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Viimsi Noorte Talentide
Kooli arhitektuurikonkursi
võitis “Robin”

Teet Daaniel alistab
maailma raskeimaid väinu.
Loe lk 10–11
Pärnamäe küla ja
külaseltsi üldkoosolek
Üldkoosolek toimub 16. novembril kell
18.30–20.00 lasteaed-pereklubi Väike
Päike saalis (Kraavi tee 1).
Päevakorras on külaseltsi juhatuse valimine ja küla aktuaalsed teemad.

Siiri Visnapuu
Pärnamäe külavanem

Kelvingi küla
üldkoosolek
Üldkoosolek toimub 26. novembril kell 18
küla keskusehoones.
Päevakorras on külavanema aruanne tehtud tööst, küla 2019. aasta tegevuskava kinnitamine ja tehtavad tööd ning jooksvad küsimused.

Ants-Hembo Lindemann
Kelvingi külavanem

Püünsi küla üldkoosolek külavanema
valimiseks

Võidutöö “Robin” idee aluseks on tugev seos maastiku ja klindiga.

Viimsisse kavandatava tipptasemel huvihariduskeskuse
Noorte Talentide Kooli arhitektuurikonkursi võitis ideekavand nimega “Robin“.
Žüriiliikme arhitekt Hannes
Koppeli sõnul oli võidutöö
“Robini” valiku kriteeriumiteks hea siseruumide lahendus, mis seob need üheks
tervikuks, suurepärane asukoha tunnetus ja piisavalt
kompaktne maht. Lisaks
palju häid ideid, millega
edasi töötada.
Võidutöö ühe autori, arhitektuuribüroo Kavakava arhitekti Indrek
Peili sõnul on nad projekte teinud
aastast 2000 ja igal aastal püüdnud
kaks võistlust võita. “Viimastest projektidest tooksin esile Kultuurikatla, kus toimus Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine. Viimsisse oleme
teinud ühe eramaja projekti. Meie
tehtud on veel Tartu Ülikooli Narva
kolledži peahoone. Ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool on meie projekteeritud – 6000 ruutmeetrit, mis on
umbes sama suur kui see projekt,
millega me nüüd konkursi võitsime. Oleme teinud projekte koolidele ja lasteaedadele,” ütles Indrek
Peil Viimsi Teatajale.
“See projekt on nelja inimese
töö. Koos Siiri Vallneriga oleme
sellesse projekti kaasanud ka välis-

interni Taiwanilt, kelle nimi on Ko
Ai. Tiimi neljas liige on Kristel
Niisuke,” tutvustas Peil võidutiimi.
“Me vaatasime, et seni esitatud objektid asetsevad tee ääres nagu riiulil. Mõtlesime, kas lisada veel üks
samasugune vaas riiulisse või katsuda leida kõige parem lahendus.
Kuna oleme teinud Tallinnas ka
mereäärevisiooni ja Viimsis on lisaks merele maastikul veel klint ja
terviserada, siis püüdsime siduda
need omavahel ära,” kirjeldas Peil
projekti loomist.
“Viimsi asub väga ilusa koha
peal, aga majad ei suhestu maastikuga. Kui meie projekt ellu viiakse, siis tekib üks maja, mis tõesti
suhestub ümbruskonnaga. Ka maastiku sildadega ühendamine õnnestus meil hästi,” ütles võitjatiimi liige Siiri Vallner.
Küsimusele, kas projekt ideekavandi kujul ka realiseerub, ütles
Peil, et kui tuleb 10% ulatuses muudatusi, mis tavaliselt ehitustega kaasneb, peaks projekti põhikontseptsioon säiluma. Seekord projekteerisime võrdlemisi lihtsa ja kompaktse hoone. “Eristume sellega, et
oleme kasutanud väikses mahus nelja korrust ja laiendanud ka soovituslikku pinda. Loodame, et see lahendub detailplaneeringu käigus.
Seest on lahendus küllaltki universaalne ja vajaduspõhiselt ümbermängitav,” selgitas Peil.

Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner ja Indrek Peil vallavanem Siim Kallaselt
I preemia auhinda kätte saamas. Foto Ülo Siivelt

Esimese koha auhinnatasu
12 000 € pälvis ideekavandiga
“Robin“ Kavakava OÜ.

n

Teise koha auhinnatasu
8000 € pälvis ideekavandiga
“Aplomb“ Molumba OÜ.

n

Kolmanda koha auhinnatasu
5000 € pälvis ideekavandiga
“Lohe“ Salto AB OÜ.

n

n Lisaks

anti välja kaks ergutuspreemiat: 2500 € ideekavandile “Metsakuma“ (OÜ Esplan
ja Allianss Arhitektid OÜ) ja
2500 € ideekavandile “Intermezzo“ (OPUS Architecture Ltd).

Rahvusvahelisele arhitektuurikonkursile laekus ühtekokku 24
ideekavandit, mille seast 9-liikmeline žürii valis kahe päeva jooksul
välja 5 parimat tööd, neist omakorda valiti välja võitja. Žüriisse
kuulusid: Emil Urbel (volitatud arhitekt – ekspert), Jan Skolimowski
(arhitekt – ekspert), Mari Hunt (volitatud arhitekt), Hannes Koppel
(volitatud arhitekt), Kai Süda (volitatud arhitekt), Siim Kallas, Märt
Vooglaid, Mailis Alt ja Kairi Mänd.
Noorte Talentide Kool avab plaanide kohaselt oma uksed 1. septembril 2021. aastal.

Ülo Siivelt

Viimsi vallavalitsus ja Püünsi külaselts
kutsuvad kokku Püünsi küla üldkoosoleku külavanema valimiseks. Üldkoosolek toimub 29. novembril 2018 algusega kell 18 Püünsi koolis (Kooli tee 33).
Päevakorras on külavanema valimine ja
jooksvad küsimused.
Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele kirjalik nõusolek kandideerimiseks hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Esitatud kandidaadid avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruses.
Külavanema valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel Püünsi külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema
isikut tõendav dokument. Volituste alusel
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Prangli saare üldkogu
Prangli saare üldkogu koosolek toimub
14. detsembril algusega kell 11 Prangli
rahvamajas. Üldkogule on kutsutud kõik
vähemalt 15-aastased väikesaare püsielanikud.
Päevakorras on Prangli saarevanema
2018. aasta tegevusaruanne, Prangli saarevanema valimised ja muud küsimused.

