps on tugevas alatoitumuses; laps pani toime süüteo.
1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31).
Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse.
Juhend. Lasteombudsman.

n Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel
otse lastekaitsetöötajale või lasteabitelefonil 116 111
(24 h).

Viimsi vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide kontaktid: 6028 823 – Thea Tänav, thea@viimsivv.ee; 6028 875
– Grete Bobkin, grete@viimsivv.ee; 6028 841 – Sandra
Hommuk-Silla, sandra@viimsivv.ee.

n

n Hädaohus olevast lapsest teata politseile lühinumbril 112.

Pensionärid tegid kokkuvõtte möödunud aastast
5. märtsil toimus Viimsi
huvikeskuse saalis
MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühenduse 2015. aasta
aruandekoosolek.
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus on tegutsenud alates 1993.
aastast, kokku juba 23 aastat.
Ühendusse kuulub 482 liiget.
Saali oli kogunenud 101 inimest, sarnaselt Eesti Vabariigi
Riigikogu liikmete arvuga.
Üritusest võttis osa Viimsi
valla abivallavanem Margus
Talsi. Enne koosoleku algust mälestati meie hulgast lahkunud
eakaid – nende mälestuseks süüdati küünal.
Aruande tehtud tööst esitas
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees Lembit
Allingu. Esineja märkis ära seitse suurüritust ja mitmed väiksemad ettevõtmised, mis viidi
läbi 2015. aastal. Ta tõi positiivse näitena välja päevakeskuste juhtide Lehte Jõemaa ja

Viimsi pensionärid tegutsevad ühiselt juba 23 aastat.
Foto Enn Teimann

Aime Salmistu suure panuse
Viimsi eakate igapäevaelu sisukamaks muutmisel ning tänas Viimsi valla juhte igakülgse abi ja toetuse eest. Kõneleja
tutvustas ka Viimsi Pensionäride Ühenduse 2016. aasta tegevuskava.
Eraldi võtsid sõna bowlinguklubi juhtiv Edmundas Radviljavicius ja matkaklubi juhi

VPÜ mälumäng
Tallinnaga
Viimsi Pensionäride Ühendus teeb
koostööd Tallinna Pensionäride Ühendusega. Ühise koostöö tulemusena
toimus 12. veebruaril mälumänguturniir Haabneeme päevakeskuse
ruumides.
Külalised olid kohale tulnud kahe
võistkonnaga: Kesklinna ja Kristiine linnaosad. Võistkondade suurus oli neli
inimest. Mälumängu teemaks oli valitud Eesti Vabariik. Kahekümnest küsimusest koosneva mängu võitis Kesklinna võistkond ühe punktiga Kristiine
ees, VPÜ meeskond jäi kolmandaks.
Näiteks küsimus setode määratlemisest. Siseministeeriumi määrusega loodi kõik setod eestlasteks. Mis
aastal, kuul ja päeval? Õige vastus:
28.02.1935.
Võistluse lõppedes toimus ühine
mõttevahetus tassi kohvi juures.
Selle kohtumisega on laienenud
koostöö Tallinnaga. Seni toimusid
matkad Viimsi radadel koos Pirita linnaosa pensionäridega.

Rein Kriis

Volli Kallioni abistav aktiivne
abikaasa Sirje Kallion. IndaViivi Mardim rääkis käsitööringist. 2015. aasta majandusaruannet tutvustas ühenduse raamatupidaja Nadja Radviljavicius, Aruanne kinnitati ühehäälselt peale Anne Vahemäe poolt
esitatud revisionikomisjoni aruannet.
MTÜ Viimsi Pensionäride

Ühenduse liikmed andsid eelmisel aastal juhatuse poolt tehtud tööle positiivse hinnangu.
Külalisena esines koosolekul Viimsi abivallanem Margus Talsi, kes rõhutas meeldivat koostööd valla ja eakate
ühenduse vahel. Koosoleku lõpetas kontserdiga Jõelähtme rahvamaja vokaalansambel ANNAB-RE. Saalis sai näha väljapanekuid käsitööringi liikmete töödest ja bowlinguklubi poolt
eelmisel aastal võidetud auhindadest.
Viimsi valla pensionärid, kes
ei ole veel MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse Liikmed –
ühinege meiega, et muuta oma
igapäevaelu huvitavamaks ja
sisukamaks. Meil on teile ka
mitmeid soodustusi. Asume Kesk
tee 1, teine korrus, Haabneeme.
Lahtiolekuajad: E–K kell 10–14,
N kell 10–12. Tel 6825 639,
e-post viimsiseeniorid@gmail.
com.

Lembit Allingu

Pensionid tõusevad aprillist keskmiselt 5,7%

Valitsus kinnitas 10. märtsil riikliku pensioni 2016. aasta indeksi väärtuseks
1,057. Indekseerimise tulemusena suurenevad pensionid 1. aprillist 2016 keskmiselt 5,7 protsenti, pensioni täpne kasv sõltub pensionäri staažist.
“Riik on suutnud ka kõige keerulisematel aegadel garanteerida iga-aastase pensionitõusu, et tagada pensionäride sissetulekute tase hindade ja muu elukalliduse tõusu
suhtes,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. “44-aastase staažiga isiku keskmine pension tõuseb 1. aprillist seniselt 375 eurolt 396 euroni. Samuti peame õigeks,
et pensionide pealt tulumaksu ei võetaks, seepärast oleme teinud tulumaksusüsteemis erandi ning tõstnud tulumaksuvaba miinimumi 395 eurole,“ mainis Tsahkna.
Eesti riik viib igal kevadel läbi pensionide ümberarvutamise, et hoida pensionid
tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension, mille kasv sõltub pensionäri staažist.
Pensioni baasosa on tänavu indekseerimise tulemusel 153,3035 eurot (2015. aastal 144,2585 eurot) ja aastahinne 5,514 eurot (2015. aastal 5,245 eurot).
Riiklike pensionide indekseerimise maksumus on tänavu ligikaudu 68 852 140 eurot, pensione indekseeritakse 415 097 pensionäril. 2016. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.
Vanaduspension koosneb baasosast, staažiosast (töötatud aastad X aastahinne)
ning alates 1999. aastast pensionile jäänutel lisaks ka kindlustusosast (kindlustusosak
X aastahinne).
“Lisaks pensionitõusule on valitsus kokku leppinud üksinda elava pensionäri toetuse kehtestamises alates 2017. aasta 1. jaanuarist, milleks on 115 eurot. Kommunaalkulude ja ravimite kuludega on üksikul vanemal inimesel keeruline toime tulla ning
valitsus on otsustanud neid toetada,“ lisas minister Tsahkna.
Eestis elab 97 000 pensionäri üksinda. Toetust hakatakse maksma üks kord aastas üksi elavatele pensionäridele, kelle pension on väiksem kui kahekordne arvestuslik elatusmiinimum. 2015. aasta arvestuslik elatusmiinimum oli statistikaameti andmetel 201,41.

Sotsiaalministeerium
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Eesti Muusika Päevad toovad
“Rohelise heli” Viimsisse
7.–16. aprillil toimub Eesti
heliloojate värskeimat
loomingut tutvustav festival Eesti Muusika Päevad
(EMP), mille raames toimuvad kontserdid ka
Viimsis – Black Box Studios.

Festivalinädala raames jõuab
kuulajani üle 30 uue teose ning
neist üht – Ardo Ran Varrese
lavalist serenaadi “Käidi ja külvati varjude seemneid, sest valgus hakkas võrsuma” Artur Alliksaare tekstidele – kuuleme
ja näeme 9. ja 10. aprillil maailma esiettekandena esmakordselt ka Viimsi poolsaarel. Koht,
mis esinemispaigana viimsilaste südamesse teed alles rajamas,
on inspireeriv Black Box Studio
Miidurannas, mille rajajaks ja tegevjuhiks viimsilane MaldarMikk Kuusk, kes on projekteerinud Nordea kontserdimaja lava, Draamateatri ja Vene teatri
lava, mitu saali Kultuurikatlas,
Peterburi Jaani kiriku kontserdilahenduse jpm.
Maldar-Mikk Kuusk, kuidas tekkis mõte rajada Viimsisse black box stuudio?
Taustalt olen koreograafiharidusega ning pärast kooli lõpetamist töötasin pikalt erinevates teatrites, rääkides kaasa
valgustuse ja projekteerimislahenduste teemal. Idee rajada
oma stuudio tekkis aga umbes
3 aastat tagasi mais. Käisime ja
vaatasime asupaiga otsinguil
ringi. Oluline oli see, et kohale oleks hea ligipääs transpordiga, kuid samas jääks hoone
suuremast liiklusest kui suurest müratekitajast kõrvale. Nii
jäigi Miidurannas silma vana
räämas laohoone, mis tundus
piisavalt suur ja pani mõtted
liikuma. Kuna ise olen viimsilane, tundus koht ka sel põhjusel hästi sobivat. Nii sai otsus
tehtud.
Tänaseks on pilt tublisti muutunud – oleme siit hulganisti
prahti välja tassinud, seinad on
saanud uue katte, ruumil on korralik puitpõrand, toimib ventilatsioon, rajatud on tualettruumid, korraldada saab cateringi
jne. Nüüd meenutab koht, mis
on Kultuurikatla suurest saalist
pisut suuremgi, omamoodi pisikest teatrit. Seni on siin üles
võetud näiteks Soome õudusfilmi, kihutanud on Tanel Leoki
mootorrattad, ansambli Trad.
Attack! video “Jaanike” on salvestatud siin. Ka tuntud telesaate “Rakett 69” jäädvustamine toimub meie stuudios. Samuti on toimunud fotosessioonid nii Eesti Laulu esinejatele
kui ka ministritele, asutuste stiilipeod, valmistame teatritele dekoratsioone...
Aprillis avame EMP-i raames esimest korda uksed aga
laiemale publikule ning huvilisi mahuks muusikasündmust
uudistama ligikaudu 300. Plaanis on rajada ürituse tarbeks li-

Ardo Ran Varres. Foto Kaupo Kikkas

saks ajutistele astmelistele tribüünidele ka hubane puhvet.
Kevadel on toimumas Viimsi
Kooli noorte moedemonstratsioon, suveks on plaanis Eesti
uue ooperi – Ülo Kriguli “Luigeluulinn” – proovid ja esietendus ning sügiseks on kokkulepe “Eesti parim koolikokk”
võtete osas, mille käigus rajatakse siis suisa 6 kööki! Vahepeal sekka reklaamide salvestused nii Eesti kui ka välisettevõtetele jne. Nii et tegevust
meil siin jagub. Tulevikus mulle meeldikski, kui paar korda
aastas saaksime siin teha teatrit, jõulude ajal toimuks midagi lastele ja vahepeal saavad
üles võetud reklaamid, klipid jm.
Ardo Ran Varres, kuidas
sündis lugu “Käidi ja külvati
..” ning kuidas sai esinemispaigaks Viimsi?
Paar aastat tagasi tekkis
mul idee luua mahukam ööteemaline muusikateos. Mõni aasta enne seda käisime tšellist Leho Kariniga, kes on Yxus ansambli kunstiline juht, lavastaja Liis Kolle vahendusel kontsert-esinemisel Berliini peavaksalis (festival Ankunft: Neue
Musik). Pärast kontserti istusime kohvikus ja arutasime,
et oleks tore midagi veel koos
teha. Sellega sai seeme mulda
pandud. Nüüd on teostumas
meie suuremat sorti koostöö,
kus lisaks osalevad lauljad Vox
Clamantisest – sopran Jaanika
Kilgi ja bariton/kontratenor Taaniel Kirikal. Meeskonnas on
veel kostüümikunstnik Reili
Evart, helirežissöör Tammo
Sumera, valguskunstnik Oliver Kulpsoo ning Black Box

Studio poolt tehnilise teostajana Maldar-Mikk Kuusk.
Otsisime EMPi korraldajatega pikka aega mängupaika.
Paraku on kesklinnas saalid
üsna kallid ja me poleks saanud piisavalt proovitegemise
aega. Valguskunstnik Oliver
Kulpsoo, kes on väga oluline
inimene meie meeskonnas, teadis soovitada Viimsi Black Box
stuudiot. Kui seda vaatama läksime, siis pikemalt enam polnud vaja mõelda – oivaline
mängupaik oligi leitud.
Olen väga uudishimulik inimene, mind huvitavad erinevad žanrid ja see, kuidas muusika vastavas žanris on n-ö “kokku pandud” ehk komponeeritud.
Iga lavastus on omaette maailm,
kord komöödia, siis draama või
midagi hoopis muud. Kuna tegelen palju lavastuste ja filmide
muusikalise kujundamisega, siis
lähtun alati konkreetsest loost
ja lavastaja ideest. Seetõttu on
minu muusika tihti eklektiline

sümbioos olmehelidest, loodushäältest, improviseeritud ning
noodistatud/läbikomponeeritud muusikast. Käesolev kammerooperi mõõtu teos on samuti üsna eriilmeline, kuigi kogu materjal on noodistatud.
Teemaks on öö ja ühe öö jooksul võib juhtuda väga erinevaid
asju. Võib tekkida luupainaja,
võib näha värvilisi unenägusid
või täiskuud või virmalisi...
Selles teoses kasutan Artur
Alliksaare luulet. Lavastaja Liis
Kolle pakkus, et teose nimeks
võikski olla üks Alliksaare luuletuste pealkirjadest. Kuna meil
on plaan mängida valguse ja
varjudega, sobiski see nimeks
oivaliselt. Tinglikult nimetame
seda teost muusikaliseks valgusteatriks.
Nüüdismuusika – on see
kuulamiseks vaid heligurmaanidele?
Ardo Ran Varres: “Nii palju
kui on inimesi on ka arvamusi.
Pikka aega tähendas nüüdismuusika mu meelest midagi
äärmiselt komplitseeritut, mis
on mõistetav vaid asjatundjatele. Arvan, et see on muutumas.
Samas mulle meeldib termin
süvamuusika. See on selline
muusika, mille loomiseks on
helilooja pidanud süvenema.
Sellise muusika kuulamiseks
on samuti vajalik süvenemine,
seda ei saa mängida “taustaks”
nagu popp-, rokk-, folk- või vahest ka jazzmuusikaga juhtub.
Võib mõelda ka sedasi, et
näiteks teadust esindavad väga
erinevad asutused, ühes spektri otsas Ahhaa keskus, teises
füüsikainstituut. Üks ei välista teist. Aga nad pole võrdsed,
neil on erinevad väljundid, erinev sõnum ja sisu. Sama on mu
meelest muusikaga – ühes spektri otsas süvamuusika, teises meelelahutusmuusika. Igaühele midagi.”
Maailmaesiettekanne Viimsis – seda ei juhtu just tihti.
Tulge julgesti kaema uut mängupaika ning kuulama-vaatama uudisteost. Kindlasti tasub
tutvuda nii EMPi põhi- kui ka
noortele suunatud mini-EMP
programmiga ning leida midagi just endale sobivat!

