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Talv oli tavalisest
pisut soojem
Riigi Ilmateenistus on võtnud kokku
detsembri, jaanuari ja veebruari ilmaandmed ning tõdeb, et hoolimata külmemast veebruarist oli tänavune talv
normist pisut soojem ja ka päikesepaistelisem.
Talve keskmine õhutemperatuur oli −2,4°C
(keskmine −3,3°C), kõige soojem talvekuu oli
detsember Eesti keskmise õhutemperatuuriga +1,3°C (norm −2,0°C)
ja külmem veebruar, mis
Eesti keskmine õhutemperatuur oli −6,9°C
(norm −4,5°C).
Esimene ports arktilist õhku jõudis KirdeEestisse 24. veebruariks, kus õhumassi temperatuur jäi alla −20°C. Järgmine juba ulatusliku
arktilise külma sissetung toimus 26.−27. veebruaril, siis jõudis meile −28 kuni −30-kraadine
õhumass. Edasi liikus see külm Lääne- ja KeskEuroopasse.
Esialgsetel andmetel jõudis tänavune veebruari kolmas dekaad kõikides ilmajaamades külma poolest esimese kuue hulka. Läbi aegade
kõige külmem veebruari lõpp oli tänavu Jõhvi,
Narva, Tartu Tõravere, Valga, Viljandi, Võru ja
Väike-Maarja ilmajaamades. Kuid see-eest pakkus veebruar meile ka enim päikesepaistet, mil
oli Eesti keskmisena päikest näha kogunisti
77,6 tundi (norm 61,2 tundi). Kogu talve jooksul paistis Eestis päikest keskmiselt 120,1 tundi (norm 112,2 tundi).
Foto Fotolia

Prangli jäävangid pääsesid
kopteri abiga mandrile

Mida õpib Kamille Saabre
lilledelt. Loe lk 9

Helikopter Robinson Pranglilt inimesi toomas. Foto Konstantin Sednev/Scanpix Baltics

Pärast 24. veebruari katkes
raskete jääolude tõttu laevaühendus Prangli saare ja
mandri vahel, mistõttu Eesti
100. sünnipäeva tähistama
läinud inimesed ei saanud
enam tagasi.
27. veebruaril ootasid 16 inimest
jäävangist päästmist. Viimsi vald
esitas ametliku abipalve inimeste
jäävangist päästmiseks. Lõpuks tuli appi õhuvägi, kes saatis saarele
inimesi tooma kopteri Robinson
R-44.
24. veebruaril tekkis Leppneeme – Kelnase laevaliinil kurseerival parvlaeval Wrangö tehniline rike, mis sai likvideeritud 26. veebruari õhtuks. Väljumine Leppneeme sadamast jäi aga ära kehvade
ilmastikuolude tõttu. Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi saatis
seetõttu õhuväe ülemale ametliku
taotluse, milles palus kopteriga appi tulla.

Heitlik ilm pärsib
laevaliiklust

“Et tagada Prangli saarele jäävangi jäänud elanike ja nende külaliste äravedu saarelt, palume teostada
kopteriga Robinson kuni 5–6 lendu marsruudil Prangli – Leppneeme sadam,” seisis taotluses.
Õhuväe kopteri lendude eest esitas õhuvägi Viimsi vallale arve vaid
kütusekulu katmiseks. Kopter tegi
kuus lendu Prangli saarele ning
toimetas mandrile kokku 16 inimest.
Valla jaoks oli esmatähtis toimetada saarele lõksu jäänud inimesed
mandrile, selleks tehtud lendude arv

ja maksumus olid teisejärgulised.
Kui jää peaks hakkama sõitmist taas segama, siis tegeleb vallavalitsus vajadusel uuesti kopterilendude korraldamisega. Uuesti liikuma pääses laev alles pärast tormi vaibumist 28. veebruari hommikul. Remondibrigaad käis laeva üle
vaatamas ja pisiparandusi tegemas
praktiliselt üle päeva. Lõppeval nädalal baseerus laev mandril Leppneeme sadamas ja sõitis muudetud
sõidugraafiku alusel, jälgides jääväljade liikumist.
Laevaliiklust võib häirida ka madal veetase. Näiteks 7. märtsil ei saanud reisiparvlaev Wrangö Kelnase
– Leppneeme liinil seetõttu sõiduautosid teenindada.

red ja hästi tublid. Kopterisõite on
tulnud ette ka varem. Oleneb jääoludest, kaheksa aastat tagasi oli
juhus, kus kolm kuud ainult kopteriühendus toimiski. Viimati käis
kopter saarel viis aastat tagasi regulaarselt.”
Wrangö pole jääoludesse just
kõigi sobilikum laev. Ehkki tavapäraselt peaks Wrangö paiknema
Kelnases, siis nüüd asub ta Leppneemes, sest seal on kergem remontida, kui taas tekib probleeme.
“Asjad hakkavad paika loksuma, sest kaubapäeval laev käis ja
saar sai varusid juurde,” loodab
Terje Lilleoks. “Ilmaolud paranevad, lõunatuuled on tulemas, olukord stabiliseerub.”

Meeleolud Prangli saarel

Politsei- ja Piirivalveamet
aitab

24. veebruaril valiti Prangli rahvamajas traditsiooniliselt saare sädeinimene ja see tiitel läks saarevanem Terje Lilleoksale. Oli meeleolukas õhtu ja esines ansambel Oravapoisid Setumaalt. Nemad pääsesid veel õhtul laevaga minema. Terje Lilleoksa sõnul oli inimeste jaoks
kõige raskem teadmatus, sest ei teadnud, millal minema saab – millal asju pakkida ja mida teha. Ühel küllatulnud perel jäi laps haigeks, sest
saarel oli ka gripipuhang ning tarvis
oli mandrile pääseda. Aga ka kohalikel elanikel, kes on ju harjunud,
et liiklus võib takerduda, hakkasid
varud otsa lõppema. Kopter oli saareelanikele vajalik, sest ei olnud teada, millal laev liikuma pääseb.
Kakskümmend aastat saarel
elanud Terje Lilleoks kiidab appi
tulnud kopterijuhte. “Juhid olid noo-

Politsei- ja Piirivalveamet on andnud teada, et juhul, kui ilmaolude

tõttu tavapärane saarte ja mandri
vaheline liiklus katkeb ja jäävangi
jäänud inimeste elu või tervis on
ohus, tuleb viivitamatult helistada
hädaabinumbril 112. Politsei- ja Piirivalveamet aitab ilmastikutingimuste tõttu jäävangi jäänud või metsa eksinud inimesi, kelle elu võib
ilma abita ohtu sattuda, samuti haigeid, kes vajavad kiiret transporti
meedikute hoole alla. Lisaks saab
lennusalga kopterit kasutada inimeste transpordiks saarelt mandrile, kui ilmastikutingimuste tõttu
laevaliiklus seisab ning inimesed
ei pääse koju või on vaja saarele
toimetada esmatarbekaupu ja toitu, kuid sellisel juhul tuleb teenuse
eest tasuda. Transpordilende saab
lennusalk teha vaid ajal, mil päästeoperatsioone või muid väljakutseid ei ole.

Viimsi Teataja

Wrangöl tuleb Kelnase sadamas manööverdada jääsupi vahel.
Foto Sadamakaamera

Valdo Jahilo

Viimsi Gümnaasium
ootab avaldusi
Sügisel alustav Viimsi riigigümnaasium
võtab soovijate sisseastumise avaldusi
vastu 9.−23. märtsil.
Sel sügisel alustab
tööd uus ning innovaatiline Viimsi Gümnaasium. Pakume
gümnasistidele võimalust õppida Eesti moodsaimas keskkonnasõbralikus koolihoones.
Meie kooli võtme-eesmärk on pakkuda
noortele tuge ja võimalusi 21. sajandi oskuste arendamisel. Meile on oluline, et noored ise osalevad otsuste tegemisel ning
enda koolikogemuse kujundamisel. Kooli
õppekava on võimalusterohke ja paindlik
– noorel on võimalik kombineerida oma
õpingud erinevatest ja just teda huvitavatest moodulitest ning valikainetest. Näited
meie põnevatest moodulitest: loodus, teadus, reaal, IT, inseneeria, teater ja muusika, kunst, meedia, ettevõtlus, kultuur ja
ühiskond jt. Valikainete seast leiate võõrkeeled, muusika ja tantsu, aga näiteks ka
giidinduse, riigikaitse ja projektijuhtimise.
Olete väga oodatud!
Informatsiooni sisseastumise kohta leiate veebiaadressilt https://vgm.edu.ee/vastuvott/. Küsimustele sisseastumise kohta
vastab meeleldi õppekorraldusjuht Ingrid
Hermet (e-post ingrid.hermet@vgm.edu.ee).

Viimsi Gümnaasium
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UUDISED
Moodustati uus üleriigiline omavalitsuste liit
27. veebruaril toimunud Eesti Linnade liidu
üldkoosolekul moodustati uus üleriigiline omavalitsuste liit – Eesti Linnade ja Valdade Liit
(ELVL).
Liidu liikmeteks on hetkel 72 kohalikku omavalitsust. Eesti Linnade ja Valdade Liitu kuuluvates omavalitsustes elab 98 protsenti Eesti elanikkonnast. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu valis juhatuse esimeheks Tallinna linnapea
Taavi Aasa, aseesimeesteks Pipi-Liis Siemanni
ja Mihkel Juhkami.
“Omavalitsusjuhtide koostööl on kandev tähtsus regionaalse arengu juhtimisel. Eesti Linnade ja Valdade Liit ei ole mitte kohalike valla- ja
linnajuhtide kogemuste, praktikate ja arendus-

te juhtimiseks, vaid organisatsiooni roll on olla
mõjus koostööpartner ka riigile,“ ütles Viimsi
vallavanem Siim Kallas liidu moodustamist kommenteerides.
ELVL-i juhatuse liikmeteks valiti lisaks Taavi
Aasale Võru linnapea Anti Allas, Kastre vallavanem Priit Lomp, Narva linnapea Tarmo Tammiste, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Võru linnavolikogu liige Anneli Ott, Rakvere volikogu esimees Mihkel
Juhkami, Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp, Pärnu abilinnapea Siim Suursild, Valga vallavanem Margus Lepik, Tartu linnapea Urmas Klaas
ja Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Viimsi Teataja

Harju maakonnaplaneeringuga kehtestati
Rail Balticu raudtee trassi koridor
Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018
käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu “Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“.
Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti
riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile.
Rail Balticu raudtee rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Balticu raudtee trassi koridorile Harju
maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast
kuni Rapla maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja
14.02.2018 Rapla maakonna osas maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoht samuti välja valitud. Rail
Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.
Raudtee trassi koridori asukoha määramisel
kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inimkui ka looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori pikkus Harju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi: Maardu linn,
Jõelähtme vald, Tallinna linn, Rae vald, Kiili vald
ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses
on 350 m, mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku
66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis võib
osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui raudtee
asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee rajamine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees. Tiheasustuses ning
kitsastes oludes on trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus on
kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus on planeeritud Tallinnasse. Planeeringuga
on ette nähtud võimalus korraldada tulevikus

Rail Balticu raudteel kohalikku rongiliiklust Tallinn – Rapla – Pärnu – Riia suunal. Selleks on Rail
Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks.
Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale jäävaid maaüksusi edasi kasutada
nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad kuni Rail Balticu
raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist tulenevad kitsendused raudteest ja selle kaitsevööndist.
Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast
ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on
toodud kogu planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna
põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) koostatud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate trassilõikude osas.
Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada
kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning
kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise
meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks.
Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes etappides on KSH aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehel http://www.
maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud Harju
maakonna alajaotuses.

Rahandusministeerium

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse
huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 602 8833, e-post annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 23. märtsil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Üleskutse inseneridele ja
ettevõtjatele
1. septembril 2018 alustavad esimesed lennud
Viimsi riigigümnaasiumis.
Kooli vastne direktsioon
on esitlenud meile oma
kavatsusi õppekavade
koostamisel.
Olime meeldivalt üllatunud, et
ühe valdkonnana alustavad ka
õppemoodulid, millised viivad
lähemale insenerielukutsele. Teisena üllatas meid aga see, et
vastne direktsioon on sõlminud
juba tõsised koostöölepped insenere koolitavate üli- ja kõrgkoolidega. Oleme kuulnud tänase valla juhtkonna ideest kujundada Viimsist tark vald. Tarka valda ilma kaasaegsete insenerideta on aga raske ette kujutada. Et valla ja vastse güm-

naasiumi jõupingutused leiaksid vastukaja ka tänaste vallas
tegutsevate ettevõtete juhtkondades, on meie ühine soov. Oleme leidnud kontakti juba 20
ettevõtja või inseneriga, kes on
valmis oma õlga uuele hariduskontseptsioonile alla panema.
Kui ka Teie olete nõus meiega
liituma, siis võtke ühendust
Mairiga e-posti aadressil mairi.
lembinen@rohuneeme.ee või
liituge Facebooki grupiga Viimsi insenerid. Kutsume teid esimestele ühistegevust kavandavatele ajurünnakutele ja ühistele tegemistele. Et saaksite oma
mõtteid seada, siis vajame:
1. Teie häid mõtteid õppekavade koostamiseks;
2. Teie kaasalöömist töövarjupäevade korraldamisel;

3. Teie heasoovlikku suhtumist õpipoiste ja sellide rakendamisel tegevinseneride kõrval suviti;
4. Teie häid ideid koolitüdrukutele ja -poistele jõukohaste
insenerülesannete leidmiseks, et
koolitus pelgalt akadeemiliseks
ei kujuneks, vaid oleks põimitud aktiivse tegevusega Viimsi
ettevõtete tarvis, kuni õpilasfirmade loomiseni välja.
Teie konstruktiivsele koostööle ja aktiivsele kaasamõtlemisele lootes,

Mairi Lembinen
Ehitusinsener ja Rohuneeme
külaseltsi juhatuse esimees

Enn Tammaru
Eesti Ehitusinseneride Liidu
kutsekomisjoni ekspert

3

VIIMSI TEATAJA 9. märts 2018

UUDISED

Hooandjas kogutakse raha
Keri saarel piirivalve maja
akende uuendamiseks
Soome lahes, 6,5 km
Prangli saarest põhjapool,
asub Eesti üks põhjapoolsemaid saari – Keri saar.
Saar, mille pindala jääb
alla 3 hektari ning mis on
suures osas kaetud munakivide ning kruusaga, on
omanud suurt tähtsust
lugematutele meremeeste
põlvkondadele.

