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22. veebruaril käis Viimsi
mõisas taaslavastuslahing!
Vaata pilte lk 4

Palju õnne!
Vabariigi parim õpilasetleja on Jessica
Agneta Kari.
Reedel, 13. veebruaril Tartus toimunud üleriigilise õpilasetlejate konkursi finaali keskmises vanuseastmes (7.–9. klass) tuli võitjaks Viimsi Kooli
9c klassi õpilane Jessica Agneta Kari (juhendaja
Eva Kalbus).
Palju õnne tublile etlejale ja juhendajale!
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23. veebruaril andis president Toomas Hendrik Ilves teenetemärgi
Maido Saarele. Fotol Maido Saar koos Sirje Toomla, Külli Talmari ja Leelo
Tiisveltiga. Foto Aime Estna

Viimsi vallavanem Jan Trei ja Viimsi valla aukodanik Siim Kallas.
Foto Raigo Pajula

Looduse ja loovuse
ring täiskasvanutele

Möödunud aasta novembris RMK Viimsi looduskeskuses alustanud täiskasvanute looduse ja loovuse ring jätkub ka
tänavu.
Oleme juba teinud kuuseokkašampooni, kuuseokstest jõulupärgi ja teisi jõulukaunistusi, pununud lindudele söögimaja
ning meisterdanud looduslikest materjalidest küünlaaluseid.
Järgmine looduse ja loovuse ring algab
10. märtsil kell 18, ka seekord võtame loodusliku toorainega midagi kasulikku ja põnevat ette! Jälgige infot RMK kodulehel
sündmuste kalendris loodusegakoos.ee/
sundmustekalender ning Facebookis facebook.com/RMKViimsilooduskeskus.

RMK Viimsi looduskeskus
Elise Rand sai valla tänukirja pühendunud töö eest Viimsi raamatukogus.
Foto Aime Estna

Rohkem fotosid vastuvõtust näete www.fotograafid.ee ja Viimsi valla
Facebookist. Foto Raigo Pajula

Eesti Vabariigi aastapäev Viimsis
19. veebruaril tähistati Eesti
Vabariigi 97. aastapäeva
vallavolikogu esimehe Priit
Robase vastuvõtuga Eesti
Sõjamuuseumis.
Vastuvõtul tunnustasid volikogu
esimees Priit Robas ja vallavanem
Jan Trei vallavalitsuse tänukirjaga
neid, kel on valla ees erilisi teeneid.
Tänukirjaga tunnustati Kaido
Ehasood suure panuse eest vallarahva vaba aja kultuurilisel sisustamisel ning viimsilaste identiteedi
kujundamisel; Reet Leinustet pikaajalise pühendumise eest viiulile
ja Viimsi valla lastele; Rein Valknat eakate spordielu elavdamise,
bowlinguklubi käivitamise ja juhtimise eest; Ljuba Keskküla pikaajalise käsitöökunsti edendamise
ja õpetamise eest Viimsis; Annika
Orgust suure panuse eest Viimsi
noortekeskuste arendamisel; Elise
Randa aktiivse ja pühendunud töö
eest Viimsi Raamatukogus ja Kirsti Malmi Viimsi kirikute päevade
“Kodukirik kutsub” korraldamise
eest mullu septembris.
Pidulikul vastuvõtul esinesid
Liisi Koiksoni trio ja Viimsi kooliteatri noored lauludega muusikalist “Helisev muusika”.

Aastapäeva vastuvõtul pidasid
kõne vallavolikogu liige MariAnn Kelam, vallavanem Jan Trei
ja volikogu esimees Priit Robas.
Vallavanem Jan Trei viitas oma
kõnes Eesti algusaastatele ning
Jaan Poska, Lennart Meri ja Johan
Laidoneri panusele vaba kodumaa
loomisel. “Eesti riik ei sündinud
kergelt. Pildid meie ajaloos on teravad – selged, valusad, helged
ja elusad. Neis on meie lugu, mis
kestab! Lennart Meri on välja öelnud lihtsa tõe: meist igaühest sõltub Eesti püsimine. Üksteise mõistmine ning toetamine on edasiviiv
jõud,” sõnas vallavanem.
“Võiksime võtta täna endale
ühe väikse hetke, et mõelda, kuidas me saaksime olla koos veel
tugevamad! Eesti Vabariik elab
igas väikses rakus, mille ehitamist
Päästekomitee 97 aastat tagasi
alustas ning mille rajamine kestab
ja kestab. Eesti riik sündis õhukesena, kuid jäi püsima mitte ainult
tänu ajaloolisele õnnele, vaid toetudes meie ühiskonnas juba toona
pikale ja toekale kohalike omavalitsuste traditsioonile,” lisas Jan
Trei.
“Sünnipäevakõnes oleks kohane meenutada lõppenud aastat,
ent viimase 12 kuu sündmused on

sellised, et ma ei saa seda teha.
Ma ei saa endale täna lubada unist
kokkuvõtet või loidu valimisarutelu. Viimase aasta sündmused on
olnud justkui äratus, mis on mind
välja kiskunud mõtete mugavusstsoonist,” ütles vallavolikogu esimees Priit Robas.
Kõnes viitas Priit Robas Krimmi okupeerimisele, Eston Kohveri
röövimisele ning Prantsusmaal ja
Taanis toimunud tulistamistele.
“Oleme elanud teadmises, et meie
piir on kindel ja ohu korral kaitseb meid NATO. Selgus, et piiri
asemel on võsa. Mõrvad sunnivad
iga eurooplast mõtlema, kes elavad meie ümber, kas integratsiooni
sulatusahi suudab ühtlustada meie
väärtushinnanguid ja kas valitud
tee on jätkusuutlik.
Kui tahame, et Eesti iseseisvus oleks vankumatu, siis peavad
kõik Eesti kodanikud tundma end
oma riigis hästi ja väärtustatuna.
42 000 üksikvanemaga peres kasvavat last elavad teistest tunduvalt
suuremas vaesusriskis. Ligikaudu
8500 üksikvanemat elab süvavaesuses. Ligi 13 000 inimest hooldavad oma lähedasi ega saa tööl käia.
Hoolekandeteenused kas puuduvad
või on neile kättesaamatud. Ammu
pole ma kuulnud nii elavat arutelu

kui puhkes kooseluseaduse ümber. Tühja auru kulutamise asemel
peaksime keskenduma sellele, et
terve ja tugeva riigi aluseks on perekond, kus sünnivad ja kasvavad
meie riigile väärilised pärijad.
Viimsi vallavolikogu esimehena räägin sellest täna, sest kohalik
omavalitsus peab reageerima muutustele, olema paindlik ja kohanev.
Ärritajad peavad sundima Eesti inimesi oma mõtete mugavusstsoonist
väljuma. Millised on meie väärtushinnangud? Kui palju oleme valmis neid painutama ning kui kaugele minema sallivuse nimel?
Kohalik omavalitsus on inimesele kõige lähemal, peame abivajajate muredega tegelema: olgu lahenduseks kohalikud teenused, sotsiaaltoetused või muu. Saame tasandada riigi tegematajätmisi ja
teha palju selleks, et meie vallas
üksikvanemaga pered tuleksid hästi toime ning et hoolekandeteenused vastaksid inimeste tegelikele
vajadustele. Ka kasvav Viimsi vald
peab uusi elanikke integreerima
läbimõeldult. Püsime virged meie
oma riigi väärtuste ja järjepidevuse hoidmisel riigi sajanda sünnipäevani ja sealt edasi,” soovis
Robas.

Viimsi Teataja

Muutub Randvere
raamatukogu
lahtiolekuaeg
Randvere raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni k 8.15–16.30. Lõuna on 11.30–12.00.
Lugejate paremaks teenindamiseks pikendame raamatukogu lahtiolekuaega 1. märtsist 31. maini kolmapäeva õhtuti kuni kella 18.00-ni. Kui pikem lahtioleku aeg end
õigustab, siis sügisel rakendame uue lahtiolekuaja püsivalt.
Randvere raamatukogu asub Randveres aadressil Gustav Heinrich Schüdlöffeli
tee 4, tel 6028 974, e-post: randvereraamatukogu@viimsivald.ee.

Randvere raamatukogu

Viimsi Pensionäride
Ühendus teatab
7. märtsil kell 12–15 toimub Viimsi
Huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1) Viimsi Pensionäride Ühenduse aruande- ja
valimiskoosolek.
Koosoleku päevakorras on: 2014. aasta tegevusaruande kinnitamine, majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni aruande kinnitamine, uue volikogu ja juhatuse valimine.
Koosoleku lõpetab Jõelähtme rahvamaja vokaalansambli ANNAB RE kontsert.
Kohtume vanade heade sõpradega ja
veedame koos mõnusalt aega!
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Kuidas saavad
maastikuelemendid
PRIA toetust?

VALLAVANEMA VEERG

Kallid viimsilased!
Loodan, et vabariigi aastapäev kosutas hinge
ülevate isamaaliste tunnetega. Et laual olid
kiluvõileivad ja kodumaa terviseks tõsteti
klaase. Kes siis veel kui meie ise peame oma
riiki väärtustama ja hoidma. Sellele lisaks,
et saame tunda end turvalise NATO vihmavarju all kaitstuna samal ajal, mil Ukrainas
käib sõda.
Tähistasime 19. veebruaril Eesti Sõjamuuseumis pidulikult Eesti Vabariigi 97.
aastapäeva. Pidasime päevakohaseid kõnesid.
Andsime koos volikogu esimehe Priit Robasega tublidele kultuuri-, hariduse- ja spordielu
edendajatele üle valla tänukirjad, kinkekotid
ja lilled – tunnustuseks eriliste teene eest valla ees. Esinesid valla huvikeskuse laululapsed
Ita-Riina Pedaniku eestvedamisel ning muljetavaldav Liisi Koikson oma trioga.
Näilise kaitselahingu, kuidas Viimsi mõisa punaste käest tagasi võideti, andis 22. veebruaril Eesti Sõjamuuseum koos Saaremaa
Sõjavara Seltsiga. Tegemist oli taaslavastusega “22. Weebruar 1919”, kus Eesti soomusronglased ja Soome vabatahtlikud vallutasid
punaarmeelaste käest Marienburgi (tänapäeval Aluksne) lossi. Viimase osas astuski üles
Viimsi mõis. Paukmoonaga imiteerititi tulevahetust nii vintpüssidest, kuulipildujatest kui
ka revolvritest. Tegemist oli ühe osaga Eesti
Sõjamuuseumil Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks mõeldud ürituste sarjast.
Töisema poole pealt: kuulutasime vallavalitsuses välja Viimsi kergejõustiku- ja
jalgpallistaadioni projekteerimise ja ehitushanke, mille kohaselt saab Viimsi uue kaasaegse staadioni plaanide edukal kulgemisel
juba aasta pärast. Karulaugu tee lähedal asuvale krundile rajatava staadioniga koos on
plaanis ehitada kaasaegne kunstmurukattega
jalgpalliväljak, mis vastaks mõõtmetelt ja
kattematerjalilt Eesti Jalgpalli Liidu staadionite hindamise kriteeriumites sätestatud 3.
kategooria nõuetele. Vallapoolne ootus hankijale on, et rajatised valmiksid tähtaegselt
ning optimaalsete kuludega vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja heale ehitustavale.
Kaasaegse kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni ehitamine on koalitsiooni lubadus, mille täitmist pean isiklikult ülioluliseks. See
tähendab valla lastele, noortele, spordiklubidele ja ka täiskasvanutele uut treenimise ja
tervislikku vaba aja veetmise võimalust.
Viimsis on käimas mitu rahvusvahelist
projekti. 15. veebruarist 23. maini töötab
valla haridus- ja noorsooasutustes kaks vabatahtlikku Hispaaniast, Cordobast. Noored
on siin Euroopa Liidu programmi Erasmus
Pluss “Elmer” raames. Susana Hidalgo Lopez ja Francisco Manuel Jimenez Espejo on
tutvunud vallavalitsuse tööga, külastanud
Viimsi koole, Rannarahva muuseumi ning
noortekeskusi. Viimsis olles töötavad noored
kokkulepitud asutustes, õpivad eesti keelt,
tutvuvad Eesti kultuuri ja noortega ning tutvustavad Hispaania kultuuri. Haabneeme

Pindalatoetuste taotlejad
saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente
deklareerida märtsi alguseni.

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

Koolis on kolmeks kuuks praktikant Paula
Lopez, samuti Hispaaniast, Alicantest. Viimsi
ja Randvere noortekeskused koos noorsoo- ja
haridusametiga korraldavad veebruaris praktikat Saksamaa üliõpilasele Svenja Ten Hoevele (loe lk 6). Viimsi ja Cordoba koostöö algas 2004 ning alates 2008. aastast on Viimsi
vastu võtnud vabatahtlikke sealt ja meie noored on omakorda käinud Cordobas. Koostöö
hispaanlastega on kindlasti kahepoolne positiivne kogemus, mida jätkame ka tulevikus.
Väga tublid on ka meie Viimsi noored!
Tänases ajalehes ilmub Viimsi Kooli meediasuuna õpilaste erileht, loe lk 7–9.
Meie tubli Rannarahva muuseumi juhataja Riina Aasma eestvedamisel osales vald
13.–15. veebruarini turismimessil Tourest
2015, kus esitlesime muuseumi, valda ja
Viimsi ettevõtjate ühist veebiväravat VisitViimsi.com. Portaal hakkab tegutsema virtuaalse infokeskuse ja Viimsi kui põneva
sihtkoha tutvustajana. Ühiselt tegutsedes on
lootus jõuda lisaks turistidele paremini ka
pealinlaste ja oma valla rahvani. VisitViimsi
lehele tuleb ülevaatlik kultuurikalender, samuti kutsub muuseumi perenaine lehel pilku
peal hoidma, et osa saada eripakkumistest ja
sooduskampaaniatest.
Rannarahva muuseum kutsub juba homme, 28. veebruaril Rannarahva 2015 Kärajatele ehk avalikule foorumile, kus saab kaasa
rääkida vallaelu ja olu puudutavates küsimustes. Osalege kindlasti!
Lõpetuseks – mida saab igaüks meist
riigi jaoks ära teha? Tundub võib-olla väike
asi, aga lõpptulemusena ülioluline. 1. märtsil valitakse Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseisvumise järgsel ajal on see meie rahvale
juba 20. kord kas üldvalimiste (riigikogu,
Euroopa Parlament, kohalikud volikogud)
või rahvahääletuse raames otsuseid langetada. Valimistel on igal häälel jõud. Täitkem
siis kõik kodanikukohust oma väikese riigi ees ja valigem ennast esindama parimad
meie hulgast!
Eestile head riigikogu ja meile kõigile
toredat algavat teatrikuud soovides,

Jan Trei
Viimsi vallavanem

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 13. märtsil 2015

PRIA tuletab meelde, et 2015.
aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku
maa osaks juhul, kui need on
ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende
kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba kevadel toetust
taotleda, tuleb neist 1. märtsiks
PRIA-le teada anda.
Maastikuelemendid, sh ökoloogilise kasutuseesmärgiga
maa-aladena (edaspidi ökoaladena) arvestatavad maastikuelemendid on maastikule ise-

loomulikud vormid, mida tuleb
säilitada maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete (HPK) raames. Need arvestatakse taotleja avalduse alusel toetusõigusliku põllumassiivi pindala
hulka ja toetuse taotlejal on
edaspidi kohustus neid maastikuelemente säilitada.
Säilitatavate maastikuelementide hulka kuuluvad hekid,
kraavid, puude read, metsasiilud, põllusaared, kiviaiad. Täpsemalt saab maastikuelementidest, nende võimalikest mõõtudest ja paiknemisest lugeda
PRIA kodulehe (www.pria.ee)
alamlehelt “Pindalatoetused 2015
üldinfo”.
Selleks, et täiendada juba
osaliselt põllumassiivide registris olevat maastikuelementide kihti ning tuua enda kasu-

tuses olevad maastikuelemendid ka toetusõigusliku põllumassiivi sisse, ootab PRIA
kõiki pindalatoetuste taotlejaid
teada andma sellistest maastikuelementidest, mis seonduvad nende põllumajanduslikus
kasutuses oleva maaga. Ühtlasi palume teatada ka uutest maadest, mida soovitakse 2015. aastal põllumajanduslikku kasutusse võtta.
Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab esitada läbi e-PRIA
teenuse “Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek”.
e-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA maakondlikud teenindusbürood, aja saate broneerida www.pria.ee/broneering/.
Ettepanekuid võib esitada ka
paberil.