Liia Ringo

Black Box Studios on tehtud nii Soome õudusfilm, ansambli Trad.
Attack! video “Jaanike”, telesaade “Rakett 69”, valmistatud
teatritele dekoratsioone kui ka läbi viidud mitmeid fotosessioone
tuntud muusikutele ja ministritele. Foto Maldar-Mikk Kuusk

Politsei hoiatab
eakaid petise eest
Eelmisel nädal tuli teade Pirita-Koselt, kus enam
kui 90-aastase naise majja trügis naisterahvas,
kes soovis teha “ravimiuuringut“. Politseile
teadaolevalt võis tegemist olla petisega, kelle
eesmärk oli petta memmelt välja pangakaart
koos PIN-koodiga. Kaarti vanaproua võõrale
siiski ei andnud.

Pettur on pikemat kasvu sale naine, kellel on mustad juuksed
ning ta kandis nahkjakki ja -pükse. Ta helistas vanema naise lauatelefonile ning rääkis, et peab uuringu läbiviimiseks
näost näkku kohtuma. Kui pettur kohtus naisega, oli tema
esimeseks küsimuseks, kas majas ollakse kahekesi. Vesteldes vanamemmega uuris ta, kuidas naine rahaliselt toime
tuleb maja ülevalpidamisega ning kas ta pole ravimite ostmiseks toetusi küsinud. Võõras küsis naise ID-kaarti ning
kirjutas üles tema andmed ja pakkus seejärel, et saab aidata hankida odavamaid ravimeid, kuid soovib selleks näha
pangakaarti. Vanainimene mõistis juba kohtumise algusest,
et sellised küsimused ei ole õigustatud. Ta ütles petisele, et
teda on hoiatatud sarnaste kelmide eest, kelle eesmärk on
pensionäre petta ning sundis naise majast lahkuma.
Sarnase välimuse ja võtetega naist on korduvalt Tallinnas ja Pärnus märgatud. Ta on mitmel korral end esitlenud
kui meditsiiniuuringu läbiviijat või sotsiaaltöötajat ning
pääsenud nõnda vanainimeste elukohta. Tema eesmärk
on saada enda kätte ohvri pangakaart koos PIN-koodidega, et siis hiljem pangaautomaadist sularaha endale võtta
või oma kaupade eest maksta. Ta üritab elanike tähelepanu
kõrvale juhtida veeklaasi palumise või tualettruumi kasutamisega, varastades seejärel omapäi jäädes sularaha ja
väärisesemeid. Politsei on nende juhtumite osas alustanud
nii väärteo- kui ka kriminaalmenetlusi.
Politsei soovib, et vanureid ei laseks võõraid heauskselt oma elukohta. Kui on vajadus kellegi võõraga kohtuda, siis paluge kedagi tuttavat selleks ajaks enda juurde
või kontrollige enne kohtumist järele, kellega on tegemist.
Kahtluse korral keelduge küsitlusest ja kohtumisest. Pealetükkimise jätkumisel hoiatage politsei teavitamisega.
Kui aga sarnaseid juhtumeid on toimunud, siis andke sellest politseile võimalikult kiiresti teada.
Turvalist kevadet!

Marili Tammiste

Pirita piirkonnapolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond

Lubja külaselts on
viimsilastega Moes
16.–17. aprill toimub Lubja külaseltsi eestvedamisel ekskursioon Lääne-Virumaale Vihulasse ning Moe viinavabrikusse, eesmärgiga tutvuda naabritega.
Ekskursiooni raames tutvutakse Lubja küla elaniku Sven Ivanovi tegemistega
Moe viinavabrikus ja Vihula mõisaga ning
kuulatakse viimsilase Jaagup Kreemi muusikat. Ekskursiooni maksumus ühele inimesele on orienteeruvalt 60 eurot, millele
lisandub õhtusöögi maksumus.
Ekskursioonil on võimalus osaleda maksimaalselt 40 inimesel. Registreerimine kuni märtsi lõpuni ja
lisainfo telefonil 517 2942 või e-posti aadressil raimo@paenurme.ee.
Ajakava
16. aprill: 10.00 – start Viimsist; 12.00 – tutvume Lubja küla
elaniku Sven Ivanovi tegemistega Moe viinavabrikus; 15.00 –
sõit Vihula mõisa; 17.00 – Vihula mõisas esineb meile Jaagup
Kreem; Ööbimine Vihula mõisas.
17. aprill: 12.00 – algab tagasisõit Viimsi suunas.

Raimo Tann
Lubja külavanem
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Uued filmid
Vallarahvas on rääkinud. Viimsi Kino pea kaheaastase ajaloo kõige vaadatuma filmi tiitli on endale haaranud jant
kolmest kamraadist, kes naised, lapsed ja hemorroidid hetkeks unustavad ning linna peale sikku tegema suunduvad.
“Klassikokkutulekut” on vaadanud üle 6300 silmapaari
ning võib olla tiivustab komejandi üüratu menu kohalikke
filmitegijaid vastukaaluks ängist pakatavatele süvadraamadele ka rohkem komöödiažanri poole vaatama.

Mälumängusarja esimese
vooru võitis Viimsi KEK
9. märtsil tehti algust
järjekordse Viimsi mälumängusarjaga, kui Rannarahva muuseum võõrustas kohalikke mälumänguhuvilisi.

Kui eelmisel hooajal oli võistlustules 18 esindust, siis käesoleva aasta viiest etapist koosnevale sarjale registreerus koguni 25 neljaliikmelist võistkonda.
Esimeses voorus näitasid
võistkonnad head ja ühtlast
taset ning pinget jätkus sõna
otseses mõttes viimaste küsimusteni.
Sarja liidriks asus Viimsi
KEK (Mikk Trave, Jaanus Jegorov, Vahur Annsoo, Tambet

Drell), kogudes 53 punkti. Vaid
ühe punktiga jääb maha võistkond Meri (Indrek Tarto, Toomas Prükk, Egon Siling, Heiki
Looman). Liidritest ei jää kaugele maha ka Viimsi Vesi (Jüri
Mäevere, Eero Antons, Taavi
Valgmäe, Pille Arula) 49 ning
Muuga küla (Andrus Pihel, Kaarel Allemann, Juhan Perandi,
Meelis Põlder) 48 punktiga.
Vähemalt 30 punkti kogus
22 võistkonda.
Kokku esitati mängus 30 küsimust ning iga küsimuse eest
oli võimalik saada maksimaalselt kaks punkti.
Mälumängusarja teine voor
toimub 13. aprillil.

Andres Kaarmann

Mälumängu korraldaja

Õigluse koidikul heitlevad Batman ja Superman.

Alanud nädalavahetus tõi kinolinadele filmi, mis Eestis
ülalmainitud teose menu korrata ei suuda, kuid maailma
mastaabis on tegu kindlasti märkimisväärse sündmusega.
“Batman vs Superman: Õigluse koidik” on esimene kord,
kui koomiksiuniversumi suurimad staarid filmis koos üles
astuvad ja kui kellelgi tekib täiesti juhuslikult küsimus, et
näiteks mida kõike võiks saada 370 miljoni euro eest – siis
vastus on lihtne. 151 minutit liikuvat pilti, kus kaks superkangelast üksteiselt mõõtu võtavad, sest just selliseks
kujunes filmi lõplik maksumus. Täitsa kosmos!
Kes tsipa realistlikumat, aga sellegipoolest pinevat filmikogemust soovib, sel tasuks ära kaeda põnevik “Silmad
taevas”. Jutustab see salajasest luureoperatsioonist, mis
muutub hetkega rahvusvaheliseks kriisiks, kui sihtmärgiks olevate terroristide peidupaika eksleb 9-aastane tüdrukutirts. Kas ohverdada üks süütu elu, et päästa kümneid
või sadu teisi, see on dilemma, millega tuleb tegeleda alati
nauditava Helen Mirreni kehastataval kolonelil. Film jäi
viimaseks rollisoorituseks Alan Rickmanile, kes aga vaevalt me mälust niipea kustub. Miks? Eks ikka seepärast, et
iga aasta lõpupoole on meil pikad pühad, mil TV3 hoolitseb, et “jõulufilm” “Die Hard” kindlasti eetris oleks.
Aastal 2002 naerutas kinosaalides vaatajaid lõbus lugu
Kreeka neiust, kelle perekond ei vaadanud sugugi positiivselt tütrekese mittekreeklasest väljavalitule. Nüüd, 14
aastat hiljem, on perekond Portokalos tagasi kinolinal ning
koomilisi momente ja temperamentseid tegelinskeid pole
sugugi vähem kui kõigi aegade edukaimaks romantiliseks
komöödiaks tituleeritud esimesel osal. Pealkirjaks “Minu
pirakas Kreeka pulm 2”.
30. märtsi “Kinoklassika kolmapäeval” saab kaeda tõsielul põhinevat prantsuse põnevikku “Aitäh helistamast”,
mis jutustab loo kelmist, kes ainult mobiiltelefoni kasutades suutis Prantsuse pankadest röövida sadu miljoneid
eurosid. Ei suusamaske, ei püstolipauke, ainult üks tavaline Nokia telefon. Ja mitte nutikas, vaid sihuke tavaline.
Nuppudega.
1988. aasta Calgary taliolümpiat mäletavad paljud, sest
just nendel mängudel võitis pronksi Allar Levandi, kelgurajal tekitasid furoori Jamaika bobisõitjad ja suusahüppemäel võitis kolm kulda Matti Nykänen. Pea sama kuulsaks
kui Matti, aga ilma medaliteta, sai Eddie Edwards – Suurbritannia esimene suusahüppaja, kes hüppas pea kaks korda vähem kui meie üle lahe naabrimees. Aga maailmas
pole just palju sportlasi, kelle pärast reegleid karmimaks
on muudetud, ja sellest, kuidas sihikindel noorsand kõigi
takistuste kiuste olümpiale pääses, heatujufilm “Kotkas
Eddie” räägibki. See pole sugugi kõik, mis kinos pakkuda
on. Põhjalikum info viimsikino.ee.

Viimsi Kino

Küsimusi
1. Käesoleval aastal tähistab oma 50. juubelit üks animakangelane. Selle esmakordselt 1966. aastal mainitud teadusele tundmatu tegelase loomulik elupaik oli troopikametsas. Suurde linna jõudis ta apelsinikastis ning tema esimeseks töökohaks sai
allahinnatud kaupade kauplus. Kellest on jutt? / vastus: Potsataja
2. Eestis on lipupäevi 15, millele lisanduvad valimiste ja rahvahääletuste kuupäevad, kui Eestimaa heisatakse lipuehteisse. Lipupäevad on üldiselt päris ühtlaselt jaotunud, vaid kahes kalendrikuus ei
ole ühtegi lipupäeva. Nimetage need kuud! / v: juuli, detsember
3. Küsitava spordiala vaderiteks võime pidada olümpiavõitja Jaan
Taltsi ning korvpallivirtuoosi Aleksei Tammistet, kelle kihlveost see
ala alguse sai. Olümpiamängude programmi ala vaevalt kunagi
jõuab, kuid Eesti ärimeeste, doktorite ja advokaatide kõrval on seda ala harrastamas nähtud ka selliseid tuntud nägusid nagu Pearu
Paulus, Rein Kilk, Raimo Kägu, Sepo Seeman, Indrek Kannik ja Hillar Hallaste. Harrastatakse seda ikkagi suvel, kuigi nime järgi võiks
seda pidada ka talvealaks. Mis spordiala? / v: lumelabidatennis
4. Küsitaval aastal asutati Lahemaa rahvuspark, valmis Arvo
Kruusemendi mängufilm “Don Juan Tallinnas“, ÜRO võttis oma
liikmeks Hiina ning arvas välja Taiwani, sündis suusamees Andrus Veerpalu ning taevaste poliitiliste mängudega liitus Nikita
Hruštšov. Nimetage aastaarv! / v: 1971
5. Üks Eesti laulja on oma elulooraamatut tutvustades kirjutanud:
“Ühel heal päeval läksin palverännakule, kus kõndisin jala läbi Hispaania 800 kilomeetrit. Sellel teel pidin tegema väikese reisikirja,
mis aga muutus minu enda elu üle mõtisklevaks raamatuks“. Nii
võttis ta kokku raamatu, mis olevat pigem ironiseeriv ja humoristlik, samas loodetavasti mõtlemapanev ja eeskujuks noortele. Kes
on autor ja mis on raamatu nimi? / v: Stig Rästa “Minu Kennedy”
6. Käesoleva aasta mais möödub kümme aastat päevast, mil
Eestis loodi üks omajagu kõneainet tekitanud ühing. Kes seda
täpselt oskab öelda, mille järgi ühing oma nime sai, aga väga
tõenäoline, et ulmekirjanik Sergei Lukjanenko romaani järgi. Võimalik, et nimi on motiveeritud ka Hollandi maalikunstnik Rembrandti ühest tuntud maalist. Mis ühing? / v: Öine vahtkond

Esimese vooru võitjameeskond Viimsi KEK. Foto Marie Plaan

Tunnustus raamatukoguhoidjale!
Parim noor raamatukoguhoidja 2015 on Elise Rand Viimsi raamatukogust!
Alati tõsiselt oma tööülesannetesse suhtuv Elise on mitmekülgne:
ta teenindab lugejaid, haldab raamatukogu kodulehte ja blogi, koostab ja kujundab sündmuste reklaame, aitab korraldada raamatukogu
üritusi jpm.
Oluline oli Elise osa ka ülevabariigilisel näituste konkursil Viimsi
Elise Rand.
raamatukogule auhinna toonud

“Tabamata Vilde“ valmimisel. Tänu Elise stiilipuhtale vormistusele
ja hästi läbimõeldud sisule saadi konkursil kolmas koht.
Viimsi raamatukogu 95. juubeliks koostas Elise ülevaatenäituse “Viimsi raamatukogu asukoht läbi aegade“ ning raamatukogu
ajalugu ja sündmusi tutvustava põhjaliku elektroonilise pildialbumi. Elise Rand õpib töö kõrvalt Tallinna Ülikooli digitehnoloogia
instituudi magistriõppes.
Auhinda “Parim noor raamatukoguhoidja” annab välja Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing ning selle eesmärk on väärtustada ja
tunnustada noori raamatukoguhoidjaid kutsetöös.