Terje Lilleoks
Prangli saarevanem
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Viimsis avati avaraid sportimisvõimalusi
pakkuv Karulaugu Spordikeskus
29. oktoobril avati Viimsis
Karulaugu Spordikeskus,
mis pakub hulgaliselt
uusi ja senisest paremaid
sportimisvõimalusi nii
professionaalidele kui ka
harrastajatele. Kohalikele
noortele lisab väärtust
seegi, et hoones viiakse
läbi koolide kehalise kasvatuse tunde.
Uus, enam kui 11 000 ruutmeetri suurune Karulaugu Spordikeskus annab erinevate alade
spordiklubidele uued kaasaegsed tegevusruumid. Tenniseväljakutel õpetavad tennisemängu
US Tenniseakadeemia treenerid, võistlustantsutreeninguid juhendab Golden Dance Clubis
Martin Parmas, pallimängude
saali haldab korvpalliklubi KK
Viimsi ning lisaks on ruumid
uues keskuses Korrus3 maadlusklubil, Krav Maga võitluskunstide klubil ja Viimsi Lauatenniseklubil. Abiruume kasutavad Martin Reimi Jalgpallikool, CFC Spordiklubi, Kalevi
Jalgrattakool ning Lindon Spordiklubi. Keskuses avas uksed
ka fitnessklubi Golden Club
kolmas filiaal jõusaali, funktsionaaltreeningute ning rühmatreeningute saaliga.
Spordikeskuse avamisüritusel osalesid Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas
Sõõrumaa, Viimsi vallavanem
Siim Kallas, Karulaugu Spordikeskuse ja Tondi Tennisekeskuse juhatuse liige Marek Kaleta ning Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos.
EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on tal hea meel, et
Eesti spordirahvas on saanud
Karulaugu näol juurde multifunktsionaalse spordirajatise.
“Uue hoone puhul on tegemist
pikaajalise investeeringuga eestimaalaste tervisesse, et suurendada läbi tervislike eluviiside nii vaimselt kui ka füüsiliselt tervena elatud aastate arvu,” märkis Sõõrumaa.
Erasektori esindajana avaldas ta tänu Viimsi vallavalitusele, et Karulaugu Spordikeskuse
ehitusse ja haldamisse kaasati
partner erasektorist. “Niisugune

Karulaugu Spordikeskus. Foto erakogu

Kes tennist mängida ei oska,
saab käe valgeks lauatennises.
Foto Tiit Mõtus

Avamiskõned peeti suures tennisehallis. Foto Ülo Siivelt

suhtumine aitab ettevõtlikke inimesi veel rohkem siduda valla
tegemistega, samas töötavad ka
spordirajatised efektiivsemana
ja heaperemehelik suhtumine on
garanteeritud,” ütles Sõõrumaa.

Viimsi vallavanema Siim
Kallase sõnul hindavad viimsilased üha enam tervislikku eluviisi. “Veel alles hiljaaegu oli liikuva elustiili harrastajate jaoks
mitmekesiseid võimalusi vähe,

Ruumi treeninguteks on ka
peotantsijatele. Foto Tiit Mõtus

mis tingis olukorra, kus tuli leppida olemasolevaga või otsida
võimalusi mujalt. Nüüd, mil panustame erinevate võimaluste
rohkusesse ja loome kaasaegseid tingimusi sportimiseks, näe-

me, et liikuva elustiili harrastajate arv aina kasvab,” lausus
Kallas.
Karulaugu Spordikeskuse ja
Tondi Tennisekeskuse juhatuse
liikme Marek Kaleta sõnul on

rõõm tuua Tondil omandatud
sporditeenuse pakkumise kogemus Viimsisse. “Uues keskuses
on kvaliteetsed ja mitmekülgsed treeningvõimalused nii lastele kui ka täiskasvanutele fitnessist tenniseni, korvpallist tantsuni, jalgpallist kergejõustiku
ja võitluskunstideni. Lisaväärtusena on nüüd kohalikel pallimängude saal, kus omadele
pöialt hoidmas käia,” lausus Kaleta.
Hoone arhitekt on OÜ Sammas Arhitektuuribüroo ning ehitaja OÜ Mapri Ehitus. Mapri
Ehituse tegevjuhi Tarmo Roosi
sõnul oli Karulaugu Spordikeskuse projekteerimine ja ehitamine inseneridele mõnus väljakutse. “Erinevate vajaduste ja
tingimustega ruumid tuli planeerida ja ergonoomiliselt tööle
panna parimal võimalikul moel.
Mapri Ehitus on väga uhke, et sai
anda omapoolse panuse Viimsi
rahva spordi edusse,” lausus
Roos.
Sportimisvõimaluste kõrval
tegutseb Karulaugu Spordikeskuses Reval Cafe kohvik ja lähitulevikus hakkab lõõgastusvõimalusi pakkuma EluPluss
keskus.
Spordihoone idee sai alguse 2016. aastal, kui Viimsi vallavalitsus korraldas riigihanke
Viimsisse spordihoone rajamiseks. Nimetatud hanke võitsid
ühispakkujatena
Karulaugu
Spordikeskuse OÜ võrdväärseteks omanikeks olevad Tondi
Tennisekeskuse OÜ ja CG Invest OÜ.
Spordihoone otsustati ehitada konsessioonilepinguga ja seda põhjusel, et siis ei pea vald
investeerima spordihoone rajamisse, mis omakorda tagab täiendavad vahendid, et investeerida
koolide, lasteaedade ja terviseradade arendusse.
Vastavalt kaks aastat tagasi
sõlmitud üürilepingule üürib
vald oma tütarettevõtte Viimsi
Haldus OÜ kaudu spordihoone
ruume valla sportimisvajadusteks. Teine pool spordihoonest
on Tondi Tennisekeskuse OÜ
hallata ja kasutada.

Viimsi Teataja

Viimsi haridusasutustel on uus ajutine toitlustaja
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 toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ylo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 23. novembril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Viimsi vallavalitsuse ja OÜ KLP Toit lepinguline suhe on lõppenud seoses toitlustaja majanduslike raskustega, mille tõttu oli osaühingul KLP Toit keeruline oma lepingulisi kohustusi
täita.
Vallavalitsus hindas võimalike riske juba nädalaid varem, seetõttu uuriti juba eelnevalt viie
erineva toitlusettevõtte võimalusi vajadusel teenuse osutamine üle võtta. Toitlustaja leidmiseks
seadsime valiku kriteeriumiteks nii ajaperioodi, mille jooksul suudab uus toitlustaja ülesanded üle
võtta, koolilõuna maksumuse, tagasiside pakkumused esitanud toitlustajate toidu kvaliteedile kui
ka selle, et tänastel töötajatel oleks võimalik uue toitlustusfirma teenistuses jätkata.
Läbirääkimiste tulemusel sõlmiti uus ajutine leping Baltic Restaurants OÜ-ga kuni 30. juunini
2019. Paralleelselt käib uue hanke ettevalmistamine.
Vallavalitsuse meeskond töötab selle nimel, et leida uueks perioodiks hea partner, kelle eestvedamisel tagatakse kvaliteetne ja mitmekesine koolitoit meie lastele.