MTÜ Viimsi Huvikeskus kuulutab välja konkursi

NOORSOOTÖÖTAJA
leidmiseks Randvere Noortekeskusesse

Randvere Noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv keskus, mille eesmärk on arendada
ning toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist.
Tööülesanded:
• Noorte isiklikku, sotsiaalset ja loovat arengut soodustava keskkonna loomine, noorte omaalgatuse ja
initsiatiivi toetamine;
• noori arendavate tegevuste (sh noorteürituste) planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
• noortega kontakti ja dialoogi loomine;
• projektide kirjutamine ja juhtimine.
Nõudmised kandidaadile:
• Kõrgharidus noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal
või selle omandamine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• eelnev praktika/töökogemus noorsootöö, sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas;
• hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid);
• noorsootöö- ja lastekaitse seaduse tundmine;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus.
Kasuks tuleb:
• huviala olemasolu ning süvendatud teadmisesed sellest valdkonnast, et saaks anda oma teadmisi edasi
noortele ning arendada sellest noortekeskuse üks tegevussuundi;
• usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
• orienteeritus meeskonnatööle;
• aktiivsus;
• projektijuhtimise kogemus;
• B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis;
• erialaseid täiendkoolitusi.
Tööle asumine: esimesel võimalusel
Asukoht: Viimsi vald
Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile annika@huvikeskus.ee
hiljemalt 9. märtsiks 2015.
Lisainfo: Annika Orgus, annika@huvikeskus.ee

PRIA

3

27. veebruar 2015

Viimsi saab kaasaegse kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni
19. veebruaril kuulutas
vallavalitsus välja Viimsi
kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimis- ja ehitustöö hanke.

Viimsi vallavanema Jan Trei
sõnul tuleb hankijal peatöövõtu
korras projekteerida ja ehitada kergejõustikustaadion ning
selle teenindamiseks muud
vajalikud ehitised ja rajatised.
Karulaugu tee lähedal asuvale
krundile rajatava staadioniga
koos on plaanis ehitada kaasaegne kunstmurukattega jalgpalliväljak, mis vastaks mõõtmetelt ja kattematerjalilt Eesti
Jalgpalli Liidu staadionite hindamise kriteeriumites sätestatud 3. kategooria nõuetele.
Vald ootab hankijalt, et rajatised valmiksid tähtaegselt ning
optimaalsete kuludega vastavalt kehtivatele õigusaktidele
ja heale ehitustavale. Olulised
kriteeriumid, mida hankijale
püstitatakse, on funktsionaalsus, energiatõhusus, keskkonnasäästlikkus, vastupidavus, võimalikult pikk kasutusaeg ning
võimalikult väikesed ülalpidamiskulud.
“Kaasaegse kergejõustikuja jalgpallistaadioni ehitamine
on koalitsiooni lubadus, mille
täitmist pean isiklikult üliolu-

Aerofotolt paistab, kus staadion asuma hakkab.

liseks. Tähendab see ju valla
lastele, noortele, spordiklubidele ja ka täiskasvanutele uut
treenimise ja tervislikku vaba
aja veetmise võimalust. Staadionit hakkavad igapäevaselt
kasutama valla koolide ja lasteaedade lapsed. Oluline on, et

meie haridusasutused saaksid
tagada õpilastele õppekavade
põhised kehalise kasvatuse tunnid,” sõnas Trei.
“Vald kasvab ja areneb, koole ja lasteasutusi tuleb vastavalt laste arvu kasvule juurde
ehitada. Viimsis on siiani puu-

du kaasaegne kergejõustiku- ja
jalgpallistaadion. Nüüd, kui loome spordi harrastamiseks ja
jalgpallitreeninguteks kaasaegsed tingimused, tekib ka reaalne võimalus hakata korraldama meistrivõistlusi,” lisas Jan
Trei.
Vallavanema sõnul hoogustab uue vabaõhu spordikompleksi rajamine kindlasti
ka valla majanduselu, võimaldades uute töökohtade loomist
ning läbi spordivõistluste siia
toomise ka ettevõtluse arengut.
Staadionile on lisaks kunstmurukattega jalgpalliväljakule
kavas rajada 4 rajaga 400 m
staadioniring, 6 rajaga 100 m
ja 110 m sirge, 4 rajaga 100 m
ja 110 m tagasirge, kahe hüppekohaga kaugus- ja kolmikhüppe maandumiskast koos
kahe kaugus- ja kolmikhüppe
hoovõturajaga, kaks kõrgushüppe hoojooksu sektorit ja kaks
kõrgushüppe maandumispaika,
kuulitõuke betoonist tõukering
ja kuulitõuke võistlussektor, teivashüppe hoojooksu rada koos
kahe maandumispaigaga kummaski otsas ning kaks palliviske
hoovõturada.
Staadion on planeeritud
Viimsi Kooli kõrval olevale
krundile.

Uus turismikaart
Põhja-Harju Koostöökogu ühistegevuse tulemusel valmis Viimsi, Jõelähtme ja Rae valla turismikaart, mida esitleti turismimessil Tourest 2015.
Jõelähtme, Viimsi ja Rae vald
on kultuuriliselt ja ajalooliselt tihedalt seotud piirkond
ning pealinna lähedus on alati
mõjutanud nende valdade kujunemislugu ja arengusuundi.
Turunduse mõistes on Jõelähtme, Viimsi ja Rae vald
Tallinna lähiümbruskond –
kogu Harjumaa turismi käekäik sõltub otseselt Tallinna
kui tugeva tõmbekeskuse külastajatest.
Kaartide esmavaatlus Viimsi
Mereäärsetes valdades Jõevallavalitsuses. Foto Liina
lähtmel ja Viimsis kogub tähtRüütel
sust mereturism, väikesadamate ja saarte areng. Jõelähtme on tuntud oma hästi hoitud
muinaskultuuripärandi, kaunite liivarandade, heade mereäärsete restoranide ja muidugi maailma kaunimate hulka
kuuluva golfiväljakuga. Viimsi kogub kuulsust terviseturismi valdkonnas ning Tallinnasse saabunud kruiisituriste
jõuab kõige rohkem just Viimsisse.
Rae valla turismimaastik on seni veel tagasihoidlik, aga
sellegipoolest mitmekesine – seal ootavad avastamist vanavaraturg, militaarobjektid, tervisespordirajatised, terviklikku arengut toetav Lilleoru õppe- ja elukeskkond, suured
tööstushooned, mis võõrustavad ekskursioonigruppe.
Põhja-Harju Koostöökogu strateegia toetab piirkonna
igakülgset arengut, sealhulgas turismiga seotud tegevusi.
Valdkonna arendamine on tingitud asjaolust, et meie naabriks on Tallinn, pealinna lähiümbrus pakub puhkamis- ja
avastamisvõimalusi nii linlastele kui ka turistidele.
Kaardi leiate Viimsi vallavalitsusest ja muuseumidest,
suvel on kaarti, kavas levitada ka Tallinna infopunktis.

Raimo Tann

Riina Solman

Mõelgem oma tervisele
Kristina
Kams
Viimsi Vallavolikogu liige

Kõik justkui teavad tervise tähtsust. Teisalt tundub, et see on muutunud
tühjaks sõnakõlksuks,
mille kesksust oma elus
enam õieti ei mõisteta.
Olen töötanud tervishoiu alal
üle kahekümne aasta ja täheldanud, et terve põlvkonna
jagu inimesi on üles kasvanud
tagurliku põhimõttega: valge
kittel vastutab nende heaolu ja
tervise eest ning üksnes arstide
käes on tõe monopol.
Nüüdseks on õnneks hakanud eelmainitud arvamus
muutuma. Patsiendiga tehakse
tihedalt koostööd ning selgitatakse erinevate raviplaanide
riske ja võimalikke kõrvaltoimeid. Inimene saab aktiivselt

osaleda oma elukvaliteedi parandamises – selleks ei ole ühte ja ainuõiget teed.
Samas pean siiski tõdema,
et meie tervishoiusüsteem on
suunatud eelkõige tagajärgede
likvideerimisele. Kahjuks on
tihti nii, et kui tagajärjed käes,
siis on juba hilja midagi tulemuslikku ette võtta. Samuti on
see väga kulukas riigile ja rahvale endale.
Muidugi juhtub tahtmatult
traumasid ning on ka raskeid
kaasasündinud haigusi, neil
juhtudel ongi vaja, et keegi
abikäe ulataks. Kuid väga paljut saab igaüks oma eluviisi ja
harjumustega kujundada: terve
psüühika säilitamine, krooniliste haiguste vältimine jne.
Meie keha on meie tempel
ning selle konditsioon on otseses seoses sellega, millises
keskkonnas me viibime ning
mida omale suhu pistame. Sellest ei taheta väga kuulda, kuna
see nõuab mõningast mugavuse
hülgamist: süsti tegemine tundub lihtsam lahendus. Tekib il-

MLA Viimsi Lasteaiad ootab
oma tegusa kollektiiviga liituma

tugiisikut

Sooviavaldus ja CV saata
8. märtsiks aadressile
anne@viimsilasteaiad.ee.
Lisainfo 5622 0121.

lusioon, nagu me ei olekski ise
igapäevaselt vastutavad selle
eest, milliseks me enda tervist
kujundame. Tõsised haigused
ei kujune üleöö, vaid järk-järgult, samamoodi on tervenemisega – võtame korra tabletti,
kuid oma mõttemalli ühes elustiiliga veel ei muuda. Kuidas
siis saakski midagi suuremas
plaanis paremuse poole minna?
Pikema ja kvaliteetsema elu
taga on suuresti teadlikkuse tõstmine ja ennetustöö. Kutsun osalema Viimsi Tervisepäeval, mis
algab 14. märtsil k 10 Viimsi
Koolis (Randvere tee 8). Kohale tulevad tunnustatud lektorid: günekoloog-onkokoloog
dr Kersti Kukk, kardioloog dr
Tiina Uuetoa, vasoloog dr Evo
Kaha jpt. Tervisepäev on tasuta!
Vaheaegadel on võimalik
osa võtta erinevatest töötubadest ning tutvutada tervisetoodete jm väljapanekutega.
Tänan meie koostööpartnereid ja sponsoreid, kes panid
oma õla alla selle ürituse toimumisele. Kohtumiseni!
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Varivalimiste
debatt Viimsis
18. veebruaril toimus Viimsis esimene varivalimiste debatt – noored vs poliitikud, kus arutleti
teemal: kuidas noori rohkem poliitikaga ühendada?

Vastamisi on noored ja poliitikud. Foto Viimsi Noortevolikogu

Poliitikute meeskonda kuulusid Mailis Alt, Andres Kaarmann ja Artur Talvik, noori esindasid Laura-Marie Linholm, Hans Joosep-Hanson ja Kiur Olaf Sild. Debatti modereeris Vikki Perijainen.
Arutati, kuidas noored poliitikast rohkem huvituksid,
miks nad sellest kaugele on jäänud, kes ja kuidas sellega
tegelema peaks ning miks poliitikat üldse vaja on.
Poliitikud on veendunud, et kohaliku omavalitsuse
juhtimisel on oluline, et noored räägiksid kaasa. “Kutsusin
noori laiemalt kaasa mõtlema selle üle, mis see poliitika
üldse on. Poliitika on kompromisside otsimise ja otsuste
tegemise kunst. Me kõik oleme teatud mõttes poliitikud
– kodus, koolis, tööl ja sõprade ringis. Seisame iga päev
oma huvide eest, kuid peame arvestama, et teistel võivad
olla teistsugused huvid,” ütles Andres Kaarmann noortele.
“Poliitika ja noorus on tänapäeval võrreldav ütlusega
nagu siga ja kägu. Kas see siiski peaks nii olema? Oma
kodukoha arengus võiksid noored aktiivselt kaasa rääkida küll ja olla ka tugevad partnerid valla juhtidele,” sõnas
Mailis Alt.
Noori kaasatakse, ent samas on üle-eestiline väljakutse
kuidas noori kaasata üha enam üha enam. “Kuulen tihti,
et noori ei kaasata piisavalt. Küsisin ka, mida noored on
ise teinud selleks, et neid rohkem kaasataks. Mida rohkem
noori ühiste eesmärkide eest seisab, seda rohkem nendega arvestatakse. Nii lihtne see ongi. Ainult kurtmisega, et
meiega ei arvestata, elus läbi ei löö,” lisas Kaarmann.
“Minu jaoks oli debatt sisuline. Talletasin nii mõnegi
noorte mõtte ja olen veendunud, et omavahelist dialoogi
tuleb jätkata ning valla tegemistesse tuleb maksimaalselt
noori kaasata. Soovin noortele ka edaspidiseks lennukaid
ideid ja julget pealehakkamist,” ütles Alt.
Varivalimiste debati korraldas Viimsi Noortevolikogu.
Eesti Noorteühenduste Liit korraldab varivalimisi kui
apoliitilist kodanikuhariduse projekti juba neljandat korda, see toob 13–20-aastased üle Eesti arvamust avaldama
ja 13–17-aastased varivalima.
Lisainfot leiate veebiaadressidelt www.varivalimised.
ee ja www.facebook.com/Varivalimised.
Noorte mõtteid ja ideid, kuidas neid rohkem poliitikaga ühendada, saate lugeda 13. märtsi Viimsi Teatajast!

Liina Rüütel

Kindral Johan Laidoneri
131. sünniaastapäev
Kolmapäeval, 12. veebruaril tähistati kuulsaima
viimsilase, Eesti suurima
väejuhi kindral Johan
Laidoneri 131. sünniaastapäeva tema ja ta
abikaasa Maria mälestusmärgi jalamile pärgade
asetamisega.
Johan Laidoner sündis 12. veebruaril 1884 Vardjal Viiratsi vallas Viljandimaal. Laidoner oli
Venemaa ja Eesti sõjaväelane,
Eesti poliitik ja viimsilane. Ta
on üks tänase Eesti Vabariigi
alustalasid.
Väejuht Johan Laidoneri tõi
otsustava pöörde Vabadussõtta
ja rajas teed Eesti iseseisvumisele. 26. septembril 1944 kirjutas Laidoner Nõukogude Liidu
vanglas: “Riiklik iseseisvus on
iga kultuuriliselt arenenud rahva suurim ideaal, ilusaim paleus. Et Eesti sai iseseisvaks ...
selles on teiste kõrval väike osa
ka minu teeneid ... ja selle oma
töö eest ei karda mina vastutust
ei ajaloo, ei inimeste ees.”
“Mõeldes Laidoneri sõnadele vabadusest, siis tänasel
päeval peaks iga eestlane leidma enda seest üles ühe tunde,
mida võib-olla igapäevaselt ei
osata märgatagi – see on armastus meie riigi ja isamaa vastu”,
sõnas Jan Trei Johan Laidoneri
meenutades.
Mälestusmärgi jalamile asetasid pärja Viimsi Vallavalitsuse
ja Viimsi Vallavolikogu, Kindral
Johan Laidoneri Seltsi, Tallinna
ja Viimsi Rotary klubi ja Eesti
Sõjamuuseumi esindajad.

Hetki Johan Laidoneri
elust

Johan Laidoner on olnud aktiivne panustaja, võideldes nii
kodumaa eest kui ka kuuludes
üliõpilasorganisatsioonidesse.
Ta on olnud Korp! Sakala liige
ning on Korp! Leola auvilistlane.
1. detsembril 1924 nimetati Johan Laidoner kommunistliku riigipöördekatse ajal

Pärgade asetamine Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri mälestusmärgi jalamile. Foto Liina Rüütel

taas sõjavägede ülemjuhatajaks. 12. märtsil 1934 nimetati
Laidoner riigivanema otsusega
kolmandat korda kaitsevägede ülemjuhatajaks ja sisekaitse ülemaks, 14. märtsil 1934
ühtlasi ka kaitsevägede juhatajaks.

Viimsi mõisast sai Marienburgi loss
22. veebruaril Viimsis
peetud taaslavastuslahingus sai Viimsi endisest
mõisahäärberist Marienburgi loss.
Lahingus “22. weebruar 1919”
vabastasid selle Eesti soomusronglased ja Soome vabatahtlikud Põhjapoegade 3. kompaniist. Nendeks kehastusid u 80
osalist 15 sõjaajalooklubist.
Näidislahingu korraldasid Saaremaa Sõjavara Selts ja Eesti
Sõjamuuseum. Fotodel on lahingu ärevamad hetked.