Viimsi raamatukogu
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Kui juhid, siis juhi
Märtsi lõpus algab Maanteeameti ennetuskampaania “Kui juhid, siis
juhi“, mille eesmärk on
liiklejatele teadvustada,
millist ohtu kujutavad kõrvalised tegevused autoroolis ehk kõik see, mis
viib sõidukijuhi tähelepanu tema põhitegevuselt
eemale.

Levinumad kõrvalised tegevused on mobiilikõne valimine ja
vastamine, tekstisõnumite saatmine, meikimine, lapsega tegelemine, söömine, joomine, CDplaadi vahetamine.
71% sõidukijuhtidest kasutab autoroolis mobiiltelefoni ning
99% neist vastab kõnedele.
Roolikeerajad tegelevad sõidu
ajal ka pildistamise, tekstisõnumite või sotsiaalmeedia postituste lugemisega. Probleemi
tõsidusele viitab asjaolu, et tähelepanu hajutavate tegevuste
tõttu juhtub Eestis iga päev
2,1 liiklusõnnetust! Tegelikult
võib number olla veelgi suurem, sest tavaliste plekimõlkimiste korral on pigem erand
kui reegel, et juht tunnistab
õnnetuse põhjusena üles online-uudiste kommenteerimise
või kassipildi like’imise.
Sõiduki juhtimine vajab juhi 100%-st tähelepanu igal ajahetkel, mis sõiduk on aktiivselt
liikluses. Kirjutades autoroolis
sms-i on inimese pilk järjest
teelt eemal keskmiselt 4 sekundit. Sõiduk läbib selle ajaga 90
km/h kiirusel “autopiloodil” ca
100 meetrit, asulakiirusel 50
km/h ca 60 meetrit. Mis saab,
kui sedasi “pimedas” sõites jalakäija ootamatult teele astub?
Telefoniga rääkimine seevastu
häirib samaaegselt nii manuaalsel, visuaalsel, auditoorsel kui
ka tunnetuslikul (kognitiivsel)
tasandil. Näiteks kõne valimine nõuab käe roolilt võtmist;
visuaalselt on vaja kindlust, et

Kui juhid, siis juhi – mitte ära meigi ega räägi telefoniga.
Foto Fotolia

Maanteeameti “Kui juhid,
siis juhi“ liiklusohutuskampaania raames toimub
5. aprillil üleriigiline mobiilivaba päev. Selle raames
kutsume kõiki liiklejaid
üles andma lubadust vähemalt ühel päeval liikluses
telefoniga mitte tegelema.
Lisainfo Maanteeameti
Facebookis ja veebilehel
www.mnt.ee/korvalisedtegevused/.

valin õige kontakti; kõnes olles on juht hõivatud kuulamisega ning tunnetuslikul tasandil
on ta räägitusse süvenenud.
Rooiilimobiilikud on liikluses sama ohtlikud kui roolijoodikud. Kui inimene räägib
sõidu ajal mobiiltelefoniga, siis
muutub tema võime ümbritsevat teadvustada ja tunnetada
nii nõrgaks, nagu ta oleks joonud kaks või kolm klaasi veini.
Sestap sätestabki Liiklusseaduse § 33, et juhil on keelatud
tegeleda juhtimise ajal toimin-

gutega, mis võivad segada auto juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva
vahendita, sõiduki liikumise ajal
hoida telefoni käes.
Maanteeameti tellitud küsitlusuuringust selgub, et tegelikult suudaksid väga paljud
juhid sõidu ajal telefoniga rääkimisest loobuda, kuid põhjuseks, miks seda siiski tehakse,
on surve olla alati kättesaadav
ning halb emotsioon, kui jätta
kõnele vastamata. Kõrvalistest
tegevustest põhjustatud liiklusriskide ärahoidmine on iga
inimese, sealhulgas ka kaasliiklejate võimuses. Kui tead,
et su lähedane või töökaaslane
on roolis, mõtle enne helistamist, kas see kõne on vältimatult vajalik. Kas see kannatab
edasi lükata? Milleks tekitada
roolikeerajale kahepoolset survet – vajadust olla alati kättesaadav versus ebaseaduslik telefonikasutamine roolis.
Soovitused sõidukijuhile:
- Kõik algab planeerimisest
– mõtle enne teeleasumist teekond läbi, selleks täpsusta liikluspiirangud, seadista GPS, planeeri sõidumarsruut, vajadusel
planeeri teekonnale söögi- ja
joogipausid.
- Mobiiltelefoni kasutamiseks peata sõiduk ohutus kohas.
- Lapsega sõites võta võimalusel kaasa kaasreisija, kes mudilasega tegeleb.
- Vajadusel tee suitsupeatus,
ära suitseta autos.
- Juhina kutsu korrale kaasreisijad, kes sinu tähelepanu liigselt häirivad.

Noortevolikogu esindajad kohtuvad regulaarselt vallavalitsuse esindajatega, seekord oli päevakorras noortevolikogu erinevate komisjonide tegevuse tutvustus ja ettepanekud vallavalitsusele.
Kristiina Järve andis ülevaate noortevolikogu tänavaspor-

Prangli saare sädeinimeseks valiti seekord põline
saareelanik, postipaat Helge kapten ning pikaajaliste kogemustega meremees Ivar Piirisaar.
Sädeinimest valiti rahvamaja eestvõtmisel juba kuuendat korda. Seekord esitati seitse nominenti, kelle seast sai
enim hääli just Ivar Piirisaar. Tema kohta võib iga teda
tundev inimene jagada väga palju kiidusõnu. Nii võivad
paljudki tunnistada, et just postipaat Helge kaptenina on
Ivar alati olnud abivalmis, seda ka kõige raskemal hetkel.
Teda iseloomustatakse kui väga kindlakäelist, andekat,
kohusetundlikku ja tublit meremeest, kelle sarnaseid tänapäeval vähe järele jäänud. Ivar ise on aga alati jäänud tagasihoidlikuks. Võib öelda, et Ivar on kasvanud ka väga hea
meremehe käe all, sest tema isa Ervin Piirisaar oli samuti
kohusetundlik ning tubli meremees, omal ajal ka mandri ja
Prangli saare vahel opereeriva paadi kapten ning varasematel aegadel ka hülgekütt.
Soovime Ivarile õnne! Sädeinimene kuulutati välja,
kui Prangli rahvamajas tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva. Üritusel esines Prangli Põhikooli õpilane Hannes
Piirisaar, teda saatis klaveril lauluõpetaja Luigi Õunapuu.
Külas oli tenor Mati Kõrts, keda saatis muusik Henn Rebane. Meie toredat üritust toetas Prangli saarevanem Terje
Lilleoks ning MTÜ Viimsi Huvikeskus. Puidust tahvli valmistas Prangli saare puidukunstnik Ivo Lilleoks. Täname
kõiki toetajaid!

Prangli rahvamaja

Toidupank Viimsis
Toidupanga toidukogumispäevade selle aasta
esimene kampaania toimus 11.–12. märtsil ning
ka sel korral osales selles Viimsi Selver.

Maanteeamet

Toidupanga vabatahtlikud koos Briti suursaadiku
Christopher Holtbyga. Foto Indrek Kaing

Noortevolikogu ja vallavalitsuse esindajad
kohtusid taas
14. märtsil istusid taas
ühise laua ümber Viimsi
noortevolikogu esindajad
(Kristiina Järve, Henry
Härm, Marcus Ehasoo,
Triinu Roosna ja Cassandra
Luik), Viimsi vallavalitsuse liikmed (Alvar Ild,
Margus Kruusmägi, Jan
Trei, Oliver Liidemann,
Randar Lohu) ja kutsutud
ametnikud (Janek Murakas,
Alar Mik, Imre Saar ja
Kadi Bruus).

Prangli saare
sädeinimene

di ja spordi töögruppide tööst.
Noored tegid ettepaneku tõsta
kooli sisehoovist pingid ümber
skatepargi juurde. Tutvustati
noortevolikogu ja Viimsi Kooli ühisprojekti “Olümpiamängud”, mis korraldatakse kooli
spordipäeval 1. juunil.
Henry Härm tutvustas noorte ettepanekut ööbussiliini käivitamiseks Viimsis ja andis ülevaate noorte läbi viidud küsitluse tulemustest. Imre Saar andis valla poolt ülevaate, mis on
ühistranspordi eesmärk ja millised on teiste omavalitsuste
kogemused ööbussiliinidega,
millised võivad olla takistused
liini käivitamisel ja rahastamisel.
Triinu Roosna tutvustas
käesoleva aasta veebruaris läbi
viidud küsitluse tulemusi, mis
puudutas Viimsi ühistranspor-

di väljumisaegade sobivust koolitundide lõpuaegadega. Uuringu tulemused esitatakse vallavalitsuse kommunaalametile, kus analüüsitakse vastused
ja ettepanekud läbi ja kavandatakse ühistranspordiliikluse
vajalikud muudatused.
Cassandra Luik andis ülevaate Viimsi Innukate Ideede
Diskussiooni (VIID) ettevalmistamisest, mis toimub 28. aprillil algusega 12.15 Viimsi Koolis. Tegemist on noortevolikogu poolt teist korda korraldatava üritusega, kus ühise laua
taha soovitakse saada noored,
õpetajad, ametnikud ja vallajuhid, et ühiselt rääkida Viimsi
arengutest, noorte soovidest ja
ettepanekutest.
Arutlusele tulevad järgmised teemad:
- Huvialad Viimsis.

- Motivatsioon, koostöös
Viimsi ÕE (koolimotivatsioon).
- Noorte toetamine, tunnustamine.
- Noorte suvetööd.
- Bussiliiklus, ka ööbussiliiklus.
Noortevolikogu arengukomisjoni tööd tutvustas Marcus
Ehasoo.
Ühiste arutelude käigus räägiti paljudel teemadel ja noorte
poolt esitati ettepanekuid vallavalitsusele. Kokkusaamised
kindlasti jätkuvad. Järgmisel
korral tehakse ühised kokkuvõtted ühistranspordi väljumiste sobivuse uuringu ja ööbussiliikluse käivitamise uuringu analüüsist.

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö
koordinaator

Kampaania toimus kahe päeva jooksul neljas vahetuses
vabatahtlike abiga. Nii nagu ikka – osa vabatahtlikest jagas infot, osa võttis kingitud toitu vastu ja osa pakkis neid
laos Toidupanga jaoks õigetesse kastidesse. Üks vahetus
kestab vaid 3–3,5 tundi ning pole veel kedagi murdnud,
pigem osalejatele alati rõõmu pakkunud. Meie seekordne
kõige noorem abiline oli 7-aastane Bianka Heero ning kõige väärikam vabatahtlik 78-aastane Liis Klaar.
Kahe päevaga kogusime 1306 kg väärtuslikku toitu,
mis komplekteeritakse vabatahtlike abiga toidukastidesse
ja jagatakse seejärel sotsiaalametitest saadud nimekirjade
alusel laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.
Laupäevase esimese vahetusega liitus ka Toidupanga
suur sõber Briti suursaadik Christopher Holtby koos skautidega.
Christopher Holtby: “Mina ja saatkonna töötajad oleme rõõmuga osalenud Toidupanga toidukogumispäevadel. Nii Briti kui ka Eesti taustaga tiimiliikmed soovivad
panustada ühiskonda, kus me kõik elame ning ennekõike
aidata neid, kelle elu pole kaugeltki nii muretu kui meil
endil. Väga tervitatav on samuti fakt, et toidu ümberjagamise ja toidu raiskamise vastu võitlemise teemad on tõusnud aktiivsesse avalikku, sh poliitilisse debatti ja ma loodan, et tulevikus hakatakse Toidupanka enam toetama selle olulise töö tegemisel.”
Suur tänu kõikidele vabatahtlikele, Viimsi Keskuse perele ja Viimsi Selveri tiimile, kes kõik koos aitasid selle
ilusa ettevõtmise edukaks muuta!

Indrek Kaing

Toidupanga Viimsi vabatahtlik
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Veel on aega taimede ettekasvatamiseks
Ettevalmistuse ja
külvamise ABC

Esimesed taimede ettekasvatamised on juba
alguse saanud ning kuni
aprilli lõpuni jätkatakse
lühikest ettekasvatamist
vajavate liikidega.