Viimsi vallavalitsus
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Viimsi Gümnaasium kutsub külla!
Kolmapäeval, 14. novembril toimub pidulik Viimsi Gümnaasiumi avamisüritus. Kell 12 leiab
aset maja ametlik avamistseremoonia kutsetega külalistele. Maja tuleb avama Eesti Vabariigi
haridus- ja teadusminister Mailis Reps.
Päeva teises pooles, kell 16–19 on kõik huvilised oodatud majaga tutvuma. Seda saab teha nii
iseseisvalt kui ka õpilaste poolt juhitud ringkäikudel. Oleme nüüdseks oma koolimajas toimetanud
kaks kuud ja end siin kenasti sisse seadnud. Tulge vaatama, kuidas me elame ja kuidas meil läheb!

Kultuuripreemia “Kultuuripärl” kandidaatide
esitamine kuni 20. novembrini
Eesti Kultuurkapital koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liiduga kuulutab välja kultuuripreemia “Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise Harju maakonnas.
Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide ja rahvakultuuri valdkonnas
tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma
maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi.
Harjumaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:
• lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
• kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2018.
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil harjumaa@kulka.ee või esitada taotlus
E-KULKA kaudu veebiaadressil https://taotlus.kulka.ee. Lisainfo: Ruth Jürisalu, tel 508 7808.

Eesti sõjamuuseum
kutsub isadepäeva
tähistama
Eesti sõjamuuseumile
on saanud tavaks korraldada isadepäeva puhul
perepäev, mille käigus
pakutakse suurtele ja
väikestele meelelahutust
ja võimalust teha midagi
koos.

Eelnevate aastate jooksul on sel
puhul muuseumis esinemas käinud Staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel, eelmisel aastal üllatas kontserdiga Mikk Saar.
Töö- ja õpitubades on saanud
meisterdada ja õppida uusi oskusi. Nii näiteks õpetasid kaks
aastat tagasi kaitseväe parameedikud esmaabi andmist. Erinevates töötubades on meisterdatud lippe, kiivreid, mõõku,
aumärke jm.
Meisterdamist peame au
sees ka sel korral. Isadepäeva
puhul tuleb isasid ja vanaisasid
tunnustada ning selleks sobib
hästi uhke medal, mille saab
valmistada medalite töötoas.
Meil on veel teinegi töötuba,
mida viib läbi Viimsi poiss
Robin, kes oskab paberist teha
igasugu huvitavaid asju. Sõjamuuseum on poiste jaoks huvi-

tav koht ja nii mõnedki kohalikud poisid on meie juures iganädalased külalised. Nende hulgas oli ka Robin, kes avaldas
soovi ka teistele õpetada, kuidas voltida nutikaid paberlennukeid. Kuna isadepäev oli ukse ees, siis otsustasime, et nüüd
on just õige aeg. Lisaks lennukite voltimisele saab selles töötoas proovida, kui täpsed ollakse paberlennuki juhtimisel.
Sõjamuuseumil on tihedad
kontaktid Kaitseliidu Rävala
malevkonna ja Naiskodukaitse
Viimsi jaoskonnaga – kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad on
olnud meil abis suuremate ürituste läbiviimisel. Seekord on
meil taas abis naiskodukaitse
liige ja Viimsi kodutütarde rühmavanem Kristina Laasik, kes
korraldab mänge ja viib läbi sõlmede õpituba.
Kes soovivad lähemalt tutvuda muuseumi väljapanekuga,
siis neid ootame kell 13.30 tuurile, mille viib läbi Ranno Viimsi Gümnaasiumist. Tema teadmised Eesti sõjaajaloost on väga põhjalikud, kindlasti kuuleb
nii mõndagi huvitavat (vt ka lk
6 Ranno Sõnumi artiklit Viim-

si rannakaitserajatistest).
Päeva avab kell 12 mustkunstnik Richard Samarüütel.
Võibolla mäletavad mõned teda aprillikuust, kui tähistasime
veteranipäeva. Toonane etendus läks hästi korda ja publikule Richardi näidatud trikid
meeldisid, niisiis otsustasime
ta külla kutsuda ka isadepäeval.
Kes kevadist etendust ei näinud, siis soovitame kindlasti
vaatama tulla – nalja saab palju.
Isadepäeva üritused toimuvad 11. novembril kell 12–15.
Avatud on kohvik, kus pakume
väga maitsvat suppi, mida söövad meelsasti ka pere pisemad.
Sõjatehnika angaar on avatud
kell 12–16. Angaaris ootab teid
kuum tee ja soe vastuvõtt Kaido poolt, kes teab iga eksponaadi kohta rääkida. Sissepääs nii
muuseumi peahoonesse kui ka
angaari on tasuta.
Soovime sõjamuuseumi poolt
head isadepäeva ja ootame teid
külla!

Kristi Leps
Eesti Sõjamuuseum –
kindral Laidoneri muuseum
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Politsei: kui pimedus kollitab,
siis tark jalakäija ei lollita
Pime. Tibutab. Kohati
udutab. Nähtavust justkui
polegi. Selline ilmastik
on kui põrsas kotis ja iial
ei või ette teada, millise
loteriivõiduga ilmataat
parasjagu tänavatel liikujaid üllatab. Seevastu aga
jalakäijaga, kes pimedal
ajal valgusallikata liikleb,
on olukord risti vastupidi
– mustaks notsuks kotis
ongi tänaval liikuja ise ja
kokkupõrkel rauakolakast
liiklusvahendiga ei pea
olema selgeltnägija, et
mõista võimaliku tagajärje tõsidust. Üks pluss
musta liiklusstatistikasse
juurde. Kohutav!

Juba aastaid võtavad Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet kokku lõppenud liiklusaasta, milles loetakse üles kõik
liikluses elu kaotanud ning vigasaanud, muuhulgas kirjeldatakse ka liiklusohutuse olukorda,
liiklejate hoiakuid ja muutusi
käitumises, ennetustegevust ning
avastatud liiklussüütegusid.
Samast kokkuvõttest nähtub,
et 2016. aastal sai pimedal ajal
ja valgustamata teel surma 12
jalakäijat, kellest vaid kolm kandis helkurit. Aasta hiljem huk-

Helkuriga Sõbraks. Foto Margus Ansu

kus pimedal ajal viis jalakäijat
ja neist vaid kaks oli end helkiva valgusallikaga varustanud.
Neid kahte aastat kõrvutades on
numbriline näitaja küll mõnevõrra paranenud, ent liikluses
kaotatud inimelu ei anna kunagi põhjust rahuloluks.
26. novembril korraldab politsei ühes abipolitseinike, Maanteeameti ja aktiivsete kohalikega liiklusalase ennetusürituse
“Helkuriga sõbraks!”. Viiendal
juubeliaastal toob helkurkõnd
üle Eesti kokku külakogukonnad, sõprusringkonnad ja tei-