Seda siis tänu Peeter I poolt
1719. aastal asutatud Keri majakale. Olles üleüldse üks esimesi Läänemere majakaid, saab
Keri majakas järgmisel aastal
tähistada juba oma 300. sünnipäeva.
Tänasel päeval haldab Keri
saart MTÜ Keri Selts, kel on
sõlmitud vastav rendileping Veeteede Ametiga. Selts püüab saarel leiduvatele hoonetele rakendust leida, samas neid jõudumööda renoveerides. Kevadest
sügiseni kestval navigatsioonihooajal organiseerib Keri selts
saarele ka vabatahtlikud saarevahid, kelle peamine eesmärk
on hoida saar asustatuna, vastavalt oma oskustele kõpitseda
mõne kõpitsemist vajava ülesande kallal ning olla rõõmsameelne ja pädev inimene vastu
võtmaks saarele saabuvaid külalisi.
Keri elu epitsenter on 1960ndatel ehitatud piirivalve maja.
Seal asuvad nii muuseum kui
ka ööbimisruumid saarevahtidele ja külastajatele. Et maja on
aastakümneid kannatanud karmi merekliima käes, siis jõudis
2007. aastal kätte hetk, kus hoone sai uue katuse. See peatas
maja kiire lagunemise veekah-

Peahoone aknaklaasid on katki ja raamid mädanenud. Akende
uuendamiseks kogutakse Hooandjas raha. Foto Hooandja

1803. aastast pärit karahvinikujuline Keri majakas. Foto Endel Lepik

justuste läbi ning võimaldas
alustada remonttöödega siseruumides, tänu millele on saar ja
maja endiselt parimal moel saarelistele ja merehädalistele varju pakkuda saanud.
Aastate vältel tehtud tööd
on Keri saare saarevahtidest ja
nende sõpradest moodustanud
hästi toimiva ning motiveeritud
kogukonna, kes on olnud valmis saare hüvanguks panustama enamat, kui võiks eeldada.
Siiski võib ka sellest teinekord
väheks jääda...
Tänaseks on tekkinud uus
valukoht, mis nõuab, et temaga
tegeletaks. Selleks on peahoone aknad. Aknaklaasid on purunenud, raamid mädanenud.
Ühtegi akent ei ole võimalik
enam avada, sest see tähendaks
aknast ilmajäämist. Selline seis
ilmestab pea kõiki 27 akent.
Mis tähendab, et vesi on jälle
leidnud tee siseruumidesse.
Keri vabatahtlikke ning Keri
fänne on rõõmustavalt suurel
hulgal. Mis ei tähenda, et neid
ei võiks olla veel palju rohkem.
Vaatamata oma väiksusele on
Keri saare süda suur ning mahutab väga palju inimesi. Üks
väga lihtne, kuid äärmiselt tänuväärne samm oleks toetada
Keri saare akende projekti Hooandjas. Eesmärgiks püstitatud
summa on 7500 eurot, mis sisaldab nii akende tootmist, transporti saarele kui ka paigaldust.
Ja seda ainult ühel eesmärgil –
et Keri saar saaks ka edaspidi
merehädalisi ning külalisi soojalt ja rõõmsalt tervitada.

MTÜ Keri Selts

Viimsit tutvustati Helsingi paadimessil
Viimsi vallavalitsuse
esindus käis PõhjaEuroopa suurimal paadimessil Vene Bat 2018,
mis toimus 9.–18. veebruaril Helsingi messikeskuses.
Viimsi vald oli esindatud projekti 30 MILES raames. Messil
tutvustati Kelnase ja Leppneeme sadamate pikaajalisi perspektiive ja võimalusi täna Prangli saare külastamiseks ning saare eluoluga tutvumiseks. Igaaastaselt külastab messi 60 000
–70 000 purjetamise ja mereturismi huvilist. Soome lahe idapoolse mereturismi teenuste ja
sadamate arendamise projekti
30 MILES raames parandatakse väikesadamate taset ning nende pakutavaid teenuseid. Hetkel pole väikesadamate võrgustikku, mis pakuks heal tasemel
teenuseid ja kaikohti mereturistidele. Väikesadamad muu-

Esta Tamm paadimessil Viimis valda esindamas. Foto erakogu

davad iga piirkonna atraktiivsemaks, nii ongi projekti idee
luua väikesadamate võrgustik
iga 30 meremiili tagant. Samuti järgitakse keskkonna jätkusuutlikkust kõikides plaanides,
soovitustes, kontseptsioonides

ja investeeringutes.
Projekti arenduste tulemusena tõuseb 12 väikesadama teenuste tase Soome lahe idaosas.
Teenuste info sadamates nagu
ka juurdepääsu info on kättesaadav kõigile.

30 MILES projekti partnerid Soomes on Kotka Maritime
Research Association Merikotka,
Kymenlaakso University of Applied Science, Helsingi ülikool,
Cursor Oy and Posintra Oy. Eesti poolelt on partnerid Ida-Viru
Ettevõtluskeskus, Eisma sadam,
Viimsi omavalitsus, Eesti Meremuuseum, Narva linna arendus- ja majandusosakond ning
Narva-Jõesuu omavalitsus.
Assotsieerunud partnerid on
Lääne-Viru maavalitsus ja Soome purjetajate ja paadiomanike föderatsioon. 30 MILES-i rahastab Interreg Central Baltic
2014–2020 Programme and Regional Council of Southwest Finland. 2015. aastal alanud projekti kogumaksumus on 3,3 miljonit eurot ja see lõpeb 31. augustil.

Esta Tamm

Erik Vest valiti Pirita
aasta inimeseks
Pirita linnaosa valitsus kuulutas Pirita aasta inimeseks 2017 Erik Vesti, keda tunnustati aktiivse
osalemise eest kogukonna elu edendamises.
Vabariigi juubeliaastal otsustas Pirita linnaosa valitsus taaselustada Pirita aasta inimese
konkursi, mille eesmärk on
tunnustada linnaosa elanikku,
kes on viimase aasta jooksul
teinud midagi meeldejäävat ja
Erik Vest Pirita aasta
olulist Pirita linnaosa ja koguinimese tiitli vastuvõtmisel. konna heaks.
Foto Tiit Mõtus
“Vastavalt komisjoni otsusele sai tiitli omanikuks Erik Vest, kes on aastate jooksul
panustanud linnaosa arengusse vabatahtliku tööga,” ütles
linnaosavanem Alina Tubli.
Erik Vest töötab Viimsi vallavalitsuses keskkonna- ja
planeerimisameti juhatajana ning on Mähe Seltsi asutaja
ja juhatuse liige. Kodanikuaktivistina on ta pikaaegne Pirita Sügisjooksu eestvedaja, haldab sotsiaalmeedia lehekülge Pirita Inimesed, mille abil vahendab järjepidevalt
informatsiooni linnaosa kohta.

Viimsi Teataja

Päranditegijate konkurss
23. aprillini on noored oodatud jäädvustama oma kodukoha pärandobjekte, parim meeskond saab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames toimuva Päranditegijate konkursi võitjana sõita auhinnareisile Strasbourgi.
Oodatakse lugusid materiaalsest kultuuripärandist ehk kõigest sellest käega katsutavast, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks
võib olla vana linnusease, vanavanemate ehitatud maja või
mõni päris väike asi: tööriist, rõivaese, ehe, kunstiteos, sõiduk.
Millal need hooned ehitati ja miks need ära lagunesid? Millisteks tegevusteks on seda eset varasemalt kasutatud? Mida
need tänaste noorte jaoks sümboliseerivad ja millist tähendust kannavad?
Päranditegijate konkursil osalemiseks tuleb esitada jagamist võimaldavas vormis lugu (ekskursioon, matk, video, fotod,
laul, luuletus, esitlus vmt). Võiduvõimalusi suurendab see, kui
lugu on räägitud põnevast objektist kaasakiskuvalt või ootamatu nurga alt.
Lugusid saab esitada Päranditegijate koduleheküljel www.
parandiaasta.ee, kasutades selleks etteantud vormi. Osalema
on oodatud kõik kuni 19-aastased noored. Osaleda võib üksi
või meeskonna või klassiga. Auhinnad osalejatele panevad välja
Euroopa Komisjoni Eesti Esindus ja Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis. Viis parimat lugu osalevad Euroopa Komisjoni
poolt korraldataval üleeuroopalisel pärandimeistrite konkursil
Heritage Makers competition.
Parim meeskondlikult oma töö teinud klass Eesti gümnaasiumist või kutseõppeasutusest (noored vanuses 16–19 aastat) sõidab auhinnareisile Strasbourgi, Euroopa Parlamenti, et
osaleda europarlamendi noorteprogammis Euroscola. Võidureis 20–24 õpilasele ja 2 õpetajale toimub sügisel 2018.
Lugude esitamise tähtaeg on 23. aprill, võitjad kuulutatakse välja 9. mail, Euroopa päeval Tallinna Vabaduse väljakul ja
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 veebis.

Madle Lippus
Päranditegijate konkursi koordinaator

KOMMUNAALUUDIS

Karulaugu tee
rekonstrueerimine
Märtsis algab Karulaugu tee rekonstrueerimine
lõigul Viimsi Kool kuni Randvere tee.
Tööde eesmärk on Karulaugu tee sõidutee uuendamine,
täiendavate parkimiskohtade ehitus, jalg- ja jalgrattatee ning
teevalgustuse rajamine. Tööde piirkonnas kehtestatakse
ehitusaegne liikluskorraldus. Tööd toimuvad märtsi esimesest poolest kuni juuni lõpuni. Töid teostab Altos Teed OÜ.
Palume mõistvat suhtumist. Kajastame ehitustööde kulgemist ka järgnevates Viimsi Teatajates.

Kommunaalteenistus
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Tänukirjade üleandmine. Pildil Taavi Kotka, tänukirja saanu Külli Talmar, Andrus Kalvet, Joonatan Kivi, Hannah Tuulas, vallavanem Siim kallas ja Ott Kask. Fotod Annika Haas

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
vastuvõtt ja tunnustused
Viimsi vallavalitsus tähistas 22. veebruaril volikogu esimehe Taavi
Kotka vastuvõtuga Black
Box Studios Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.

Vastuvõtul anti välja Viimsi valla tänukirjad:
Viimsi Kooliteatrile – Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud lavastuse “Valge tee
kutse” lavaletoomise eest. Etendused toimusid 9.–16. veebruaril Viimsi kooli aulas:
Viimsi Muusikakooli orkestrile – Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendatud lavastuse “Valge tee kutse” muusikalise kujundamise eest. Tänukirja kutsuti vastu võtma lavastaja Külli Talmar, Raimond
Valgre osatäitja Joonatan Kivi,
lavastuse koreograaf Maido Saar,

“Viimsi vaala“ auhind – täname Peeter Sipelgat (Teadmiskeskuse
Collegium Eruditionis juhatuse liige) suure panuse eest Teadmiskeskus Collegium Eruditionis käivitamisel ja juhtimisel.

Täname Eero Hammerit, kes
on olnud Miiduranna külavanem alates 2017. aastast.

Täname Siiri Visnapuud, kes
on olnud Pärnamäe külavanem
alates 2016. aastast.

Tänukiri Alo Lõokesele, kes
on sihtasutuse Eesti Terviserajad tegevjuht.

koormeister Andrus Kalvet,
muusikakooli orkestri dirigent
Ott Kask ja orkestri kontsertmeister Hannah Tuulas.
Tänukiri läks ka Alo Lõokesele, Sihtasutuse Eesti Tervi-

duranna külavanem Eero Hammerile.
“Viimsi vaala” auhinna pälvis Peeter Sipelgas, teadmiskeskuse Collegium Eruditionis
juhatuse liige, suure panuse eest

teadmiskeskus Collegium Eruditionis käivitamisel ja juhtimisel.
Vastuvõtul pidas lisaks vallavolikogu esimees Taavi Kotkale kõne ka Eesti Õpilaskon-

dade Liidu aseesimees, endine
Viimsi noortevolikogu esimees,
praegu mentor Marcus Ehasoo
(loe Marcus Ehasoo kõnet lk 8).

lebeni linnapea Franz-Ulrich
Keindorff, teine koht jäi Viimsisse ja kolmanda koha saavutas Porvoo linnavolikogu liige
Patrik Björkam. Õhtu lõpetas
tuisku ja külma trotsides Vimka mäel küünaldest EV100 kujutise tegemine.
24. veebruaril, Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeval said
külalised osa Tallinnas toimunud Eesti Kaitseväe pidulikust
paraadist ning Viimsis Laidoneri mõisa pargis Saaremaa
Sõjavara Seltsi ja Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri
muuseumi korraldatud 1919.
aasta näidislahingust. Juubelipäeva lõpetas pidulik õhtu-

söök, kus vestlusringis lepiti
kokku järgnevaid ühisprojekte
ning kogemuste vahetamise võimalusi. Väliskülalised jäid visiidiga väga rahule.
100. juubelit on juba tähistanud Soome, 6. detsembril 2017.
Vaid mõned päevad tagasi, 19.
veebruaril elasime kaasa Leedu pidustustele. 18. novembril
tähistab juubelit Läti ning päev
hiljem 19. novembril Poola.
Head juubeliaastat ja õitsengut kõigile meie naabritele
ning suurepärast juubeliaasta jätku kallile Eestile!

serajad tegevjuhile tulemusliku koostöö eest Viimsi valla
terviseradade rajamisel ja arendamisel.
Märgid anti Pärnamäe külavanem Siiri Visnapuule ja Mii-

Viimsi Teataja

Vabariigi sünnipäev koos väliskülalistega
22.–25. veebruarini oli
Viimsi valla esindajatel
au võõrustada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
puhul Viimsi valla külalisi
Ski sõprusomavalitsusest
Norrast, Porvoost Soomest, Barlebenist Saksamaalt ja Sulejówekist
Poolast.
22. veebruari õhtul osalesid külalised Viimsi vallavolikogu esimehe Taavi Kotka vastuvõtul
Viimsi Black Box Studios –
sündmuse omapärane toimumispaik ja atmosfäär ning külaliste rohkus jättis väliskülalistele
sügava mulje.