Taimi kasvatatakse ette seetõttu, et muuta aeglase algarenguga taimedele looduse poolt kindlustatud lühikesevõitu kasvuperiood pikemaks ning et saada külvatud seemnetest võimalikult palju taimi või varajasemat saaki.
Alguses on taime areng aeglane ja ettekasvatamisega saame muuta meie põhjamaise liiga lühikese kasvuperioodi pikemaks. Ette kasvatatakse, kui
taime külvist õitsemiseni kulub rohkem aega, kui meie suvi võimaldab ning seetõttu on
hetkel veel õige aeg taimi ette
kasvatada.
Taimede ettekasvatamine
hõlmab endas seemnete külvamist, külvide eest hoolitsemist,
ühte kuni kolme pikeerimist ja
taime istutuskõlblikuks kasvatamist. Reeglina, mida pisemad
on taime seemned, seda pikemaks ja vaevanõudvamaks kujuneb ettekasvatusperiood.
Enne taimede istutamisele
asumist hinda ära ruum, kus
alustad taimede ettekasvatusega, sest seemne idanemiseks
on vaja valgusrikast köetavat
ruumi või kasvuhoonet. Alustamiseks on sobiv ka valge aknalaud, mille puuduseks võib
olla liiga kõrge temperatuur ja
ebapiisav valgustus, mille mõjul taimed kipuvad tihti välja
venima, ent valguse ühtlasemaks jagamiseks tuleks taimi
aeg-ajalt ümber keerata.

Teadmiste ABC

Seemnete külvamiseks kasuta
spetsiaalset külvimulda, mis sisaldab õiges vahekorras ja koguses toitaineid ning on peene-

Seemnest kasvab taim – see on väike ime! Foto Fotolia

ma struktuuriga. Istutusmulla
rohke toitainesisaldus ja jämedam mullastruktuur ei sobi paljude taimede seemikutele.
Külvianumateks sobivad
hästi plastikust külvikastid, külvikassetid ja potid. Kõige mugavam on külviks kasutada minikasvuhoonet, millel on peal
läbipaistev kaas ja sees juba
vastavalt valikule külvikassett(id)
ja istutuspulk. Külvianuma valiku määrab ära istutatavate
seemnete suurus ja kogus – üksikute suurte seemnete külviks
sobivad paremini potid ja kassetid, imepisikeste ja paljude
seemnete külviks aga külvikastid. Turbast ja kookoskiust
pressitud pottide, kassettide ja
tablettide eeliseks on see, et
nad on biolagunevad ning neid

saab kasvukohale istutada koos
potiga. Aja jooksul kasvavad
taime juured poti seintest läbi
ja edenevad kenasti edasi juba
uues mullas.
Seemnete külviks sobib kasutada ka kookosmulla briketti, mis sisaldab 100% kookosmulda ning mille tooraineks on
jäätmed, mis saadakse kookosõli pressimisel kookospähkli
koortest. Briketile lisatakse kindel kogus vett ja lastakse paisuda. Tema eeliseks on õhulisus ja suur niiskusmahutavus.
Turba ja kookosmulla tablette
on mitmes erinevas suuruses
ning neid tuleb enne kasutamist leiges vees leotada. 15 minuti pärast on tablett ennast
vett täis imanud ja külviks valmis.

1. Enne külvamist uuri, kas
taime seemned vajavad mullaga katmist või mitte. Tihti väga
peened ja väikesed seemned ei
vaja mullaga katmist. Sellekohane märge on kindlasti lisatud
ka seemnepakile. Üldiselt on
nii, et väga peened ja väikesed
seemned ei vaja katmist, suuremate seemnete puhul võib see
vajalik olla, kuid ei ole reegel.
2. Uuri ka, kas taim on valguses või pimeduses idaneja.
Üliväikeste ja valgusidanejate
liikide seemneid ei kaeta, seemned vajutatakse tasanduslaua
abil kasvumullaga kontakti. Pimeduses idanemine ei tähenda
alati seemne mullaga katmist,
vaid näiteks ka külvikasti pimendamist.
3. Külvikast, kassett või pott
täida külvimullaga peaaegu ääreni, tihenda ja tasanda ning niisuta muld pihustiga kergelt niiskeks. Vajuta mullapind siledaks,
et seemned ei satuks eri sügavusele. Mullapind võiks olla
anuma servast mõni sentimeeter madalam.
4. Külva niiskele pinnasele
võimalikult hõredalt, nii on taimedel ruumi kasvada ja pikeerimine on lihtsam. Seemneid
võib külvata hajusalt, ridadena
või täppiskülvina (granuleeritud seemned), kus seemnetel on
kindlad vahekaugused. Väga
väikesed seemned sega liivaga
või koputa pabervoldiku vahelt.
Nii tuleb hõredalt külv paremini välja. Suuremad seemned

või pikeerimist halvasti taluvad seemned külva üksikult või
paarikaupa.
5. Kata külv pestud liiva,
turba, vermikuliidi või perliidiga. Katte paksus peaks olema
ühe kuni kahe kordselt sama
paks kui on külvatav seeme.
Mõned liigid on valgusidanejad e vajavad idanemiseks valgust ja neid ei kaeta. Selline
märge peab olema ka seemnepakil kirjas. Enamasti on need
väga peenikesed seemned.
6. Niisuta muld uuesti pihustiga.
7. Lisa külvianumale etikett,
kuhu on kirjutatud liigi ja sordi
nimi ning külvamise kuupäev.
8. Seemned vajavad idanemise ajal ühtlast õhuniiskust ja
temperatuuri (+18 kuni +23°C),
mistõttu paigalda külvile niiskust hoidev kate või kile. Kui
kasutate taimede kasvatamiseks
minikasvuhoonet, siis ei ole lisavahendeid vaja lisada.
9. Külvi ei tohi asetada jahedasse.
10. Ära külva liiga tihedalt!

Hooldamise ABC

1. Jälgi külvi iga päev ja piserda toasooja veega. Kui katte
alla tekivad veetilgad, kuivata
need ja aseta kate tagasi.
2. Oluline on ereda päikesega ilmade korral taimi varjutada, sest vasttärganud taimi
võib liiga ere päike kahjustada.
3. Kui külvid on tärganud,
ei ole katet vaja tagasi panna.
Edasi vajavad seemikud juba
vähem soojust ja valgust.

Algajatele
Vali lühema ettekasvatamisperioodiga lilli, mida külvatakse aprillis-mais. Näiteks peiulille, pruudisõle liigid, hiina aedaster, ilukapsas, ilukõrvits. Lihtsalt seemnest kasvatatavad lilletaimed on
näiteks lillhernes, lilluba, suur mungalill e kress, peiulilled, päevalilled, saialilled, kurgirohi, pruudisõled. Lihtsalt kasvatatavad
söögitaimed on hernes, põlduba, till, kõrvits, põld võõrkapsas
e rukola, basiilik, lehtpeedid, lehtkapsad, erinevad lehtsalatid.

4. Tõsta külvikast valgusrikkasse kohta, muidu venivad
nad välja. Lõunapoolsel aknalaual tuleb taimi otsese päikese eest siiski varjutada, muidu
kõrvetab päike nad lihtsalt ära.

Pikeerimise ABC

Külvikassetti, potti või turbatabletti istutatud taimi ei istutata enne ümber, kui kasvukohale. Turbatabletti kasvama
pandud taim istutakse ringi
koos tabletiga, mis jääb pallina
juurt ümbritsema, nii pole karta taime vigastamist. Potist ja
kassetist tuleb taim välja võtta
ning istutada koos mullapalliga.
1. Pikeeri (istuta ümber tärganud taimed) külvikasti külvatud taimi idulehtede või esimese pärislehe faasis ehk siis,
kui taimedele on ilmunud esimesed väikesed lehed.
2. Ümberistutamisel pannakse taim mulda kuni idulehtedeni, st vars jääb mulla sisse.
3. Umbes nädal pärast pikeerimist ja ümberistutamist on
soovitav hakata lilli kastma lämmastikurohke vesilahusega.

Istuta õue

Enne taimede istutamist välitingimustesse tuleb taimi karastada – harjutada välisõhu ja
päikesega –, viies nad mõneks
ajaks jahedamasse ruumi. Kõige sobivam aeg taimede istutamiseks on pilves ilmaga. Taimed istutatakse tavaliselt õue,
kui ei ole enam öökülma ohtu.
Taimede kasvamiseks õues on
vajalik vähemalt üle 5 kraadi
keskmist temperatuuri ööpäevaringselt. Mõnede soojema
kliimaga harjunud taimedele
on ka alla 10–15 plusskraadised temperatuurid liiga külmad.

Viimsi Teataja

allikad: Bauhofi Aiaparadiis
(aiaparadiis.ee), Aianduskeskus
Hansaplant (hansaplant.ee),
ajakiri Kodukiri
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Värvi munad looduslikult!
Munade värvimiseks
looduslike vahenditega
sobib peaaegu kõik, mis
pere köögikapis asub,
ning ka see, mis enamasti toidutegemisel üle jääb
– näiteks porgandipealsed, peedikoored, sibulakoored jms. Tuleb ainult
fantaasial lennata lasta
ja muidugi teada, millist
värvi taim annab.

Lilla

Viilutatud peet või ½ tassi
greibimahla kontsentraati, millesse panna muna ligunema.
Purustatud mustikad annavad ilusa lilla, kuid munad tuleb jätta värvileotisse üsna pikaks ajaks ning hiljem ei tohi
mune loputada. Lilla värvuse
saab ka nii, kui leotada keedetud
mune ööpäev läbi vees, kuhu on
enne pandud siniseid õisi.
Pruunikaslilla värvi annab
munade keetmine hästi kanges
naistepunatees. Kui naistepuna
ümber muna mähkida, võib saada omapärase “kärbsemusta” tulemuse.

Kollane

Leota mune tassis kuumas vees,
millesse on pandud 1–1½ tl kurkumijuure (kollane ingver) pulbrit ja ½ tl äädikat; kuivatatud
saialilled ning kollase karikakra õielehed annavad sidrunkollase värvuse.

Sinine

1 tass konserveeritud mustikaid (siirupiga) või kukemarju
(kasvavad rabas ja on täiesti
söödavad ning väärtuslikud ka
hoidiseks) – leota muna selles.
Purustatud punane kapsas,
millele on lisatud nii palju
vett, et see muutuks ühtlaseks
massiks, sobib samuti. Punane
kapsas on tuntud ka indikaatorina, seda on võimalik muuta
heledamaks ja tumedamaks.

Kingu talu perenaine kutsub 26. märtsil kell 12–14 kõiki looduslike
vahenditega mune värvima Viimsi vabaõhumuuseumisse.
Foto Rannarahva muuseum

värv antakse neile värvileotises.
Hiljem ei või mune loputada,
muidu muutub värv hallikaks.

Oranž

Roheline

Kahvatulillast roosani

Punane kapsas, peedikoored,
mustikad, greibi- ja granaatõunamahl.

Sinakaid toone annavad ka
näiteks mustika-, mustasõstra(veidi punakama varjundiga)
ja toompihlakamoos, kui muna
nende kangesse leotisse likku
panna. Ka aroonia annab ilusa
sinise värvi.

Punane

1 tass konserveeritud kirsse püreestada ja panna muna ligunema.
Punast värvi annavad ka jõhvikad ja külmutatud vaarikad,
kuivatatud hibiski (nn toakask)
õielehed ning madarajuured. Viimastest on kõige paremad vanad, mitte noored ebaühtlaselt
kõverad juured, mida on ras-

Rannarahva muuseum

ke vastu munakoort hõõruda.
Kõige parema tulemuse annavad need juured kuivatatult.
Kollase sibula koored ja paprika.

Mustsõstardega värvitud
munad. Foto Ideesahver

Kevadpühad Viimsi vabaõhumuuseumis
26. märtsil kell 12–14 võtab Kingu talu tegus pererahvas külalisi vastu!
n Perenaine õpetab suurtele ja väikestele, kuidas looduslike vahenditega mune pidurüüsse ehtida. Ei puudu ka munade otsimis- ja koksimismängud.
n Peremees pakub kosutavat vahtramahlarüübet ja näitab, kuidas seda ka ise koduste vahenditega hankida.
n Perepoja juhtimisel elustatakse maagilised kiikumisrituaalid,
mis pidavat kindlustama edu ja tervist.
Kevadised ilmad ja kallid külalised teevad rõõmu nii pererahvale kui ka nende koduloomadele – küülikutele, kanadele ja
lammastele. Kui plaanid meile külla tulla, rõõmusta neid porgandi või kapsaga.
Kell 12–14 on vabaõhumuuseumisse sissepääs tasuta!
Viimsi taluturg on avatud kell 10–14!

Punakaspruun

Kohvi ja musta tee leotised.
1 sl kohvi ja ½ tl äädikat – mida kangem on kohv, seda tumedam pruun.
Peedikoored – olge ettevaatlik, et ei pritsiks vett muna
pinnale, muidu tekib parkunud
värv.
Paakspuukoore pealmine osa
(lihtne kätte saada kuivanud
okstelt puruna kraapides).

Sügavpruun

Hikkoripuu ja kreeka pähklipuu purustatud koor ja purustatud lepakäbid.

Roosa

Purustatud vaarikad annavad
nõrgema värvi. Munad peavad
olema enne keedetud ja roosa

Värvige munad enne kollaseks,
siis siniseks. Lisage lilledega siniseks värvitud veele ½ tl söögisoodat, enne kui mune leotama asute. Rohelist annavad ka
spinatilehed, mis tuleb asetada
vastu munakoort enne muna
värvimist, samuti kollased õunakoored.

Nippe

Üks võimalus munade värvimiseks on keeta toiduainest veega värviline vedelik ning asetada keedetud muna selle sisse
mitmeks tunniks ligunema. Värvilise vedeliku keetmiseks kulub olenevalt kasutatud toiduainest 15–60 minutit. Kuna värv
jääb munadel kordades heledam, tasub keeta võimalikult tume vedelik. Lase vedelikul enne
munade sisse panekut jahtuda
toatemperatuurini.
Lisa värvivette ka veidi äädikat, et värv kinnituks munakoorele paremini. Aseta munad ligunemise ajaks külmikusse. Mida kauem mune värvivees hoiad,
seda tumedamat värvi pärast mu-

nad jäävad. Leotamise järel ära
mune loputa. Kui kasutad mahla või mustikaid, võid munad kohe nende sisse värvuma panna.
Teine võimalus on mune
keeta koos värvainetega.