“

26. novembril korraldab politsei
ühes abipolitseinike, Maanteeameti
ja aktiivsete kohalikega liiklusalase
ennetusürituse “Helkuriga sõbraks!“.
sed aktiivsed inimesed, kes on
enda nähtavaks tegemisel teistelegi eeskujuks, annavad oma
osalemisega panuse teiste jalakäijate nähtavaks tegemisele ja
juhivad tähelepanu helkuri olulisusele.
Eesti erinevates linnades ja
külades toimuv helkurikõnd saab

alguse kodanikupäeva õhtupoolikul ning vältab tunni jagu. Esmalt kõneldakse põgusalt helkuri tõhususest ja sellestki, mismoodi seda kandma peab. Õpetlikule vaimuvärskendusele järgneb helkurikõnd valitud teelõikudel, kus vastutulevale “tondile” kinnitatakse valgusallikas,

kellel seda veel mingil põhjusel ei ole. Noored, kes nõuetekohaselt helkurit kannavad, saavad preemiaks lisaks heale sõnale ka maitsva šokolaadimedali. Helkurikõnnile on oodatud
kõik, kes hoolivad kodukandi
liiklusturvalisusest!
Jooksev info helkurikõnnist
saab lähiajal olema prefektuuride Facebooki lehtedel ning põnevaid võimalusi enda nähtavaks tegemiseks leiab veebilehelt http://silmapaistev.mnt.ee/.
Helkur on pisike, kuid efektiivne vahend enda nähtavaks
tegemisel. Kinnita helkur paremale poole küljele, et see oleks
sõidukijuhtidele ühtviisi nähtav
nii eest kui ka tagant. Veelgi turvalisem ja säravam on, kui helkureid on suisa kaks. Hoidu, et

helkur ei jääks üleriiete alla, ei
libise taskusse või õlakoti sangade ümber! Lase helkur julgelt rippu! Sedasi oled sa sõidukijuhile juba piisava vahemaa tagant ja õigeaegselt nähtav. Ole helkuriga sõber!
Helkur vajalik ja äge
Sõber suur ja valgussäde
Minust, Sinust, kõigist Teist
Algab turvalisus Meist
Rõõmsat liiklemist!

Rainer Rahasepp
Politsei- ja Piirivalveamet

Kodud tuleohutuks
2017. aastal toimunud
kodunõustamisi 18 000
kodus, millest 4015 asusid Põhja päästekeskuse
piirkonnas. Kui Eestis hinnati nõustatud kodudest
väga heas korras olevateks 12%, siis Tallinnas ja
Harjumaal oli selliseid
kodusid 16%. Siiski hukkus
möödunud aastal eluhoone tulekahjudes kokku
36 inimest.
Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Oluline on töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuanduri olemasolu, töökorras elektrisüsteem
ning korras ja hooldatud kütteseadmed.
Just praegu, mil sügise saabudes on kätte jõudnud kütteperiood, on sobilik meelde tuletada, et kortermajades peab küttesüsteeme puhastama vähemalt
kord aastas korstnapühkija kutsetunnistust omav isik. Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga 5 aasta jooksul
peab seal seadme üle vaatama
ja puhastama samuti kutseline
korstnapühkija.
Üks osa turvalisest kütmisest on seega küttekollete korrasolu. Teiseks on viis, kuidas
tuld tehakse. Ohutuks kütmiseks
tasub meeles pidada järgmist:
- Rikkis küttekollet ei tohi
kasutada. Vähimagi kahtluse
korral, et kodu kütteseade või

korsten pole töökorras, tuleb esimesel võimalusel kutsuda oma
ala ekspert seda kontrollima.
- Küta ahju mõistlikult. Ülekütmise vältimiseks tuleb külmade ilmade ajal kütta üks ahjutäis korraga, seda mitu korda
päevas.
- Ära pane põlevmaterjale
küttekoldele liiga lähedale (küttepuud, vaip). Tulekahju võib
tekkida lenduvast sädemest ning
isegi soojusülekandest.
- Kütmiseks ei tohi kasutada
värvitud, immutatud või muul
moel kemikaalidega töödeldud
puitmaterjali. Puidus olev keemia talletub kergesti küttekeha
seintele ning võib kaasa tuua
suured kahjud.
- Kütmise ajal ei tohi kodust
lahkuda või magama minna.
- Siiber peab olema kütmise
ajal täielikult avatud.
- Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles peale
nende jahtumist. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada kergestisüttivas anumas. Kuum tuhk

tuleb paigutada metallnõusse
ning viia hoonest väljapoole jahtuma.
Ka kodunõustamiste käigus
vaadatakse koos spetsialistiga
üle kodused küttekolded ning
korstnapühkimise aktid. Inimesed ei peaks kodunõustamist
kartma. Kedagi ei minda trahvima. Meie eesmärk on aidata
märgata puudusi ning need koos
eemaldada, vältimaks võimalikke suurte kahjudega sündmusi.
Kõigil on võimalik tellida
endale tasuta kodunõustamine, et koos spetsialistiga
tänane olukord üle vaadata
ning vajadusel muudatusi teha. Selleks tuleb helistada
telefoninumbrile 1524 ning
broneerida endale sobiv aeg.
Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise käigus vajadusel ka suitsuandur.

Reili Kull
Põhja päästekeskuse
ennetusbüroo

2017. aastal hukkus eluhoone tulekahjudes 36 inimest. Foto Fotolia
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Teadmiskeskus Collegium Eruditionis –
koht, kus laste (teadus)huvi saab võimaluse
Huvikooli Collegium
Eruditionis uus hooaeg
alustas täistuuridel
oktoobrikuu algusest ja
tempo ei rauge enne
maikuu lõppu. Sellel õppeaastal on Viimsi valla
lastel võimalik oma andeid avastada ja arendada 32 erineval õppekaval,
mis omakorda jagunevad kahe tegevussuuna
vahel: LTT ja üldkultuur.
Collegium Eruditionises
alustas õpinguid 845
Viimsi valla noort.
LTT valdkonna õppekavad jagunevad loodusteaduste (nt Rebase Ruudi loodusring, teadusring Taibu jne), täppisteaduste
(nt matemaatikaring Nupula ja
Nuputaja, Nutikad matemaatikud) ja tehnoloogia valdkonda
(programmeerimine, animatsioon, robootika, küberkaitse,
kosmosetehnika jne).
Üldkultuuri valdkonnas on
võimalik huvilistel tegevust leida keeleõppe (nt hiina, rootsi,
hispaania keel ja kultuur), teatri- (näitering Eksperiment, Wilhelmiine, muusikateater), muusika- (solistiõpe), tantsu- (eesti
rahvatants) ja kunstiõppe suundadel (kunst ja meisterdamine,
fotograafia, loovusring, kokandus, õmblusring jne).
Sellel aastal alustas huvikooli Collegium Eruditionis 32
õppekaval õpinguid 845 Viimsi valla noort ja mitmed nendest osalevad erinevates huviringides. Peame suureks väljakutseks seda, et lapsed saavad
tegeleda oma huvidega vahetult
peale koolipäeva lõppu Viimsi,

Õpilased teadusringis Taibu.