Palju õnne, Eesti!

Tuisku ja külma trotsides moodustati Vimka mäel küünaldest
EV 100. Fotod Priit Estna

Järgnevatel päevadel tutvusid külalised Viimsi ja Tallinna
vaatamisväärsustega, prooviti
eestimaiseid roogasid ning toimus ka omavalitsuste vaheline
boolinguturniir, mille võitis Bar-

Kaija Mägi

Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator
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Vabadussõja-teemalist
taaslavastuslahingut vaatas
3000 inimest
Juba neljandat korda
korraldas Eesti sõjamuuseum koostöös Saaremaa
Sõjavara Seltsi, Viimsi
valla ja mitmete sõjaajaloo klubidega Eesti
Vabariigi aastapäeva
tähistamise auks Vabadussõja-teemalise taaslavastuslahingu. Lahing
toimus 24. veebruaril
kell 14.

Lahingus matkiti Lõunarindel
Pankjavitsa (Pangevitsa) mõisa ümber toimunud lahingtegevust, mis toimus 1919. aasta kevadtalvel. Sõjameestena osalesid eesti ja vene punaste poolel
üle 100 erineva sõjaajaloohuvilise Eestist, Lätist, Leedust,
Valgevenest ja Venemaalt. Tunni kestnud lahingu käigus korraldati kolm rünnakulainet, mille käigus käis mõis käest kätte,
võitjaks osutus Eesti rahvavägi. Nii Eesti rahvaväe, vene valgete kui ka punaarmeelaste rõivastus oli ajastutruu kuni pisimate detailideni. Relvastuseks
olid toonased vintpüssid, kuuli- ja pommipildujad sõjamuuseumi ja sõjaajalooklubide kogust. Tuntud toonaste relvade
Maximi ja Lewise kuulipildujate kõrval lasti ka vene 76 mm
välikahurist M1900. Samuti toodi lahinguplatsile Vabadussõjaaegne soomusauto koopia.
Lahingut tuli hoolimata külmast talveilmast vaatama ligi
3000 inimest, kellele Naiskodukaitse pakkus kuuma teed ja
sõdurisuppi.

Rahvamatk vabariigi
aastapäeval
Eesti Vabariigi 100. aastapäeval toimus Viimsis
rahvamatk, milles osales poolsada inimest.

Matk viis Viimsi mälestuskivi juurde Pärnamäel. Fotod
Priit Estna

Lahingus osales Vabadussõja-aegse soomusauto koopia.

Rivis olid ka naissõdurid.

Lubja külas käidi Kuradikoopas ja imetleti Põhjakonna treppi.

Punased tuld andmas. Fotod Kristi Leps

Vabadussõda

Vabadussõda algas 28. novembril 1918 Punaarmee rünnakuga
Narvale. Esialgu Eesti rahvavägi taganes ja kandis suuri kaotusi. Liitlaste toel peatati 1919.
aasta jaanuaris punavägi, kevadel puhastati kogu Eesti vaenlastest ning mai lõpuks vallutati Pihkva. 23. juunil 1919 purustati Võnnu lahingus koos lätlastega sakslased. Riigisaksa
Rauddiviis ja baltisaksa Landeswehr olid kukutanud Läti
valitsuse ja tahtnud Balti riikides moodustada Saksamaa sa-

telliitriiki. Sügisel 1919 pidas
rahvavägi Narva jõe rindel kaitselahinguid jõudu kogunud Punaarmee vastu. 1920. aasta 3. jaanuaril sõlmiti relvarahu ja 2.
veebruaril 1920 Tartu rahuleping. Vabadussõja käigus sai
rahvaväest tugev hea relvastusega sõjavägi. Vabadussõjas langes ja sõja tagajärjel suri ligi
6500 inimest. Sõja lõpuks oli
rahvaväes ligi 75 000 meest.

Viimsi mõis

Viimsi mõis asutati keskajal Pirita kloostri abimõisana ja see

kuulus pärast Põhjasõda erinevatele aadliperekondadele. 1923.
aastal kingiti mõis teenete eest
Vabadussõjas Johan Laidonerile, kellele see kuulus kuni 1940.
aastani.
2001. aastal asutati mõisas
Eesti Sõjamuuseum – kindral
Laidoneri muuseum, kus on avatud Eesti sõjaajalugu ja kindral
Johan Laidoneri tutvustav ekspositsioon. Peatselt avatakse külastajatele uuendatud Vabadussõja ekspositsioon.

Matkajad kogunesid Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi ees Viimsi mõisa pargis ning edasi viis tee Viimsi
mälestuskivi juurde Pärnamäel. Külastati veel põnevaid
kohti Lubja külas: Kuradikoobast ja majakat ning imetleti
uut Põhjakonna treppi. Lõpusirge kulges kiirendatud tempos, et jõuda näidislahingu toimumise ajaks Viimsi mõisa
parki tagasi. Matkal rääkis põnevaid lugusid Viimsi ajaloost Rannarahva muuseumi juhataja Janek Šafranovski.

Marje Plaan

Hellar Lill

Eesti sõjamuuseumi direktor

Kelvingis kerkis Eesti lipp
100 külaelaniku laulu saatel
Vabariigi aastapäeval,
24. veebruaril heiskasime
Kelvingi külaväljakul lipu
– see traditsioon on juba
kuus aastat vana.
Hommik Kelvingis oli mõnusalt talvine ja õnneks mitte väga külm, nii -10 kraadi pakast.
Pistsin veel kiirustades meililisti viimase kutse üritusele:
“Ootame kõiki... ja kui ise ei
saa tulla, saatke siis lapsedki!”
Pärast üheksat lippasin meie
külamajja teed-kohvi tegema.
Meie külavanem Ants-Hembo Lindemann oli juba tillukese ruumi peokorda sättinud, et
pidulistel oleks pärast kuhu sooja ja maiustama tulla. Henno
Mõtus demonstreeris oma osavust firma Tampe lõhnavate peokringlite lahtilõikamisel. Laual
olid valmis ka šampusepokaalid ja kausid eestimaiste kommidega.
Tegin veel kontrollkõne külamees Heikki Rannikule, kes

Kelvingi inimesed Eesti 100. sünnipäeva tähistamas. Foto Erakogu

vastutas mikrofoni ja Eesti hümni olemasolu eest. Hetkeks oli
meil kaduma läinud pealipuhoidja Harri Lugu, aga kümme
minutit enne õiget aega ilmus
ta kusagilt värskelt pestud ja
triigitud trikolooriga välja.
Vahepeal olid tänu minu tütardele Mirjamile ja Martale kodust saabunud ka paljundatud
hümni sõnad, mida nad veidi

hiljem ka soovijatele jagasid.
Võtsime siis rõõmsalt esimestena ja koos Eesti lipuga kohad
sisse Kelvingi küla lipuplatsil.
Ja siis nad tulid, meie oma
Kelvingi inimesed! Eha tänava
rahvas lähenes Serva tänavat pidi ja ka Koidu tänava rahvas
lähenes, tõsi küll teiselt poolt...
Serva tänavat pidi. Roo tee,
Sambliku tee ja Kanarbiku tee

rahvas tulid õkva otse pidulikult mööda keskmist teed Meresihi tee omadega koos. Küll
oli ilus vaadata: kõik olid rõõmsad ja mõnel paistis mantli alt
rahvariide seelikusaba, teisel jälle rihma otsas koer ja kolmandal trobikond lipukestega lapsi
kaasas. Kokku ikka pea veerandi Kelvingi jagu rahvast.
Külavanem Ants ütles külaelanikele soojad tervitussõnad,
muusika hakkas mängima ja mehed heiskasid lipu. Ja mis kõige tähtsam – Kelvingi rahvas
laulis üheskoos Eesti hümni,
kes paberilt, kes peast, aga kõigil suud liikusid ja südamed
tuksusid ühes rütmis. Isegi päike tuli meid kuulama.
Need olid imeilusad hetked
EV 100. sünnipäeval ja olen
enam kui kindel, et nii kasvavadki meil südamlikud ja isamaalised lapsed.
Ilus oled, Eestimaa!

Merilyn Tõnisalu

Palju õnne Eesti! Foto Jaan Kurm

Lipu heiskamine Rohuneemes
24. veebruaril kell 10 heiskasime üheskoos riigilipu Rohuneeme külaväljakul.
Vaatamata krõbedale pakasele oli kohale tulnud ligi 30
külaelanikku. Lipp tõusis masti koos ühise hümni laulmisega.
Pidu jätkus kiluvõileibade ja kringliga isamaaliste laulude saatel. Oli tore koos tähistada meie riigi sajandat sünnipäeva.

Katrin Kurm ja Anneli Popell
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Tere tulemast!
n Kaili

ja Ivar Hendlal sündis 22. jaanuaril poeg Henri.

n Leie

ja Kalev Klaaril sündis 22. jaanuaril tütar Filomena.

n Diana

ja Revo Mummil sündis 28. jaanuaril tütar Eliise.

n Maria

ja Gert Kolmaril sündis 29. jaanuaril poeg Markus.

n Alina

Shebanoval ja Ivan Shebanovil sündis 30. jaanuaril
poeg Juri.

n Riina

Galindonsil ja Meelis Välkil sündis 3. veebruaril tütar Iti.

n Anne-Mai

Olupil ja Arno Valgmal sündis 3. veebruaril tütar

Roosi.
n Merle

Rüütlil ja Rein Adelbertil sündis 4. veebruaril poeg
Mairold.

n Evelin
n Anna

ja Madis Reimannil sündis 5. veebruaril tütar Adele.

ja Alan Toomastil sündis 7. veebruaril poeg Aron.

n Annely

Sibulal ja Risto Kändil sündis 19. veebruaril tütar

Katrine.
n Jelizaveta

ja Konstantin Kukkal sündis 21. veebruaril tütar

Elina.
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Naised, kes kaitsevad
Eesti kodu
Aastal 2011 loodi Helen
Allase eestvedamisel
Naiskodukaitse Viimsi
jaoskond, millega on
tänaseks liitunud juba
mitukümmend vahvat
Viimsi naist.

Naiskodukaitse on üle-eestiline
vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse, osaledes Kaitseliidu ülesannete täitmisel, kodanike harimisel ning isamaaliste traditsioonide hoidmisel.
Miks need naised siis tegutsevad naiskodukaitse raames?
Mis neid ühendab? Kindlasti
hoolimine Eestimaast ja soov
võimetekohaselt panustada oma
riigi tegemistesse enamaga kui
igapäevaelu võimaldab. Need
naised ei küsi, mida riik neile
annab, vaid küsivad, mida mina saan oma riigi jaoks teha.
Selles ühenduses pole ei tühisust ega tigedust, vaid tekib altruismi, tegutsemislusti, konstruktiivse toimetuleku ja naiseliku tarkuse sünergia. Kui sihtida pilk kaugemale ja kõrgemale nagu näiteks Eestimaa püsimine ja õnnelik elu, on lihtsam eristada olulist ebaolulisest.
Naiskodukaitse ülesanne on
Eesti aadete ja rahvuslike tunnete süvendamine, kaitsetahte

Naiskodukaitsjad 24. veebruaril Viimsi mõisapargis taaslavastuslahingu ajal pealtvaatajatele suppi pakkumas. Foto Helen Virro

kasvatamisele kaasaaitamine ja
julgeoleku kindlustamine. Naiskodukaitsjad teavad (neid on
koolitatud), kuidas tulla toime
kriisiolukordades, olgu see siis
elektri puudumine või rasked
ilmastikuolud. Lisaks väärtustab organisatsioon keskkonnasäästlikku eluviisi ning pere ja
naise rolli ühiskonnas.
Naiskodukaitse ja Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni põhimõtted kattuvad paljuski, seega pole imestada, et
juba kolm aastat tegutsetakse
aeg-ajalt ka koos. Meie suurim
ühine üritus on augustikuus taasiseseisvumispäeva tähistamine
– naiskodukaitse auvahtkond

Laidoneride ausamba juures ning
isamaalise piknikupäeva pidamine koos Viimsi rahvaga. Viimasel aastal liitusid meiega juba ka Rävala malevkonna kaitseliitlased ja valdki pani jõulisemalt õla alla.
Inimene on nii vaimselt kui
ka füüsiliselt tervem, kui ta on
ühiskondlikult aktiivne, kellelegi vajalik, omandab pidevalt
uusi teadmisi ning saab teha
head. See on WHO poolt teaduslikult tõendatud.
Naiskodukaitse liikmed küll
panustavad oma riigi turvalisusse ja heaollu, kuid saavad
ka ise väärt väljaõpet, alates avalikest suhetest ja toitlustami-

sest ning lõpetades meditsiiniga. Kui teie kaaskondsete seas
on naiskodukaitsja, ei lähe te
väikese näpuhaavaga EMO-t
koormama, vaid ta puhastab ja
seob ise kriimustuse kinni. Minule meeldib naiskodukaitse juures just see õpitud abituse sündroomi peatamise missioon. Kui
kodanik tuleb eluga toime, siis
on kogu ühiskond tervem.
Naiskodukaitsjate puhul on
vast nii ahistamise kui perevägivalla probleemid minimeeritud, sest need tugevad isiksused saavad hakkama. Naiskodukaitsjad hoolitsevad ka tulevaste põlvkondade harimise eest ja
on kodutütarde liikumise eestvedajad. Sel aastal alustas Viimsi koolis kodutütarde juhendamist Kristina Laasik, tema tüdrukud andsid 19. jaanuaril Eesti sõjamuuseumis kodutütarde
86. aastapäeva kontserdil piduliku vande. Kodutütred õpivad
kõike seda, mida üks Eesti naine teadma peaks ja mida kool
ja internet ei paku. Meie seas
leidub inimesi erinevatelt erialadelt, kuid meid kõiki ühendab
see, et meie peale võib loota nii
riik kui ka kaaskodanik.
Ühinemissoovi korral võta
palun ühendust: viimsi@naiskodukaitse.ee.