Mustri saamiseks võid toore muna ümber sättida nt kuuseoksi, tangu- või kruubiterasid,
ravimtaimi jne. Seejärel säti muna ümber sibulakoored, kapsalehed, spinatilehed vmt ja pane
munad valge riidetüki, marli või
sukkpükstest lõigatud tüki sisse.
Sibulakoored võid siduda
muna ümber ka intensiivset värvi villase lõngaga. Keeda mune 10–15 minutit. Mida kauem
keedad, seda tumedama värvi
saad. Keetmise järel lase munadel veel keeduvees liguneda. Mune võib ka keeta kanges
taimetees või kohvis.
Pärast värvimist hõõru munad üle toiduõlise (kasuta nt oliiviõli või kookosõli) köögipaberiga, see paneb matid värvilised munad rohkem särama.

Viimsi Teataja

allikad: Targu Talita, Bioneer,
Biomarket

Õnnelikumal kanal on tervislikumad munad
Eesti Loomakaitse Selts soovitab eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune.
Looma- ja keskkonnasõbralikumad ning tarbijale tervislikumad munade tootmisviisid on mahetalupidamised ja vabapidamised. Vabalt peetavaid kanasid peetakse kinnistes hoonetes,
kuid neil on lisaks vaba pääs jooksuaeda, mis on sobiva pinnasega siblimiseks. Mahepõllumajanduslikul loomapidamisel arvestatakse loomade heaolu ja bioloogiliste vajadustega veelgi
enam: kanadel on vaba juurdepääs ka välijalutusalale. Võimaldades kanadel käituda vastavalt oma instinktidele, on neile tagatud tunduvalt parem vaimne ja füüsiline heaolu, võrreldes
puurides peetavate lindudega.
Eesti Loomakaitse Selts soovitab kanamune ostes jälgida
pakendil olevat märgistust, et teada saada, millisest tootmisviisist munad pärinevad. A-klassi ehk inimtoiduks mõeldud
munadel on tootjakood, mille esimene number tähistab pidamisviisi: 0 – tunnustatud mahemunad; 1 – vabalt peetavate
kanade munad; 2 – õrrekanade munad; 3 – puuris peetavate
kanade munad.
Oma tervisest, keskkonnast ja loomade heaolust hooliv tarbija valib oma toidulauale kanamunade asemel midagi taimset
ja tervislikku või eelistab kas numbriga 0 või 1 tähistatud tootmisviisil peetud kanade mune, nt 0 EE 12345. Vabalt ja mahedalt peetavate kanade mune müüvad nii ökopoed kui ka mitmed
laiema valikuga toidukauplused.

Liisi Moosaar
Eesti Loomakaitse Selts
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Viimsilane Roomet Leiger juhib
mereakadeemiat
Aasta 2016 on Eestis
pühendatud merekultuurile. Viimsi on mereäärse
vallana läbi aegade meelitanud värske mereõhu
nautijaid, suplejaid-purjetajaid-surfajaid. Samas
on Viimsi oma koduks
valinud ka inimesed, kelle jaoks on meri töö, elukutse ning elustiil. Juba
kaheksa aastat on Viimsi
mereõhku nautinud endine meremees ja tänane
TTÜ Eesti Mereakadeemia
direktor Roomet Leiger.

Mereakadeemia on ainus merendusalast rakenduskõrgharidust- ja magistriõpet võimaldav
õppeasutus Eestis ning tänavu
oktoobris tähistab asutus oma
97. aastapäeva. Selle aja jooksul on mereharidust võimaldavad asutused liitunud, muutnud
nii nimesid, asukohti, juhte kui
ka struktuure. Pea kaks aastat
tagasi lõppes mereakadeemia
pikaaegne ja mõnevõrra keeruline liitumisprotsess Tallinna
Tehnikaülikooliga. “Kui algul
kardeti, et mereakadeemia ja
mereharidus killustub suure
ülikooli sees ära, siis seda ei
juhtunud. TTÜ arengukavas on
selgelt välja toodud mereakadeemia erisus,” selgitab direktor Roomet. “Rektor Aaviksoo
on toonitanud merendusvaldkonna olulisust Eestis ja selle
perspektiivi. Selline erisus on
suure töö vili!”

“

Viimsis on
terviklik elukeskkond, suurepärane loodus,
linn lähedal ning
loomulikult on
see hea merelähedane koht,
kus lapsi kasvatada.

Roomet Leiger soovib direktorina TTÜ Eesti Mereakadeemias algatatud muutused lõpuni viia. Fotod erakogu

“

Mereakadeemia on ainus
merendusalast
rakenduskõrgharidust- ja magistriõpet võimaldav
õppeasutus Eestis.
Roomet Leiger on 12 aasta
jooksul mereakadeemias pidanud mitmeid ameteid, samuti
on ta mereakadeemia laeva jõuseadmete eriala vilistlane ning
sõitnud isa jälgedes laevamehaanikuna ka merd ligi kuus
aastat.

Õppejõust direktoriks

“Kõigepealt hakkasin mereakadeemias mõningaid Euroopa Liidu projekte ajama ja siis
veerand kohaga ka õpetama.
Olin praktika juhendaja ja
lugesin selliseid aineid nagu
laevakatlad, ohutustehnika ja
nii see läks kuskil neli aastat,”
meenutab ta. “Siis tehti mulle
ettepanek asuda mehaanikateaduskonna dekaaniks. Dekaaniametis vedasin samuti mõningaid merekeskkonna teemalisi
projekte ja õpetasin. 2013. aasta sügisel sain ettepaneku hakata arendusprorektoriks, kelle
ülesannete hulka kuulus ka ettevalmistuste tegemine TTÜga liitumiseks. Sama aasta lõ-

sin neid porilompides,” naerab
Roomet. “Vanaema oli minu
peale lootusetult pahane, kuna
poriloikudes mängides läks ikka
vesi üle kummikuääre, riided
läbimärjaks ja nii lõppesid need
laevasõidud enamjaolt sellega,
et lõpuks jäin haigeks.”
Roometi vanaema teadis
juba toona, et meri ei puudu
poisi elust ka tulevikus. Roometil endal kulus selle mõistmiseks rohkem aega ning otsus
alustada õpinguid mereakadeemias laeva jõuseadmete erialal tuli viimasel hetkel, nagu
noortel ikka.

Vabal ajal meeldib Roometile väga purjetada ja kalal käia, seda
saab teha koos perega.

pus hakkasin täitma mereakadeemia rektori ülesandeid ning
nii ma seda siis tegin kuni liitumiseni ja pärast seda arvas
ülikool, et võiksin ka direktorina jätkata,” kirjeldab Roomet, kuidas temast sai direktor.
“See ei tähenda muidugi, et
oleksin seda kõike ette plaani-

“

Usun, et
suurem torm on
möödas ning
mereakadeemia
nimeline laev
on purjetamas
soodsates tuultes.

nud. Mul on olnud ka muid tegevusi mereakadeemia kõrval.
Kui ma 2004. aastal merelt ära
tulin, siis läksin Tallinna Ülikooli magistrantuuri keskkonnakorraldust õppima, lõpetasin
2008. Pärast seda astusin Tartu
Ülikooli doktorantuuri, mida
nüüd lõpetada püüan.”
Vaatamata pikale ajale, mis
ta akadeemias mööda on saatnud, ei tunne Roomet veel väsimust: “Üks viie aasta jagu
häid mõtteid mul veel jagub.
Olen siin väga palju muudatusi
juba algatanud ja soovin need
kõik ka lõpule viia. Mereakadeemia vireles üht- või teistpidi aastaid, täna on aga näha,
kuidas kõik läheb aina paremaks. Usun, et suurem torm on
möödas ning mereakadeemia
nimeline laev on purjetamas
soodsates tuultes,” hindab Roomet.
“Meie kodu Tallinnas Kopli 101 6000 m2 territooriumil
on ühtseks tervikuks muutumas nii väljast kui ka seest.
Oleme välja arendanud tipptehnoloogia järgi sisutatud laborikompleksi 14 laboriga ning
kaasaegse simulaatorikeskuse
8 simulaatoriga.“
Kuigi Roomet täna enam
õpetamisega ei tegele, oli ta
üks esimesi, kes end merekultuuriaasta raames haridusprogrammi “Näoga mere poole”
külalisõpetajaks kirja pani.
“Ühest küljest nõuab tippjuhi
amet ka omajagu kolleegide
harimist, motiveerimist, suunamist nagu ülikooliski, aga tei-

“

Kui suudan
kasvõi mõnda
noort oma looga
inspireerida või
valgustada merenduse teemal, siis
olen sellega väga
rahul.
salt olen igal juhul kahe käega
selle poolt, et anda edasi oma
teadmisi ka väljaspool mereakadeemiat,” ütleb Roomet kindlalt. “Kui suudan kasvõi mõnda noort oma looga inspireerida või valgustada merenduse
teemal, siis olen sellega väga
rahul. Kuna kogu mu isapoolne suguvõsa on pärit Hiiumaalt
ning olen isegi seal pooleldi
üles kasvanud, siis plaanisin
külalistunde sinna andma minna. Samas oleks see väga tore
ka oma praeguses kodukohas
Viimsis.”

Meretee Hiiumaalt
Viimsi

Kuigi Roomet on sündinud
Tallinnas, siis kõik lapsepõlvesuved möödusid Hiiumaal vanaema juures, kus tema lemmiktegevuseks oli porilombis
laevade ujutamine. “Seal oli hästi suur talu, kus olid erinevad
töötegemise ruumid: metallitöötuba ja puutöötuba. Puutöötoas voolisin puupakkudest ja
lauajuppidest laevu, tegin neile alumiiniumtraadist mastid
ja paberist purjed ning ujuta-

2007. aastal otsustas Roomet kolida tagasi mere äärde ja
valida Tallinna asemel uueks
elukohaks hoopis Viimsi. “Viimsis on terviklik elukeskkond,
suurepärane loodus, linn lähedal ning loomulikult on see
hea merelähedane koht, kus
lapsi kasvatada,” loetleb mees
Viimsis elamise plusse. “Mulle
väga meeldib purjetada ja kalal käia ning muudmoodi oma
toreda perega aega veeta. Meie
peres kasvab 6-aastane Robert
ja 3-aastane Elisabet, kellel on
juba samuti huvi mere vastu.
Robertile meeldib väga purjetamine, ta suudab jahil mitu
päeva vastu pidada. Mulle väga meeldib, et ta ei ole merel
uljaspäine, töötab sihikindlalt
otste kallal, vaatab ja jälgib
kõike. Tüdruk on ka oma loomult väga julge – kui suvel
käisime kaatriga sõitmas, tahtis ta kohe rooli taha minna,”
räägib Roomet õhinal.
Veel on Leigerite pere Eesti
Karavani Klubi liikmeks ning
neil on tore haagissuvilaga auto, millega Naksitrallide kombel suviti mööda Eestit ringi
sõidetakse.
Lõpetuseks kiidab Roomet,
et viimsilased on ka muidu näoga mere poole, mitte ainult merekultuuriaastal. “Viimsis elab
väga palju meremehi. Eks nemadki on ühed suured Eesti merekultuuri edasikandjad. Siin
on mitmeid sadamaid, harrastatakse kalapüüki, viiakse läbi
purjetamis- ja surfitrenne. Ehk
siis kõigele sellele tuleks veelgi rohkem tähelepanu pöörata
ning kutsun üles kõiki viimsilasi merelist elustiili propageerima ja tutvustama.”

Jane Niit

13

25. märts 2016

Maailma parim müüjatädi Ülle
Ülle Indret teavad viimsilased Säästumarketist ja
Comarketist, viimased
aastad aga Viimsi Delice
toidupoe kassaleti tagant.
Ülle on müüjana töötanud üle
kolmekümne viie aasta erinevates poodides, aga tema tähelend algas viis aastat tagasi, kui
üks klient oma teenindusest saadud positiivsete emotsioonide
toel tegi Facebookis pöördumise: “Kui sa oled viimsilane,
siis tead sa kindlasti seda maailma kõige sõbralikumat müüjatädi Comarketist, kes oma
positiivsusega meie kõigi südamesse on pugenud ja iga kohaliku kunde ostupäeva pisut
päikest toob. See leht on loodud spetsiaalselt temale, ilma
et ta ise seda teaks. Rahvaalgatuse raames.”
Lehekülg “Maailma parim
müüjatädi Ülle” on teadaolevalt ainuke klientide omaalgatuslik fännikülg teenindajale
Eestis. Praegu on sel pea 2000
fänni. Nii levis Ülle kuulsus
kaugemalegi, vanad kunded leidsid ta sealt uuesti üles. Veebruaris kutsuti Ülle esinema 500
inimese ees Äripäeva Gaselli
kongressile.