Lego sumo.

Õpilased programmeerimisringis. Fotod Peeter Sipelgas

Haabneeme, Randvere ja Püünsi
koolis.
Kuna huvihariduse eesmärk
on lastes innovaatilisuse, riskeerimisjulguse ja ettevõtlikkuse arendamine, siis ettevõtlus
kombineeritult teiste huviringidega aitab seda väljundit võimendada. Mehaanika ja elektroonika kursusel tekitatakse
noortes huvi inseneeria vastu,
arendades ruumilist mõtlemist
3D modelleerimise kaudu. Seega oleme mitmekesistanud laste valikuvõimalusi teadushuviharidusega tegelemiseks ja loodetavasti leiab iga Viimsi noor
endale meelepärase vaimset pingutust nõudva ja praktilisele
tulemusele orienteeritud huviringi ning tunneb ennast tegutsedes õnnelikuna. Võrreldes eel-

mise õppeaastaga on valikusse
lisandunud kübekaitse, mis annab huvilistele baasteadmised
küberohtudest, mida nende vastu teha ja kuidas tänapäevased
süsteemid toimivad.
Käesoleva aasta kevadel sõlmisid Viimsi vald, TalTech Mektory ning haridus- ja teadusministeerium kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on toetada ja väärtustada Eesti riigi
eduka ja jätkusuutliku arengu
jaoks vajaliku tipptasemel loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia ning ettevõtlusvaldkonna spetsialistide tulemuslikku
koolitamist järgnevatel aastakümnetel. Kui paljudel juhtudel
kipuvad jääma sellised koostöölepped sahtlipõhja tolmu koguma ja tegelikke tulemusi kas
ei ole või on need väga lühiajalised, siis rõõm on tõdeda, et
sellest koostööleppest on esimesed reaalsed tegevused alguse saanud. Teadmiskeskuse Collegium Eruditionis ja TalTech
Mektory tehnoloogiakooli koostöös valmis põhikooli III kooliastmele kursus Kosmosetehnika ja tänaseks päevaks on
kõik õppekohad täitunud. Need
on küll väikesed, aga samas sihikindlad sammud selles suunas, et Viimsi valla noortel oleksid parimad võimalused oma
huvidega tegelemiseks.
Hoidmaks õpilaste motivatsiooni ja koostegemist on meil
plaanis korraldada sellel õppeaastal mitmeid põnevaid konkursse ja võistlusi. Novembrikuus algavad konkursid Viimsi
progeja 2019 ja inseneriülesannete lahendamise võistlus “Ehita
ahelreaktsioonil töötav Goldbergi masin”. Novembrikuust
saab alguse kolmest etapist koosnev robootikavõistlus ja uue aastanumbri alguses on võimalus
osaleda animafilmide konkursil.
Üha enam otsitakse võimalusi formaal- ja mitteformaalhariduse sidumiseks, sest mõ-

lema eesmärk on ainult üks –
lapse arengu igakülgne toetamine, ja see saab olema ka Viimsi valla koolide lähiaastate üks
olulisemaid väljakutseid. Leida töötavad formaadid, kuidas
saaksime parimal võimalikul
viisil ära kasutada huvihariduse võimalused igapäevase õppekasvatustöö osana. Tänaseks
päevaks on loodud Viimsi val-

las väga mitmekesine pinnas erinevate võimaluste näol ja aastaks 2021 rajatav Noorte Talentide Kool suurendab neid võimalusi veelgi. Olen veendunud selles, et huviharidus toetab juba täna neid oskusi, mida
noortel tulevikus edukaks hakkamasaamiseks vaja läheb – mõtestamine, sotsiaalne intelligentsus, loovus ja kohanemine, (virtuaalne) koostöö, uue meedia
kirjaoskus jne.
Eelmisel õppeaastal kinkis
teadmiskeskusele tänapäevase
harrastusastronoomi tippteleskoobi inglise füüsik ja astronoom ning maailmas väga populaarsete BBC teadussaadete

juht Brian Cox ja tema sõnum
meile kingitust üle andes oli:
“Ma usun sellesse, mida te teete,
ja laste teadushuvisse investeerimine muudab maailma.”
Collegium Eruditionis tänab
kõiki koostööpartnereid, kes on
nende aastate jooksul meisse uskunud ja alati abiks olnud: Viimsi vald, SA Eesti Teadusagentuur, haridus- ja teadusministeerium, TalTech, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia
ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Peeter Sipelgas

Teadmiskeskus
Collegium Eruditionis
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Tsaari-Venemaa rannakaitserajatised
Viimsi poolsaarel
Viimsi poolsaarel on
alates 18. sajandist olnud
mõni rannakaitserajatis.
Esimene rannakaitserajatis oli Miiduranna
tähtkants, mis asus Viimsi
poolsaare läänerannal.

Tähtkantsid olid muldkindlustused, mille peal asetsesid suurtükid. Nende ülesandeks oli
kaitsta Tallinna mere poolt ja
ühtlasi sulgeda Tallinna laht
vaenlase laevastikule. Tähtkantsi nimi tuleneb sellest, et nende põhiplaan on taevatähe kujuline. Lisaks Viimsile asusid
tähtkantsid Naissaarel ja VäikePaljasaarel.
Viimsis alustati tähtkantsi
ehitamist 1726. aastal ja see sai
valmis 1727. aastal. Nii Viimsi
kui ka muudel tähtkantsidel juhatas ehitustööd insener-kindral J. P. Luberace ja ta abi insener-kapten Ruch. 1796. aastaVene tsaari Paul I nõude järgi tugevdati tähtkantsi ja selle muldvallid vooderdati kividega ning
tugevdati ka palissaade (muldkindlustuse kaitseks maasse rammitud teravatest palkidest tihe
tõke). 1834. aasta Tallinna rannakaitsepatareide loendis enam
Miiduranna tähtkantsi ei ole ja
järelikult oli see juba maha kantud. Seda võidi teha 19. sajandi
alguses, kuid täpsemaid andmeid