Ene Lill
VEDA president ja naiskodukaitsja

Meil on üks tore klubi

Matk “Tutvume koduvallaga“

Jalgsi- ja kepikõndijate matk sarjast “Tutvume koduvallaga“ toimub laupäeval, 17. märtsil.
Buss V5 väljub haigla eest kell 10.45 ja alustame Kelvingi
külakeskuse ees kell 11. Oleme tutvunud Püünsi küla läänepoolse asustusega, Rohuneeme küla ja kalmistuga. Seekordne
matk tutvustab lähemalt Kelvingit. Külavanem Ants-Hembo
Lindemann räägib meile oma tegemistest küla ja ümbruskonna arendamisel. Pakume kiluvõileibu ja pohlavarreteed. Matka
pikkus u 4 km. Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus
(VPÜ). Matkajuhid: R. Kriis ja V. Kallion (tel 601 2354).

Viimsi Pensionäride Ühendus

VPÜ suurkogu 18. märtsil
jääb ära!

Põhjuseks on Viimsi seenioride nõukoja põhikirja menetlemise ja nõukoja valimiste ettevalmistamistega seotud tegevuste pikad ajagraafikud. Uue suurkogu aja teatame täiendavalt.

Rein Kriis
VPÜ juhatuse liige

Rannamehed tegutsevad juba neli aastat ning igav neil ei hakka. Foto Erakogu

Üldiselt pole eakad
mehed väga aktiivsed
kogukonnaelus osavõtjad. Tihti lüüakse aktiivsest tööelust loobumise
järel lihtsalt käega.
Ilusal jaanuarikuu 22. päeval
2014. aastal kutsuti päevakeskuse saali Viimsi 60+ härrasmehi. Plaanis oli arutada eakatele meestele sobivaid tegevusi. Kohale tuli 15 rõõmsa ja
ootusäreva näoga meest. Külas
oli ja huvitava ettekandega esines Nõmme Vanameeste klubi
algataja Urmas Lepik.
Eakate meeste klubi idee tundus igati vahva ja 12. veebruaril tulid kokku 11 meest kindla

sihiga luua seeniormeeste klubi. Valiti ka klubi eestseisus:
Enn Uustallo, Mart Liipa, Aarne Freiberg ja Enn Teimann.
Otsustati, et paras oleks korraldada üritusi kaks korda kuus ja
klubi päevaks sai kolmapäev.
Nii olemegi korraldanud oma
tegevusi. Meil on külas käinud
palju huvitavaid inimesi ja oleme ka ise külas käinud. Tänaseks on klubi nimekirjas 35
meest.
Klubi üldkoosolekul võeti
vastu põhikiri ja valiti juhatus:
Arnold Kimber, Rein Kriis ja
Enn Teimann (klubi president).
Klubil on logo ja lipp. Klubi eesmärk on luua liikmetele
suhtlemisvõimalusi – korralda-

me seminare, loenguid, huvireise, ühiskülastusi ja muid seltskondlikke üritusi. Klubis ei aeta
parteipoliitikat. Alates klubi asutamisest on olnud kohtumisi huvitavate inimestega: Tiit Vähi,
Siim Kallas, Toomas Alatalu,
Raivo Vare, Leo Kunnas jt.
Oleme koos külastanud Eesti
Panga muuseumi, Ämari lennubaasi, lennujuhtimiskeskust, Tallinna teletorni, Häirekeskust,
Eesti Lootsi, lennundusmuuseumi, ERM-i. Väga ägedad on olnud klubi saapaviskamise võistlused, mida korraldab Arnold.
Osalesime ka Eesti seeniormeeste klubide kokkutulekutel
2015. aastal Lagedi sõjamuuseumis, 2016. aastal Toosikan-

nus ja 2017. aastal Laukatagusel. Nüüd läheme kokkutulekule Sangastesse. Head sõprussidemed on teiste seeniormeeste
klubidega Tartus, Viljandis, Kristiines, Nõmmel. Oleme veetnud mõnusalt aega ja saanud
uusi kogemusi. On tore, et leidub selline meeste kamp, kellele meeldib koos käia, maailma asju arutada ja uusi teadmisi koguda.
Kutsume kõiki 60+ härrasid meiega liituma. Võtke ühendust teimannenn@gmail.com.
Meil igav ei ole!

Enn Teimann
Klubi president
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Politsei võitleb lähisuhtevägivalla vastu
Politsei saab iga päev
teateid koduseinte vahel
toimunud vägivallajuhtumitest, millesse suhtutakse väga tõsiselt. Eelmisest aastast on karistusseadustikus ka uus
süütegu – ahistav jälitamine.

Perevägivald, sealhulgas ka psühholoogiline vägivald, on sotsiaalse nähtusena alati eksisteerinud. Aastaid tagasi sai lähisuhtevägivalla vastu võitlemine politsei üheks peamiseks prioriteediks. Ma arvan, et ei ole politseinikku, kes ei puutuks tihedalt kokku vägivallajuhtumitega. Palju pöördutakse meie
poole murega, et üks inimene
ahistab teist. Tavaliselt leiab
ahistamine aset lähisuhtes või
varasemalt suhtes olnud inimeste vahel, aga alati ei pruugi see
nii olla. Võib juhtuda, et ahistatu ei tunne üldse või tunneb
vaevu ahistajat – selliseid juhtumeid on vähem ning võib
toimuda näiteks naabrite, töökaaslaste ja tuttavate vahel.

Perevägivald pole
ühe pere mure

Eesti allkirjastas Istanbuli konventsiooni, mis kohustab riiki
kaitsma lähisuhtevägivalla ohvreid ning ahistav käitumine on
lähisuhtevägivalla üks vorm.
Aga mis on üldse lähisuhtevägivald, millest räägivad politseinikud, poliitikud ja ka president? See on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste
vahel, kes on või olid intiimsuhetes või on omavahel veresuguluses. Politseitöö on näidanud, et vaimne ja verbaalne vägivald, survestamine ja ahistamine käivad käsikäes füüsilise
vägivallaga. Kui politseinikud
saavad väljakutse peretülile, siis
käsitletakse seda vägivallajuhtumina ka siis, kui tegu ei ole
füüsilise, vaid hoopis verbaalse
vägivallaga.
Lähisuhtevägivallaga võitlemine on riigi prioriteet. Pa-

Konfliktid viivad tihti vägivallani. Foto Fotolia

rim viis selle ärahoidmiseks on
ennetustöö. Inimesed on aastaaastalt hakanud paremini tajuma, et perevägivald pole ühe pere mure. Vägivallast annavad
meile teada ka naabrid ja lähedased, kes astuvad otsustava
sammu ja pöörduvad politseisse. Pahatihti kannatanu ei tea
või ei julge ise kuriteost teada
anda.
Kaasame pere olukorra hindamiseks partnerid nagu kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajaid ja
haridusasutuste esindajaid.
Ühiskonna hoiak lähisuhtevägivalla suhtes on juba muutunud ja enamus inimesi mõistab, et see on kuritegu. Ka vägivallatsejad ise. Sotsiaalministeeriumi 2014. aasta uuringu tulemused näitasid, et Eesti elanikud tunnevad lähisuhtevägivalda olulise probleemina, kusjuures üle poole uuringus osa-

lenutest on kinnitanud, et on
ise pealt kuulnud, näinud või
kahtlustanud mõnda lähisuhtevägivalla juhtumit. 77% vastanutest leidis, et vägivald ei ole
peresisene asi ja 94% neist olid
arvamusel, et vägivald pere- ja
lähisuhetes on kuritegu.

Ahistav käitumine
on kuritegu

Paljude inimesteni ei ole veel
jõudnud teadmine, et vaimne
terror, survestamise, tülitamine
või ahistav käitumine on kuritegu ning on karistatav. IdaHarju politseijaoskond saab igal
nädalal keskmiselt kaks kuni
viis avaldust, mille puhul võib
tegu olla ahistava jälitamisega.
Saame avaldusi, kus lähisuhtes
olnud inimesed ei saa omavahel läbi ja üks pool helistab
teisele ning edastab häiriva sisuga sõnumeid, otsib temaga
kontakti ja alandab, solvab, pres-

sib välja või hirmutab. Tihti on
säärase käitumise põhjuseks armukadedus või soov kätte maksta. Inimesed ei suuda kooselu
jooksul soetatud vara ümber
jagada ja leida ühist keelt laste
kasvatamise osas.
Kurb on näha, kuidas endised elukaaslased manipuleerivad ja ähvardavad teist osapoolt lapse äravõtmisega, elatise sissenõudmisega ja intiimfotode avaldamisega. On ka juhtumeid, kus endist elukaaslast
jälitatakse ning ei lasta tal teiste inimestega suhelda ega uusi
suhteid luua. Põhjusteks tuuakse alatasa lapse huve ja õigust
oma lapsega suhelda.
Politseisse pöördujad esitavad sageli pildi- ja videomaterjali sellest, kuidas teine osapool neid jälgib ja jälitab. Tülitamisega võivad kaasneda solvangud ja ähvardamised. Pidev
kontaktivõtmine ja järelkäimine võib muutuda väga häirivaks.
Avaldusi, kus täiesti võõras inimene kedagi jälgib, võtab kontakti või sekkub eraellu, laekub
politseile märkimisväärselt vähem.
Kõik eelpool toodu võib kvalifitseeruda ahistavaks jälitamiseks. See kuriteokoosseis lisati
karistusseadustikku möödunud
suvel. Ahistava jälitamise paragrahv näeb ette kas rahalist
karistust või kuni aastast vangistust, kui üks pool otsib teisega korduvalt või lakkamatult
kontakti, jälgib teda või sekkub
muul viisil tahte vastaselt teise
poole eraellu. Erinevus ahistava jälitamise ja eraviisilise jälitustegevuse vahel seisneb selles, et viimasel juhul peab olema selgelt eristatav andmete kogumise eesmärk. Kui inimene
pöördub politseisse avaldusega, et keegi teda tülitab, võtab
pidevalt kontakti telefoni ja
e-posti teel, sõidab oma autoga kogu aeg järele, jälgib teda
elukoha läheduses ja avalikes
kohtades, siis teevad politseinikud selgeks kõik asjaolud ning
langetavad otsuse menetluse alustamise osas.

Kõik konfliktid ei ole
süüteod

Jaanuari keskpaigaks oli üks
Ida-Harju politseijaoskonda laekunud ahistava jälitamise juhtum jõudnud kohtuotsuseni. Lisaks on veel üks juhtum jõudnud prokuratuuri ja kolm juhtumit on menetluses. 16 juhtumi puhul süüteokoosseis puudus ja vastu võeti menetluse
alustamata jätmise otsus. Valdava enamuse alustamata jätmisi
moodustavad endiste elukaaslaste või abikaasade vahelised
konfliktid. Ahistavad jälitamised on seejuures üks osa lähisuhtevägivallast.
2017. aastal registreeriti IdaHarju politseijaoskonnas 2329
lähisuhtevägivalla juhtumit, kus
kriminaalmenetlust ei alustatud.
Need olid juhtumid, kus tegu
oli vaimse, majandusliku vägivalla, kiusamise, peretülide või
arusaamatustega, kuid mis ei
ole süüteod. Nendes juhtumites vajavad inimesed muud abi.
Osa nendest juhtumitest on seotud abikaasade või elukaaslaste valusa lahkuminekuga, kus
politseisse pöörduti avaldustega kiusamise ja ahistava käitumise kohta.
Enne avalduse kirjutamist
soovitame kaaluda ja analüüsida, mida saab ahistamise tunnustega konfliktolukorras ise
ära teha. Soovitused käivad ka
naabrite, tööandjate ja töötajate vaheliste konfliktide kohta,
kus üks osapool leiab, et teda
ahistatakse.
Säilitage kõik teie hinnangul ahistamist kinnitavad tõendid, milleks võivad olla e-kirjad, sõnumid, vestlused suhtlemisprogrammides ja sotsiaalvõrgustikes, samuti videod.
Kui te ei julge pöörduda politseisse seoses vaimse vägivalla ja moraalse survestamisega,
kuid tunnete, et teie õigusi on
rikutud, siis mure ära rääkimiseks, toe ja konsultatsiooni saamiseks on võimalik pöörduda
ohvriabikeskusse. Ohvriabi teenust pakub sotsiaalkindlustusamet. Ida-Harju politseijaos-

konnas on olemas ohvriabi kabinet (tel 600 9059). Ohvriabi
spetsialisti poole pöördumine
ei kohusta teid andma politseile selgitusi.

Iga juhtum vajab
eraldi lähenemist

Laim ja solvamine ei ole Eestis enam rohkem kui 15 aastat
süüteomenetluse korras karistatav. Küll aga on inimesel õigus end laimamise eest kaitsta,
pöördudes hagiga tsiviilkohtusse. Seda võimalust saab kasutada, kui keegi levitab teie kohta solvava sisuga valeinfot. Tsiviilkohus lahendab au teotamise
küsimust, lähtudes võlaõigusseaduse sätetest.
Tsiviilkohtu kaudu saab taotleda lähenemiskeelu kehtestamist inimese suhtes, kes oma
käitumisega riivab oluliselt vastaspoole õigusi. Kui võõras inimene ahistab ja jälitab teist, siis
on ilmselge, et tuleb kaaluda
menetluse alustamist ahistava jälitamise paragrahvi alusel. Kuid
perekonnaliikmete ning vara ja
lapse hooldusõigust jagavate
partnerite puhul ei pruugi see
nii olla. Kui inimene rikub kohtulikult kohaldatud lähenemiskeeldu, siis teatud tingimustel
on tegemist juba kriminaalkorras karistatava teoga.
Mis aga peamine – iga avaldus ja pöördumine, milles kirjeldatakse vaimse vägivalla vorme, vaadatakse läbi ning analüüsitakse, kas tegemist on süüteoga või mitte. Isegi kui tegemist on probleemiga, mille lahendamine ei kuulu politsei pädevusse, teavitab politsei avaldajat, mida ta konkreetsel juhul
saab teha ja kuhu abi saamiseks pöörduda. Iga juhtum on
individuaalne ja vajab erinevat
lähenemist. Soovin kõigile kainet mõistust ja rahumeelset konfliktolukordade lahendamist!

Jevgenia Jakobson
Ida-Harju jaoskonna
juhtivuurija

Päästeameti soovitused külmaperioodiks
Hoidu ülekütmisest!

Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem
kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet: korraga vähem,
aga sagedamini.

Hoidu elektrisüsteemi
ülekoormamisest!

Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb
seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata.
Soojapuhureid ja radiaatoreid ei
tohi riideesemetega kinni katta.

Hoidu toas
suitsetamisest!

Külma ilma korral veedavad ini-

mesed rohkem aega toas. Päästeamet paneb südamele, et suitsetamine rõdul ja toas on eluohtlik, eriti kui seda teha voodis.