Maailma parim müüjatädi Ülle tervitab ostjaid Viimsi Delice toidupoes. Foto Liina Rüütel

“

Veebruaris
kutsuti Ülle
esinema 500
inimese ees
Äripäeva Gaselli
kongressile.
“Gaselli organiseerijad avastasid mind Facebookist – nad
olid väga üllatunud, et selline
müüja on olemas, kellel on
oma fännklubi ja puha,” räägib
Ülle. “Väga tore üritus oli, sain
staaridega koos laval olla. Kõigepealt tänasin fänne, et ma
üldse sinna sattusin. Tegelikult
on see kõik tänu klientidele.
Rääkisin üldiselt oma tööst.
Eks siin peab mõne asja alla ka
neelama. Aga jumal tänatud,
et seda tuleb väga harva ette,
meil on väga head kliendid.
Võib-olla ise peab ka tubli olema… on ju nii?“

Eksperiment müüjana

Ülle arvab, et mis ta ikka räägib, tulgu ma ja proovigu oma
naha peal järele, kuidas müüja
töö tundub. Kogun julgust ja
olen nõus. Ülle annab mulle lilla Delice vesti selga, paneb
kassasse istuma. Koos Üllega
pole siin hirmsat midagi! Esimene klient tuleb peaaegu kohe ning laob kauba kassalindile. Piiksutan asjad läbi, siis
tuleb valida makseviis – kas
kaardiga või sulas – ja raha võtta. Tänan ja head päeva! Ei
tundu eriti keeruline. Masin
tunneb kaubad ja teeb arvutused, kasseerib kaardilt raha.
“Nüüd on ju imekerge,” naeratab Ülle. “Mina alustasin kassaaparaadiga, kuhu tuli hind
sisse lüüa ja paar korda vän-

Ülle õpetab ametit.

data. Siin ainult vajuta! Kampaaniahindadega muidugi on
rohkem tegemist.”
Üks klient soovib sigarette
osta, suitsumarkidest ei tea ma
midagi, aga Ülle otsib pea kohal olevast suitsuboksist kohe
õige üles. Kassast läbi ja korras! “Kui tuli uus sigaretiboks,
millel kliendi poolel klaas ees,
siis üks muudkui tõmbas käega mööda klaasi ja ütles, et
igale poole neid puutetundlikke ekraane nüüd ka pannakse,“
räägib Ülle. Naerame koos.
Järgmine klient annab kliendikaardi ja kui see kassast läbi
tõmmata, siis tasumisele kuuluv summa on kohe väiksem.
“Kord üks klient andis kaardi
ja küsis, miks ta allahindlust ei
saa. Ütlesin, et soodustus tuleb
alates kümnest eurost. “Kas
kella kümnest alates?””
Ühe kauba koodi piiksutaja ei võta ja see on vaja käsitsi sisse lüüa. Rodu pisikesi
numbreid ja nüüd saan aru, kui
head nägemist siin nõutakse.
“Mul on väga kanged prillid,
eks see töö ole mõjunud. Muidu ei ole viga,” ütleb Ülle.
Kui vahepeal kliente ei ole,
tutvustab Ülle plekist karpi, millega tema päev algab ja lõpeb.
Sinna loeb ta õhtul kokku 200
eurot erinevaid rahatähti ja sente, annab ära, hommikul saab
samasuguse, loeb raha üle ja
võtab allkirjaga vastu. Kassa

peab klappima ja kassapidaja
kannab materiaalset vastutust.

Paus 15 minutit

Kolleeg tuleb ja saadab Ülle pausile. Saan kaasa minna, joome
kohvi ja sööme saia. 15 minutit läheb kiiresti. Vaja on selga
sirutada, pikad päevad sundasendis jätavad tervisele oma
jälje. Ülle on sportlik, talle meeldib liikuda. Suvel pärast tööpäeva lõppu sõidab Ülle sageli jalgrattaga Viimsi randa ja
ujub. Ujumine mõjub nii hästi!
Päeva väsimus on justkui käega pühitud.
Ülle ootab juba, et ilmad läheks paremaks ja saaks tööl rattaga käia. Ta elab Mähel ja
arvab, et tegelikult on see maa
isegi liiga lühike, rohkem oleks
vaja sõita.
“Ratas peab olema, ma ei
kujuta elu ette ilma rattata. Mina ei ole autoinimene. Kui on
õiged riided seljas, siis tulgu
või taevast pussnuge. Rattateid
on nii palju, näiteks Kiisalt Türile saab sõita. Väga hea on
sõita!“
Üllel on täiskasvanud poeg
ja tütar ja neli lapselast. “Suvel käime kõik ratastega sõitmas ja teeme matku, me kõik
armastame ratastega sõita ja
looduses olla.”
Teine Ülle lemmikala on uisutamine. “Mõned aastad tagasi kukkusin uisuväljakul, sain

ikka väga haiget. Roided surusid kopsud kinni. Olin koos
lastelastega ja tahtsin miniale
näidata, kuidas hüppeid teha.
Traumapunktis küsiti, et kas
ma passi ei vaadanud. Ei, sel
juhul ma küll ei vaata, kui uiske jalga panen. Miks ma peaks
vaatama?” naerab Ülle. “Arst
käskis viis nädalat voodis püsida. Ei, ma suren ära sinna
voodisse! Kaks nädalat olin ja
tulin tagasi tööle. Vaat nii on
elu. See oli mulle õpetuseks.
Tirisin küll uisud välja see aasta, aga uisutama ei jõudnud.
Poja ei luba mul enam sõita.”
Ülle paremal käel on suur
arm. Viis-kuus aastat tagasi, kui
ta Viimsi teel jalgrattaga sõitis,
tuli järsku suur kaukaasia lambakoer. Kargas talle mauhti
peale ja püüdis kõrist ampsata. Ülle kukkus maha, sai õla
ja käe ette tõmmata, jalgratturi
kiivri peal olid suure koera ilased hambajäljed. Mõlgid sees.
Koer sakutas teda käest koledasti. Ta pääses hetkeks koera
hambust ja veeretas ennast teise teeserva, aga siis nägi, et
omanik koeraga tulevad jälle
tema suunas. “Ära tule! Ära tule!” karjus ta. Kaks noormeest
läksid mööda, tulid ta juurde,
rääkisid temaga ja kutsusid kiirabi. Neile on Ülle väga tänulik.
Üks möödakäija oli öelnud, et
sellel on käsi ju puha otsast
ära, kont ripneb välja. Kiirabi
töötajad ei lubanud tal oma
kätt vaadata. See oli õudne.
Üllele tulevad praegugi judinad peale, kui ta sellest räägib.
Läks veel hästi, et ta käe ette
sai, sest kui koer oleks kõri
kallale pääsenud, siis... Ei taha
kohe mõeldagi!

Armsad hetked

Paus on läbi ja oleme taas kassas.
Tundub, et mul läheb juba
hästi. Kliendid tulevad, kaup
liigub lindil ja püüan kiiresti
toimetada. Mõned räägivad Üllega juttu, küsivad kuidas lä-

heb, räägivad omi asju. Ülle
näib kõiki teadvat. Teised piidlevad niisama uudishimulikult,
et mis siin nüüd sünnib.
Hakkan aimama, miks Üllele see töö meeldib. Raha pärast seda ilmselt ei tehta, palgad on väiksed, tööpäevad pikad. Ülle ütleb, et noored tulevad müüjaks õppima küll, aga
pärast esimest palgapäeva kaovad ära. Kassades istuvad keskealised naised. Tore ja toetav
kollektiiv, aga noori oleks ikkagi vaja! Ülle tunneb noortest
puudust.
“Üks väike poiss ütles mulle, et tädi Ülle, miks sa mitte
kuskil ei käi? Vastasin: “Kuidas ei käi? Ikka käin?” Ja siis
küsisin: “Kas sa lähed homme
lasteaeda?” Poiss vastas: “Ei
lähe! Ma ootan sind! Sina oled
minu sõber.” Ütlesin: “Jaa, mina olen sinu sõber ju ka.” Vaat
sellised toredad jutud!” muheleb Ülle.

“

Ühel jõululaupäeval kogunesid fännid Ülle
kassa ümber, laulsid ning andsid lilled ja 100-eurose.
Kui Ülle töötas Säästumarketis, siis oli Laura nii pisike,
et ei paistnud leti tagant väljagi. “Nüüd käib ta juba gümnaasiumis,” jutustab Ülle. “Kunagi töötasin pikalt Ristikheina
poes Kadriorus. Üks noormees
tuli siia ja küsis: “Kas Ristikeheina pood on nüüd siin?” Tema oli siis väike, käis 21. keskkoolis ja mäletas mind! Küsisin kui vana ta on juba – 36-aastane! Selliseid armsaid hetki
on väga palju!”
Ühel jõululaupäeval kogunesid fännid Ülle kassa ümber,
laulsid ja andsid lilled, 100-eurose, ning klientidelt kokku kogutud soojad sõnad. Ülle poetas liigutuspisaraid. Teine unus-

tamatu juhus oli, kui restoran
Paat tegi talle kingituse. “Kutsus naistepäeval lõunale, koos
juhatajaga läksime, sõime kõhud täis ja siis anti mulle veel
kingitus ka. Panin karbi laua
peale. Ega ma ei vaadanudki
sinna sisse enne kui autosse läksime – siis alles avastasin, et
püha müristus, kõrvarõngad! Ma
poleks osanud oodata, lõuna
oli juba isegi kingitus. Tundsin
ennast printsessina, kui sisse
läksin, nad kohe ootasid. Väga
armas!” Kõrvarõngad säravad
kõrvas Ülle naeratusega võidu.
“Kui meil kauplus peale
remonti uuesti avati, siis kuulsime hommikust õhtuni: oh,
kui ilus! Lõpuks ometi nii ilus
pood! Küla ilusaim pood pidi
meil olema. Kes käivad ka vahepeal mujal, ikka tulevad tagasi. Mõni klient ütleb, et tulebki vaatama, kas Ülle on oma
kassas või ei ole. Kui ei ole,
siis tema läheb ära.”
Kuulates Üllet klientidega
suhtlemas, saan aru, et nii ongi.
Väikese või vähemalt mitte nii
suure poe kordumatus peitub
suuresti selles, et leti taga seisab tuttav müüja, kelle näol särab naeratus ja kellel on alati
midagi head öelda. Pood pole
mitte hiiglaslik anonüümne kaubaladu, kus vajalikku otsides jalad rakku võib joosta, vaid hoomatava suurusega inimliku suhtluse ja hea tuju saamise koht.
Aga et see nii oleks, on vaja
Üllet ja teisi temasuguseid.
Kool saab läbi ja tulevad lapsed, ostavad limonaadi, kommi, kokat ja tšipse. “Mingi päev
pidi neil supipäev olema ja siis
tuleb lapsi rohkem, sest nad ei
armasta suppi. Mis mõttes?”
küsib Ülle. “Ma ei saa aru, miks
nad ei söö suppi, supp on väga
hea. Minu lapselapsed küll söövad. Ma ei ole veel kuulnud,
et nad seda või teist ei sööks.
Kõike söövad!”
Pensionini on Üllel veel kuus
aastat ja ta loodab, et saab niikaua Delices töötada. Kui tervis
lubab, tahab ta ikka tööl käia.
Ükskord oli Ülle aastavahetusel tööl. Enne uusaasta saabumist lasi kolleegid koju, et
ise lõpetab, kes siia ikka tuleb.
Aga just veidi enne uue aasta
saabumist tuli palju rahvast ja
järjekord venis pikaks. Kõik
avastasid järsku, et on vaja süüa
osta.
“Mulle meeldib, kui rahvast on palju! Siis läheb aeg
kiiresti. Kliendid on nii toredad! Aga sellist aega, kus poodi üle piirete tormi joosti nii
nagu Comarketis kunagi oli –
seda vist küll enam ei tule!”
Panen kaupluse lilla vesti
Ülle tooli seljatoele tagasi. Naised ütlevad, et tule aga tööle,
kassasse on inimest vaja. Sain
aimu, mis töö see selline on. Ja
ka sellest, miks Ülle müüjana
nii populaarne on.
“Raske töö? Ei, mis siin rasket on? See on tore töö,” ütleb
Ülle.

Annika Koppel
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Ehe annab välimusele viimase lihvi
Kaunis Marilyn Monroe
laulis kunagi oma hittloos, et teemandid on
tüdruku parimad sõbrad.
Kuna märtsikuus saavad
naised tihti lisaks meeldivale tähelepanule ka
kauneid kingitusi, uurisime Viimsi Keskuse
Goldtime’i juveelikaupluse juhatajalt Irena
Aleksandrovalt, millised
ehted praegu moes ja
mida viimsilased eelistavad – kas teemante või
hoopis midagi muud.

Millised on hetkel trendikamad ehted?
Klassikalised kuld- ja hõbeehted on alati moes. Meie valikusse on lisandunud ka uued
ja trendikad vääriskivid nagu
roosa kvarts ja valge topaas
ning neid leidub nii kuld- kui
ka hõbeehetes. Need imelised
kivid on tänu oma õrnadele toonidele ning lummavale läikele
vallutanud paljude naiste süda-

med. Valikus on ka uhked kevadised äratajad – keraamilised
ehted. Mõnusa kõrgläike ja tugevusega valge keraamika nii
hõbedas kui ka roosa kulla
nüanssides on selle kevade must
have!
Kevadel on trendikad ka pastelsetes mündirohelistes ja roosades toonides ehted, mida leiab
näiteks Ti Sento Milano ja Michael Korsi kevadkollektsioonides.
Mis määrab ehete puhul
nende väärtuse?
Ehete väärtust saab mõõta
erinevalt – tähtsaim on emotsionaalne väärtus ning selle annab ehtele iga inimene ise, seostades ehet positiivsete ja soojade emotsioonidega. Tehniliselt
poolelt on peamine ehete väärtuse määraja materjal – kas kuld
või hõbe ning kindlasti ka vääriskivi, mis kaunistab ehet. Väärtuslikumad kivid on briljandid,
rubiinid, smaragdid ja safiirid.
Mille järgi naised ehteid
valivad?

Paljusid maailmas tuntud brände
on võimalik soetada ka Viimsist –
Skagen, Fossil, Pilgrim, Michael
Kors, TiSento.