Viimsi Teataja
Fotod Liina Rüütel

24. veebruaril 1939 ülendati
Johan Laidoner kindraliks.
Samuti pühendas ta palju
aega Rotary klubile, olles koos
Ants Piibu ja Klaus Scheeliga
Tallinna Rotary klubi asutaja.
Lisaks on Johan Laidonerile omistatud Tartu Ülikooli

(1928) ja Tallinna Tehnikaülikooli (1938) audoktori tiitel.
Laidoneride kodu Viimsis
on tänane Eesti Sõjamuuseum
ja Kindral Laidoneri muuseum,
mis ootab külalisi Viimsi alevikus aadressil Mõisa tee 1.

Liina Rüütel
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Pringi külla on kõigil asja
Laulupeotule teelesaatmise simmanit peeti
eelmisel suvel muidugi
Pringi külas – ega Viimsi
vallas olegi mujal kui
vabaõhumuuseumis sama
ilusat paika, kus nii palju
rahvast saaks korraga
pidutseda ja nautida vaadet Tallinna lahele.
Pringi külla on pidevalt asja nii
omadel kui ka külalistel, sest
poolsaare läänekaldal u 2,5 km
lõigul Haabneeme ja Püünsi vahel paiknevas asumis on
hästi palju ligitõmbavaid kohti. Kui alustada küla Haabneeme poolsest otsast, siis kosutavad siin hinge ja vaimu EELK
Viimsi Püha Jaakobi kirik, kus
on sageli kontserte ja kunstinäitusi; endises Pringi koolis
tegutsev Rannarahva muuseum
ja vabaõhumuuseum, mis avati kunagises Kingu talus juba
1980. aastal Kirovi kalurikolhoosi 30. sünnipäevaks. Lisaks
traditsioonilistele suurüritustele
(Muinastulede öö, Valgete ööde
festival jt) meelitab rahvast vabaõhumuuseumi hea kaubavalikuga taluturg.
Rohuneeme tee ääres pakuvad maitseelamusi restoranid
Paat ja Roots, tunamullu pälvisid Rootsu road Hõbelusika
auhinna. Meelt on võimalik lahutada Kirovi ajal ehitatud talveaias. Külas on eralasteaed ja
huvikool Pääsupoeg ning tegutseb mitmeid väikeettevõtjaid.
Pringi esimeseks külavanemaks valiti 2013. aasta suvel
Vello Saluste. Kui küla asju
arutame, kiidab ta väga Rannarahva muuseumi. “Äsjane
Muuseumiroti auhind ei saanud õigemasse kohta minnagi!” rõõmustab Saluste. “Väga
tore, et koostoimivad muuseumid on Pringi külas. Riina
Aasma juhtimisel teeb kogu
muuseumipere oma tööd tõesti
südamega. Sinna on alati väga
hea minna, nad korraldavad
kohtumisõhtuid ja eeskavaga
kontserte, üritused toovad rahva kokku. Küla arupidamisteks
jms on meile lahkelt ruume
võimaldanud ka Rootsu restorani pidaja Maria Sepper.”

Paljud kolisid suvilast
majja

Vello Saluste esimesed Viimsi
mälestused on teismelise east,
kui ta sattus Pringi sadama lähedal isaga kalale. Nüüd eravalduses olevas sadamas toimetas siis piirivalvekordon. Tõkkepuu, mille juures kontrolliti
piiritsooni sisenemise lube, oli
toona Rohuneeme tee ja Nurme tee ristumiskoha juures.
Pringi külaga on Vello Saluste tihedalt seotud olnud ligi 40 aastat. “Esimesed jäljed
tegin Rannaniidu teel lumele
1976. aasta detsembris. Aiandus- ja suvilakooperatiivis Ranna oli vaba üks kivine ja täiskasvanud krunt. Meie pere suvila valmis 1980. aastal. Ajapikku sai aga selgeks, et Tal-

Vaade Pringi külale vabaõhumuuseumi kohalt. Foto Kristjan Lepp

Pringi külavanem Vello Saluste.
Foto Aime Estna

linnale nii lähedal ei ole mõtet
suvitada ja linnas veel korterit
pidada. Lammutasime suvila
ja 2006. aasta 1. mail kolisime
vastvalminud majja. Alles jäi
ainult suvila alla tehtud kelder,” meenutab Saluste.
Külavanem on sedasi kaasa
teinud ühe Viimsi poolsaarele
kõvasti elanikke toonud arenguetapi. Väikestest põlistest rannaküladest said kolhoosikülad.
Lisaks kalurikolhoosi liikmete
individuaalelamutele (Pringis
on ka mõned toonased ridamajad) kerkis hulk suvilaid, neile
anti mitmes Viimsi piirkonnas
maad 1960/1970ndail aastail.
Külavanem Saluste nendib, et
küllap olid suvilate hoogsa kerkimise taga ka Kirovi esimehe
Oskar Kuuli vastastikku head
suhted Tallinna linna ja Harju
rajooni täitevkomiteega. Ranna kooperatiiv oli üsna tüüpiline, u 12 hektarile oli seal kavandatud 60–70 suvilakrunti
suurusega 1200 m2.
“Kui jõudsid Viimsis umbes praeguse vabaõhumuuseu-

mi kohale, lõi suvel ninna eriline aroom. Ma ei tea, milline
heintaimede kooslus just nii
lõhnas, aga see ütles: nüüd
on südasuvi käes! Seda lõhna
pole ma ammu tundnud. Meie
metsamaastikule rajatud kooperatiivi loodulähendust kinnitab ka 1972. aastast säilinud
arhitekt V. Seidra planeeringukavand, sealt paistab näiteks
Põtrade puiestee. Ja tõesti, nii
rahulik oli, et suvilate ja metsa
vahel liikus põtru ja metskitsi,
oravaid oli palju.”
Külavanemal on kooperatiivi ajast meeles ka see, kuidas ehitati ja pikendati tuletõrje veevõtukohaks Suurevälja
muuli.

Talukohti enam ei
märka

Paljud teisedki ehitasid oma
suvilad kodudeks ja omandireformiga tagastatud talumaade
siilutükkkidele kerkisid kiiresti
eramud. Siin näeb ka hinnatud
arhitektide loomingut. Need
protsessid kasvatasid Pringi rahvaarvu ruttu kolm korda. Rahvastikuregistri andmetel elas
siin 2014. aastal 1007 inimest.
Valla arengukavas 2020.
aastani on kirjas, et kui kõik
Pringi küla maadel kehtestatud
või menetletavad detailplaneePringi külale hakatakse kohe koostama arengukava.
Külavanem palub kõigil külaelanikel oma head mõtted teada anda. Kirjutage
vello.saluste@mail.ee või
helistage tel 5149 121.

ringud peaksid teostuma, lisandub siia 50 elamut ja u 140
elanikku.
Kogu oma küla rahvast Vello Saluste loomulikult ei tunne.
Eri ajastuist pärit elamud on
küla tihedaks muutnud ning
kõige raskem on siin nüüd märgata kunagisi talukohti. Pringis
on vähe põlisasukaid, kes siin
sündinud ja vanaks elanud. Külavanemal tuleb kohe meelde
küla raudvara Eero Aasrand,
tubli töömees, kes aitab alati.
Oma pumbajaama jm juures
on vajadusel kohe abiks Aivar
Vaarik, Johannes Ferschel, Alekander Käo.
Saluste arvab, et linnast looduse rüppe kolides on päris
paljud kaasa võtnud soovi nokitseda rahulikult ja üsna anonüümselt oma krundil. Üleaedseid, kellega suheldakse, on
ehk 5–6 peret.
Pringi küla saab mõtteliselt
jagada kolmeks piirkonnaks,
mis ka omavahel rohkem lävivad. Näiteks küla lõpus on
Rannavälja bussipeatuse kandi
rahvas Ardi ja Annika Viguri eestvõttel heakorra talguid
korraldanud. Saluste sõnul on
suur vahe, kas inimene laseb
maja ehitada oma koduks või
müügiks. Koduehitaja peab
vähemalt natukenegi naabritega arvestama.
“Viimsisse tulime looduse
pärast. Linna tagasi ei taha.
Tallinnast naastes tunnen juba
“Russalka” juures, et olen kodutee alguses. Inimesed on siin
natuke rahulikumad ja rõõmsamad. Looduskeskkond kaitseb meid veel linnaelu surutise

eest. Viimsi erilist elukeskkonda peavad külad aga koos
hoidma tiheda täisehitamise,
Muuga haisu jms eest. Muidu
rikume oma rannakülade maine ise ära. Sõnad rannarahvas
ja rannaküla ei tohi muutuda
sõnakõlksuks ega hinnalipikuks. Mul on hea meel, et paljud Pringi inimesed toetasid
mullu akadeemik Jüri Martini
valimist valla aukodanikuks,”
ütleb Saluste.

Rannaigatus paistab
tänavanimedest

Külavanema roll tähendab küla
ja valla vahel sidemeheks olemist. Selles ametis kuluvad Salustel ära nii juura- kui ka majandusharidus. Keerukad probleemid tekivad enamasti siis,
kui põkkuvad era- ja avalikud
huvid. Lühikest aega peetud
külavanema ametis peab ta saavutuseks seda, et Rannavälja
tee piirkonnas vaidlustasid 77
inimest mullu detailplaneeringu kavandi. “Seal elab juba u
100 peret, kes pääsevad ainult
Rannavälja teed pidi Rohuneeme teele. Enne, kui elamuid
juurde ehitada saab, tuleb valmis teha Vardi tee, st selle kaks
juba olemasolevat otsa omavahel kokku juhatada. Kui sinna
oleks veel 16 maja kerkinud,
poleks kitsas ja korraliku aluseta Rannavälja tee ehitusega
seotud masinate koormust välja kannatanud. Sellele ei peaks
vastu ka 2010. ja 2011. aastal
tee alla viidud vee- ja kanalisatsioonitrassid. Seal ei mahu
üksteisest mööda isegi kaks
sõiduautot. Tulevikus peab seal

liiklust korraldama Reinu tee ja
Vardi tee kaudu,” selgitab Vello
Saluste.
Seadused on meil head ja
kõik teavad, et keskkonnaseadustiku üldosa seadus (kehtib
1. augustist 2014) reguleerib
ka igaüheõigust, mis lubab meil
mere ääres kallasradu pidi vaat
et Eestile ringi peale teha. Valla arengukava mainib rannapromenaadi Viimsi ja Tallinna
vahel. Mõnusat rannajalutuskäiku Pringi külast Püünsisse
ja edasi Rohuneeme praegu
teha ei saa, sest mitmes kohas
on eraomanikud ranna läbipääsuks sulgenud.
Pringi külas on väga palju liitsõnalisi tänavanimesid,
mille esimene osa on “ranna”:
Rannavälja tee ja põik, Rannaniidu, Rannaotsa, Rannakalda,
Rannakaare, Rannapiiri… Elamuid on tihedalt kitsal ribal
Rohuneeme tee ja mere vahel
ning nende tänavate nimedest,
mis jäävad Rohuneeme teest
sisemaa poole, vaatab justkui
vastu täitumatu rannaigatsus.
Saluste sõnul on esimene
selline koht, kus kallasrada on
kinni pandud, kohe vabaõhumuuseumi Miiduranna poolse
otsa lähedal. “Merd ja merel
sõitvaid laevu saad meie külas praegu rannas kivil istudes
vaadata vabaõhumuuseumi tulles või Paadi restorani välialal.
Mujal ma sellist kohta külalisele juhatada ei tea ja lapsevankri või ratastooliga Pringi
imelisse randa ei saagi. Ka see,
et pääseksime nüüd vallale
kuuluva Suurevälja muulini,
eeldas 225 allkirja kogumist:
sedasi sai muulile viivale Suurevälja teele servituudi seada.
Auto ümberpööramiseks seal
aga ruumi pole ja kallasrada ka
mitte, seal on eravaldus.”
Vaba kallasrada tõotab palju vaidlemist ja võitlemist. Helgemaid tulevikuplaane on Pringi külal ka. Paljulapselised pered on soovinud, et äkki leiaks
tänavu oma külast jõuluvana.
Laste mängukoht on lasteaia juures, sellist platsi, kus
midagi huvitavat oleks teha ka
varateismelistel, aga pole.
“Rannaniidu ja Rannavalli
tee lähistel on meil pumbajaama plats, pumpa ümbritseb
õnneks paks sinisavi kiht. Seal
pole suurt sanitaarvööndit vaja
ja nii saaks osale sellest alast
rajada huvitava mängumaa,
mõttes on sellel nimigi olemas
– Pipi lasteküla. Teine mängukoht võiks olla Rummu tee
otsas, lastel oleks paras ühelt
platsilt teisele külla minna.
Sellised kohad paneksid rahva
ehk tahtma rohkem koos tegutseda,” leiab külavanem tulevikuplaane tutvustades.
Vello Saluste ei käi enam
tööl. Ta on õnnelik vanaisa
Pringi külas samas majas elava
tütre peres kasvavatele lastele.
Neljaastane Karl-Erik käib juba
lasteaias, kaheaastane Elisabeth
ootab veel järjekorras.

Meeli Müüripeal
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Noortekeskuses
on Svenja
Svenja Ten Hoeve on 24-aastane üliõpilane Saksamaalt Kölnist. Ta tuli Viimsi Noortekeskusesse
praktikale veebruari alguses ja jääb Eestisse kuu
lõpuni.
Svenja jälgib, mis noortekeskuses toimub, ning valmistab
ette ja viib läbi ühe ürituse,
mida tuleb hindama ka tema
õpetaja Kölnist. Svenja on
väga aktiivne ja huvitatud eri
kogemustest, nii et ta jõuab
siin läbi viia kaks ettevõtSvenja Ten Hoeve. Foto
mist. Neist Kölni karneval
Viimsi Noortekeskus
toimus juba 20. veebruaril.
Kuna Kölnis korraldatakse vastlapäevaeelseid karnevale, soovisime sellest osa saada. Lõbus karneval tutvustas
noortele ja noorsootöötajatele ühtlasi Saksamaad ja Kölni.
Teine ettevõtmine toimub Randvere Noortekeskuses
koolivaheaja programmi raames, Svenja tahab noortele trummimängu õpetada. Temast on kogu koolivaheaja
programmi läbiviimisel palju-palju abi. Nimelt on tal
tohutu mängude jms tegevuste pagas, kuna nende koolis
pööratakse suurt tähelepanu mängude õppimisele.
Mis Svenjat Eestis üllatab?
Ta ütles, et eriti ei miski. Paljud asjad on väga sarnased, inimesed käituvad samuti kui Saksamaal. Ka noored
on sarnased. Üllatav oli tema jaoks aga interneti kättesaadavus kõikjal, kus inimesed liiguvad. Svenja arvab,
et eestlased on sakslastest iseseisvamad. Tal oli kogemus
bussis abi küsimisega – teda aidanud noormees üllatus, et
keegi midagi küsib, sest eestlased ei pidavat tavaliselt nii
tegema. Eestlased on Svenja arvates ka üllatavalt abivalmid. Tema kaasõpilane, kes ka Eestis praktikal on, unustas oma telefoni rongi. Keegi lahke inimene leidis selle ja
kaotaja sai oma telefoni tagasi.
Mõned põnevad päevad on Svenjal Eestis veel ees. Kõige rohkem ootab ta reisi Prangli saarele, sest ta pole kunagi
ühelgi saarel käinud. Harjumatu on iga päev ka merd näha
ning võimalus saart külastada on lausa uskumatu.
Svenjale meeldis väga Viimsi Kool. Ta oli lummatud
maja suurusest ja ilust, kuid kõige enam spordikompleksist ning käsitöö ja tööõpetuse klassidest. Saksamaal ei
pidavat sellisel tasemel ja mahus käsitööd õpetatama. Ta
oli kooli võimalustest isegi pisut šokeeritud. Ootama tema
kommentaare pisikese Prangli kooli kohta!

Annika Orgus

Ainevahetus ja kehakaal

Liigne kehakaal on kogu
maailmas juba aastaid
probleemiks ja seda ka
laste hulgas. Eestis ei ole
olukord küll väga hull,
kuid laste ja noorukite
kehakaal on siiski tõusuteel. Õnneks tahavad
paljud meie inimesed
vormis olla.