Hoidu lahtise tule
kasutamisest torude
sulatamisel!

Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem
külmade ilmadega. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid
või järelevalve all olevat soojapuhurit.

Kuidas kütta ahju ohutult
n Küta ahju mõistlikult! Ülekütmise vältimiseks
tuleb külmaga kütta üks ahjutäis korraga, seda
mitu korda päevas.
n Ära pane põlevmaterjale küttekoldele liiga lähedale (küttepuud, vaip)! Tulekahju võib tekkida lenduvast sädemest ning isegi soojusülekandest. Sooja ahju kohal on hea kuivatada näiteks
märgi riideid. Kindlasti tuleb tuleõnnetuse vältimiseks seda tehes jälgida, et mõni kergestisüttiv riietusese kuumale ahjule ei pudene.
n Küta ahju kuiva ja kvaliteetse halupuuga! Puidus olev keemia talletub kergesti küttekeha seintele, seetõttu ei sobi kütmiseks värvitud, immutatud või muul viisil kemikaalidega töödeldud
puitmaterjal ning mitmesugused olmejäätmed.
n Ära lahku kodust või ära mine magama enne,
kui kütmine on lõppenud!
n Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest al-

les pärast nende jahtumist! Veendu, et tuhas ei
oleks hõõguvaid tükke. Kindlasti ei tohi kuuma
tuhka ladustada kergestisüttivas anumas. Kuum
tuhk tuleb paigutada metallnõusse ning viia hoonest väljapoole jahtuma.
n Jälgi, et siiber oleks kütmise ajal täielikult avatud!
n Puhasta ja hoolda kütteseadmeid regulaarselt!
Viimasel ajal on sagenenud väljakutsed, mille
põhjustajaks on majade korstnates põlema süttinud tahm. Puhastamata lõõridest alguse saanud tahmapõleng on väga ohtlik majale ning ka
ümbritsevatele hoonetele. Tihti käib tahmapõlengu korral leek kõrgelt korstnast välja ning sädemed lendavad kaugele. Selliseid põlenguid on
võimalik ära hoida ainult regulaarse küttekehade ja korstnate hooldamise ning puhastamisega.

Kontrolli suitsuanduri
korrasolekut!

Elusid päästab ainult töökorras
suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi
andurilt tolm.

Helista pääste infotelefonile 1524

Kõigil inimestel on võimalik broneerida endale tasuta kodunõustamine, et koos spetsialistiga tänane olukord üle vaadata ning
vajadusel muudatusi teha selleks, et tagada oma kodus tuleohutus. Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise käigus vajadusel ka suitsuandur.

Päästeamet
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Viimsit viiks edasi koostöö noortega
Viimsi noortekogu
mentor Marcus Ehasoo
pidas Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva puhul
23. veebruaril Viimsi
vallavolikogu esimehe
Taavi Kotka vastuvõtul
kõne, mille avaldame
lühendatult.
Head viimsilased!
Eesti Vabariik saab peatselt
100-aastaseks. Viimsi vallal on
veel üks aasta minna. Arvestades sellega, et Nõukogude ajal
oli selles piirkonnas piiritsoon
ning kogu poolsaar oli justkui
ülejäänud Eestist eraldatud, oleme meie täna, siin ja praegu,
küllaltki kenas seisus. Kui 99
aastat tagasi asutatud Viimsi vallas oli ca 1500 elanikku, siis tänaseks on neid üle 19 000. Kui
asutamise hetkel ei olnud siin
veel ühtegi kooli, siis on neid
peatselt avatava riigigümnaasiumiga kokku 6. Ja tegelikkuses neid edukuse näitajaid on
veel väga palju, erinevatest vald-

Marcus Ehasoo kõnet pidamas.
Foto Annika Haas

kondadest, ehk areng on märgatav ja suur.
Kuid Viimsi elanike kogukondlik kuuluvus ja sellega kaasnev meelestatus oma kodukoha suhtes pole ajas eriti muutunud. Mitte ainult rannarahvalikkus, kuid üleüldine hoiak ja
eluväärtused, mille all ei mõtle
ma suures hunnikus raha või
kalleid autosid.
Tugevad vastuseisud, debatid erinevatel teemadel, palju
visioonirikkaid mõtteid ja ideid
– kõik see iseloomustab ehedalt seda, millised me oleme.

Kuid see, mis täna toimub, paneb veidi muretsema ka. Sportlikust virisemisest ja teravatest
debattidest on järele jäänud sisutühi lahmimine ja ärapanemine. Mitte koos arutamine ja
lahenduste otsimine.
Sattusin ükspäev viimsilaste Facebooki grupi postitust lugema. See grupp on minu arvates ideaalne peegeldus viimsilastest – seal on koduperenaisi, tegevpoliitikuid ja neid,
kes enda arvates teavad kõike,
ning ka neid, kellel on pidevalt ilutulestike, kasside või
koertega probleeme. Ehk kogu
spekter.
Postitus oli pruuni vannivee kohta. Kümne minuti jooksul oli postituse alla kogunenud
juba 35 kommentaari. Esimesed viis kommentaari panid kergelt muigama. Järgmised viis
andsid arusaama, et mõne inimesega on lihtsalt probleeme,
kuid mida edasi lugesin, seda
kurvemaks ja tõsisemaks olukord muutus. Loogilise arutelu

Vabatahtlik avastab
ennast ja maailma
Kas oled kunagi mõelnud,
et võiks mõnda aega elada
kuskil mujal, teha tööd
ning vaadata maailma ja
elu teise nurga alt? Kahel
Viimsi noorel on tänavu
võimalik minna vabatahtlikuks Hispaaniasse.
Euroopa vabatahtlik teenistus
(EVT) annab noorele võimaluse
kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just
temale huvipakkuval alal ning
tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. See on ainukordne võimalus õppida uut
kultuuri ja tööd, omandada uusi
kogemusi, sõpru ning samas ka
ühiskonna heaks midagi korda
saata.
Euroopa vabatahtlik teenistus on mõeldud 15–30-aastastele noortele, kes soovivad avardada silmaringi ja elada mõnda aega välismaal, panustada
mõnda organisatsiooni ja kogukonda, ennast proovile panna ja
uue keele selgeks õppida.
Vabatahtlik teenistus on noortele põhimõtteliselt tasuta, sest
projektist kaetakse elamis- ja
transpordikulud. Mõningat omafinantseeringut on vaja sõltuvalt projektist ja sihtriigist, kuid
seda vaid väga harvadel juhtudel (ka sel juhul jääb omafinantseering paarisaja euro piiresse). Kogu projekti kulud on
kaetud Erasmus+ programmist,
mis korraldab ka teisi noorte
õpirände projekte.
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametil on õigus
olla nii vabatahtlikke saatev kui
ka vastuvõttev organisatsioon.
Hetkel on Viimsi vallavalitsus
saatva organisatsioonina partneriks kahele EVT projektile

Hispaanias – üks Maracenas
(6 kuud) ning teine Puente Genilis (10 kuud).
Vabatahtlikust teenistusest
huvitatud noored on oodatud infopäevale, mis toimub 13. märtsil Viimsi noortekeskuses (Nelgi tee 1), kus jagatakse teavet
Euroopa vabatahtliku teenistuse üksikasjade kohta, praktilist
infot. Oma kogemustest ja elamustest räägivad kaks praegu
Viimsis töötavat vabatahtlikku,
Hispaanias Ibiza saarel vabatahtlikuna töötanud Eveliis ning
Hispaanias Maracenas töötanud
Harri.

või üksteise toetamise asemel
said inimesed üksteise käest sõimata ning tõtt-öelda oleks parem olnud, kui postitust poleks
tehtud, sest siis oleks väike kodusõda vahele jäänud. Kuid kahjuks ei ole see probleemiks mitte ainult seal grupis, vaid igal
pool meie ümber.
Mõelge, millal teie viimati valda kirusite? Ma usun, et
see oli üsna hiljuti. Kuid ärge
muretsege, üksteise kallal vingumise osas on rahvas vallavalitsusega võrdsel tasemel. Ma
olen kindel, et ka seal seda vahel harrastatakse. Selle asemel,
et lahendusi pakkuda, on ju
lihtsam viriseda. Ma ei ole kindel, kui kaugele me niimoodi
sõudes jõuame, kuid arvan, et
medali lootust sellisel juhul ei
ole.
Selle virina põhiprobleemiks
ei ole muud, kui arengu peatumine. Kui ei ole innovatiivseid ideid, ei ole ka arenevat
Viimsit. Kui on pidev vastuseis, saame tulemuseks seisva

Viimsi. Kuid seisev Viimsi ei
paku meile seda lisandväärtust,
miks me siin elame. Ja seda lisandväärtust ei saa ka tänased
Viimsi noored. Ja noorteni ma
just tahtsingi jõuda.
Mõelge, head lapsevanemad,
millal te viimati oma võsukese käest küsisite midagi, mis
reaalselt on oluline? Mitte seda,
mida õhtuks süüa teha, vaid midagi hoopiski olulisemat. Ma
julgen arvata, et ega seda eriti
tihti just ei juhtu. Aga proovige
järele ja ma julgen öelda, et te
ei pea kahetsema.
Noored ei ole pulgakommiga äraostetavad lambad, nagu mõni inimene KOV-i valimiste aegu väitis. Noored on
täis tahtejõudu, uusi ideid ja potentsiaali. See on vaja ainult
üles leida ning noori kaasates
rakendada. Heaks näiteks saab
tuua Noorte Maapäeva projekti, kus 106 noort üle Eesti edastasid riigikogule visiooni sellest, milline võiks Eesti 100 aasta pärast olla. Ka sellest pro-

jektist sai kolm Viimsi noort
osa.
Seega, head viimsilased,
mul on teile Vabariigi aastapäeva puhul ettepanek. Jätaks
selle sportliku virisemise ja asendaks selle hoopistükkis sportliku ideede võistupakkumisega.
Unustame virina ning keskendume arengule, et püüelda sellise Viimsi poole nagu me tahame. Võime ju öelda, et selle
jaoks on meil vallavalitsus ja
-volikogu, kuid tegelikkuses määravad olemuse ja suhtumise
siiski vallaelanikud.
Seega nautige seda, mis teile on antud! Nautige mereranda, metsi, loodusrikast elukeskkonda! Unustage vahelduseks
auto, käige jala ning unustage
virin ja vaev! Ikka selleks, et
see, sada aastat tagasi kujunenud mõttelaad edasi kosuks ja
reaalsuseks osutuks.
Head vabariigi aastapäeva,
elagu Viimsi!

Marcus Ehasoo

Viimsi noortekogu mentor

Noorte fotostuudio Randvere noortekeskuses
Kohale tasub tulla eriti neil
noortel, kes on huvitatud Maracena vabatahtlikkuse projektist, sest samas kohas töötanud
Harri on kohal ning temalt saab
kõike otse küsida. Vastused saab
ka kõikidele teistele vabatahtlikku teenistust puudutavatele
küsimustele.

Annika Orgus
Viimsi noortekeskus

Randvere noortekeskusesse
on sisustatud fotostuudio
koos vajalike vahenditega,
mida noored saavad tasuta
kasutada.
Fotostuudio vahendid on
soetatud Viimsi vallavalitsuse
toetuse abil, vallavalitsusele
tuli toetus omakorda Eesti Noorsootöö Keskuselt huvitegevuse ja huvihariduse lisarahastamise vahenditest. Stuudio
ning seal toimuvad foto- ja
meediaringi tegevused on suunatud noortele vanuses 11–14
aastat ja vanematele.
Foto- ja meediaringi tegevust juhendab Kertu Vahemets, kes on tegelenud fotograafiaga juba üle 10 aasta.
Kertu on valmis juhendama
ja suunama noori fotohuvilisi, kui temaga aeg eelnevalt
kokku leppida.
Stuudiosse pildistama tulles ei pea noorel endal olema
sisuliselt midagi peale soovi
teha fotosid. Kohapeal on olemas kõik vajalik, alates kaamerast ja valgusest kolme eri
värvi taustade ja fotode töötlemiseks vajaliku arvutini välja. Käesoleval aastal soetatakse stuudio jaoks juurde uut
tehnikat ja vahendeid, mis annavad veelgi rohkem võimalusi. Samuti on plaanis korraldada noorte fotodest näitus.
Huvilised saavad täpsemat
infot olemasoleva tehnika kohta Viimsi ja Randvere noortekeskuste kodulehelt www.
huvikeskus.ee/noortekeskused. Noored saavad stuudio
kasutamiseks eelnevalt Kertuga kokku leppida e-posti aadressil kertu@huvikeskus.ee.
Olete teretulnud!

Annika Orgus
Viimsi ja Randvere
noortekeskus
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Mida õppida kunstnik Kamille Saabrelt
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
on 21. märtsini avatud
kunstnik Kamille Saabre
näitus “Mida õpin lilledelt“.
Kamille Saabre on lõpetanud
Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti eriala 1995. aastal ja täiendanud end Rhode Islandi disainikoolis Ameerika Ühendriikides. Ta on töötanud nii vabakutselise kunstnikuna kui ka tegutsenud reklaamiagentuurides ning
osalenud näitustel lisaks Eestile ka Šveitsis, Lätis, Itaalias ja
Ameerika Ühendriikides. Kamille maalib vilju ja lilli, süvenemisega ning pühendunult.
Tema näitus “Õun on nagu eestlane” on parasjagu eksponeeritud ka RMK Tallinna kontori
galeriis.
Kamille, miks Te just lilli maalite?
Lilli on ammu maalitud, kingitud, kaunistuseks pandud – ma
arvan, et see on inimlik iluigatsus. Ehkki mina ei hakanud lilli maalima iluigatsusest.
Kui oled juba mõnda aega
elanud, siis võib juhtuda, et
ideaalid saavad otsa ja muutud
küüniliseks, ei usu enam armastusse – vähemalt minuga juhtus niimoodi. Ka tavaline argipäev on väga hea ideaalide sööja. Lähen lilledele hästi lähedale ja tuletan neid maalides
iseendale ja teistele meelde, et
ideaalid pole kuhugi kadunud,
nad on alles, aga me lihtsalt ei
märka neid.
Kui lille väga lähedalt vaadata, siis on ta hämmastavalt
kaunis ja täiuslik, seal pole midagi juhuslikku ega kaootilist –
kindel struktuur, viimseni läbi
mõeldud detailid. Kui peatuda
ja aega võtta, siis näeme, et ilu
on siinsamas väga lähedal.
Näituse pealkiri on “Mida õpin lilledelt”. Mida on
lilledelt õppida?