Iga naine on individuaalne
ning kõige parem viis oma individuaalsuse väljanäitamiseks on
ehe. Klassikalise stiili austajad
pööravad tähelepanu pigem tagasihoidlikele ja kindlate vormidega ehetele, milleks on näiteks briljandiga või vääriskiviga väiksemat sorti kõrvarõngad
või minimalistlikus stiilis käe-

ehe. Julgemad naised aga eelistavad suuremaid ehteid ning värvikaid kive. Igaühel meist on
oma visioon sellest õigest ehtest ja me tunneme selle kohe
ära – proovides või märgates seda vaateaknal. Ehe annab alati
viimase lihvi kogu välimusele
ja paneb justkui i-le täpi.
Milliseid ehteid viimsilased eelistavad?
Viimsilased, nagu ka paljud teised eestlased, on väga
teadlikud moest ja uutest trendidest, aga nende selge eelistus
jääb siiski klassikalistele kuldja hõbeehetele. Maailmas tuntud brändid ei jää samuti märkamata: Skagen, Fossil, Pilgrim ja loomulikult ääretult populaarne Michael Kors. Kindlasti on siinsele elanikkonnale
südamesse pugenud ka Ti Sento Milano ning oma personaalse ja isikliku ehteloo saavad
luua kõik Nominationi austajad.
Kui palju on ehteostjate
hulgas mehi?
Meesterahvad külastavad

meie poodi aina tihedamini ja
see on hea märk – järelikult mehed on aastatega muutunud julgemaks ja teadlikumaks. Nad
soovivad oma kallimatele teha
tähenduslikke kingitusi ja ehted annavad selleks suurepärase võimaluse. Väga oluline on
leida just “see õige”.
Kuidas ehteid hooldama
peab?
Ehted on osa meist, meie
elust ja meie isiksusest. Samuti nagu me ise, tahavad ka juveelid hoolt ja pühendumist. Kõige olulisem reegel – ehted on
viimased aksessuaarid, mis kodust väljudes endale külge pannakse ja esimesed, mis koju
Märtsi lõpuni on Goldtime’i kaupluses eripakkumine klassikalistele kuldkettidele: kollasest, roosast
ja valgest kullast valmistatud kuldketid on 20%
soodsama hinnaga. Tule ja
löö end kevadeks särama!

Viimsilane osaleb telesaates “Klassikatähed”
2014. aastal Viimsis keskkooli lõpetanud ja täna
Sibeliuse akadeemias
õppiv Mikk Langeproon
osaleb ETV telekonkursil
“Klassikatähed 2016.“
Osalejad peavad end näitama
efektse virtuoosina, esitades
unustamatut meloodiat. Nad peavad olema kohanemisvõimelised ja leidlikud, musitseerides
koos ootamatute lavapartneritega, esitades klassika- ja pophittide töötlusi. Erinevates voorudes on noortel muusikutel
täita ka vaimukad lisaülesanded.

8 finalisti

Viimsilase Mikk Langeprooni
(akordion), kes igapäevaselt õpib

Palju edu Mikk Langeproonile!
Foto Krõõt Tarkmeel

Soomes Sibeliuse akadeemias,
unistuste maa on USA ja unistuste saal Carnegie Hall. Lähemaks ja rohkem käega katsutavamaks unistuseks on aga soov

mängida ERSO-ga. See soov
võib täituda juba “Klassikatähtede” saates!
Kristiina Rokashevich (klaver) elab ja õpib juba kuuendat
aastat Londonis. Nüüd, märtsis, sõidab ta Eestisse tihedamalt kui varem. Loomulikult selleks, et osaleda “Klassikatähtede” saates.
27. märtsil 18-aastaseks saav
Jakob Peäske (fagott) on seekordne “Klassikatähtede” pesamuna. Kuigi Jakobi mõlemad
vanemad on muusikud, sai ta
tõuke tõsisemateks muusikaõpinguteks hoopis oma sõbralt.
Eelnevalt oli Jakob kirglik jalgpallifänn.
Merike Heidelberg (vioola)
asus pärast G. Otsa nimelise muusikakooli lõpetamist õppima Tal-

linna Tehnikaülikoolis arvutisüsteeme, omandades sellel erialal bakalaureuse kraadi. Nüüd
on Merike aga taas muusikaõpingute juures tagasi.
Rakverest pärit Jaan Mesi
unistas algul küll kitarri- või saksofoniõpingutest, aga kuna kohad nendele erialadele muusikakoolis olid täis, siis sattus
poiss trompetit õppima ning pole seda kunagi kahetsenud. Nüüd
tunneb Jaan, et pidulik ja uhke
kõlaga trompet on ta parim sõber.
Karl Johan Kullerkupp on
pärit ülikoolilinnast Tartust, kuid
praegu elab ja õpib Tallinnas.
Pikka aega oli noormehe suurim rõõm laulmine, nüüd on
selle koha tema südames hõivanud löökpillid.

Silvia Ilves on kokku juba
17 aastat tšellot mänginud. Praegu õpib ta tšellomängu Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias.
Silvial on ka kaks poega ning
tema enda sõnul on ta eluperioodides olnud rohkem värve
kui vikerkaares. Lisaks tšellomängule jumaldab Silvia ilusaid kleite.
4-aastaselt klaveriõpinguid
alustanud Sten Heinoja treenib eelmisest aastast oma kätt
Londoni kuninglikus muusikakõrgkoolis Royal College of
Music, kus talle võimaldati täisstipendium magistriõppe läbimiseks. Klaverimängu harjutamiseks kulub Stenil päevas
vähemalt kuus tundi. Steni sõnul on pianisti elukutse parim,
mida ta oskab ette kujutada.

jõudes eemaldatakse. Tagamaks
ehete ja ehtekivide pikaajaline
sära, tuleks vältida kindlasti vee-,
spaa- ja saunaprotseduure. Ehete hooldamisel peab arvestama
materjaliga, sest iga materjal
soovib erihoolt. Kosmeetika, parfümeeria ja kodukeemia võivad ehteid kahjustada ja on
kõige ohtlikumad. Eriti tundlikud on looduslikud pärlid, millele tekkivad kahjustused võivad olla püsivad. Soovitame kasutada poleerimislappi või spetsiaalseid puhastusvahendeid, mida pakuvad kõik suuremad juveelikauplused. Iga ehtekandja
võib alati pöörduda Goldtime´i
kauplusse küsimustega ehete
hoolduse osas. Klienditeenindaja räägib täpsemalt, millistele aspektidele tuleb tähelepanu
pöörata ja igale ostjale anname
alati kaasa ehte hooldusjuhendi. Lisainfot ehete hooldamise
kohta võib leida Goldtime’i kodulehelt www.goldtime.ee rubriigist “artiklid”.

Hebe Paas

Klassikatäht 2016

Finalistide galakontsert ERSOga, Olari Eltsi dirigeerimisel,
toimub Estonia kontserdisaalis
20. aprillil. Lisaks žüriile saavad arvamust avaldada ka televaatajad ning just publik on see,
kes otsustab, kellest saab Klassikatäht 2016. ETV telekonkurss “Klassikatähed 2016” on
eetris pühapäeviti 18.40. Huvilistel on unikaalne võimalus registreeruda saate publikuks ning
stuudios kohapeal oma lemmikule pöialt hoida. Registreerumine ja lisainfo: www.etv.ee/
klassikatahed. Saatesari valmib
Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.

Kristel Üksvärav
Klassikatähed 2016 infojuht
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Viimsi valla kultuurikalender
25. märts – 10. aprill
Jumalateenistus
25. märts kell 11
Suure reede liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Suure reede jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 11
Suure reede jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Lastehoid teenistuse ajal
kell 20
Suure Reede Tenebrae jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. märts kell 7
Ülestõusmispüha Viimsi
koguduste ühine päikesetõusu
jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kiriku
vastas mere ääres		
kell 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Teenistuse ajal on lastehoid
kell 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Toimub pühapäevakool lastele
kell 13
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
31. märts kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Toimub pühapäevakool lastele
kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Teenistuse ajal on lastehoid

kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. aprill kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. aprill kell 11
Jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Pühapäevakool lastele
kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Toimub pühapäevakool lastele
Teater
25. märts kell 18
27. märts kell 18
6. aprill kell 19
10. aprill kell 19
Muusikal “Perekond Addams“
Viimsi huvikeskuses
Piletid 5 €; 10 €; 15 € (Piletilevis ja huvikeskuses)
Näitus
al 17. märts
Stendnäitus “Kaart ja Kaart –
ajareis Tallinnas“
Viimsi raamatukogus
23. märts – 30. aprill
23. märts kell 19
Linda Anstali näituse “Passages
ja Paysages“ avamine
Maastikumaalid, akvarellid, fotod
Viimsi huvikeskuse aatriumis
29. märts kell 19.15
Näituse “Piirideta meri“ avamine
Rannarahva muuseumis
www.rannarahvamuuseum.ee
10. aprill kell 12
Naima Neidre näituse avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
www.viimsijaakobikirik.ee

1.–28. aprill
Raamatuväljapanek täiskasvanutele: “Klassikaline kirjandus
– väärt valik alati“
Randvere raamatukogus
4.–29.aprill
Koomiksikogude väljapanek
lastele: “Naer on terviseks“
Prangli raamatukogus
Kuni 30. aprill
Linda Anstali näitus (maastikumaalid, akvarellid, fotod)
Viimsi huvikeskuses
www.huvikeskus.ee
Loengud, vestlusõhtud
26. märts kell 12
Vestlusring: 60+ lõunasöök
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Registreerimine: tel 5513 614
29. märts kell 19
Vestlusõhtu: Metsarahva
mõtisklused
RMK Viimsi looduskeskuses
Üritus on tasuta!
Lisainfo: tel 5340 7513 või
viimsi.looduskeskus@rmk.ee
30. märts kell 17
Vestlusõhtu: Reisimuljed Kariibimere saartelt – Enn Teimann
Viimsi päevakeskuses
kell 18.30
Loeng: Kevadine suurpuhastus
organismis
Viimsi huvikeskuse kohvitoa
II korrusel
10 € (kohapeal)
Registreerimine: tel 5667 9228,
kadripo@hotmail.com
31. märts kell 19
Reisijuttude õhtu: Timo Palo
Rannarahva muuseumis
3 € (kohapeal)
www.rannarahvamuuseum.ee
1. aprill kell 13
Vestlusõhtu: Naljapäev –
külas on Peeter Kaljumäe
Viimsi päevakeskuses

2. aprill kell 11
Vestlushommik: Naiste hommik
Rannarahva muuseumis
4 € (kohapeal)
www.facebook.com/naistehommik

Sport
3. aprill kell 16
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – Tartu JK Welco
Viimsi staadionil
www.mrjk.ee

3. aprill kell 17
Vestlusring: Kohvik keskealistele peredele
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Registreerimine: tel 5662 1297
Vestlusring on ilma lasteta!

10. aprill kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – Tartu JK Tammeka U21
Viimsi staadionil
www.mrjk.ee

5. aprill kell 18
Kirjandusõhtu: “Hümnid ja
eleegiad”
Luulet ja proosat esitavad
kirjanikud Kärt Hellerma ja Kai
Aareleid
Muusikalisi vahepalu esitavad
Viimsi Muusikakooli õpilased
Hannah Tuulas (viiul) & Kelly
Johannes (kitarr)
Viimsi raamatukogus
6. aprill
Loeng: 10 lauset, mida kristlased ei peaks kasutama 3
Viimsi Vabakoguduse kirikus
Registreerimine: tel 5662 1297
Loeng on ilma lasteta!
7. aprill kell 18.30
Töötuba: Vegansalatite praktiline koolitus
Viimsi huvikeskuse kohvitoas,
II korrusel
17 € (kohapeal)
Registreerimine: tel 5667 9228,
kadripo@hotmail.com
www.huvikeskus.ee
kell 19.00
Kogukonna Klubi Vestlusõhtu:
Jüri Luik
Rannarahva muuseumis
3 € (kohapeal)
Registreerimine: anu@rannarahvamuuseum.ee
www.rannarahvamuuseum.ee
8. aprill kell 18
Vestlusring: Noorte õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
				

Lastele ja noortele
28. märts kell 17
Filmiõhtu “Wassup Rockers” +
popkornikohvik
Viimsi noortekeskuses
Soovitav alates 12. eluaastast!
29. märts kell 10
MLA Viimsi Lasteaiad “Simmo
ja Sanne Teatrifestival”
Viimsi huvikeskuses
kell 15
Andra meisterdamisnurk
Randvere noortekeskuses
kell 16
Kokandus: Isabel ja Kristi teevad
saksapärast toitu
Viimsi noortekeskuses
1 € (kohapeal)
30. märts kell 15
Ehete meisterdamine
Randvere noortekeskuses
31. märts kell 15
Kokandus
Randvere noortekeskuses
kell 17
Ligretto turniir
Viimsi noortekeskuses
1.–28. aprill
Raamatuväljapanek lastele:
“2. aprill – rahvusvaheline
lasteraamatupäev“
Randvere raamatukogus
Varia
25. märts kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm: DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine:

tel 5628 2261
Blac Rose Pubis
26. märts kell 10
2. aprill kell 10
9. aprill kell 10
Viimsi taluturg
Viimsi vabaõhumuuseumis
helen@rannarahvamuuseum.ee
www.rannarahvamuuseum.ee
26. märts kell 12
Kevadine perepäev
Viimsi vabaõhumuuseumis
Kell 12–14 on sissepääs
muuseumisse tasuta!
www.rannarahvamuuseum.ee
kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm: Kosmikud ja
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Blac Rose Pubis
1. aprill 21
Black Rose meelelahutusprogramm: Kolumbus Kris ja
DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Blac Rose Pubis
2. aprill kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm: DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Blac Rose Pubis
8. aprill kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm: Laura, DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Blac Rose Pubis
9. aprill kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm: DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Blac Rose Pubis

Marje Plaan

kultuuritöö koordinaator
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Kikkpoksijate edu
Tondiraba jäähallis toimunud rahvusvahelisel
kikkpoksi turniiril võitsid Viimsi tiigrid kolm
kuldmedalit ning Raul Esko, Romet Esko ja Maikel
Astur krooniti WAKO Balti meistriteks 2016.
“Aasta esimeselt rahvusvaheliselt suurvõistluselt kolm kulda koju tuua on väga hea tulemus,” sõnas võistluste lõppedes rõõmsalt Viimsi Tigers Gymi peatreener Ivo Pukk.
Antud tulemus on seni kõrgeim ja parim tulemus, mis
Viimsi Tigers Gymi sportlased on võistlustelt saavutanud.
“Rasked treeningud ja tugev töö tõid ka soovitud tulemused. Treenisime antud võistlusteks tiimiga väga korralikult, lihvisime tehnikat ja paremat üldfüüsilist 10–12
korda nädalas. Võitlusspordis võidab see sportlane, kes
tahab ja töötab rohkem kui vastane,” täiendas treener.
Kaksikud vennad Raul ja Romet Esko võistlesid mõlemad juunioride klassis kehakaalus kuni 63,5 kg. Romet
võistles k-1 stiilis ja Raul võistles low-kicki stiilis. Romet
Esko tuli aasta alguses Tallinna meistriks poksis 2016.
Maikel Astur võistles kehakaalus kuni 75 kg ning tema
vastased olid First Fighting Clubist ja Tallinna Taipoksi
Klubist. Maikel pidas maha tugevad lahingud ja võitis
igati teenitud esikoha. Noormees on olnud edukas ka varem. Näiteks möödunud aasta lõpus osales ta Taimaal Max
Muay Thai sarjas, kus võitis oma vastast I roundis KO-ga.
“Tase oli võistlustel hea ja võistlejaid oli kohal kõikidest Balti riikidest ja Soomest, Valgevenest, Poolast ja
Venemaalt. Saime hea tulemuse kirja ning tunnustust, et
meie tiigrite tase läheb aina ülesmäge. Viimsi Tigers Gymi
sportlased võistlevad edukalt lisaks kikkpoksile ka poksis
ja taipoksis. Sel hooajal alustasime ka MMA ehk vabavõitluse treeningutega.
Tahame võita Viimsile Tigers Gymile Euroopa ja maailmameistri tiitleid juba lähitulevikus, tugevad treeningud
ja raske töö käib selles suunas,” sõnas klubi juht ja treener
Ivo Pukk optimistlikult.
Viimsi Tigers Gym tänab oma toetajaid, tänu kellele
on teoks saanud treeningud ja treeninglaagrid: Freselle
Logistics, Capital Mill, Laki Logistics, Abiveod.