Miiduranna tähtkantsi mahakandmise kohta ei ole.
Enne I maailmasõda hakati
planeerima suurejoonelisi kaitserajatisi Lääne-Eesti saartele,
Põhja-Eesti rannikule ja LõunaSoome rannikule. Nende kaitserajatiste eesmärgiks oli sulgeda vaenlase laevatiku tee tolleaegsesse Venemaa pealinna
Sankt-Peterburgi. Kogu see kait-

serajatiste süsteem sai 1913. aasta jaanuaris nimeks Imperaator
Peeter Suure merekindlus, kuigi
vastav pidulik ukaas dateeriti sama aasta 26. aprillil.
Ka ei jäänud puutumata sellest Viimsi poolsaar. 1912. aastal Sankt-Peterburgis kinnitatud
projekti järgi tulnuks Viimsi
poolsaar relvastada 4 rannapatareiga ja igas patareis oli ette

nähtud neli suurtükki. Nendesse patareidesse oleks pidanud
tulema neli 280 mm ja kaheksa
152 mm suurtükki. Viimsi poolsaare kindlustused kuulusid ka
Vene Balti laevastiku põhibaasi Tallinna kaitserajatiste hulka.
1914. aasta Peeter Suure merekindluse ehitamise korrigeeritud projekti järgi oleks pidanud Viimsisse tulema kolm ran-

Imperaator Peeter Suure merekindluse patareide skeem, millel on peal ka laskesektorid.
Skeem sõjaajaloolase Mati Õuna kogust

nakaitsepatareid, millest ühe asukohaks määrati Viimsi poolsaare läänerannik, Miiduranna
kõrgendik ja numbriga 13. See
patarei jõuti ainsana valmis ehitada. Lisaks kolmele patareile
oli plaanitud rajada ka üks patareidest Leppneeme, kuid sinna
jõuti sealsele rannajärsakule paigaldada ainult üks helgiheitja.
Miiduranna patarei relvastuseks oleks pidanud tulema neli
130 mm suurtükki, aga nende
asemele paigaldati hoopis 120
mm suurtükid. Viimati nimetatud suurtükid said paika 27. juulil 1914, üks päev enne I maailmasõja algust. Patarei koosnes
neljast betoneeritud suurtükialusest, laskemoonakeldrist, komandopunktist ehk tulejuhtimispunktist ning patarei juurde kuulus ka kaks helgiheitjat. Suurtükkide vahetus läheduses asusid ka meeskonna ja laskemoona varjendid. Patarei komandandiks oli vanemleitnant Peter Filatov. 1915. aasta lõpuks oli
Miiduranna patarei valmis.
1916. aastal toodi Viimsisse
õhutõrjepatarei, mis oli relvastatud kolme 75 mm õhutõrjekahuriga. Selle patarei tähiseks
sai nr 13a. Arvatavasti seati see
õhutõrjepatarei üles Miiduranna rannakaitsepatarei ligidale,
kuigi selle kohta täpsemaid andmeid ei ole.

1917. aasta sügisel vallutasid sakslased Lääne-Eesti saared ja samal ajal on märgitud,
et patareis on seatud lahingukorda 120 mm kahurid. Kultuurimälestiste instituudis koostatud uurimistöödes imperaator
Peeter Suure merekindluse kohta on näha, et 1. jaanuari 1918.
aasta seisuga oli Miidurannas
130 mm suurtükid. Arvatavasti paigaldati need sinna 1917.
aasta lõpus. 1918. aasta veebruaris alanud Saksa vägede pealetungi ajal ja sellega kaasnenud Vene vägede taandumise
ajal õhiti Miiduranna patareis
üks suurtükialus. Veel väärib äramärkimist, et sellest suurtükipatareist Saksa laevastiku pihta
ühtegi lasku ei ole lastud. Järgnenud Saksa okupatsiooni ajal
seda patareid ei kasutatud, küll
aga viisid sakslased sealt kõik
kahurid minema. 1922. aastal
võeti see rannakaitsepatarei üle
Eesti Vabariigi poolt ja taasrelvastati uuesti.

Ranno Sõnum

Loo autor Ranno Sõnum on lõpetanud 2018.
aastal Viimsi Kooli ja õpib praegu Viimsi
Gümnaasiumis. Ta töötab alates 2015. aasta
algusest kooli kõrvalt Eesti Sõjamuuseum
– kindral Laidoneri muuseumis giidina. Samuti tegeleb ta muuseumis sõjaajaloolise
uurimistööga. Ta kuulub kahte ajalooga tegelevasse seltsi nagu Eesti Akadeemiline
Sõjaajaloo Selts ja Kindral Johan Laidoneri
Selts.

Viimsi mälumängu esimese mängu võitis Rabarahvas
Rannarahva muuseumis
toimus Viimsi mälumängusarja hooaja avamäng.
Viimsi mälumängusarjas jätkas
head seeriat eelmise hooaja üldvõitja Rabarahvas (Heli IllipeSootak, Indrek Hargla, Peeter
Piho, Riho Ever), kes võitis esi-

mese mängu 44 punktiga. Rabarahvale järgnesid Tammneeme
(Indrek Herman, Andres Jaanus,
Ülar Maapalu, Raivo Vare) 42
ning Memoria (Mirjam Mätlik,
Jaanus Jõgi, Kaitel Poobus, Priit
Puusepp) 41 punktiga.
Esikuuikusse mahtusid veel
võrdselt 39 punktiga Tempo

(Martti Suurorg, Mehis Priks,
Renee Stamberg, Taave Tuutma)
ja Viimsi Haldus (Andrus Villemson, August Kiisk, Mati Jukk,
Harri Lensin) ning 38 punkti
kogunud Muuga (Kaarel Allemann, Sandri Laurand, Juhan
Perandi, Andrus Pihel).
Kokku osales Rannarahva
muuseumis toimunud esimesel
mängul 33 võistkonda. Viimsi
mälumängusari koosneb viiest
mängust ning üldjärjestus selgub kõikides mängudes kogutud punktide kokkuliitmisel. Sarja järgmine voor toimub 28. novembril.

Andres Kaarmann

Viimsi esimese mälumängu võitnud Rabarahvas: Peeter Piho, Indrek Hargla, Heli Illipe-Sootak,
Riho Ever. Foto Marje Plaan

Viimsi Teataja lugejatele nuputamiseks (vastused lk 16)
1. Euroopa ühe võimsaima riigi Saksamaa mõjuvõimsaim isik on
liidukantsler, mis varasemalt on kandnud nimetust ka Keisririigi riigikantsler ja kantsler. Kõige pikemalt on selles ametis vastu pidanud Otto van Bismarck – 19 aastat. Lühim karjäär selles ametis on
aga vaid 1 päev. Kes on see ka paljudele eestlastele tuntud vastuoluline poliitik, kes seda “rekordit“ hoiab?
2. Täna ei kujutaks me endale ette, et keegi teine peale Tom Hanksi
oleks võinud mängida Forrest Gumpi. Küll pakuti omal ajal seda rolli
ühele teisele tuntud näitlejale, kes sellest osast loobus, kuid hiljem
on avaldanud kahetsust selle otsuse üle. Filmikriitikud siiski leiavad, et see oli ainuõige otsus ja ei kujutaks teda üldse ettegi pargipingil istumas ja šokolaadikarbist rääkimas. Kas selleks näitlejaks
oli Al Pacino, Harrison Ford, John Travolta või Tom Cruise?
3. 2. novembril oleks saanud 75-aastaseks meie legendaarseim
spordireporter Toomas Uba. Vähesed teavad, et Toomas oli nooruspõlves ise tubli spordipoiss, tulles isegi Tallinna koolinoorte meistriks. Ise on ta omal ajal öelnud, et näpud on päris kõverad, aga see
käib selle spordiala juurde. Mis spordiala Toomas Uba noorena aktiivselt harrastas?