Kamille Saabre tuletab lille maalides meelde, et ideaalid pole kuhugi kadunud. Foto Erakogu

Maal “Erkroosa pojeng”.

Olen muretseja, ilmselt mitte ainus maailmas. Võin veeta
vabalt mõne öö saamata sõba
silmale, tuhat mõtet peas. Mis
saab siis, kui…
Aga lill muudkui kasvab, ta
ei muretse. Lillel pole võimet midagi teha, aga ometi on ta suurepärane. Miks ma siis arvan,
et Jumal minu eest ei hoolitse?
See on meeldetuletus iseendale, et ehk ei pea nii palju muretsema.
Kuidas jõudsite lillede juurde?
Olen palju inimesi ka maalinud, aga välismaal elades mul
polnud võimalust endale enam
modelle hankida. Mu magamis-

toa akna all kasvas aprikoosipuu, minu esimene taimemodell. Ja sealt ma jõudsin lilledeni. Lilled ja viljad ju ka lõhnavad, oleks tore, kui ma suudaks maalida nii, et inimene tunneb maali vaadates kohe ka
lõhna.
Lill tuletab meelde ringkäiku, milles kõik osaleme – ta tärkab, kasvab, õitseb, närbub ja
siis sureb. Tihti on tunne, et võiks
ju kogu aeg ainult õitseda, kuid
kui vaatad lille, saad aru, et igal
asjal on oma aeg. Tuleb nautida seda, mis parasjagu on, sest
see saab ükskord otsa. Mõnes
mõttes on hea oma surelikkusest aru saada.
Mis Teid lillede maalimise
juures paelub?
Tähtis on aru saada struktuurist. Näiteks pojeng tundub
esmapilgul üks suur pusa, aga
lähemalt vaadeldes selgub tema
äärmiselt korrapärane ja süsteemne ehitus. Mulle meeldib, et
lillede maalimine pole vaid emotsionaalne pintslivibutus, vaid on
kindel põhi, millele toetuda.

Sügisel maalisin daaliat – see
on nagu mandala, väga täpselt
läbi joonistatud. Hämmastav!
Mõned arvavad, et kõik on sündinud suurest paugust, aga kuidas sellest segadusest said nii
kenasti läbikomponeeritud asjad sündida? Keegi on ikka kõvasti vaeva näinud, ja mida lähemalt uurida, seda selgemaks
saab, kui kõvasti seal vaeva on
nähtud. (Naerab)
Teie isa on egiptlane, ema
eesti-poola segu, mees šveitslane – mis suhe on Teil rahvusega?
Olen Eestis kasvanud ja tunnen ennast eestlasena, sest mu
juured ja arusaamised elust on
siin. Kui ma kuhugi ära kolin,
pean harjuma teise koha ja teise mentaliteediga, ja see ütleb
mulle, et ju ma siis eestlane olen.
Kui kolisin Zürichisse, siis
alguses oli kõige raskem just
see, et pole oma ringkonda. Aga
niipea, kui õnnestub leida nn
enda inimesed üles, siis tegelikult pole enam vahet, kus ma
nüüd olen või mis keelt räägin.

Me vajame teineteist inimestena, peame kogukonnas elama.
Mis seos on Teil Viimsiga?
Mu ema elab Muugal, nii et
satun sinnakanti vähemalt korra nädalas. Emal on väike majake, kus aias on palju vanu õunapuid – maalin ka õunu. Ema
aiast on pärit veel mitmed mu
modellid – vanad eesti talu lilled nagu pojeng ja floksid, sellised mõnusa lõhnaga korpulentsed lilled, need meeldivad
mulle üliväga.
Te olete ka ise maal elanud. Miks siiski linna kasuks
otsustasite?
Aastakese elasin New Yorgis, olin vahetusõpilane ning kui
sealt tagasi tulin, lõpetasin kunstiakadeemia ja läksin New Yorki. Sealt naastes töötasin reklaamiagentuuris, kokku kümme aastat. Siis tuli linnast välja kolimise buum. Tundsin, et tahan
rahu ja vaikust. Ehitasime maja Patika kanti, ja seal oli väga
tore, aga lõpuks läks logistika
kahe väikse lapsega liiga keeruliseks. Praegu elame Kristiines ja sealt pääseb igaüks ise
liikuma, nii on palju mugavam.
See annab rohkem vabadust ja
sõbrad jõuavad ka külla tulla.
Pärast tööd agentuuris valisite ettevõtja tee, olles valmis vähemaga läbi ajama, peaasi, et oleks rohkem aega. Kuidas tundub, kas oli õige valik?
See veendumus õigest valiSuhtumise küsimus
Mis oleks kui …
Argipäev ei tee vanaks,
vaid küpseks.
Ei röövi tervist, vaid
kingib kogemusi.
Ei kurna jaksu, vaid
innustab.
Ei kustuta ideaale, vaid
annab usku ja lootust.

Kamille Saabre
Vt ka Kamillesaabre.com

kust kasvab ja propageerin seda valikut teistele ka. Annan
küll aru, et igal erialal see pole
võimalik, aga kui vähegi saab,
siis me ei pea suurtes kontorites ninapidi koos istuma. Mulle tundub, et oma kätega tegemise kunst on hetkel üsnagi populaarne. Me vajame loovaid inimesi, loovust enda sees ja ümber. Paljudel, kes teevad midagi muud, on loovuse alge kuidagi ära peidetud või maha surutud ja nad ei oska seda enam
üles leida. Julgust katsetada peab
olema, soovitan. Ma ei kujutaks enam kuidagi teismoodi elu
ette.
Mis on Teie kui kunstniku unistus?
Tahaksin olla innustaja – selles mõttes, et kui keegi vaatab
mu pilti ja läheb innustunult
minema, mõeldes, et maailm on
üks tore koht ja kõik ilus on
alles. Kui nii, siis olen saavutanud oma eesmärgi ja see innustab omakorda mind.
Mis teemad Teid hetkel innustavad?
Granaatõunad ja lilled. Granaatõunadest püüan end tagasi
hoida, ostan neid, mõeldes et
lihtsalt söön, aga ei – ikka hakkan maalima. (Naerab) Ja õunapuuõied… Kui nad õitsevad,
siis see lõhn ja see, kuidas tuul
kannab valgeid kroonlehti – selline tunne, et jalad tõusevad
maast lahti. Et kõik on võimalik. Siis ma maalin neid alati.
Järgmisena pojengid. Nende lopsakus ja rikkus toob esile lapsepõlve mälestused. Nii et jälle
ja jälle nad paeluvad mind.
Räägite üsna poeetiliselt.
Kas kirjutate ehk ka luuletusi?
Kirjutan lühilugusid. Hakkasin maalide juurde kirjutama
lugusid ja nii nad kogunesid
ning kirjastus Pilgrim andis välja mu tekstid ja pildid raamatus “Ütlen sulle head”.

Annika Koppel
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Tiiu Valm sai
raamatukoguhoidjate
erilise tunnustuse
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing andis Viimsi
raamatukogu direktorile Tiiu Valmile erilise
rändava tunnustuse – sõrmuse.
Legendaarne raamatukogutegelane Ivi Tingre töötas raamatukogunduses peaaegu 50 aastat. 1995. aastal armastusest raamatukoguhoidja elukutse vastu ning ajendatuna
soovist väärtustada ja avalikkusele teadvustada raamatukoguhoidja loomingulist, sihipärast ja vastutustundlikku
tööd inimeste vaimseks arenguks, lähetas ta teele sõrmuse.
Sõrmus on valmistatud kullast ja on ristkülikukujulise sinise safiiriga, mida ümbritseb kaksteist väikest valget safiiri.
Sõrmuse kandjaks saab nimetada inimese, kes on tegelikus teenistuses, kes on Eesti raamatukogunduses silmapaistvalt tegutsenud, kõrgelt hinnanud raamatukoguhoidja
elukutset ja teinud kõik temast oleneva raamatukoguhoidja töö väärtustamiseks.
1995. aastal andis Ivi Tingre sõrmuse Ivi Eenmaale,
seda on kandnud veel Anne Rande, Katrin Niklus ja Krista
Talvile, kes andis selle 28. veebruaril edasi Tiiu Valmile.
Tiiu Valm on töötanud Eesti Rahvusraamatukogus metoodikaosakonna juhatajana, kultuuri- ja haridusministeeriumi raamatukogunõunikuna, 1997. aastal asus Tiiu Valm
juhtima (esialgu peadirektori kt, alates 1998–2008 peadirektor) Eesti Rahvusraamatukogu.

Krista Talvi

Kirovi kalurikolhoosi
jutuõhtud
8. veebruaril toimus
Viimsi rannarahva muuseumis esimene S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi jutuõhtu.

Peaesinejaks oli avaõhtul Aare
Asi, kes tegi põgusa sissejuhatuse kolhoosi ajalukku ja rääkis põnevaid lugusid Kirovi kalurikolhoosis välja töötatud tehnoloogiatest. Lisaks Asile oli
kohal veel teisigi endisi kirovlasi ning edaspidi on plaanis
sääraseid kohtumisi korraldada kord kuus kuni kevadeni
välja.
Huvitavaid jutte tuli jutuõhtul aga otsekui küllusesarvest. Saime näiteks teada, kust
tuli mõte kalavorsti toota, kuidas on seotud kalurikolhoos raketitööstusega, kuidas jõudis kolhoosi tehnoloogideni preparaat
AU ja milleks seda vaja oli ning
palju muud põnevat.
Kirovi jutuõhtute mõte on
kergitada saladusloor sellel tänapäevaks juba poolmüütiliseks
muutunud kalurikolhoosilt. Ühtlasi alustas Rannarahva muuseum Kirovi mälestuste kogumisaktsiooni, et meie lähiaja-

Esimese jutuõhtu peaesineja Aare Asi. Foto Rannarahva muuseum

loo ühe tähelepanuväärseima kalurikolhoosi ajalugu koos seal
töötanud inimestega ajaloohämarustesse ei kaoks. Lisaks endistele töötajatele on jutuõhtutele kuulama oodatud kõik need,
keda kalurkolhoosi põnev ajalugu lähemalt huvitab.

Viimsi Laululaps tuleb taas

Tiiu Valm tänas tunnustuse eest. Foto Teet Malsroos

Kevad saabub õige pea ja koos sellega algavad ka laste lauluvõistlused üle Eesti. Viimsi Laululaps 2018 toimub 7. aprillil
Viimsi huvikeskuses.
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elanike registrisse kantud lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii
kodused kui ka lasteaialapsed.
Eesti sünnipäeva puhul peavad lauljad esitama ainult Eesti autorite loomingut. See on Viimsi laululaste kingitus Eestile 100. sünnipäeva puhul.
Võisteldakse kuues vanuserühmas ja auhinnalised kohad saavad iga vanuserühma kolm parimat tüdrukut ja kolm parimat poissi.
Kõikidest vanuserühmadest lähevad punktisumma alusel neli lauljat Viimsi valda esindama lauluvõistlusele Harjumaa Laululaps 2018,

Järgmine jutuõhtu juba
15. märtsil kell 19, kui luubi
alla võetakse S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi kalatööstus. Lisaks on jutuõhtud veel
12. aprillil ja 19. mail.
Kellel aga endal mõni põnev Kirovi kalurikolhoosi tee-

maline lugu mõtetes kripeldamas, siis kirjutage meile e-posti
aadressil teadus@rannarahvamuuseum.ee.
Kohtumiseni jutuõhtul!

Maivi Kärginen

SA Rannarahva Muuseumi
teadusjuht

mis toimub 20.–21. aprillil Kose kultuurikeskuses. Sealt omakorda
valitakse välja lapsed, pääsevad üleriigilisele võistlusele Laulukarussell.
Ka publik saab valida igast vanuserühmast oma lemmiku.
Registreerumine on juba alanud ja kestab kuni 29. märtsi kella
17-ni. Ankeedi leiab Viimsi huvikeskuse kodulehelt sündmuste alt
Viimsi Laululaps 2018 juhendist registreerumise lõigust. Registreeruda saab kirjalikult ainult e-posti teel ja ainult korraldaja ankeedil.
Täidetud ankeet tuleb saata e-posti aadressile laululaps@huvikeskus.ee. Telefoni teel ja paberkandjal registreerimist ei toimu
ning hiljem saabunud ankeete ei võeta arvesse.
Laululusti ja julget osavõttu soovides!