Ainevahetus on kogum organismis toimuvatest ja keskkonnaga seotud keemilistest reaktsioonidest. Kuigi geneetika ja
vanus mängivad oma rolli, on
inimesel oma ainevahetuse üle
piisavalt sõnaõigust. Mida kiirem ainevahetus, seda kergem
on oma kehakaalu normis hoida.
Inimese kaal on seotud
luustruktuuri, kehakuju ja pärilikkusega. On neid, kes vaatamata sellele, et ei piira oma
söömist koguste ega toidu
koostisega, püsivad ikka heas
vormis. On neid, kes olenemata dieetidest kalduvad tüsedusele. Mõnedel muidu kenasti
vormis inimestel koguneb kõhule ikka “ujumisrõngas” (see
on nn vistseraalne rasv, mis on
südametegevusele ohtlik). Ja
on ka neid, kel kena sale talje, aga reie- ja puusapiirkond
ümarad.
Öeldakse, et kaasaantu vastu
pole mõtet võidelda, kuid teatud
määral saab oma parameetreid
siiski parandada. On ju võimalik
muuta oma toitumisharjumusi
(kas või pisut), liikuda rohkem
(eriti värskes õhus) ja pöörata
tähelepanu oma magamisharjumustele (vähene uni võib põhjustada kehakaalu tõusu).
Kuid välimus ei ole siiski
kõige tähtsam. Loetelu haigustest, mis on saanud alguse valest toitumisest ja ebatervisli-

Kõik on oodatud tervist kontrollima. Foto Tallinn Viimsi SPA

kest eluviisidest, on pikk (südame-veresoonkonna haigused,
liigesehaigused, suurenenud risk
haigestuda II tüübi diabeeti,
samuti suurenenud risk pahaloomuliste kasvajate tekkeks).
Kui olete viimasel ajal
märganud muutusi söögiisus,
siis peaks püüdma välja selgitada, millest see on tekkinud.
Isu tõus võib viidata stressile,

kilpnäärmeprobleemidele või
hormonaalsetele häiretele.
Oleme Viimsi spaas koostanud paketi, mis sobib neile,
kel probleeme kehakaaluga või
toiduisu muutustega, ja kõigile
neile, kes hoolivad oma tervisest ja soovivad end vormis
hoida või vormi viia.
Pakett sisaldab arsti konsultatsiooni, kehakoostise mõõtmist Jawon ioi 353 kehaanalüsaatoril, vereanalüüse (veresuhkur, kolesterool, kilpnäärme hormoonid) ning toitumisnõustaja ja liikumisnõustaja
konsultatsioone.
Kehakoostise määramisel
saadakse ülevaade inimese keha rasvkoest – nii selle protsentuaalsest hulgast kui ka rasvade jaotumisest erinevatel kehaosadel; lihaste seisukorrast
erinevates kehapiirkondades;
samuti põhiainevahetuse suurus ja kehamassi indeks. Kui
keha pikkus, rasvaprotsent ja

lihaste osakaal ei ole soovituslikus tasakaalus, pakub Jawoni
analüsaator välja muutusteks
vajaliku päevase kaloraaži ja
energiakulu suurendamise vajaduse.
Vereuuringud tehakse veresuhkru, kilpnäärme talituse
näitajate ja kolesterooli (nii
madala kui ka kõrge tihedusega
lipoproteiinide) määramiseks.
Järgneb toitumisnõustamine, kus hinnatakse uuringu tulemusi ja antakse soovitusi edasiseks.
Suures osas oleneb ainevahetus ja seega ka kehakaal
meie liikumisharjumustest. Et
leida endale parim liikumisprogramm, kuulub paketti ka
individuaalne liikumisnõustaja
konsultatsioon.
Ootame igas vanuses oma
tervisest hoolivaid inimesi!

Katrin Traat

Tallinn Viimsi SPA
tervisekeskuse peaarst

AINEVAHETUSE JA KEHAKAALU
UURINGUPAKETT
Pakett sisaldab kehakoostise mõõtmist Jawon ioi 353 kehaanalüsaatoril, vereanalüüse (veresuhkur, kolesterool, kilpnäärme hormoonid), ja arst-toitumisnõustaja ning liikumisnõustaja konsultatsioone.

Paketi hind 70 € / soodushind 56 € kuni 30.04.15
Info ja broneerimine Tallinn Viimsi SPA Tervisekeskuse registratuuris
tel +372 6061 160 või spa@spatallinn.ee
www.spatallinn.ee

Viimsi mälumängust saab traditsioon –
Viimsi viktoriin!
11. veebruaril osales
Rannarahva muuseumis
Viimsi esimeses mälumängus 14 võistkonda.
Asja eestvedaja, abivallavanem
Andres Kaarmann on mälumänge korraldanud juba ligi 15
aastat. “Mõte tuua see traditsioon Viimsisse tekkis möödunud aastal. Veebruaris korraldatud mälumäng oli prooviks,
kas huvilisi on ja kuidas see
rahvale meeldib,” sõnas Kaarmann.
Osalesid järgmised võistkonnad: Kelvingi, Meri, MLA
Viimsi Lasteaiad, Muuga küla,
Pirita LKNS, Rannarahva muuseum, Seeniorid VPÜ, Tähekesed, Viimsi Keskkool 1, Viimsi
Keskkool 2, Viimsi Keskkooli
õpetajad, Viimsi Raamatukogu, Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Vesi.
I koha võitis Pirita LKNS.
Võiduka meeskonna juhi Indrek
Tarto sõnul võtsid nad asja mõõ-

Korraldajaid rõõmustab hea
tagasiside. Fotojäädvustus õpetajate ja õpilaste meeskonna
võistlusmomendist. Foto Marje
Plaan

duka hasardiga. “Mälumäng on
lõbus võistluslike elementidega ajaviide.”
II koha saavutanud MLA
Viimsi Lasteaiad esindaja Maie
Roos kinnitas, et tegu on toreda ühisettevõtmisega, selline enese proovilepanek liidab
inimesi ka väljaspool tööaega

ja koostöös peitub uskumatu
jõud.
Viimsi Kooli õpetajate arvates laseb mälumäng kogukonna elus kaasa lüüa. “Meie
suurimaks hirmuks oli kaotada
oma kooli õpilastele, õnneks
võitsime mõlemat õpilaste meeskonda,“ ütles tiimi juht Janek
Murakas.
Mälumängu
küsimused
koostas Andres Kaarmann. “Eesmärgiks ei olnud pingeline võistlus, vaid mõnus meelelahutuslik nuputamine heas seltskonnas. Tundub, et eesmärk sai
täidetud. Tagasiside on olnud
väga hea. Seega lükkame käima mälumängusarja, esimene
voor on juba märtsis.”
Õpetajad kartsid Viimsi valla ajalooga seotud küsimusi,
sest kõik neli meeskonnaliiget
on n-ö sisserännanud. “Küsimused ei peagi olema liiga
kerged! Pähkleid jätkus, meid
vedasid alt piltidega seotud küsimused. Iga õige vastus tegi

rõõmu,” rääkis Janek Murakas.
“Küsimused olid väga
head. Tugeva aruteluga jõudsime tõele üsna lähedale, mõnikord isegi õige vastuseni,”
sõnas võidumeeskonna juht Indrek Tarto.
Maie Roos kinnitas samuti,
et võti peitus arutelus. “Rasked
küsimused tegid meid teadmiste võrra rikkamaks. Emotsioon oli mängu lõppedes suurepärane. Järgmisel mälumängul on lasteaia naiskond kindlasti konkurentsi pakkumas,”
kinnitas Roos. Ka õpetajad ning
võidumeeskond on valmis taas
osalema: “Ei jõua uut mälumängu ära oodatagi,” ütles
Tarto.
Mälumänguga jätkame nime all Viimsi viktoriin! Esimene etapp algab 11. märtsil kell
19 Rannarahva muuseumis.
Eelregistreerimine 8. märtsini
e-posti aadressil marje@viimsivv.ee, tel 6028 866.

Liina Rüütel
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Tubli Hannes jõuab kõike
Hannes Soomer on noor,
kuid juba väga palju saavutanud motosportlane
Viimsist. Juba viieaastaselt oli tal mootorratas,
kuid praegugi on tema
teekond alles alguses.
Hannesest kuuleme veel
kaua!

Millega täpsemalt tegeled?
Tegelen motospordiga ringrajal. Umbes 35 võistlejat on
korraga stardis ja võistlevad
koos nelja kuni viie kilomeetri
pikkustel ringradadel.
Miks just see spordiala huvi pakub? Miks sellega tegelema hakkasid?
Mul oli juba viieaastaselt
mootorratas, millega koduhoovis ringi sõitsin. 2005. aastal
proovisin Saksamaal esimest
korda ringrajamootorratast, see
hakkas kohe meeldima. Nüüdseks olen juba üheksa aastat
selle alaga tegelenud. Ringrajamotosport pole nii lihtne nagu
võib tunduda, et ainult istu motikale ja sõida. Lisaks sõiduoskusele ja väga heale füüsilisele
vormile peab sõites oskama
strateegiliselt mõelda ning valitud strateegiat ka rakendada.
Kindlasti on mul väike võidusõidupisik juba geenides kaasas, kuna mu isa oli autovõidusõitja. Lapsepõlves käisin tema
võistlustel alati kaasas.
Millised on Sinu suuremad saavutused?
2010. aastal saavutasin
Saksamaa meistrivõistlustel 2.
koha ning 2009. ja 2010. aastal

Juba mõnda aega on Viimsis tegutsenud noortevolikogu. See kogum esindab noorte huve omavalitsuses. Noortevolikogu liikmeid küsitledes
uurisime volikogu tuleviku ning tegemiste kohta.

Hannes Soomer Hollandis Asseni ringrajal kiiret kvalifikatsiooniaega püüdmas. Foto Thorsten Horn

olen olnud Eesti meister. Eelmise aasta Euroopa juunioride
motoringraja karikavõistlustel
jäin kaheksandaks. Järele mõeldes on see päris hea saavutus,
kuna konkurents oli väga tugev.
Järgmisel aastal sõidan samas
sarjas ja siis loodan võistelda
juba esimeste kohtade pärast.
Võistlengi peamiselt Euroopas, kuna Eesti ringrajasõitudeks lihtsalt ei jää aega. Aega
ei jää sellepärast, et Eesti meistrivõistluste ja Euroopa võidusõitude kalendrid kattuvad suures osas. Nii palju kui võimalik
olen ka Eestis ikka stardis.
Kas Sul on kindlad eesmärgid või unistused, milleni

tahad jõuda?
Unistan osalemisest Moto
GP-l ja seal hea koha saavutamisest, kuid selleks on vaja
veel palju tööd teha. Ma arvan,
et Moto GP on iga mootorrattaga ringrajal võidusõitja unistus.
On sul iidol või oma lemmiksõitja?
Kas just iidol, aga Marc
Marquez on väga andekas.
Kui tihti Sa trenni pead
tegema?
Suvel püüan iga nädal
auto24 ringil treenida. Pärnus
on ainuke Eesti motospordi
ringrada, mis on väga heal tasemel. Talvel sõidan nii palju
kui võimalik jäärajal ning viis

korda nädalas on üldfüüsiline
treening.
Kas nii tiheda trenni kõrvalt eraelule ja koolile ka
aega jääb?
Talvel on rohkem aega,
kuna trenne on vähem. Suvel
viibin palju välismaal ja aega
eriti pole. Hinded on mul korras, õpetajatega saab kokku
leppida ning kõik tööd ette või
siis tagantjärele ära teha. Siiani
on hinded neljad-viied püsinud
ja kooli pärast väga muretsema
ei pea. Loodan, et see nii ka
jääb.

alasid, on välismaa ülikoolides
suurem erialavalik, paremad tingimused ning õppekavad.
Emil Orub (12. klassi õpilane): Pärast ajateenistust plaanin õpinguid jätkata Tallinna
Tehnikaülikoolis. Kindlasti näen
oma tulevikku Eestis, isegi kui
mingil ajal olen välismaal, tulen kindlasti tagasi. Arvan, et
enamik noori jääb Eestisse.
Kuigi välismaal pakutakse paremaid võimalusi mõne eriala
õppimiseks, on Eesti haridus
väga heal tasemel.
Christin Liis Krass
(9. klassi õpilane): Pärast güm-

naasiumi lõpetamist tahan kindlasti edasi ülikooli minna. Mind
huvitavad ühiskond, poliitika
ning õigusteadus. Veel olen
huvitatud erialadest, mida pakub Balti Filmi- ja Meediakool.
Kindlasti tahan mingil ajal välismaale minna, kas USA-sse
või mujale, et saada uusi kogemusi, kuid ainult mõneks ajaks.
Kindlasti tulen Eestisse tagasi.
Olen veendunud, et Eesti haridus on esmaklassiline. Arvan,
et kindlasti suureneb ka nende
noorte arv, kes tulevad mujalt
Eestisse õppima.

Gerli-Claudia Kuldsaar
Liina Ariadne Pedanik
Robert Kürsa

Eesti ja noored
Küsitlesin Viimsi koolinoori ja uurisin, kuhu
plaanitakse õppima
minna: kas Eestisse või
välismaale, mis erialadest noored huvituvad
ning kas Eesti on riik,
kuhu tahetakse ka võõrsilt õppima tulla.

Viimasel ajal arutatakse meedias palju selle üle, et noored
lähevad Eestist ära ega plaani
tagasi tulla. Viimsi noortega
vesteldes selgus, et kõigi tulevikuplaanidesse mahub Eestis
elamine, välismaal omandatud
kogemusi tahetakse rakendada
ikkagi kodumaal.
Alari Verev (12. klassi
õpilane): Plaanin edasi õppida
pärast kaitseväge. Erialadest
meeldivad IT-tehnoloogia, ärindus või kehakultuur. Suurim
soov on sisse saada Tallinna Tehnikaülikooli. Kindlasti
tahan oma õpinguid jätkata
Eestis ning ka tulevikus näen
end pigem Eestis tegutsemas.
Praegu plaanivad aga päris
paljud noored välismaale õppima siirduda. Kuna meil on nii

suur vabadus, siis miks mitte
seda ära kasutada.
Anneliis Sooba (12.
klassi õpilane): Tahan ülikooli
õppima minna koreograafiat või
kehakultuuri. Kõne alla võiks
tulla ka töö teenindusvaldkonnas. Soovin õpinguid jätkata
kindlasti Eestis – kas Tartus või
Tallinnas. Eestis on kodu, kuhu
alati tulla. Arvan, et Eesti noori,
kes lähevad välismaale õppima, on rohkem kui neid, kes
siia ülikoolidesse õppima tahavad tulla. Eestis keskendutakse
väga palju reaalainetele. Neil,
kes sooviksid õppida muid eri-