4. Filmiajakirjanik Annika Koppel iseloomustab teda järgmiselt:
“Tema elu meenutab lugusid “Seiklusjutte maalt ja merelt“. Boheemlikud kooliaastad Moskvas ja sõprus Andrei Tarkovskiga mõjutavad loomingut. Operaatoriks õppinud mees kasvab kaamera taga režissööriks. Koostöös Leida Laiusega sünnib esimene mängufilm “Naerata ometi“, järgnevad juba iseseisvad “Vaatleja“, “Ainult
hulludele ehk Halastajaõde“, “Karu süda“, “Karusmari“.“ Kellest on
jutt?
5. Küsitavast pillist sai 16. sajandil reformatsiooniliikumise algusajal katoliku usu vastane propagandainstrument. Põhjuseks see, et
pill oli populaarne just maarahva hulgas. 1535. aastast on meieni
säilinud Eduard Schöni joonis, mis kujutab saatanat just seda munga
pea kujuga pilli mängimas, pidi kujutama eelkõige seda, et mungad
on saatana mängukannid. Seetõttu on küsitavat pilli hakatud kutsuma ka saatana tööriistaks. Mis pill?
6. Moodsas ja globaalses maailmas on omaette näitaja, palju sul on
sotsiaalmeedias jälgijaid. Küsime, kellel eestlastest on kõige rohkem
jälgijaid Instagramis. Kas jalgpallur Ragnar Klavan, selgeltnägija
Marilyn Kerro, toidublogija Anett Velsberg või laulja Tommy Cash?
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Rannapere pansionaati juhib
alates oktoobrist Merike Melsas
Kohtume Rannapere
pansionaadi uue juhiga
pansionaadis. Palun alustuseks Merike Melsasel
tutvustada end Viimsi
Teataja lugejatele ja rääkida oma senistest saavutustest, samuti pansionaadi tänasest eluolust ja
tulevikuperspektiividest.

Alates 1. oktoobrist olen ma
Rannapere pansionaadi juhataja Viimsi vallas. Olen 25 aastat
töötanud Tallinna linnasüsteemis. 1994. aastal tegi sotsiaalministeerium mulle pakkumise
alustada Tallinna linnas projekti, mille eesmärgiks oli raske ja
sügava puudega ning liitpuudega erivajadustega inimeste elukvaliteedi tõstmiseks päevakeskuse loomine. Puudega inimesed olid sel ajal veetnud enamiku oma päevadest kodus nelja
seina vahel. Nüüd oli aeg kõik
need inimesed kodudest välja
tuua. Päevakeskus otsustati luua
ühte Kristiine linnaosa endisesse sõjaväe lasteaia hoonesse.
Vene sõjavägi oli just Eestist lahkunud ja ruumid olid vabaks
jäänud.
Koostöös Tallinna linnaga
sai puuetega inimeste jaoks kohandatud maja valmis ehitatud.
Kui algselt pidi maja maksma
minema 200 000 krooni, siis
lõppkokkuvõttes läks puuetega
inimeste jaoks kohandatud maja maksma 16 miljonit krooni.
1996. aasta 1. septembril avati
päevakeskus erivajadustega lastele. Teadsin siis, et see on minu ühekordne projekt, aga elu
ja saatus läks nii, et jäin Käo
keskuse juhiks koguni 25 aastaks.
Juba siis keerles mu peas mõte, et sooviksin ühel päeval juhtida hoopis hooldekodu. Nüüd,
15 aastat hiljem, minu unistus
täituski, sest 1,5 aastat tagasi
algatasid Käo Tugikeskus ja
Viimsi vald koostöös Tallinna
linnaga ühisprojekti intervallhoiuteenuse loomiseks erivajadustega inimestele. Selle pinnal tekkinud väga meeldiv koostöö viis selleni, et kui selgus, et
Rannapere pansionaati otsitakse uut juhatajat, otsustasin ma
konkursil kandideerida.
Sõel oli tugev, konkurente
oli palju. Käies läbi mitu vestlusvooru osutusingi lõpuks valituks. Ma olen siiani töötanud
kohaliku omavalitsuse asutuse
juhina, aga pansionaat on aktsiaselts ja see tekitas algul minus natuke kõhklusi, et kas ma
ikka saan hakkama. Minust maha jäänud Käo Tugikeskus on
aga täna juba piisavalt tugev, et
ilma minuta edukalt edasi mina.
Tean, et olete tubli töö eest
saanud mitmeid autasusid!?

Tallinna linn on mind tunnustanud teenetemärgiga minu
panuse ja töö eest. Ka Eesti Vabariigi president Lennart Meri
on mind autasutanud Punase-

keskkonnaga. Ega see kerge ei
ole. Eks ole ka tõsi, et igaühel
on oma karakter, oma iseloom.
Meie jaoks on oluline, et me
saame inimestele pakkuda meeldivat kodust, turvalist, hoitud ja
hoolitsetud elukeskkonda.
Teie majas tegutsevad ka
teised asutused ja organisatsioonid?

Rannapere pansionaadi juht Merike Melsas. Foto Ülo Siivelt

Uue juhi kabineti seinalt leiab Lennart Merilt saadud ordeni
tunnistuse.

risti ordeniga – seda tunnustust hindan ma kõige kõrgemalt. Oma tööd olen ma teinud
tõesti südamega ja sellega on
oldud väga rahul.

Millised on uued väljakutsed pansionaadis?