Viimsi huvikeskus
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Viimsi valla kultuurikalender
9. märts – 1. aprill
JUMALATEENISTUSED
10. märts kell 12
Jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
11. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
18. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
25. märts kell 11
Palmipuudepüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Palmipuudepüha jumalateenistus
Täiskogu koosolek
Viimsi Vabakirikus
29. märts kell 21
Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. märts kell 11
Suure Reede liturgiline
jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Suure Reede jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Suure Reede jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
31. märts kell 12
60+ eakate lõunaosadus
Viimsi Vabakiriku kohvikus
1. aprill kell 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Kristuse ülestõusmispüha
jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 12
Ülestõusmispüha jumalateenistus
NB! Koosoleku aeg muutunud!
Viimsi Vabakirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August
Luusmannist
Rannarahva muuseumis

Märts
Karl Joonas Alamaa isikunäitus
“Vorm ja eeldus“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
Kuni 15. märts
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses
Kuni 21. märts
Kamille Saabre maalinäitus
“Mida õpin lilledelt“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 28. märts
Karl-Erik Talveti maalide näitus
“Värvivalangud“
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni 31. märts
Näitus “Isemoodi ühtsus”
EKA maali osakonna kolmanda
kursuse tudengite Annabel
Janke, Mari-Liis Sõrgi ja Tiiu
Lausmaa maalinäitus
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis
ÕPI- JA JUTUTOAD
9. märts 18.30
Loeng “Toit ja teadvusseisundid“
Koolitaja: Evelin Märtson
Registreerimine: emartson@
hot.ee, tel 513 6767
Osalustasu: 12 €
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
9. märts kell 18.30–21
Naistereede Elujõusaalis
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerimine: grete.sutrop@
gmail.com, tel 523 9362
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
10. märts kell 12–15
Improtöötuba loovuse ja
rõõmu äratamiseks 2/5
Koolitajad: joogaõpetaja Kadi
Toompere ja lavastaja Erki Aule
Registreerimine: kaditoompere
@gmail.com
Osaluspanus: 25 €
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
12. märts kell 10–12
Koolitussari “Õppiv lapsevanem
– kogen, tean, oskan”
Nutulaul ja jonnipusa – aitäh,
et mõistate!
Osalustasu: 80 € koolitussari või
20 € kohtumine/täiskasvanu
Tasumine pärast registreerumist
ülekandega
Osalemiseks registreeru:
http://bit.ly/2BVxqrl
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
14. märts 18.30
Salongiõhtu “Klassikaline
seltskonnaetikett”
Koolitaja: Erika Kolbakov
Info ja eelregistreerimine:
erika.kolbakov@etiketisalong.
com, tel 5664 5919
www.etiketisalong.com
Maksumus: 45 €
Viimsi huvikeskuses

14. märts kell 19
Šamaanijuttude ja filmiõhtu

Juhendab Otisir Hürr
Osaluspanus 5 € ning koduhoidis
Registreeru: kuukuldajad@
gmail.com
Vaata: www.elujousaal.ee/
üritused
Elujõusaalis
15. märts kell 18
Rein Veidemanni loeng
“Eesti kirjanduse kaanon”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
15. märts kell 19
Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtu
Sissepääs muuseumi piletiga
Kohtade broneerimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
16. märts kell 18.30–20.30
Teadliku vanemluse vestlusring
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerimine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Elujõusaalis
21. märts kell 18.30
Käsitöökaartide meisterdamine
Õpitoa maksumus on 20 €
Juhendaja: Gärlin Kirst
Eelregistreerimine: garlyn@
hot.ee, tel 5695 7808
Viimsi huvikeskuse Päikesepesas
21. märts kell 19
Praktikaõhtu ja ühisõnnistamine Lea Dali Lioniga
Osaluspanus: 15 €
Ainult registreerumisel:
elujousaal@gmail.com
www.elujousaal.ee/
üritused
Elujõusaalis
22. märts kell 19–21
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külaliseks on Mihkel Raud
Sissepääs tasuta!
Eelregistreerimine:
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
23. märts kell 19
Meesteõhtu Kundalini joogaga
Juhendab Kalev Klaar
Osaluspanus: 25 €
Registreerimine: kalev@
klaarsus.ee
Elujõusaalis
24. märts kell 12
Kinohommik
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
26. märts kell 10–12
Koolitussari “Lapsega suhtlemine – kaosest koosloomiseni“
Koolitaja: Kristi Arendi
Osalustasu: 80 € koolitussari või
20 € kohtumine/täiskasvanu
Eelregistreerimine:
http://bit.ly/2BVxqrl
Viimsi huvikeskuses
29. märts kell 18
Meigikoolitus
Koolitaja: Karine Terzjan
Eelregistreerimine:
karine.terzjan@gmail.com,
tel 503 3317

Osalustasu: 35 €
Viimsi huvikeskuses

rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

KONTSERDID, ETENDUSED
16. märts kell 19
Kaunimate Aastate Vennaskond
“Kaunimad 25 aastat me elus”
Pilet 22/20 € müügil vaid
Piletilevis ja Piletimaailmas
Viimsi huvikeskuses

Veekeskkonnaprogramm
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Võimalik tellida ka kooli!

23. märts kell 19
Komöödiateatri etendus
“Elagu eurotoetused”
Piletid 17/15 € müügil huvikeskuses, Piletimaailmas ja
Piletilevis
Viimsi huvikeskuses
25. märts kell 12.30
Kontsert “FAURE Reekviem“ –
Viimsi Jaakobi koguduse
kammerkoor ja Tallinna
Toomkoguduse kammerkoor
Laudate Dominum
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29. märts kell 19
President Lennart Meri
mälestuskontsert
ETV tütarlastekoor, dirigent
Aarne Saluveer
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
9. märts kell 21
Merlyn Uusküla / DJ Marek
Talivere
10. märts kell 21
VJ Aivar Havi
14. märts kell 20
Viivika ViickBerg
16. märts kell 21
Anna Curly / VJ Sass Nixon
17. märts kell 21
VJ Lenny LaVida
21. märts kell 20
Viivika ViickBerg
23. märts kell 21
Eleryn / VJ Allan Peramets
24. märts kell 21
VJ Andrus Kuzmin
28. märts kell 20
Viivika ViickBerg
30. märts kell 21
Debüüt / DJ Märt Rannamäe
31. märts kell 21
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
10. märts kell 21
Wismari poisid
17. märts kell 20
Samuel Reinaru pop-rock live
24. märts kell 20
Indrek Ventmann live
Jussi Õlletoas
LASTELE JA NOORTELE
26.–29. märts
Lihavõtteprogramm
“Pühadejänese jälgedes“
Lasteaialastele ja I kooliastmele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja I–II
kooliastme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab
minus.“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@

Huviprogramm “Meremehe
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
Esmaspäeviti kell 16
Re-Use meisterdamine
Teisipäeviti kell 16
Kokandusklubi
Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Reedeti kell 16
Joonistustund Claudiaga
Viimsi noortekeskuses
Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Randvere noortekeskuses
9. märts
Harjumaa tantsupäev –
Koolitants 2018
Viimsi Koolis
10. märts kell 10–11.30
Eriti rõõmus laste joogahommik 4–10-aastastele
Juhendaja: Grete Sutrop
Osaluspanus: 10 €
Ainult eelregistreerimisega:
elujousaal@gmail.com
Vaata ka www.elujousaal.ee
Elujõusaalis
11. märts kell 12–14
Lastehommik Muuuvis
Pulgakookide õpituba
Muuuv seiklusmaal Viimsi
Keskuses
13. märts kell 18
EVS ehk Euroopa vabatahtliku
teenistuse infoõhtu
Viimsi noortekeskuses
14. märts kell 16
Emakeelepäeva viktoriin
Viimsi noortekeskuses
15. märts k 11
Kirjandushommik algklasside
õpilastele: Külas lastekirjanik
Wimberg
Registreerimine: elise@
viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
16. märts kell 10.30
Väikelaste loovushommik
1–3-aastastele
Loovushommikud toimuvad
iga kuu kolmandal reedel
Osalemistasu: 8 €/kord
Anna oma tulekust teada:
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuse treeningsaalis nr 1

20. märts kell 12
Viljandi Laste-ja Noorteteater
Reky lasteetendus “Kunksmoor
ja kapten Trumm”
5–12-aastastele, kestab 1 h
Piletid müügil Piletimaailmas
(8 €) ja kohapeal (10 €)
Rühmade broneerimine:
reky@reky.ee, tel 514 0046
Viimsi huvikeskuses
21. märts k 11
Kirjandushommik algklasside
õpilastele – külas on jutuvestja
Piret Päär
Registreerimine: elise@viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
21. märts kell 16
Karaoke
Viimsi noortekeskuses
22. märts kell 10.15 ja 11.30
Lasteteatri Sõber etendus lasteaedadele “Koht päikese all“
Hind: 4 €
Kohtade broneerimine: haridus
@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
22. märts kell 15
Meediaklubi
Randvere noortekeskuses
23. märts kell 10.15 ja 11.30
Lasteteatri Sõber etendus
algklassidele “Kuningapoeg
sulaseks“
Hind: 4 €
Kohtade broneerimine: haridus
@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
24. ja 25. märts kell 10.30
Etiketinädalavahetus lastele ja
noortele
10.30–12 5–9-aastastele
poistele ja tüdrukutele
13–15 10–15-aastastele
neidudele ja noormeestele
16–18 16–18-aastastele
neidudele ja noormeestele
Täpsem info ja registreerimine:
erika.kolbakov@etiketisalong.
com, tel 5664 5919
Viimsi huvikeskuses
EAKATELE
17. märts kell 11
Kepikõnd ja jalgsimatk
eakatele “Tunne koduvalda“
10.45 buss V5 väljub haigla eest
Matka pikkus u 4 km
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Lisainfo: tel 601 2354 (V. Kallion)
Kogunemine Kelvingi külakeskuse ees
17. märts kell 15
Juubeliaasta klassikakontsert
Harald Weiler (bariton)
Anneli Merelaid (klaver)
Sissepääs tasuta!
Viimsi päevakeskuses
20. märts kell 15
Tervitame lauldes algavat
kevadet ja sünnipäevalapsi
Randvere päevakeskuses
VARIA
21. märts kell 19
Viimsi mälumängu IV etapp
Rannarahva muuseumis
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SPORT
KK Viimsi/Noto jätkab võidulainel
KK Viimsi/Noto alistas 2. märtsil koduväljakul Paide Viking Windowi 77:52. Nii pikenes
meeskonna võiduseeria seitsmemänguliseks
ja 2018. aastal jätkatakse endiselt kaotuseta.
Enne mängu asusid meeskonnad Saku I Liiga
turniiritabelis vastavalt “viikingid” 3. ja “Viimsi”
4. real. Olles küll juba kindlustanud koha playoffis võitlevad mõlemad meeskonnad kohamängudeks koduväljakueelise saamise eest.
Agressiivse kaitse, võidetud lauavõitluse ning
parema visketabavuse toel suutsime sellel korral lõpusekundite trillerit vältida ning poolajaks
juhtida 13 ning kolmanda veerandaja lõpuks 23
punktiga.
Võitu 17 punkti panustanud meeskonna kapten Kristjan Evart sõnas mängu kohta: “Täna oli-

me kaitses väga tugevad. Ja meie omad liikumised toimisid.” Vaadates hooajale edasi jätkas
Evart: “Ei no vägev! Seitsmes võit järjest. Ei mäletagi enam, kuidas see kaotamine käib. Samas
loodan, et põhiturniiril mingil hetk tuletatakse
seda meile meelde. Play-offis oleks see valusam.”
Kahekohalise arvu punktideni jõudsid KK Viimsi/Noto poolel ka Kaarel Traumann 14 ja Andreas Märtson 11 punktiga.
KK Viimsi/Noto asub Saku I Liiga turniiritabelis peale 19 peetud vooru 3. real, olles kogunud 12 võitu ja 7 kaotust.
Saku I Liiga turniiritabelit vaata: basket.ee/et/
meeste-esilliga/2/turniiritabel/.

KK Viimsi/Noto

Iga uue alaga alustades on vaja omandada põhitõed. Fotod Kaarel Zilmer

Algõpetus ausse!
On ju üsna tavaline, et
kui suusamäele tullakse
– kas põlvepikkusena või
täiseas –, tahetakse uue
alaga kokku puutudes
kohe osavalt tegutsema
hakata. Paraku see aga
nii kiiresti ei käi.

Vaja läheb algõpetust. Seda nii
arvukale koolilaste väele kui ka
nendega mäele tulnud täiskasvanutele. Ikka sihiga, et üks oskus õigesti A-st B-st selgeks
saaks, et siis sellelt omandatult
samm sammu kaupa nõudlikematele nõlvadele minna ja juba
ka omal käel edasi arendada.
Vimka nõlvadest mööda sõites nägin ka siin kena algõpetust käimas. Just sellisel ennelõunasel ajal, kui suured massid veel koolis, kuid siiski on
kellelgi mäesõidu oskuste tunniks aeg leitud... ja korralik
A-B ongi käimas.
“See on Randvere kooli
6. klass, kes oma spordipäeva
raames võtab meilt nii mäesuusa kui ka lauaõpetuse algkursust,” sõnab Tallinna Ülikoolis
kehakultuuri studeeriv suusaõpetaja Karl Kristjan Alasi. Takseerin nii tema õpetust kui ka uut
Vimka algõppeplatsi. Koht on
hea tugeva aluspõhjaga, piisavalt lai ja mõnusa ning vajaliku kaldega – nii et õpetuseks

Meeskonna kapten Kristjan Evart kohtunikuga mõtteid vahetamas. Foto KK Viimsi

Kuni lund jagub, suusatama!
Ilusad talveilmad lubavad sel aastal jätkuvalt suusaradu sõidukorras hoida.
Viimsis ootavad Karulaugu, Randvere – Tädu
ja Rohuneeme rajad suusahuvilisi. Radu hooldatakse vastavalt ilmaoludele 2–3 korda näda-

Randvere kooli õpilaste suusatund Vimka mäel.

igati korralik plats. Ja kuuendikud teevad igati asjalikult harjutusi, nii et ilma küsimata on
näha, et selline suusatund neile
igati meeldib.
Kui pisut hiljem uurin keskuse meestelt veel kogu Vimka
käekäiku, siis nad kinnitavad,
et nii, kui nõlvad käiku läksid,
on nad rahvast täis. Huvilisi tuleb kohati lausa niipalju, et kõigile ei pruugi varustustki jaguda. Muidugi sobiksid, aga just
sellised päevased ajad algõpetuse tundideks ja neid võiks küll
gruppide kaupa teha lausa mäe
avamishetkest kuni hiliste tundideni.
Ligi meetrine kunstlumekiht pakub sõiduvõimalusi siin

Spordis tulekul
9. märts kell 19
Reedesed üksikmängud tennises
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine kuni 08.03: reimo@
viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
21. märts kell 19.30
HC Viimsi/Tööriistamarketi vaheturniiri
kodumängud: HC Viimsi/Tööriistamarket –
Aruküla/Audentes
Viimsi Kooli spordikeskuses
23. märts kell 20
Paarismängu ajatennis – Viimsi Unetus
Osavõtutasu 25 €

nüüd küll vähemalt kuuks kui
mitte kauemakski. Ja ka mäeoskuste soovijaid jagub siinsamas Viimsis küllaga. Ehkki iga
taolise õppetunniga tulevad ka
omad kulud, siis usun küll, et
kui me kõik – nii pered, kool,
vald, aga ka mõned laste suusaoskuse õppimist toetavad firmad – koos seljad kokku paneks, siis leiaksime nende kulude jaoks kindlasti katte. Sest
see käib ju eluaegse suusaoskuse omandamise nimel. Seda
enam, et minna pole alustuseks
ju kuhugile kaugele, vaid ikka
siiasamasse Lubja mäe külje
alla – Vimkale.