Noored ja omavalitsus = Viimsi
Noortevolikogu

Eliisa Tiidumaa

Milline on Sinu roll Viimsi
Noortevolikogus?
Adhele Tuulas: Mina olen Viimsi Noortevolikogu esimees, minu ülesandeks on noortevolikogu juhtimine. Need nimetused pole
nii tähtsad kui see, mida keeNoortevolikogul ja vallagi tegelikult ära teeb. Esimees
valitsusel on traditsiooniks
ei tähenda midagi erilist ja
kujunemas vähemalt kord
kvartalis toimuvad kohtuteistest tähtsamat, meie noormised. Fotol (vasakult): Emil tevolikogu koosneb megalaOrub, Henry Härm, vallahedatest ja tublidest noortest.
vanem Jan Trei, Karl Koost
Emil Orub: Olen noorja Adhele Tuulas. Foto Liina
tevolikogus
arengukomisjoRüütel
ni esimees, juhtkonna liige ja
teen koostööd teiste noortega, kes oma panusega tõstavad
noortevolikogu väärtust. Räägin kaasa ja avaldan arvamust ning tõesti loodan, et see on olnud hea viis, kuidas
meie eesmärkideni jõuda.
Milline on Sinu tulevik Viimsi Noortevolikogus?
AT: Näen oma tulevikku Viimsi Noortevolikogus kuni
2015. aasta septembrini. Seejärel on mul rohkem vaja keskenduda õpingutele. Lähitulevik näeb aga välja selline,
et veel sel kevadel hakkame oma koosseisuga projektist
VIID kogutud infot praktikas kasutama ja teeme kõik selleks, et Viimsi Noortevolikogu muutuks järjepidevaks ja
jätkusuutlikuks noorteorganisatsiooniks meie vallas.
EO: Ma ei võta noortevolikogu kui karjääriredelit, siis ei
oleks sel minu jaoks väärtust. Ma näen selles võimalust asju
mõjutada, seda ühiskonnas laiemalt. Ma ei ole oma tulevikule Viimsi Noortevolikogus mõelnud, aga tean kindlalt, et
minu tulevik on mingis osas kindlasti volikoguga seotud.
Milline on noortevolikogu tulevik?
AT: Selle aasta põhisuunaks on muuta noortevolikogu
jätkusuutlikuks organisatsiooniks meie vallas. Selleks on
meil vaja kaasata rohkem noori oma tegevustesse ning see
ongi lähiajal olulisim. Tulevikuteemadeks on Viimsi bussiliiklus ja noorte aktiivsuse tõstmine.
EO: Viimsi Noortevolikogu tuleviku suhtes on mul
väga suured lootused. Minu lootusi kasvatab usk rahulolematutesse noortesse, sest nendel on kõige teravamat silma
ettevõtmistele, mis vajavad järelemõtlemist ja energiat, et
mõjutada nii noorte ja ka laiemalt vallaelanike elu. Kuni
noor hingab, seni on ka midagi, mille üle ta pead murrab.
Viimsi Noortevolikogu tulevik seisneb noortevolikogu
olemasolus ning eelkõige selles, et noortel oleks võimalus
ja kindel tahtmine panustada kogukonna ellu ja seista oma
õiguste eest. Selle jaoks püüamegi lähitulevikus ennast
näidata ja end kuuldavaks teha, et tõstatatud probleeme ei
vaikitaks maha ja noored jääks endale kindlaks ja läheksid
oma probleemide lahendamisega lõpuni välja.
Kõige naljakam nali või juhtum koosolekul?
AT: Eks kõige naljakamad juhtumid on alati pisikesed,
ei oskagi midagi hetkel välja tuua. Meie koosseis on väga
värvikas, nalja saab alati ja igav ei hakka.
EO: Koosolekud on alati meeleolukad, oleks vale öelda, et me istume tõsiste ja tuimade nägudega laua taga ja
otsustame maailma probleemide üle. Muidugi panevad
meid paeluvad küsimused ka vaikselt päid ragistama, aga
kihistamapanevaid juhtumeid tuleb ikka vahele. Erakordselt naljakaid juhtumeid koosolekutelt hetkel ei meenu,
aga eks igal koosviibimisel on omad pärlid.
Kokkuvõttes võib väita, et Viimsis elavate noorte tulevik on just nii särav, kui säravaks meie, noored, selle teeme.
Võib-olla saab esimesi noortevolikogu algatatud muudatusi
näha juba sel kevadel. Selleks palju jaksu ja entusiasmi volikogu noortele!

Merilyn Sepp
Karl Merisalu
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Peeter Sipelgas: “Ma poleks kunagi arvanud,
et minust saab õpetaja”
Üheksa aastat Viimsi
Koolis töötanud Peeter Sipelgas poleks noorelt küll
uskunud, et temast saab
õpetaja ja Viimsi teadmiskeskuse Collegium
Eruditionis juht.

Miks valisite just õpetaja
ameti ja miks Viimsi Kooli?
Kui keegi oleks sel ajal, kui
ma õpilane olin, öelnud, et minust saab õpetaja, siis oleks ma
seda puhtaks jamaks pidanud.
Keskkooli lõpetades ma küll
ei mõelnud, et kunagi koolis
tööle hakkan. Aga ära kunagi
ütle: “Mitte iial!”, sest täpselt
nii see juhtuski. See tuli täiesti ootamatult ja juhuse läbi, et
sattusin ülikooli kõrvalt väikese koormusega tunde andma.
Töö meeldis mulle ja ilmselt
see saigi saatuslikuks.
Ka Viimsi Kooli sattusin
täiesti juhuslikult. Enne olin
Võsu Põhikooli direktor, kuid
kool oli kaugel, tundsin, et liiga palju aega läheb autoroolis
kaotsi. Kui Viimsi Kool otsis
loodusainete õpetajat, otsustasin kandideerida ning võitsin
konkursi. Olen siin töötanud
alates 2006. aastast. Alguses
olin loodusainete õpetaja –
õpetasin geograafiat, füüsikat,
keemiat ja loodusõpetust –,
kuid hiljem otsustasin jääda
ainult keemia juurde.
Milline ühe tegusa õpetaja päev välja näeb?
Kui keegi arvab, et õpetaja
töö on lihtne, siis mina julgen
väita vastupidist – see on meeletult raske. Ajaline maht on
väga suur, mitte nagu kontoritöötajal, kes alustab hommikul
kell üheksa ja lõpetab täpselt
kell viis. Õpetaja töö jätkub ka
pärast viite, kas kontrolltööde parandamisega või nende
koostamisega.
Minu päev algab päris vara.
Tööpäeviti ärkan kell 5.45 ja
kell seitse olen juba koolis,
sest mulle meeldib hommikul
vaikuses toimetada. Kui tunnid
läbi saavad, tegelen ringide ju-

Peeter Sipelgas tööhoos nutilaboris. Fotod erakogu

Peetri üks hobi on rannavolle.
Hetk mullusuvisest Pärnu
rannavolle turniirist.

hendamise ja teadmiskeskuse
tööga.
Mis toimub õpetajate toas?
Milline on teie töökeskkond?
Kolleegid on toredad. Ma
arvan, et läbisaamine on väga
hea ning nalja ja huumorit on
õpetajate toas palju. Vahepeal
tundub, nagu polekski tegemist
töökohaga.
Mõnikord juhtub, et õpetajal on õpilastega mõni emotsionaalne juhtum olnud, ta on
pärast tundi endast väljas ning
tahab sellest teiste õpetajatega õpetajate toas rääkida. Ka

õpetaja on inimene, kes peab
saama oma emotsioone maha
jahutada. Mina võtan kõiki oma
õpilasi nii, nagu nad minu tunnis on, ning väldin eelarvamusi.
Mida kujutab endast teadmiskeskus Collegium Eruditionis?
Teadmiskeskus pakub noortele mitmekesist teadushuviharidust. Kui tavalisest tunnist ei
piisa, saab meie juures midagi
huvitavat lisaks õppida. Meil
on robootikaring, teeme keemia
ja füüsika katseid teadusringis
Taibu, veel on animatsiooniring
Teen ise multifilmi, Pythoni
programmeerimisring, arhitektuuriring, matemaatikaring Nupula, nutilaborid jm põnevad
huviringid, kus õpilased saavad
pärast koolitunde oma andeid
avastada ja edasi arendada.
Kui olin siin juba aasta
töötanud, siis küsis meie kooli
endine direktor Leelo Tiisvelt,
kas tahaksin tegeleda õpilasteadusega. Nõustusin, sest ettepanek tundus huvitav. Sellest
ongi välja kasvanud teadmiskeskus Collegium Eruditionis.
Teadmiskeskuse töö on tõsiselt põnev, see paneb mul
silmad särama, seda ma tahan

teha. Meil ei olnud mingit eeskuju teadmiskeskuse töö käivitamisel, oleme kõik ise nullist
üles ehitanud. Olen õnnelik, et
mulle selline võimalus anti!
Mul on teadmiskeskuses võrratud koostööpartnerid, kellega oleme seda rida ajanud.
Kas on toimunud ka tööõnnetusi?
Olen õnnelik inimene, sest
konflikte laste või lastevanematega pole ette tulnud. Võib-olla
sellepärast, et ma ei ole konfliktne inimene. Laborikatseid
tehes on õnnetusi siiski juhtunud. Paari aasta eest oli siin
Euroopa Komisjoni töögrupp.
Kõik tähtsad Euroopa Komisjoni liikmed seisid laboris ja
vaatasid, kuidas tegime lastega
nafta reostuse likvideerimise
katset. Lapsed olid piduliku
päeva jaoks ilusti riides: valged särgid ja koolivestid seljas,
viigipüksid jalas. Katse käigus
kallas üks poiss kogemata endale naftat pükste peale. Tol
hetkel arvasin küll, et nüüd tuleb suur pahandus, valged püksid olid ju rikutud. Õnneks olid
poisi vanemad mõistvad ega
teinud asjast suurt numbrit. Ka
labori laud on põlema läinud, kuid

sellised õnnetused käivad laboritöö juurde. Kõik juhtumid on
olnud pigem õpetlikud lood.
Millised on Teie on hobid?
Koolipoisina harrastasin
korvpalli, olime meeskonnaga
Eesti noorte meistrid. Sain aru,
et sellega ma leiba teenima ei
hakka ning keskendusin õppimisele. Mõnes mõttes oli see
õnnelik aeg, käisime laial Venemaal võistlusreisidel ja sellest ajast on jäänud tugev sõpruskond. Praegu käin koos teiste õpetajatega kord nädalas võrkpalli mängimas. Hea rahulik
mäng, võrk on meeskondade vahel, pusklemist ei toimu. Meeskond on päris tubli: selle aasta
jaanuaris saavutasime rahvusvahelisel õpetajate võrkpalliturniiril teises liigas III koha.
Mida arvate nutitelefonidest ja tänapäevase tehnika
kasutamiseset?
Kaasaegset tehnoloogiat kasutades ei tohiks ära unustada
inimestevahelist suhtlemist. Kui
viia kõik üle digimaailma, siis
võivad laste teadmised lünklikuks jääda. Kaks korda ekraanile vajutades avaneb küll suur
infokogumik, kuid laps ei pruugi osata mingeid seoseid luua.
Õpetajana arvan, et uut tehnoloogiat peaks kasutama, kuid
seejuures peaks laps oskama
luua ka seoseid ja tajuma, mis
on muutuste põhjustajaks. Tähtis on see, et suudaksime panna
digiseadmed enda kasuks tööle,
inimene peab nendest üle olema. Nutiseadmete kasutamine
ei saa olla eesmärk omaette –
tähtsaim on ikkagi lapse areng.
Millised võiksid olla õpetajaks sobiva inimese isikuomadused?
Õpetajal peab olema siiras
soov midagi korda saata. Samuti peab ta olema järjepidev. Noored võivad väga kergelt käega
lüüa, kui peab natuke rohkem
pingutama. Õpetaja nii teha ei
saa. Õpetaja peab hoolima kõigist lastest, kellega ta töötab. Arvan, et vastastikune austus viib
hea tulemuseni. Kohusetunne,

täpsus ja näitlejameisterlikkus
kuuluvad lahutamatult õpetaja
juurde.
Vaja on ka empaatiavõimet,
et reageerida alati nii, nagu olukord nõuab. Õpetaja peab julgema eksida, et oma vigadest
õppida.
Mis rõõmu valmistab?
Kõige suurem rõõm on muidugi oma lähedastest ja sõpradest, nad on alati olemas ja
valmis igal hetkel toetama nõu
ja jõuga.
Rõõmu valmistab ka minu
töö, Võimalus näha nii paljusid säravate silmadega noori
teadushuvilisi teadmiskeskuse
ringides on ikka ülim, mida
üks juhendaja saab kogeda.
Kui ma ei tunneks sellest tööst
rõõmu, siis vaevalt oleksin
seda nii kaua teinud. Olen õpetajana töötanud 14 aastat. Rõõmu pakuvad just õppivad ja
tegusad noored inimesed. Põhikoolis on mõned, kes vempe
viskavad, kuid arengut on märgata. Tegelikult on rõõm vaadata arengu toimumist ja seda,
mis saab lastest pärast keskkooli. Õpilasi, kes ei ole oma
eesmärke saavutanud, on väga
vähe. Enamikust on saanud lugupeetud, haritud ja korralike
elukommetega inimesed.
Mida soovitate noorematele õpetajatele?
Noored õpetajad tahavad sageli teha õppimise liiga mänguliseks. Õppimine on siiski
töö ning vahel ka keeruline.
Noored ei tohiks karta panna
last pingutama, sest kõiki ülesandeid ei ole võimalik mänguliselt selgeks teha. On asju,
mida peab teadma ja oskama.
Aga kui põhibaas on olemas,
siis saame rakendada lastes peituvat loovust. Kui baasteadmisi
ei ole, siis üldjuhul ei saa me
loodusainetes uusi seoseid looma hakata. Minu soovitus on:
ei tohi karta rasket tööd, sest ka
see võib olla nauditav!

Stefan Jõemägi
Wiljar Lobjakas
Riko Kaspar Madisson

Viimsi Kooli teadmiskeskus sõlmis teadus- ja tehnoloogiapakti
12. veebruaril sõlmitud
teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on koordineerida ja võimendada
eri osapoolte tegevusi, et
noored tahaksid õppida
ja töötada teaduse, tehnoloogia ja inseneeria
(edaspidi LTT) valdkonnas.
Pakt sõlmiti haridus- ja teadusministeeriumi ning majandusja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel. Lisaks ka-

hele ministeeriumile on pakti
allkirjastajate hulgas Eesti Teadusagentuur, Eesti Inseneride
Liit, Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis ja
Kadrina Keskkool. Mõlemad
koolid on seni silmapaistvalt
panustanud valdkonna edendamisse.
“Haridussüsteemis tehtavad
jõupingutused ei ole alati küllaldased selleks, et noored otsustaksid LTT valdkonnas õppimise kasuks. Erinevad osa-

pooled peavad ühise eesmärgi
nimel tõhusamalt ja koordineeritumalt toimima,” sõnas Viimsi teadmiskeskuse juht Peeter
Sipelgas.
Teadus- ja tehnoloogiapakti raames töötatakse välja tegevuskava kolmes põhisuunas:
LTT valdkonna populariseerimine ühiskonnas ja eeskätt noorte hulgas; hariduse kvaliteedi
tõstmine kõikidel haridustasemetel; valdkonnas töötamise
väärtustamine. Koostööd hak-

kab koordineerima Eesti Teadusagentuur.
“Viimsi teadmiskeskus on
tegelenud LTT valdkonna vastu huvi tekitamise ja süsteemse
arendamisega läbi teadushuvihariduse neli aastat. Pakti algatajatena oleme valmis jagama
oma kogemust. Koostöös riigi,
omavalitsuse ja kolmanda sektoriga soovime pakkuda Viimsi valla lastele mitmekesist teadushuviharidust. Luues koolis
tingimused LTT valdkonnaga

tegelemiseks, suudame üles leida huvilised ja anda sellega
oma panuse, et noored jätkaksid oma haridusteed neil aladel,” sõnas Peeter Sipelgas.
Esmalt luuakse tervikpilt,
millised on osapoolte tegevused teaduse ja tehnoloogia vastu huvi äratamiseks, LTT oskuste parandamiseks, samuti
nende erialade õppimise ja valdkonnas töötamise atraktiivsemaks muutmiseks.
LTT erialade vähesele po-

pulaarsusele ja väärtustamisele on osapooled juba varem
tähelepanu juhtinud ja olukorra parandamiseks on ka palju
tehtud: toetatud AHHAA ja
Energiakeskuse rajamist, õppematerjalide arendamist, LTT
erialade ja teaduse populariseerimist koolides ja meedias.
Kogemus näitab, et otsustavate muutuste saavutamiseks on
vaja kaasata rohkem uusi partnereid.

Viimsi Kool
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Viimsi Kooli meediaõpilaste erikülg

Kas naistepäev on
populaarne?
Tegime tänavaküsitluse,
et teada saada, kui oluliseks peavad viimsilased
naistepäeva tähistamist
ning kas neil on sel päeval plaanis midagi erilist
ette võtta. Küsisime kõigilt vastajatelt järgnevaid
küsimusi. Kuidas suhtute
naistepäeva? On see Teie
jaoks oluline? Kuidas
tähistate naistepäeva?
Kas võtate osa naistepäeva üritustest?

40ndates Katrin

Ei pea oluliseks, minu jaoks
on olulisemad sünnipäev ja
emadepäev. Ei tähista, aga see,
kui naistele tuuakse lilli, on ju
väga ilus komme.
Kui aega on, siis võtan üritustest alati osa ja külastan näiteks mõnda naistepäeva kontserti.