Viimsi Tigers Gym

Kuldmedaliga tunnustatud kaksikvennad Raul ja Romet
Esko koos treeneri Ivo Pukkiga. Foto erakogu

Indrek võtab kaalust alla / 8

www.myfitness.ee/Indrekublogi

Tervislik paalia medaljon salatipadjal on kasulik kõigile.

Viimaste kuude jooksul on Indreku kaal vähenemas ja tervis igati
paranemas. Fotod erakogu

Kaalul on 83,9 kg!
(Eelmine tulemus oli
86 kg.)
Rõõmustavad sõnumid. Tundub, et kevad sai ka minu kätte. Olen järjekindlalt jätkanud
jõu- ja intervalltreeningutega.
Raskused sätin treeningu käigus vastavalt tundele.
Nagu Kaspar õpetas, kui
tunned, et eelmine raskus on
juba kerge, võta järgmine. Ega
ma seal kellegi teise jaoks ju
ei käi – ikka enda jaoks. Ta ise
oli vahepeal Aasia päikese all
patareisid laadimas, mis on samuti oluline. Mina võtan oma
toidukava juurde lisaks D-vitamiini pärleid ja teen seda veel
ilmselt suisa aprilli lõpuni.
See vähene päike ei täida veel
lõpuni oma ülesandeid. Eriti
rõõmsad uudised lisaks vererõhu langusele on nüüd lõpuks
ometi muudatused kaalul.
Viimase kaalumise tulemus

oli 83,9 kg ehk siis ikka ja taas
sain kinnitust, et kõik mulle rahustuseks räägitu peab paika.
Öeldi, et alguses kaal natuke
kukub, siis seoses lihaskasvuga
jääb seisma või tuleb isegi juurde ning seejärel algab uus langusperiood.
Toidust olen ära jätnud igasuguse jahu ning naudin selle
asemel nii ahjus küpsetatud
köögivilju kui värskeid salateid. Kala olen hakanud sööma
rohkem kui varem. Proovin
järjest erinevaid kalu ja ka see
on inspireeriv, sest toidulaud ei
jää ühekülgseks.

Paalia medaljon

Seekord sain kodusest Pepekalast midagi eriti põnevat ja hõrku – paalia ehk mägihõrnas.
Tegemist on lõheliste perekonnast pärit kalaga, mis välimuselt sarnaneb forelliga, kuid mis
maitseb hõrgumalt.
Eemalda fileest luud. See-

järel lõika fileest ca 5 cm laiused tükid. Siis tee täpselt keskelt (ca 2,5 cm pealt) sisse õrn
lõige kuni nahani ja kui nüüd
tõstad kala üles, saavad nahaga osad kokku ning sul on perfektne medaljon. Soojenda pann
keskmise kuumuseni, pane pannile korralik supilusikatäis taluvõid ja lase see pärast sulamist õrnalt särisema. Medaljon
aseta pannile avatud lõikeosa
allapoole, sest see aitab edaspidi praadimisel medaljonil ku-

ju hoida. Maitsesta õige pisut
soolaga. Prae ca 1,5–2 minutit
kummaltki poolt. Kui või pannil suitsema kipub, alanda kuumust või tõsta korraks suisa
pann pliidilt eemale. Küpsetatud kala aseta salatipadjale taldrikul ning purusta peale pisut
musta pipart. Ja kõige lõpuks
pigista sidruniviilust mahla nii
kalale kui ka salatile.

Salat

Kasutasin frillice salati ja mangoldi (lehtpeet) lehti, mille juurde lõikusin paprikat. Viskasin
sisse lusikatäie päevalille- ja
kõrvitsaseemneid. Soovi korral pigista peale sidrunimahla
või tilguta balsamico kastet. Kui
on käepärast, siis võid pannil
pruunistada pisut väikseid terveid kobartomateid, aga ei ole
tingimata vajalik.
Head isu ja kohtume trennis!

Indrek Kaing

Spordist tulekul
n 3.

aprillil kell 16 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine Viimsi JK – Tartu JK Welco.
n 10. aprillil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine Viimsi JK – Tartu JK Tammeka U21.
n 22.–24. aprill toimub Viimsi Kooli spordikompleksis, Haabneeme ja Randvere koolis Viimsi kevadturniir korvpallis.
n 24. aprillil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev II.
n 5. mail kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine
Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II.
n 6. mail toimuvad Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi valla
meistrivõistlused ujumises.
n 15. mail algusega kell 9 toimub Viimsi poolsaarel MyFitness Viimsi Jooks. Lisainfo ja registreerimine: www.myfitness.
ee/viimsijooks.
n 22. mail kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine
Viimsi JK – Tallinna FC Flora U19.
n 22. mail toimub Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi 3x3
korvpalliturniir.
n 4. juuni toimub Viimsi poolsaarel VI Viimsi Rattaretk.
n 8. juunil kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallikohtumine
Viimsi JK – Viljandi JK Tulevik II.
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ERAKUULUTUSED
TEENUS
n Kogenud

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Käimas on Kesk-Aasia lambakoera kutsikate
broneerimine.

Parim tark ja truu sõber ning kaitse Teie perele ja kodule!
27.01.2016 sündinud kutsikate vanemad on ema Multi
Ch, isa Ch (Venemaalt).
Loovutamine alates 27.03.2016. Vaktsineeritud, kiibistatud, vet.pass, EKL tõutunnistus, vajadusel nõu ja abi kasvatamisel.
Info tel +372 5648 4817.

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 5670 3447.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias.
Kodumeistri teenused. Lumekoristus. Tel 5139
437, e-post igor@infinitas.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töö-tame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Üldehitus ja remonttööd. Helista julgelt ja
leiame koos lahenduse! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pikaajaline töökogemus. Tel 5216 037.
n Akende pesu, katuste süvapesu, veerennide
puhastus. Tuleme appi puhastustöödes igasse
maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, Uve.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb
teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole
vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin
erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates
22 eurost. Massööri tellimine reedu48@hotmail.com
või tel 5092 550, Reet.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Pikaaegse kogemusega aednik lõikab viljapuid,
hekke, ilupuid- ja põõsaid, teeb aiakujundust ja
kõiki haljastustöid. Tel 5564 7029.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlblikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele.
Tel 5322 6290.
n Kogemusega meistrid pakuvad Sulle kvaliteetset
köösneri teenust. Valikus on kõik, mida karusnahast
toota saab: kasukad, vestid, mütsid jne. Korrastame ja teeme parajaks ka vanu või lihtsalt moest
läinud esemeid. Telli täitsa uus või lase vana uueks
teha! Asume Tallinna kesklinnas, helista ja küsi
lisa tel 5645 2623.
n Kogemustega raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkvara, mis võimaldab vajadusel ka kliendil endal
müügiarveid teha ja kliendivõlgnevust jälgida.
Täpsemalt: rppidaja@gmail.com.
n Teostame ehitus- ja remonditöid – katused (kivikatused – tõrvapapp), räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad, siseviimistlus. Helistage ja leiame teile parima lahenduse.
Tel 5897 6656, e-post meelisehitus@gmail.com.
n Fassaadide ja sokli soojustamine, viimistlemine
ja renoveerimine. Huvi korral julgelt helistada!
Tel 5155 788.
n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pikaajaline töökogemus. Tel 5216 037.
n Muru niitmine ja õhutamine, võsa lõikus, hekkide
hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus,
ohtlike puude langetamine, lehtede koristus.
Tel 5886 6044, www.niidumeister.ee.
n Kogemustega meesmassöör (10 aastat tööstaaži)
tuleb oma massaažilauaga koju teile sobival ajal.
Massaaž hõlmab tehnikaid nii klassikalisest kui
spordimassaažist. Seansi hind 25 € /~1,5 h. Aja
broneerimiseks helistada tel 5615 3770.
n Paigaldame teie kinnistule vee ja kanalisatsiooni
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed
santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja suur
traktor, (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede
kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja septikute paigaldus. Garantii tehtavatele töödele 2 a.
Tel 5656 7690, Enno.
n Kevad on alanud! Iluaedade ja metsaparkide
hooldus. Viljapuude noorendus- ja kujunduslõikus.
E-post hrurmasarro888@gmail.com, tel 5861 0794.

n Väiksemad

ja suuremad ehitustööd kodus või
firmale: põhjalik, korrektne, koostöös läbi arutatud
töö. Mööbli paigaldamine, puutööd, remonttööd,
ehitustööd, aiad, põrandate paigaldus jms. Kogemus
restaureerimisel, pikaajaline töökogemus ja erialane ettevalmistus. Tel 5540 977, 5024 050, e-post
restaureerima@gmail.com.
n Puude hooldus- ja raietööd, prügivedu konteineritega 6–8 m3 (kandevõimega 5 t).Tel 5114 711,
www.muruekspert.eu.
n Üldehitustööd, suvilate, korterite remont, aedade
ja terrasside ehitus ja ka lammutustööd koos tehnikaga. Vt www.facebook.com/THDrumsOu.
n Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljastustööd, lammutustööd. Killustiku, freesasfaldi, liiva
müük. Tel 5361 3091, e-post madrus@solo.ee.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi – paigaldus ja müük.
Aedade ehitus, haljastus. Tegeleme tänavakivide
ja munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade
ehitusega ja haljastusega. 13-aastane kogemus
antud valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com,
www.kivivennad.ee. Tel 5519 855, 5588 842.
MÜÜK
n Müüa puitbrikett al 128 €/tonn, pellet premium
8 ja 6 mm, kaminapuud kotis, turbabrikett, paki
kaupa saab osta Vana-Narva mnt 9 a, Maardu,
tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee.
n Küte: 3 m ja halg 30-60 cm, hind al 16 €/rm;
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l traatvõrgus, al 1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm,
saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel.
Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda
tasuta. Tellimine tel 5198 9070, www.unitedexpo.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Püsiklientidel soodushinnad.
Tel 5252 632.
n Müüa kuivad, lõhutud küttepuud. Tasuta transport
Tallinnas ja Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad
lühikesed. Tel 5648 4838, e-post lehtpuukyte@
gmail.com.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092 936.
n Müüa soodsalt uued suverehvid 185/60R15 88H
XL MAXXIS. Tel 5041 389.
n Müüa küttepuud: kask 35 €/rm, hinnad koos
transpordiga. Tel 5062 645.
n Lõpumüük! Müüa kuivad küttepuud. Kuiv lepp
ja sanglepp 40 l võrkkotis. Halgude pikkus 30 cm.
Hind 1.80 €. Kuiv sanglepp lahtiselt, halgude pikkus
43–44 cm. Hind 39 €/rm. NB! Halgude otstel võib
esineda kerget hallitust, mis küttekvaliteeti ei mõjuta. Info ja tellimine www.BBQPuit.ee või
tel 5120 593.
n Müüa loomasõnnikut: 7 t – 150 €,15 t – 220 €;
mulda, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post
taluaed@hot.ee.
TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata: norsk112@hotmail.com.
n Annan

koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja
kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo
tel 5827 9084, Laur.

OST JA MUU
EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 3500 eurot. Tel 56260878, Eero.
n Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama õpetamine. Individuaaltunnid lugemis- ja
kirjutamisraskustega õpilastele. Tel 5059 605.
n Soovin üürida kolmetoalise või rohkemate tubadega väga heas korras majaosa või maja Viimsi
vallas. Tel 58 359 654, Enri Orav, e-post enriorav@
gmail.com.
n Kallid sõbrad ja külalised! Valmistame taimeja toortoitu (Facebook: Vihmavarju Kodukohvik).
Oleme aeg-ajalt Viimsi taluturul laupäeviti. Info ja
tellimine tel 5020 990, 5663 2761. Rõõmsa kohtumiseni!
n Ostan auto. Autol võib puududa tehniline üv,
kindlustus, sobivad ka avariilised ja riketega masinad. Kohapealne vormistamine ja sõiduki registrist
kustutamine: e-post: olavitamme@hot.ee,
tel 5671 3200.
n Ostan
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Lavendli pood
n Iga

päev leib, sai, pirukad ja kondiitritooted otse ahjust.

n Pakume
n Tule

laias valikus kulinaariatooteid nii pidu- kui argipäevaks.

külla ja vaata ka internetist www.lavendlipood.ee

n Meilt

leiad ka Mahemarketi parima valiku mahekaupu,
hinnad soodsad.
OOTAME TEID
Sõpruse tee 9, Haabneeme
Email: tellimine@lavendlipood.ee
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