Kaarel Zilmer

Suusatades.weebly.com

Registreerimine kuni 22.03: reimo@
viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
31. märts kell 11
Viimsi valla meistrivõistlused saali jalgpallis
Korraldaja: Viimsi Noorte Jalgpalliklubi Viimsi
Mehepojad
Viimsi Kooli spordikeskuses
31. märts kell 18
Eesti meistrivõistlused rulliluuisutamise
rühmakavades
Korraldaja: Eesti Rulluisuliit, MTÜ Fox
Viimsi Kooli spordikeskuses

las. Lisaks on Viimsi kooli välipalliplatsile rajatud
uisuväljak, mis ootab oma uisuvarustusega uisutajaid.

Kaija Mägi

Huvihariduse ja sporditöö koordinaator
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SISUTURUNDUS

Iga lille taga on sügavam
tähendus

Foto Viimsi Keskus

Eesti Mee Päevad
Lillepaviljonis

Ilmselt oli naistepäeval
vähe neid naisi, kellele
mõnd lilleõit ei kingitud.
Aga kas kinkijad ja lillede
saajad teadsid, et iga
õiega käib kaasas ka
sügavam mõte ja tähendus?

Võib-olla tasuks seda teada, kuna lille saaja võib teemaga kursis olla ning heade kavatsustega tehtud kingi üpris morni
näoga vastu võtta… Või vastupidi – saadud kaunist lillest
liigagi palju välja lugeda.

Roos

Roos on üks armastatumaid ja
kingitumaid lilli kogu maailmas
ning loomulikult sümboliseerib see armastust, ilu, täiuslikkust ja romantikat. Eriti kirglikke tundeid saab väljendada
just punaste õitega, veidi õrnemaid, tagasihoidlikumaid ja alles tärkavaid tundeid roosade
roosidega. Salajased austajad
peaksid oma silmarõõmude üllatamiseks valima valged roosid.

Tulp

Ka tulpe armastatakse kogu maailmas, eriti muidugi nende kodumaal Hollandis. Mõningatel
andmetel sümboliseerivad punased tulbid täiuslikku armastust, kollaste tulpidega saad anda märku, et oled tõeliselt armunud.

Iiris

Imekaunid iirised sümboliseerivad kuninglikkust (just siniste ja lillade õitega), aga ka lootust ja usku. Eksperdid on soovitanud neid kokku sobitada punaste tulpide ja päevalilledega,
mis moodustavad rabava kombinatsiooni.

Nartsiss

Kevade saabumist tähistavad
nartsisside puhul võib teadlik lillesaaja üsna pettunud olla, kuna nende tähenduseks on isekus ja upsakus. Teistel andmetel on nartsiss omal kohal siis,
kui tahad kelleltki andestust paluda või tänulikkust väljendada.

Aasia tulikas

Kaunis aasia tulikas sümboliseerib sarmi ja veetlust. Kui tahad kellelegi märku anda, et oled
temast tõeliselt võlutud, siis peaksid valima just selle lille.

Nelk

Nelgi puhul tuleb silmas pidada lille värvi, sest igal värvil on
erinev tähendus – punane väljendab armastust, kollane hoopis põlgust ning valge jätab õhku lootuse ja “kõik on võimalik” hõngu.

Päevalill

Päikese järgi nime saanud võimsate õitega lilled sümboliseerivad soojust, lojaalsust ja rõõmu.
Aga mõnedel andmetel on neil
ka teine tähendus – “sa oled
liiga nõudlik”. Seega peaks järele mõtlema, kellele neid plaa-

nis kinkida on. Samas sobivad
päevalilled ekspertide sõnul hästi
näiteks soolaleivale minnes.

Orhidee

Orhidee sümboliseerib ilu, luksust, jõudu ja armastust. Lisaks saadab see lill ka eksootilise võrgutamise signaali – selle kinkija on kahtlemata veidi
metsikum kui see, kes traditsioonilise roosiga piirdub.

Liilia

Liilia tähendab ilu ja stiili, samuti viljakust ja üleskasvatamist. Mõnes kultuuris peetakse
seda sobivaks matuste puhul,
teistes jälle traditsiooniliseks pulmalilleks. Igal juhul peaks selle lille kinkija tundma väga hästi inimest, kellele kaunid õied
viib.

Gerbera

Paljudes värvides õitseva gerbera sõnumiks on ilu, süütus ja
puhtus. On ka öeldud, et selle
lille kinkimisega kaasneb kau-

nis mõte, et saaja muudab kõik
kaunimaks. Gerberat soovitatakse kinkida näiteks heale tuttavale või kolleegidele.

Krüsanteem

Kui tahad kellelegi märku anda,
et oled vaba ja millegi ootel,
siis kingi talle kaunis krüsanteemikimp.
Üldjuhul teeb nii lillede kinkimine kui ka nende saamine
inimestele rõõmu – eriti algava kevade puhul tasub kasvõi
ise enda kodu kaunite ja värviliste õitega täita ja lillelõhna
nautida.
Viimsi Keskuse I korrusel
avas uksed uus lillepood Öis,
mille osavad teenindajad suudavad igaks sündmuseks sobivaimad õied soovitada. Öis tegeleb lillede müügiga, kimpude ning pärgade teostamisega
ja kingituste pakkimisega. Kaupluses on ka valik keraamikat,
punutisi, kunstlilli ning postkaarte.

Viimsi Keskus

Etiketikoolitused
Etiketikoolitus lastele ja noortele
Õpime ja praktiseerime, kuidas olla meeldivalt enesekindel ning
endast ja teistest lugupidav neiu või noormees. Räägime hügieenist, korrektsest rõivastumisest, taktitundest ja peenetundelisest
suhtlemisest. Lisaks omandame suurepärased lauakombed.
Viimsi huvikeskuse õppeklassis 24. ja 25. märtsil.
kell 10.30–12.00 – 5–9-aastased
kell 13.00–15.00 – 10–14-aastased
kell 16.00–18.00 – 15–18-aastased
Osalustasu:
35 eurot / 2 päeva (1. grupp, 6–9-aastased)
37 eurot / 2 päeva (2. grupp, 10–14-aastased)
37 eurot / 2 päeva (3. grupp, 15–18-aastased)
Kahe ja enama osaleja korral ühest perest soodustus -10%. Kohtade arv piiratud.
ETIKETIÕHTUD täiskasvanutele Viimsi huvikeskuse kohvitoas
14. märts kell 18.30–21.00 “Kaasaegne seltskonnaetikett”
Suhtlemine seltskonnas – mida silmas pidada ja mida vältida,
reeglid tervitamisel, pöördumisel tutvustamisel ja kätlemisel, kutsekaardid ja nende vormistamine/lugemine, riietus ja riietuskoodid, piduliku ürituse etikett, kohvi- ja teelauakombed.
4. aprill kell 18.30–21.00 “Kaasaegse ärimaailma head tavad”
Kuidas esineda kõrgetasemelise professionaalina, enesekindla ja väärika inimese/töötaja tunnused, reeglid pöördumisel, tutvustamisel, kätlemisel, kuidas luua hea esmamulje, klassikalised

ärirõivad ning sobivad aksessuaarid meestele ja naistele, kuidas
vastu võtta klienti või koostööpartnerit.
Osalus ühel õhtul: 45 eurot
Osalus mõlemal etiketiõhtul: 72 eurot (tasumine kahes osas)
Lisaks koolitusele ootab kohvi-/teelaud kerge suupiste ja pokaali vahuveiniga. Kohtade arv piiratud.
Koolitusi viib läbi ja etiketti tutvustab professionaalne etiketiõpetaja Erika Kolbakov Etiketisalongist.
Täpsem info ja registreerimine: tel 5664 5919
e-post: erika.kolbakov@etiketisalong.com
www.etiketisalong.com

Eesti Meetootjate Ühendus (EMÜ) korraldab
10.–11. märtsil kell 10–17 Tallinna Lillepaviljonis
kogupereürituse “Eesti Mee Päevad”.
Meepäevad tuletavad meelde, kui maitsev on puhas eestimaine mesi, meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid ja hügieenilisi omadusi ning
tutvustavad tarbijaile kodumaise mee tootjaid.
Kohapeal pakuvad mesinikud maitsmiseks erinevat mett
ja saab teavet mesindussaaduste liigi, päritolu, omaduste
ja kasutamise kohta. Müügil on tootjahinnaga mitmekesises valikus Eesti mett. Saab osta mesindussaadusi (taruvaik, õietolm jm), tervistavaid ja kosutavaid meesegusid,
ravimtaimi ja teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ja kosmeetikat.
Lastele räägib mesinik Age Kuusemets mesilaspere
elust, lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida, samuti
voolida plastiliinist, mis sisaldab mesilasvaha.
Meepäevade kava
n Kell 11 Mesindussaadused organismi tugevdamiseks.
Dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud.
(eesti keeles)
n Kell

12 Mesi tervena elamise kunstis. Tervisliku vahamee huulepalsami valmistamise õpituba. Ene Lill, Terviseklubi Harmoonikum perenaine. (vene keeles)

n Kell

13 Mesi tervena elamise kunstis. Tervisliku vahamee huulepalsami valmistamise õpituba. Ene Lill, Terviseklubi Harmoonikum perenaine. (eesti keeles)

n Kell

14 MTÜ Eesti Meetootjate Ühenduse EV 100 kingi
üleandmine heategevuseks – 100 kilo mett. Kingi saajateks on AS Hoolekandeteenused Tapa Kodu, Pärnu Laste
ja Noorte Tugikeskus, MTÜ Eesti Laste ja Noorte Hoolekande Asutuste Ühendus.
Kell 14.15 Mesindussaadused organismi tugevdamiseks. Dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud. (vene keeles)

n

n Kell 15 Mida võiks teada mesindussaaduste kasutamisest ehk apiteraapilised võtted igapäeva elus. Astrid
Oolberg, apteeker, mesinik. Marianne Rosenfeld, koolituskeskuse juht ja koolitaja (eesti ja vene keeles).
Loengud toimuvad mõlemal päeval.

Piletid täiskasvanutele 2 eurot, pensionäridele ja õpilastele 1 euro, perepilet 3 eurot.
Informatsiooni loengute kohta saab veebiaadressilt
www.eestimesi.ee, tel 601 4778, 5566 2649.

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige
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REAKUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.
ee, tel 5348 7318.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 554 0865, info
@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Soodsad hinnad! R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-post rconcept1
@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu
ja värvimine. Tel 5638 8994. Lumetõrje katustelt,
jääpurikate eemaldamine.
n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem
info: www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.com, tel
553 6672.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus
@miltongrupp.ee.
n Kaevetööd. Teostame kaevetöid 1,8 – 25T ekskavaatoriga. Küsi pakkumist! Võimalik ka muu ehitustehnika. Tel 5645 4278, viljar@amj.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud,
latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid, aiavõrk, mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, garaažist, korterist väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid 10 €.
Tel 5550 5017.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügamine ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit Lennuk.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kulmuhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning
meigiteenuseid. Broneeri aeg tel 5626 2330, Instagram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ventilatsiooni- ja korstnapühkimistöid. Akti väljastamine kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
n Keemiavaba kodu- ja kontorikoristus, vaiba ja pehme mööbli puhastus. E-post info@puhastusekspress.ee,
tel 5817 0539.
n Vee

n Autokool Plekk-Liisu korraldab rolleri-, mootorrat-

ta- ja autojuhi kursuseid. Teooria Kaluri 3 Viimsis või
e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel.
Vaata www.plekkliisu.ee, täiendav info tel 511 9209
või indrek@plekkliisu.ee.
n Viljapuude ja hekkide lõikus, pikaajaline töökogemus. Tel 521 6037.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Korstnate ehitus ja korstnapühkimise teenus. Litsentseeritud. Tel 5461 6929.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud,
pügame hekid, freesime kännud, niidame muru, lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame ka
teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel
5563 7666. Rohkem infot leiate kodulehelt www.
ifhaljastus.ee.
n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemused, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.
MÜÜK
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €,
mulda 15 t – 120 €, täitepinnast, liiva ja killustikku.
Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee.
n Aia-, värava-, tõstukse ja automaatikalahendused
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Suurepärase asukohaga mereäärne elamukrunt hinnaga 65 000 eurot. Võimalus ehitada merevaatega
kodu privaatses Leppneemes.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, marek406
@gmail.com.
n Segalehtpuu al 39 €/rm, valge lepp al 39 €/rm,
must lepp al 41 €/rm, kask al 51 €/rm saar al 52 €/
rm. Kviitung. Info tel 5697 5216, e-post laanesaemees@gmail.com. Halumasina teenus (max läbimõõt 36 cm). Küsi pakkumist!
n Viimsi alevikus ootab uut omanikku 2-toaline korter renoveeritud majas esimesel korrusel. Hästi läbimõeldud põhiplaan ja soodsad elamiskulud! Tjorn
Treu, tel 5685 0034.
TÖÖ
n AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle olmeprügi autojuhte. Helistada tel 5388 0729.
n Otsime sooja ja südamlikku, kuid kohusetundlikku hoidjat 3-aastasele poisile (lasteaialaps) Viimsis.
Eelistame toredat pensionäriprouat, kes aitaks leevendada eemalolekut meie oma kaugel elavatest vanaemadest. Kui oled valmis vahel küpsetama pannkooke, lugema raamatuid ning peadki paitama, siis
võta palun ühendust tel 5666 2627, ootame kõnesid E–R õhtuti. Tasu kokkuleppel.
n Väike eralasteaed Haabneemes võtab tööle abiõpetaja. Huvi korral palun võta ühendust: info@lillelapsed.ee või tel 5304 0446.
n Viimsi äritares tegutsev Café Lyoni kohvik võtab
tööle koka. Saada oma CV viimsi@cafelyon.ee. Tel
622 9217, www.cafelyon.ee.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele. Poes
ja apteegis käimine, koristusabi, küttepuude tuppa
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/tund. Linnast väljas kilomeetri hind
0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. Tel 5787 0093.
OST JA MUU
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Ostan teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib
olla ülevaatuse ning kindlustuseta, pakkuda võib kõiki
mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.
n Kutsume teid hispaania keele kursustele. Tunnid
toimuvad kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses.
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
n Soovin osta garaažiboksi Viimsis. Tel 565 4954,
taivo@biston.ee.

AS Eesti Keskkonnateenused
võtab tööle

olmeprügi
autojuhte
Helistada tel 5388 0729

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
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