Nooruk Ranette

Ei pea oluliseks, naistepäeva
tähistamine on minu arvates
natuke aegunud komme. Mina
seda ei tähista, kuid isa toob
mulle alati lilli.
Üritustest ma osa ei võta,
minu jaoks on palju olulisemaid päevi kui naistepäev.

47-aastane Margus

Ei pea oluliseks, kuid punane
riigipüha võiks see ikka olla,
siis ei peaks tööle minema.
Naistepäeval on mul alati
kombeks osta nii tort kui ka
lilled. Üritustest ei jaksa ma
osa võtta. Kui olengi käinud
mõnel kontserdil, on alati igav
hakanud.

40ndates Mare

See pole minu jaoks kõige
tähtsam tähtpäev, kuid mingil
määral ikkagi väärtustan naistepäeva. Väga ma seda ei tähista, kuid töö juures toovad
mehed vahel lilli.
Seni pole ma naistepäe-

Kas naistepäev on oluline? Foto Fotolia

va üritustest osa võtnud. Kui
oleks mõni hea üritus, kuhu
minna, siis miks ka mitte.

50ndates Kalle

Ma ei pea seda päeva väga
oluliseks, kuid päris ükskõikne
ma ka pole. Ma ei tähista seda
väga suurejooneliselt, kuid on
kujunenud traditsiooniks tuua
oma naisperele lilli ja alati on
laual ka tort.
Naistepäeva üritused pole
minu jaoks. Kui tuttavad kutsuksid ja oleks minule meelepärane üritus (näiteks mõni
kontsert või teatrietendus), siis
võib-olla külastaksin seda.

14 nippi naistepäevaks
8. märtsil on hea võimalus oma kallitele emadele, vanaemadele, vanavanaemadele, klassiõdedele, sõpradele ja
tuttavatele üks meeldejääv emotsioon kinkida.
1. Naerata!
2. Tee väike armas kompliment!
3. Kingi armas kingitus!
4. Joonista või kirjuta kaunis kaart!
5. Valmista erilise retsepti järgi õhtusöök!
6. Minge koos kinno ja maksa ise pileti eest!
7. Kutsu kohvile!
8. Vii lilli!
9. Saada armas sõnum, mis teeb ta tuju heaks!
10. Kui lumi on veel maas, minge koos uisutama või suusatama!
11. Kingi midagi väikest ja meeldejäävat: näiteks kruus, kus
teist mõlemast pilt peal!
12. Üllata ja vii ta mõnda erilisse kohta, kus ta pole varem käinud. Jalutage näiteks mõnes looduskaunis kohas!
13. Kirjuta naistepäevateemaline luuletus!
14. Koo sall, sest enda tehtud kingitused on alati kõige erilisemad!

Madleen Mariette Vimb
Elise Kruus

Marten Padama ja Hanna Näks

Slogan Sinu seinale

oma seinale riputamiseks, sõnum võiks selle omanikku pidevalt mõjutada ning tuua igasse päeva veidi positiivsust.
Slogani loodud omanäoliste toodetega tutvuti ka 14.
veebruaril Kristiine Keskuses
õpilasfirmade laadal. Rõõm on
teatada, et kliendid võtsid idee
väga hästi vastu. Eritellimusena saab lasta teha ja osta ka
enda valitud lemmiktsitaadiga
slogani.
Lisainformatsiooni leiate
Slogani Facebooki lehelt.

Kuus ettevõtlikku noort
Viimsi Koolist on loonud
õpilasfirma Slogan, mille
eesmärk on tuua inimeste
igasse päeva midagi inspireerivat ja positiivset.

Õpilasfirmasse kuuluvad: Merilin Vernik, Sten-Kristjan Nurk,
Maiken Johanna Missing, Riin
Möllits, Kriss-Stina Vaidla ja
Henri Puhm.
Slogan kujutab endast puupinnale värvitud ajatut tsitaati,
vaimukad ütlust või motiveerivat mõttetera. Slogan sobib
ideaalselt kas kinkimiseks või

Koos autoritega on pildil valik Slogani töid. Foto Slogan

Õpilasfirma Slogan

“Vaba(n)dus“ sai
teenifestil kiita
Viimsi Kooli näitering Eksperiment osales 31. jaanuarist 2. veebruarini kestnud teatrifestivalil
“Teenifest XIII“ uue lavalooga ‘’Vaba(n)dus’’.
Lavastus pälvis uhke metateatraalse kohalolu
preemia.
Teenifest on igal aastal Laulasmaal peetav festival, kus
osalevad kooliteatrid ja vabatrupid kogu Eestist. Viimsi
näiteringi juhendavad Külli
Täht ja Mihkel Ernits.
Festivali žüriiliige, tuntud
teatrikriitik Rait Avestik
Hetk etenduselt. Foto Merill
ütles Viimsi koolinoorte laMägi
vastuse kohta, et see on metateater ja etendus oleks võinud kesta veel seitse tundi.
Teine žüriiliige Jan Teevet kirjutas etenduse kohta aga
nii: ‘’Minu meelest – kui ma tohin ikka oma tagasihoidlikku arvamust avaldada – on see “Vaba(n)dus” ikka erakordselt vaimustav seepärast, et sellest ei õhku sellisele
vormile tihti omast moodsa kunsti lääget lehka. Ta on naturaalne. Ja see, et sellises vormis suudab külma teravuse
ja täpsusega hoida teismeline kooliteatri näitleja – ja mitte
üks, vaid terve hunnik – on suur, väga-väga suur asi.’’
“Mul oli selles näidendis väga väike osa, ent vaatajate reaktsioon lavastusele oli minu arvates väga hea näide,
kuidas ühiskonnas on kõigele oma koht ja kord ning on
mingi teatud viis, kuidas kõik toimib. Osa inimesi otsis
sellest mingit sügavat mõtet. Nad pidasid vajalikuks neid,
kes seda etendust huumoriga võtsid, isegi vaigistada,’’ ütles “Vaba(n)duses” kaasa mänginud Elis Marii Viltsin.
“Vaba(n)dus’’ meeldis noortele ja kunstihuvilistele, kellele ei sobi see, kui kogu lugu tehakse ette puust ja punaseks. Iga inimene saab sellest loost erinevalt aru ja see
ongi oluline.

Birgit Eesalu
Hanna-Marie Severin
Hans-Joosep Hanson

“Viimsi vabalava
2015” tuleb taas
Viimsi Kooli õpilasesinduse üritus Viimsi vabalava toimub alles teist korda, kuid juba pakub see
noortele palju huvi. Küsitlesime ürituse projektijuhti Kertu Liisa Moostet.
Kellele on see üritus suunatud?
Üritus on suunatud 6.–12.
klassi õpilastele üle Eesti.
Ootame noori nii publikuks
kui ka esinema.
Miks sellist üritust korraldatakse?
Korraldame selleks, et
noored saaksid näidata enda
talenti, ilma et neid hindaks
žürii. Õpilased näitavad oma
oskusi viies kategoorias: muusika, kehaline väljendus, suuViimsi vabalava on koolis
line väljendus, osavus ja film.
väga oodatud üritus.
Kust pärineb idee sellist
Foto Viimsi Vabalava
üritust korraldada?
Idee tuli ürituse juhilt Lemme Randmalt, 2012/2013
õppeaastal viis Viimsi Kooli õpilasesindus selle ellu.
“Viimsi vabalava 2015” algab 12. märtsil kell 18.00
Viimsi Koolis. Üritus on tasuline, eelmüügist saate pileti
soetada kahe euroga, kohapealt ostes on hind kolm eurot.
Eelmüügi pileteid saab osta õpilasesinduse liikmete käest.

Kris-Marii Kaska
Annika Teder
Linda-Carmen Hansaar
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Pääsupoeg pidas sünnipäeva

Õpetajatest
töövarjud
20.–22. jaanuarini olid Viimsi Kooli õpetajad
Külli Alver, Ruth Lobjakas ja Alge Ilosaar Soomes Turengin yhteiskoulus projekti “21. sajandi
õpetaja” raames töövarjudeks. Projekti rahastab
Erasmus+ programm.

Turengin yhteiskoulu paberivaba 7. klassi õpilased
füüsikatunnis. Foto Alge Ilosaar

Jälgisime töövarjudena üldist koolikultuuri, õpetajate
koostööd, õpilaste individuaalse arengu toetamist ning
õpetamise metoodikat, tutvusime õppekavaga ning HEV
valdkonna töökorraldusega. Saime osa ka ainetundidest ja
koosolekutest. Piirkonna haridusameti juhataja andis meile ülevaate sealsest haridusvõrgust.
Ideeline suund on meil põhjanaabritega sarnane ning
ka mured ja rõõmud ühtivad. Tõsisemat diskussiooni tekitas see, et partnerkooli täitmata ametikohale tuli kvalifitseeritud kandidaate mitmekümne võrra rohkem kui meil.
Põnev oli kogu Soomes ainulaadne pilootklass: 7.
klassis toimus kogu õppetöö paberivabalt. Õpilastel oli
tundides kaasas ainult iPadid, kuhu oli salvestatud kogu
õppetööd puudutav materjal e-õpikutest töölehtedeni. Nii
õpilased kui ka õpetajad hindasid pilootprojekti positiivselt. Mõnikord oleksid õpilased siiski eelistanud paberkandjal töölehe täitmist. Kooli tehtud vaheanalüüs näitas,
et pilootklassi tulemused ja õpimotivatsioon olid kõrgemad kui paralleelklassides, kuid samas ka tõdeti, et pole
võimalik kindlaks teha, kas sellised tulemused on just tahvelarvutite kasutamisest tingitud.
Põhjanaabrite õppekavas on rohkem vaba tunniressurssi, seetõttu saavad nad juba põhikoolis pakkuda paljusid
valikaineid. Samas tõdeti taas, et meie koolis on õpilaste
võõrkeelte oskuse üldine tase parem kui põhjanaabritel.
Partnerkooli kolm töövarju on Viimsi Koolis 24.–26.
märtsini.

Alge Ilosaar

Viimsi Kooli III kooliastme õppejuht

4. veebruaril sai eralasteaial Pääsupoeg täis üheksa toredat aastat laste
hoidmisel ja õpetamisel.

Mängulusti ja toimetamist jagub
Pääsupojas kahte majja: Pääsupoeg I on Pringi külas Paakspuu
tee 10 ja Pääsupoeg II Pärnamäe
külas Suur-Kaare tee 66. Mõlemas majas töötab kaks rühma.
Nooremas rühmas on lapsed
vanuses 2–3 aastat ning vanemas liitrühmas mängivad-õpivad 3–7-aastased. Liitrühmas
õpetaja töö on vaheldusrikas ja
põnev, sest kõik, mida õpetad,
peab olema huvitav ja arendav
eri vanuses lastele. Õpetaja töö
nõuab kannatlikkust, hoolivust
ja tähelepanelikkust, sest iga
väike teadmishimuline peab
oma küsimusele alati vastuse
saama. Lapsi õpetades ongi oluline huvi tekitamine, koos avastamine ja lahenduse leidmine.
Kui õpetajad teevad oma tööd
rõõmu ja pühendumusega, siis
kiirgab seda rõõmu lausa topelt
tagasi laste palgeilt.

Rõõmus laps – virk ja
kraps

Ka selle õppeaasta teemaks on
meil, “Rõõmus laps – virk ja
kraps!”.
Lapsed teeb rõõmsaks rohke õues viibimine. Meil rakendunud õuesõppevorm lubab
lastega õues läbi viia pea kõiki
tegelusi. Oma õuealadele oleme just õuesõppe tarbeks ehitada lasknud katusealused, mis
lasevad väljas tegutseda iga ilmaga. Pääsupoegadel on õues
mängimiseks ilusa haljastuse
ja toredate atraktsioonidega
õueala. Lapsed koos õpetajate

Pääsupojad on rõõmsad ja loomingulised. Foto eralasteaed Pääsupoeg

ja lastevanematega kujundasid
ka tõelise aiaala, kus saab kõike ise külvata, istutada, maitsta
ja õppida armastama loodusimesid.
Meie pääsupojad on teinud
huvitavaid õppekäike Rannarahva muuseumi, Viimsi looduskeskusesse, lastemuuseumi
Miia-Milla-Manda, loodusmuuseumi ja Kadrioru kunstimuuseumi. Märtsis oodatakse
pääsupoegasid külla Eesti Vabariigi peaministri büroosse
Stenbocki majas ning presidendi lossi Kadriorus.
Teist aastat töötab paralleelselt eralasteaed Pääsupojaga ka
meie huvikool, kus lapsed saavad lauluharrastust süvendada
õpetajate Ly Lumiste ja Alexandra Guseva muusikaringis,
tantsida Tiina Rebase balletiringis ning käia õpetaja Marika

Sauli koolieelikute arenguringis.
Väga tervitatav on huvikooli- ja lasteaiaõpetajate koostöö,
koos valmistame ette lasteüritusi ja lavastame näidendeid, kus
igal lapsel on oma vastutusrikas
osa. Laulude, luuletuste, tantsude ja näidendite esitamine arendab ka lastes koostööoskust.
Eelmisel õppeaastal esitasid pääsupojad lastevanematele
kolm näidendit, need olid: S.
Väljali “Jussikese 7 sõpra”, Ch.
Perrault’ “Saabastega kass” ja
H. Ch. Anderseni “Väike merineitsi”. Sel õppeaastal on meie
suurimaks ettevõtmiseks olnud
koos huvikooliga Pääsupoja jõulupeoks õpitud “Pähklipureja”,
balletilibreto alusel kohandasid
selle lastenäidendiks õpetajad
Marika Saul ja Tiina Rebane.
Pääsupoeg I-e vanem rühm
Rõõmurullid ja kõik huvikooli

lapsed said oma rolli, osales ligi
60 last! See oli tore väljakutse
nii õpetajatele kui ka kõigile
väikestele osalejatele. Dekoraatoritöö tegi õpetaja Ene Mänd,
kes on meil oma kunstnikuandega alati abiks.
Tšaikovski balletimuusika
kõlas kõrvuti tänapäeva haruldaste lastelauludega. Need valisid ja õpetasid selgeks meie toredad muusikaõpetajad Kat-rin
Raamat, Ly Lumiste ja Alexandra Guseva. Balletitantsud
lavastas õpetaja Tiina Rebane.
Suur tänu kõigile meie õpetajatele, jõudu ja jaksu paljudeks-paljudeks aastateks! Ja rõõmu silmadesse meie väikestele
pääsupoegadele!

Marika Saul
Pääsupoja Rõõmurullide rühma
õpetaja

Tähelepanu, koolieelikute vanemad!
Tuletame meelde olulise
info lapsevanematele,
kelle lapsed lähevad esimesse klassi 1. septembril 2015.
Kõigile kooliealistele lastele,
kelle elukoht rahvastikuregistri
järgi on Viimsi vald, tagatakse
õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi
vallas on elukohajärgseteks
munitsipaalkoolideks Viimsi
Keskkool, Haabneeme Kool,
Randvere Kool, Püünsi Kool
ja Prangli Põhikool. Avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse käib vastavalt
Viimsi Vallavalitsuse määruslele nr 1 (27.01.2012) “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli
määramise tingimused ja kord”.
Millal algab koolikohustus?
2015/2016 õppeaastal võetakse I klassi lapsed, kes saavad 2015. aasta 1. oktoobriks
7-aastaseks (nad on seega sündinud 1. oktoobril 2007 kuni
30. septembril 2008) või on
saanud 2014. aastal koolipikenduse. Koolikohustuslikust east
noorema lapse vanem peab esi-

tama lisaks taotlusele nõustamiskomisjoni soovituse lapse
koolivalmiduse kohta.
Kuidas saab laps õppekoha I klassi?
Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni. Elukohajärgsesse kooli määramisel arvestab see komisjon:
• esmajärjekorras õpilase
elukoha lähedust koolile;
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
• võimaluse korral vanemate soove.
Millal ja kuidas taotlus esitada?
Taotluse lapse I. klassi astumiseks saab esitada 1.–31.
märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas (see on valla kodulehel üleval 1. märtsist).
Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi
valda on hilisem kui käesoleva
aasta 1. veebruar, saate digitaalselt allkirjastatud taotluse
esitada e-posti aadressile haridus@viimsivv.ee või tuua
paberkandjal vallavalitsuse infolauda (E–N k 8.30–19.00, R
k 8.30–17.00).

Link elektroonilisele avaldusele ning taotluse blankett
on saadaval Viimsi valla kodulehel hariduse menüüvaates
(alates 1. märtsist).
Millal ja kuidas saate teada, milline kool lapsele määrati?
Õpilasele määrab elukohajärgse kooli vallavalitsuse moodustatud komisjon. Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet
teavitab lapsevanemat komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt 30. aprilliks.
Mida tuleb teha, kui elukohajärgne kool on lapsele
määratud?
Alates 15. maist tuleb vanemal lapsele elukohajärgseks
kooliks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega 10.
augustini. Lapsevanem saab
esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli pärast 15. maid.
Dokumentide loetelu, mis tuleb koolile esitada, leiate iga
kooli koduleheküljelt.
Kas lapse saab panna mõnda teise kooli?
Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel

juhul tuleb tal endal leida kool,
kus on vabu kohti. Viimsi valla koolidel on õigus alates 10.
augustist vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli
vastuvõtu tingimuste ja korra
järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad Tallinna
koolides alates 15. juunist.
Mida teha, kui laps on
7-aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Viimsis, kuid
ei lähe Viimsi valla munitsipaalkooli esimesse klassi?
Sellisel juhul tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja
haridusametit. Teavitage meid
kindlasti ka lastest, kes alustavad või on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.
Kuhu pöörduda info saamiseks?
Teie küsimustele vastavad
Viimsi vallavalitsuse noorsooja haridusameti ametnikud:
haridustöö spetsialist Riin
Suut (tel 6028 868 või riin@
viimsivv.ee) ning noorsoo- ja
haridusameti juhataja Katrin
Markii (tel 6028 868, markii@
viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet
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Lõbus sõbrapäev
eralasteaias Tibu
Tibu lapsed kutsusid endale külla Püünsi lasteaia
lapsed, et tähistada koos
sõbrapäeva. Ühisüritus
toimus 11. veebruaril
Tibu lasteaia hoovis.
Päev oli õues olemiseks ideaalne: päike paistis nii, nagu olnuks käes juba kevad. Kui külalised Püünsist kohale jõudsid,
tervitasid Tibu lasteaia lapsed
neid sõbrapäevateemalise luuletusega. Selle sõnum oli lihtne, aga ilus: sõpru tuleb hoida.
Püünsi lapsed tervitasid vastu
ja esinesid “Muinasjutuvestja
tantsuga”, sest nende lasteaias
on tänavu muinasjutuaasta.
Lapsed jälgisid esinemisi
huvi ja rõõmsa kaasaelamisega ning sedasi tekkis mõnus
õhkkond, kus mängiti muusika, naeru ja kilgete saatel
koos vahvaid ja lõbusaid mänge. Laulumängud “Kes aias”,
“Mul on üks tore tädi”, “Lapaduu” jt haarasid kõik kaasa ja
näiteks “Väravamängust” võtsid osa ka õpetajad. Vähemtuntud mängudest tehti läbi
näiteks lõbus “Till-lill-lippu
linnassid” ja Hilariuse “Hiire

Sõbrapäevapeol ei hakanud kellelgi igav. Foto Eralasteaed Tibu

Polka” saatel mängiti “Sõbramängu”.
Toimus vahvaid sõbrunemisi: näiteks leidsid üksteist kummagi lasteaia Robertid. Üheskoos mängides läks aeg ruttu.
Siis vahetati komme ja kingitusi. Püünsi lasteaia lapsed
andsid Tibu omadele sõbrapäeva puhul meisterdatud sõbrapäevakaardid ja magusa sõbra
kaelaehte, Tibu lasteaia lapsed
kinkisid Püünsi omadele aga
enda meisterdatud sõbrapäevakaartide raamatu. Et mõnusal
talvepäeval külm ei hakkaks,

joodi koos teed ja maiustati
sõbrakommidega. Tutvumiseks
jäi siis ka vaba aega, lapsed
said õuealal joosta, ronida ja
uusi sõpru leida. Püünsi lapsed
vaatasid meie lasteaias ka Tibu
laste muinasjuturaamatute näitust “Vanad head muinasjutud”.
Kui oli aeg kodulasteaeda
naasta, kostis ka pettunud hüüatusi: “Juba?”. Üksteist lubati jälle külastada. Oli meeldejääv ja
kallistusi täis uute sõprade saamise päev.

Kai Soonberg

Linnupoja rühma õpetaja

Sõbranädal Viimsi Koolis
9.–13.veebruarini kestis
meie koolis üle-eestilise
noorteorganisatsiooni
T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma
Ring Eestis) siinsete liikmete korraldatud sõbranädal. Tugiõpilased tahavad suurendada märkamist, hoolida kaaslastest,
olla toeks ja arendada
oma sotsiaalseid oskusi.
Sõbranädala igal päeval oli oma
märklause. Esmaspäeval oli see
“Leia omale sõber”. Tahtsime
tähelepanu juhtida sellele, kui
palju meid koolis on, igaühel
tuli leida keegi, keda ta ei tundnud, ja tutvust sobitada.
Teisipäeva teema oli “Üllata oma sõpra”. Klassikaaslaste
vahel loositi välja nimed, kellele hakati salajasi kingitusi ja
üllatusi tegema, kirjakeste või
kommidega üllatas salajane
sõber. Salasõbrad loositi välja
ka õpetajate vahel, see tekitas
palju rõõmu ja põnevust.

Sõbrapäeva postkast.
Foto Korraldajad

Kolmapäeval oli märklauseks “Märka oma sõpra”. Komplimente tuli öelda nii oma sõpradele kui ka võõrastele. Koolis
liikusid ringi ka komplimendi
kaisukad ehk komplikad. Kui
keegi sellise kaisuka endale sai,
siis tuli see edasi anda koos
komplimendiga. Oma komplikas liikus ringi ka õpetajate seas.
Neljapäeval tuli oma sõpra
aga kiita. Igas klassis valiti kõige sõbralikum õpilane ja nende nimedest moodustati kooli
aatriumisse värviline rõõmsate ja õnnelike liblikate parv.
Rõõm oli näha, et meil on nii

palju sõbralikke õpilasi, kes
austavad nii iseennast kui ka
teisi, märkavad ja hoolivad.
Aitäh selle eest!
Reedel oli märklauseks “Täna oma sõpra”. Koolis avatud
sõbrapostkasti sai panna sõbrakaarte või väikeseid kingitusi,
mis sõpradele kätte toimetati.
Sõbrapostkast osutus väga menukaks ja paljud olid vaeva näinud, et oma sõpru omapäraste
kaartidega üllatada.
Tugiõpilased olid kooli romantiliselt kaunistanud, terve
nädala oli avatud pildistamise
nurk, kus sai teha meeleolukaid sõbrapilte.
Väikestest tegudest saavad
alguse suured. Loodame, et see
nädal tekitas koolis rohkem üksteise märkamist ja väärtustas
hoolimist. Järgmisel aastal korraldame jälle sarnase ürituse,
siis püüame seda veelgi paremini teha.

Kerstin Maipuu,
8d klassi õpilane

Muinasaegsete kaupmeeste jälgedes
Haridusprogrammis teeme näituse ”Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg” abil tutvust meie
esivanemate kõige kuulsusrikkama ajajärguga – 11. sajandi teise poole ehk hilise rauaaja algusega.
Just tollal algas läänemeresoomlaste kaubanduses kõrgaeg, millest annab aimu väljakaevamistel avastatud hõbeaarete rohkus. Tunnis kehastume arheoloogideks ja saame aimu,
kes on detektoristid. Aardeid avastades aimame, milliseid lugusid leitud aarded meile muinasaja inimesest jutustavad. Uurime muinas-

aegseid kaubaartikleid, kaalume hõbedat ja
kaupleme ka ise muinsasaegsel turul. Õpime
tundma viikingite laeva ja seilama tormistel
meredel. Tunni lõpetuseks loome kuuldu ja kogetu põhjal ühe uudisloo ajalehte Muinasaegne
Teataja.
Programmi kestvus on 1,5 h, sihtrühm: I–II
kooliaste. Hõbevalgeima nädalad toimuvad 9.–
27. märtsini. Teave hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseumi
hariduskeskus

Eesti mesi Mesimagusal naistepäeval
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 7. ja 8.
märtsil Tallinnas Lillepaviljonis (Pirita tee 26)
kogupere ürituse Mesimagus naistepäev.
Propageerime puhast
Eesti mett, meie mee ja
mesindussaaduste kõrget toiteväärtust ja tervendavaid omadusi. Tutvustame tarbijaile meetootjaid, et tekiksid vastastikku kasulikud kontaktid. Saate degusteerida erinevat mett, mesinikud räägivad oma
Mesimagus naistetoodangu omadustest ja
päev. Foto Fotilia
kasutamisest.
Mitmekesine valik Eesti mett on müügil
tootjahinnaga. Osta saate ka taruvaiku, õietolmu, meesegusid, ravimtaimi, looduskosmeetikat jpm. Palju kasulikku on nii kaubavalikus

kui ka loenguil, mis mõeldud just naistele. Näiteks tervisklubi Harmoonikum perenaine Ene
Lill õpetab, kuidas teha mee ja õietolmuga iluravi ja massaaži, Sirje Juudas kõneleb meest
põhjamaises kosmeetikas. Kohal on mesindussaadustega raviv Tartu Ülikooli Kliinikumi arstõppejõud Ilmar Särg.
Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere elust, lapsed saavad joonistada ja voolida
plastiliinist, mis sisaldab mesilasvaha. Kohvikust
saab meesööke ja -jooke.
Pilet täiskasvanule 1.60, pensionäridele ja
õpilastele 1 euro ja perepilet 3.20. Mõlemal päeval toimub üritus kell 10–17.
Lisateavet loengute jm kohta saate kodulehelt www.eestimesi.ee või telefonidel 6014
778, 5566 2649.

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige
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Viimsi valla kultuurikalender
27. veebruar – 14. märts
Kuni 15. märts
Anne Veelmaa-Vaasa maalinäitus
“Unistused jäid elama mu
sisse…”
E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 6. märts
Raamatunäitus “2014. aasta
kauneimad lasteraamatud“
Randvere Raamatukogus
Kuni 31. märts
Raamatunäitused “Elagu Eesti
kirjanikud!“ ja “Ohhoo! Lahedad lastekrimkad!“
Randvere Raamatukogus
Kuni 15. märts
Meelis Kodrese näitus “Fine Art“
Viimsi Huvikeskuse
aatriumi I ja II korrusel
27. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Ivetta Trio & DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis
28. veebruar k 10.30–15.30
Rannarahva Kärajad 2015+
Avatud foorum muuseumi
tulevikusuundade aruteluks
Ootame teid arutama ja kaasa
mõtlema!
Eelregistreerimine:
riina@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
28. veebruar k 20
Laupäevane salongiõhtu elava
muusikaga
Esineb solist AraBella
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
28. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Eesti Mees Bänd &

DJ Marko Pille
Black Rose Pubis
28. veebruar – 1. märts
23. Eesti valdade talimängud
Murdmaa- ja mäesuusatamine,
lauatennis, male ja kabe
Registreerimine: tel 6028 806,
remo@viimsivv.ee
Tahkurannas
1. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. märts k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
1. märts k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
2.–31. märts
Raamatunäitused “Jah, ilma
naisteta on kurb maailm“ ja
“Hakkan ise lugema!“
Viimsi Raamatukogus
2.–31. märts
Raamatunäitus “21. märts –
üleilmne luulepäev“
Randvere Raamatukogus
2.–31. märts
Raamatunäitus “Eduard Vilde
150“
Prangli Raamatukogus
3. märts k 17–19
Veeda teisipäevaõhtu hõbevalgeimatel radadel ehk koos
kuraatoriga näitusel “Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg“
Rannarahva muuseumis
4. märts k 18
Tänuõhtu koguduseliikmetele

ja sõpradele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
4. märts k 18.30
Trühvlite valmistamise õpituba
Registreerumine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
4. märts k 19
Naistepäeva kontsert: Tanel
Padar ja Tarvo Valm
Piletid 15 € Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
5. märts k 18.30
Mahekosmeetika nõiaköök
Registreerumine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
5. märts k 17
Loengusarja “Müstika või
tegelikkus” 1. loeng
“Merivälja fenomen – mis see
on, millal ja misjaoks?”
Nõukogude eriteenistuste
ufoloogilisest tegevusest ja
selle taustast kõneleb ufoloog
Igor Volke
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus
6. märts k 13
Naistepäev operetiviisidega
Viimsi Päevakeskuses
6. märts k 15
“Su nägu kõlab tuttavalt“
Randvere Noortekeskuses
6. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Mary Ann & The Tri Tones.
DJ Allan Peramets
Black Rose Pubis
6. märts k 19
Muusika ja misjoni õhtu
Pekka Simojoki ülistuslaulud

kammerkoor Lambertuse
esituses
Misjonilugusid kaugelt ja
lähedalt
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. märts k 16–20.30
7. märts k 10–16
MLA Viimsi Lasteaiad kunstitööde näitus
Viimsi Huvikeskuses
7. märts k 10–13
Viimsi Lasteaedade loodusliikumise päev
Start suletakse k 12
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad koos hoolekoguga
Karulaugu lasteaia õuealal ja
Haabneeme terviserajal
7. märts k 12–15
Viimsi Pensionäride Ühenduse
aruande-valimiskoosolek
Kavas: aruannete kinnitamine
ja ringijuhtide ülevaated tegevusest
Kontsert Jõelähtme rahvamaja
vokaalansamblilt Annab Re
Ühenduse liikmete osavõtt on
väga vajalik!
Viimsi Huvikeskuse saalis
7. märts k 18
Naistepäevale pühendatud salongiõhtu – mitte ainult naistele
Külla tulevad Henn Rebane ja
Tõnis Rätsep
Sissepääs 3 € (sisaldab kooki
ja kohvi)
Prangli Rahvamajas
7. märts k 20
Laupäevane salongiõhtu elava
muusikaga
Solist Jaanus Pärnpuu
Romantiliste lembelaulude
õhtu, mis murrab naiste õrnu
südameid
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
7. märts k 21
Nädalavahetuse meele-

lahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Duo Catarsis & DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis
9.–27. märts
Haridusprogramm koolilastele
“Muinasaegsete kaupmeeste
jälgedes“
Lisainfo hariduskekus@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
8. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. märts k 12
Kaido Ole näituse avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. märts k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
9. märts – 14. märts
Emakeelepäeva üritused
Prangli Põhikoolis
10. märts k 19
Volk & Bella “2 neitsit“
Piletid 16/14 € müügil Piletilevis ja Viimsi Huvikeskuse
kontoris
Viimsi Huvikeskuses
11. märts k 16
Loombandsi töötuba
Randvere Noortekeskuses
11. märts k 19
Viimsi mälumäng
Osalema on oodatud 4-liikmelised võistkonnad
Eelregistreerimine:
marje@viimsivv.ee kuni
08.03.15
Kokku 30 küsimust
Küsimused koostab Andres
Kaarmann
Rannarahva muuseumis

11. märts k 14–17
13. märts k 15–18
Väikelapse esmaabikoolitus
Hind 20 € (ühel päeval osaledes 10 €)
Registreerimine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
13. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Ivetta Trio & DJ Rauno Salumets
Black Rose Pubis
14. märts k 10
Viimsi tervisepäev
Eelregistreerimine kuni
11. märts: paevakeskus@
rannapere.ee, tel 5114 557
Lisainfo: Kristina Kams,
tel 5277 437
Viimsi Koolis
14. märts k 11
Jututund lastele: Külla tuleb
Olivia Saar
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus
14. märts k 20
Laupäevane salongiõhtu elava
muusikaga
Esineb solist AraBella oma uue
ja värske kavaga
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
14. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Qvalda & DJ Tõnis Kotsar
Black Rose Pubis
Info:

Marje Plaan

Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Raivo Randmäe: Võistlusel katsetame
sportlase ja treeneri koos tehtud tööd
Detsembris tunnustas
vallavalitsus Viimsi 2014.
aasta parimaid sportlasi.
Nende seas olid ka purjetamistreener Raivo Randmäe ja tema õpilane
Jakob Haud.
Rein Ottosoni Purjespordikooli treener Raivo Randmäe pälvis aasta treeneri tiitli. 14-aastane Jakob Haud sai parima
noormehest sportlase tiitli.
Möödunud aasta oli edukas
nii treenerile kui ka treenitavale. Raivo õpetusi järgides võitis Jakob oma võistlusklassis
Euroopa meistri tiitli, Euroopa karika, Eesti meistritiitli ja
Eesti karika, maailmameistri
võistlustel saavutas ta 7. koha.
Lisaks valiti Jakob mullu purjetamise aasta üllatajaks.
Noorele eale vaatamata saavutasite aasta noormehe tiitli. Millised on esimesed emotsioonid?
JAKOB HAUD: Minu esimene emotsioon oli üllatus, ma
ei osanud seda tiitlit oodata!
Loomulikult on see tore üllatus.
Milline oli mullu kõige
olulisem võistlus?
JH: Maailmameistrivõistlused Taanis Aarhusis, konkurents oli tihe, kõik Zoom8
riigid olid esindatud. Võistluspäevad on alati pingelised.
RAIVO RANDMÄE: Jakobil oli terve rida õnnestunud

Raivo Randmäed tunnustati Viimsi valla aasta treeneri tiitliga. Fotod Aime Estna

Jakob Haud.

võistlusi. Eks kõigile oli üllatuseks kevadine Rumeenias toimunud Euroopa meistrivõistluste võit ning sellega kaasnesid suured emotsioonid nii kohapeal kui kodus.
Kõige pingelisem oli suvel
Tallinna lahel peetud Spinnakeri regatt. Viimase päeva viimase sõiduni konkureerisid esikohale kaks võrdset: Jakob ning
tema konkurent Soomest Edvin Therman. Viimases stardis
oli regati võit mängus. See oli
pigem närvide ja pingetega toimetulemise mäng, kust Jakob

väljus võitjana – ta oli liider
viimase sõidus ning põhirivaal
oli 13. positsioonil. Ta jäi pingelises olukorras endale kindlaks ja säilitas külma pea.
Raivo, treenite veel teisigi tulevasi medaliste. Kuidas
võtate kokku möödunud aasta olulised võistlused?
RR: Võistlused on nagu väljakutsed ja proovilepanekud,
sportlase ja treeneri koos tehtud
töö katsetamine. Kuna 2014.
hooajal käisin eri vanuse ja tasemega sportlastega väga erineva iseloomuga võistlustel, siis

Jaco-Lembit Sepp tuli Eesti meistriks
7.–8. veebruaril toimunud
Eesti meistrivõistlustel
taipoksis olid edukad
Viimsi Tigers Gym sportlased.
Jaco-Lembit Sepp võitis juunioride seas kehakaalus kuni
60 kg kõiki oma kolme vastast
seisuga 3:0, saavutas esikoha
ja tuli Eesti meistriks.
“Võitsin oma esimest vastast kindlalt kohtunike otsusega
3:0. Suutsin kõigis kolmes roundis teha rohkem tabavaid lööke
ja domineerida klintšis ehk püstivõitluses. Vigastasin tugevalt
oma paremat säärelihast, kui
tabasin jalalöögiga vastase põlve. Sellise vigastusega oli väga
raske jätkata. Ma ei uskunud, et
saan võistelda poolfinaalis. Kuid
tänu oma treenerite ja venna abile suutsin end kokku võtta ja astuda poolfinaalis lahingusse.”
Värske Eesti meister on tegelenud taipoksiga veidi üle
kahe aasta. Tema suurimaks eeskujuks ja treeningpartneriks on
vanem vend Georg-Robert Sepp,
kes valiti Viimsi valla 2013. aasta parimaks meessportlaseks.
“Oma teisel matšil kasutasin vigastuse tõttu rohkem poksi ja põlvetehnikat ning lõin

Fotol on (vasakult) Raul Esko, Jaco-Lembit Sepp, treener Ivo Pukk,
Romet Esko, Georg-Robert Sepp. Foto Merilin Tammsaar

vastase juba esimeses roundis
knockdowni. Võitlesin julgelt
lõpuni ja võitsin! Enesetunne
oli suurepärane, sain enesekindlust juurde ja hakkasin uskuma, et võin tulla Eesti meistriks.”
“Finaalis oli mu vastaseks
Vadim Lopatnikov klubist Garant. Panin kõik oskused mängu, pingutasin ja võtsin kindla
võidu. Olen väga õnnelik. Tänan oma treenereid ja treeningkaaslasi Viimsi Tiger Gymist,
vanemaid ja venda ning meie

toetajaid Freselle Logisticsit ja
Capital Milli.”
Hõbemedaliga sai pärjatud
Raul Esko, kes võistles juunio-

ei saa öelda, et üks on olulisem
kui teine. See oleks nagu arsti
käest küsida, milline patsient,
diagnoos või haiguse kulg oli
kõige olulisem. Arst teeb oma
tööd alati 100%, seda eeldatakse. Sama on ka treeneri puhul,
iga võistlus ja väljakutse on
alati maksimaalselt fookuses.
Minu jaoks oli oluline ka n-ö
külavahe regatt, kus minu noorimad õpilased oma esimesed
võistluskogemused said ning
sama olulised olid noorte maailmameistrivõistlused olümpiadistsipliinidel.
Millised sihid olete te seadnud tänavuseks võistlushooajaks?
RR: Pean väga lugu intelligentsetest sportlastest, proovin
innustada noori võtma endale
eesmärke, mis aitavad neil kasvada iseseisvateks ja võimekateks inimesteks. Loomulikult
tuleb sihikule võtta jõukohased
tulemused, kuid igal sportlasel
soovitan eelmise hooaja vigadest õppides seada ka sisemisi
eesmärke, mis aitavad neil olla
paremad sportlased ja inimesed. See on juba pool võitu.
JH: Selle hooaja eesmärgid
veel kindlat paigas ei ole. Tegelen üldfüüsilise treeninguga,
et suveks valmis olla ja purjetamist nautida.
Jakob on hea näide, et olenemata east on kõik võimalik.
Rein, kas noortel on võimalik
sel hooajal veel Teie juurde
treenima tulla?

RR: Sel hooajal ma uusi
õpilasi ilmselt juurde ei võta,
lihtsalt ei jätku tähelepanu kõigile.
Meie spordikoolis saab treenima hakata Pirital treener Anne-Mari Luige juhendamise all
ning Leppneemes võtab juuni
alguses uusi lapsi vastu treener
Rein Ottoson.
Mida peaksid noored enne trenni tulekut teadma?
RR: Purjetamiseoskused ja
teadmised, kuidas ohutult merel liigelda, saavad lapsed treeneritelt, samuti tegelevad treenerid nende füüsiliste võimete
arendamisega. Seega erilisi piiranguid või nõudeid ei ole.
Peamine on, et lapsed oleksid
teataval tasemel iseseisvad: tunneksid kella, oskaksid ise õigel
ajal trenni tulla, ei hilineks, oskaksid oma trenniasju kokku
panna ja saaksid ise vahetusriided selga ja jalanõud jalga.
Kas ja kuidas saaksid viimsilased teie spordikooli tegemisi jälgida?
RR: Kõige parema ettekujutuse saab, kui ise kohale tulla ja kas või korra Pirital või
Leppneemes sadamas jalutades noorsportlaste tegevust jälgida. Meie kodulehel www.
ropk.ee on alati kajastatud olulisemad uudised ja toimetused.
Jõudumööda saab ka Facebookist (Rein Ottosoni Purjespordikool) meie kohta lugeda ja
pilte vaadata.

Liina Rüütel

Väikelapse esmaabikoolitus

ride seas kehakaalus kuni 55 kg
ja pidi raskes finaalmatšis tunnistama tugeva narvaka Daniil
Gayduk paremust. Tiigritest
võistlesid vapralt veel Markos
Lastik (kuni 67 kg) ja Saamuel
Kadanik (71 kg), kuid kohtunike otsustega võitsid vastased.
Eesti meistrivõistlused taipoksis peeti Tondiraba jäähallis toimunud Eesti Avatud Võitluskunstide mängude raames.
Taipoksi meistrivõistlustest võttis osa pea sada Eesti paremat
taipoksijat alates14. eluaastast.
Taipoksi on täiskontaktne
võitluskunst, kus kasutatakse
lisaks käte ja jalgade löökidele
ka põlve ja küünarnuki lööke
ning püstivõitlust ehk klintši.
Taipoksi on võimalik õppida
kolm korda nädalas Viimsi Tigers Gymis.

Koolitus kõigile, kelle jaoks on laps ja tema tervis kalleim
vara. Teadmised lastehaigustest ja ohtudest on lapsevanemale esmatähtsad. Räägime sagedasematest haigustest ja traumadest, anname nõu, kuidas nendega toime
tulla.

Ivo Pukk

Spordis tulekul
Korvpall Viimsi Kooli võimlas:
28. veebruaril kell 15 KK Viimsi vs Audentes SK (U16 EMV)
1. märtsil kell 12 KK Viimsi vs Erkmaa KK (U16 EMV)
8. märtsil kell 12 KK Viimsi vs Virumaa PK (U16 EMV)
Käsipall Viimsi Kooli võimlas:
5. märtsil kell 19 Viimsi Tööriistamarket – Põlva Serviti

Koolitus toimub:11. märtsil kell 14.00-17.00 ja 13. märtsil
kell 15.00-18.00 Viimsi Huvikeskuse suures saalis.
Esimesel päeval on teemadeks haigestumised ja elustamine, teisel päeval traumad ja põletused. Lapse võib koolitusele
kaasa võtta!
Koolituse hind on 20 €, koolitaja on Margit Pärn. Lisainfo
www.rkelu.ee. Registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee
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l Õunapuude

ja hekkide lõikus kõikjal Eestis. Soovi
korral okste äravedu. Aiandusagronoom Jaak Tomson. Tel 5556 3639.
l Ostan vanaaegse mootorratta või selle üksikuid
osi. Pakkuda võib ka vanaaegset jalgratast või selle osi. Tel 5227 999.
l Projekteerime elamuid, varjualuseid, grillimaju
ja -nurkasid, teostame vee, kanalisatsiooni ja
konstruktsioonide projekte. Loome 3D vaateid.
Tel 5649 2309, ragnar@aarde.ee.
l Võtame vastu tellimusi hobusesõnnikule (puhas
pabul ilma allapanuta, pakitud 30 l kottidesse,
hind 5 €/kott), põhule nii rullis kui ka 150 l kottides, samuti põhupelletile multšina (põhk hoiab
mulla niiske, piisavalt paks kiht ei lase maltsal
kasvada), väga ilusale mereadrule (40 l kottides,
5 €/kott, hoiab mulla huumuserikka), kadakamultšile, mis toob aeda eriti hea lõhna ega kõdune
kiiresti (40 l kottides, hind 6.50 €/kott). Transport
Harjumaa piires tasuta! Tel 5046 476, info@lilliagro.ee, www.lilliagro.ee.
l Keskealine mees ja naine soovivad üürida 2–3toalist möbleeritud korterit Haabneemes. Ei suitseta,
ei ole lemmikloomi, elame kahekesi. Tel 5533 665.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Maailmakuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija VEET MANO kursused Tallinnas 16.–18.03.
Selja-kaelamassaaži grupp+väljaõpe, energiaseminar ja Aum, Leegi 14; Tartus 19.–20.03 energiaseminar ja Aum, Uus 56; Kuressaares 21.03 energiaseminar ja selja-kaelamassaaži grupp, Garnisoni 14; Pärnus 22.03. energiaseminar, Pühavaimu
8. Piletid ka Piletilevis. Sooduspilet korraldajalt
alates 25 € ja kuni 8.03 Naistepäeva üllatuskink
– kursuse pilet! Lisasoodustus gruppidele. Info:
www.veetmano.eu, tel 5689 6670.
l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5827 9084,
Laur.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus
ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ning
parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui
ka väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänavakivide paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses.
Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.
com ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri).
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastustöid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648 7738.
l Atesteeritud massöör tuleb sobival ajal massaažilauaga teie koju – nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Klassikaline-, spordi-,
tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Vastavalt teie
vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin eri tehnikaid ja võtteid. Lisaks võimalik
nautida REIKI-energia tervendavat mõju ja keha
hellitavat šokolaadimassaaži. Hind alates 22 eurot. Tellimine meili teel reedu48@hotmail.com või
tel 5092 550, Reet. Rõõm kohtuda nii vanade kui
ka uute klientidega!
l Kogemustega koduabiline koristab kortereid ja
eramuid. Tel 5638 4732, Marika..
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
l Värskenda oma elamist! Ükski töö pole liiga
väike. Värvimis-, pahteldamis-, tapeedi- ja muud
siseremonditööd 15-aastase töökogemusega
meistrimehelt. Hinnad on mõistlikud ja vastavalt
kokkuleppele. Vajadusel küsi ka soovitajaid. Tel
5858 7227, Marko, või binbizniz@gmail.com.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikusi, info
telefonidel 5230 607, 5216 037.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodumasinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad,
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550
5017.

l Viljapuude

hoolduslõikus. Soodsad hinnad. Tel
5220 321.
l Restaureerin antiikmööblit, Tallinnas. Tel 5568
3629.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus:
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste
järgi. Helistage, pakume parima lahenduse! Teave
tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.
l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
l Maniküür, pediküür, püsilakkimine Glamlaciga.
Rohuneeme tee 2, tel 5641 179.
l Santehnilised väli- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised.
Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. Liiva,
killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja transporditeenused. Tel 5850 4300.
l Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd.
Teave tel 5352 9476.
l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remonditöid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aedade ja terrasside ehitamine, sillutise panemine
jne. Talvel sisetööd ja peenem viimistlus. Töö kiire
ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja teeme
hinnapakkumise. Tel 5348 7147, mauropeduzzi@
gmail.com.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad
hinnad. Tel 5626 3857.
l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@
smart-furniture.eu.
l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 1041.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, veeja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–
20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee.
l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik.
Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@gmail.com.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helistage tel 5399
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruumi
pikkus 2,5 m, laius 1,7 m, kõrgus 1,4 m. Kasti mõõt
2 m x 3,9 m. Tel 5092 936.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
5322 6290.
Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimisja parandustööd.
Reklaamriided.
Heki tee 6-61,
Haabneeme
Tel: 609 1490,
529 8020
info@indigodesign.ee

l Avatud:

K–N 16–20,
R 11–17, L-P 10-14
l Kolmapäeviti kohvikuõhtud
koos sooja õhtueinega
l Neljapäeviti kokakool
l Sünnipäevad!
Info ja broneerimine www.liikluskohvik.ee ja
5887 6660

ERALASTEAED TIBUS on alates septembrist
vabu kohti 3–7 aastastele lastele!
Filiaalis LASTEHOID TIBU (Meriväljal, Ranniku
põik 9) on veel vabu kohti 1,5–3 aastastele lastele.
Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma. Teave
lasteaedtibu@gmail.com,
tel 5192 5869 Mari-Ann,
www.lasteaedtibu.ee.

Veel on paar vaba kohta lastehoius Haabneeme keskuses
• Väike rühm: 5 last, palju
personaalset tähelepanu.
• Avarad ruumid.
• Liikumis- ja muusikatunnid, keele arendamine.
• Avatud 7.30-17.45.
• Hind kuni 167 € kuus (kohatasu 295 €
miinus valla toetus 128 €).
Täpsem info: www.rõõmupusa.ee ja 5883 4567

PENSIONÄRIDE JOOGA
Ashtanga joogaga 7 aastat tegelenud juhendaja kutsub liikumishuvilisi joogatundi.
Joogatunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses
reedeti kl 10.30–11.30.
Osalemisepanus on 7 eurot üks kord või 25
eurot neli järjestikust korda.
Info ja registreerimine: avely@terveeluviis.
com või telefonil 5450 2384.
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

Viljapuude oskuslik lõikamine! Hind alates 12–25 €/tk.
Hekkide pügamine (4-6 €/jm). Kodumaiste hekiistikute
müük, hind alates 2 €/tk, istutamine.
Krundi haljastus hind kokkuleppel. Aedniku teenus alates 15 €/tund.
Oleme Luua metsanduskooli lõpetanud spetsialistid.
Kõikidele tellijatele konsultatsioon tasuta!
Tel 5558 3776 või 5552 3996 või ingekaupo@hot.ee.

Astu kevadele vastu
särava ja kaunina!!!
Juuksur, kosmeetik, maniküür,
pediküür, depilatsioon.
tel 6070 119
www.viimsiilutuba.ee
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