Uuel ametikohal tahan ma
tagada pansionaadi eduka jätkusuutlikkuse. Pansionaadi maja

on ehitatud aastatel 1973–1974
ja on väga amortiseerunud. Maja vajab eksisteerimiseks suuremat investeeringut, et teha ta
nii korda, et saaks selle elanikele tagada igakülgselt turvalised ja inimväärsed elutingimused. Täna me teame, kuivõrd
amortiseerunud on selle maja
tehnosüsteemid, aga ma usun,
et saan sellega hakkama ja lähiaastatel suudame Rannapere
pansionaadi korda teha. Võibolla ka laiendada ja elanike kohti juurdegi luua.
Kui 25 eelneva aasta jooksul olin ma saanud oma meeskonna ise luua, siis täna töötan
ma asutuses, kus meeskond oli
juba eelnevalt olemas. Mul oli
algul sellepärast ka väike mure,
et kuidas see meeskond toimib
ja kuidas ma sellega hakkama
saan, aga minu rõõmuks on pansionaadis täna tugev meeskond,
kellega koos tööd teha ja üheskoos edasi arendada. Kõige tähtsam on, et mul on tahe ja teadmine, kuidas edasi liikuda.
Mu esimene töönädal uues
kohas kujunes senise elu üheks
raskemaks. 25 aasta järel aset
leidnud kohavahetus mõjus mulle rängemalt, kui ma ootasin.
Nüüd olen juba sisse elanud ja
tunnen, et see on tõesti see koht,
kus ma tahan tööd teha. See on
suur vaheldus mu senisele elule
ja loonud mulle uue motivatsiooni. Arvan, et meil läheb hästi!

Kui suur on täna pansionaadi personal?

Personal koosneb 25 inimesest, mida on märksa vähem kui
minu juhtimisel varasemalt. Siin
töötab 14 hooldusõde. Personal
on piisavalt suur ja samas piisavalt väike, et kõigega toime
tulla.

Kui palju elab pansionaadis hoolealuseid?

Hoolealuseid on hetkel 70,
aga see on ka maksimum, mida
Rannapere pansionaat on valmis vastu võtma. Meie pansionaati on väga pikk järjekord –
meile helistatakse pea iga päev
ja järjekorras on ootel 40 inimest. Nii, et huvi on väga suur.
Pansionaadil on hea kuulsus
algaastatest peale, mina soovin
senist mainet jätkuvalt kõrgel
hoida ja seda veelgi tõsta.
Soovin, et meie elanikel, kes
on oma elukohaks valinud Rannapere pansionaadi – et nende
viimane elupaik siin kulgeks rahus ja turvatundes ning et neil
oleks siin tõesti hea olla. Et nende kõrval oleks toetav ja armastav personal.

Olen kuulnud, et hoolealused on rahul.

Jah, on rahul. Eks inimesi on
ka erinevaid. Aru tuleb saada,
et hoolealused tulevad oma kodudest täiesti teise keskkonda,
kus nad peavad üksteisega harjuma – kus nad peavad harjuma võõraste inimestega, võõra

Osa Rannapere pansionaadi ruumidest on välja renditud.
Kui me vaatame tulevikku, siis
kindlasti vajaks pansionaat osa
ruume enda kätte tagasi. Kui me
täna mõtleme, et elanikel puudub tore, mõnus puhkeruum, kus
oma sõprade-lähedastega juttu
vesta, siis ruumipuudus on täiesti olemas.
Pansionaadi ruume kasutavad erinevad rentnikud. Tahame
teha vallaga suuremat koostööd,
et vald saaks välja arendada
erinevaid sotsiaalteenuseid, mis
täna veel vallas puuduvad. Koostöös pansionaadi ja vallaga on
plaan siia ruumidesse luua sotsiaalkeskus, kus vastavalt valla
arengukavale saaks Viimsi elanikele vajalikke teenuseid osutada. Need oleksid teenused nii
eakatele kui ka puudega inimestele. On eakaid, kes saaksid hakkama ka ainult päevahoiuteenusega ja keda ei peaks veel
pansionaati panema. Eakate lapsed lähevad hommikuti tööle,
aga nende ema või isa saaks
tuua selleks ajaks päevahoidu.
Nagu lapsi viiakse hommikul
lasteaeda ja õhtul tuuakse koju
tagasi.
Mida täpselt sotsiaalkeskus
endas sisaldama hakkab, arutame hetkel vallaga. Sotsiaalkeskus hakkab olema pansionaadiga ühe katuse all. Vald saab siis
siin osutada erinevaid sotsiaalteenuseid vastavalt sihtgruppidele.

Millistele ülesannetele Te
uue juhina pansionaadis kõige pealt keskendute?

Kui ma vaatan tulevikku ja
mõtlen, et pansionaat on toiminud siin pikki aastaid, siis esimene asi, mis mulle silma hakkas, oli see, et pansionaadil ei
ole aeda ümber. Me teame, et
elanikest pooled on dementsed
vanurid, kes vajavad õues liiklemiseks väga turvalist keskkonda. Aga pansionaadil puudub
aed!?
Vähe sellest – naisterahvana
märkan, et õueala on seni planeerimata. Puudu on koht, kuhu vanainimene saab tulla ja rahulikult istuda. Vaja oleks, et ta
saaks kasutada kõnniradasid,
kus rulaatori või käruga liigelda. Võiksid olla varjualused, kenad lillepeenrad. Selliseid unistusi tahaksin siin teoks teha.
Et pansionaadi elanikud saaksid viimase elukohana nautida
kena, kaunist ja turvalist keskkonda.
Küsitles

Ülo Siivelt
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SEENIORID
VIIMSI VALLA EAKAD sünnipäevalapsed

Palju õnne!
Vilma Kivi ........................ 98
Evi Kalbus ........................ 96
Klara Indrikson ............... 95
Ella Rätsep ....................... 94
Evi Kallastu ...................... 94
Valentina Lont ................ 92
Klavdiya Kovbasyuk ...... 92
Laine Kiil .......................... 91
Astrid Muuk ..................... 91
Olev Mahlapuu ............... 90
Leili Saaring .................... 90
Malle Varb ....................... 85
Valter Lepplaan .............. 85
Eiki Pärtel ........................ 85
Salme Säde ..................... 85
Anne-Liis Norman .......... 80
Reet Reitalu .................... 80
Arvu Piller ....................... 80
Elvi Aru ............................. 80
Tiit Kiiver ......................... 75
Peeter-Harry Loit ............ 75
Tõnu Mugra ..................... 75
Galina Kolodkina ............ 75

Mari Pindam ................... 75
Olev Mihkelson ............... 75
Olli Püvi ........................... 70
Avo Tulpe ........................ 70
Tiiu Loit ............................ 70
Katrin Nittim ................... 70
Elsa Peial ......................... 70
Bella Perelmuter ............ 70
Enn Visk ........................... 70
Aime Urvak ..................... 70
Sulev Viskar .................... 70
Tõnu Pihlak ..................... 70
Mati Saia .......................... 70
Juta Vahter ...................... 70
Ljudmilla Kopõlkova ...... 70
Helgi Oras ........................ 70
Aet Lass ............................ 70
Elle Soop .......................... 70
Mauri Aleksanteri
Toronen ........................... 70
Olga Timofejeva ............. 70
Redjart Väljaots .............. 70
Ines Kaasik ...................... 70

Nädalanäitus “Lõikelilli laiast
maailmast”
10. novembril avatakse Tallinna Botaanikaaias näitus “Lõikelilli laiast maailmast“. Näitusel tutvustatakse vähemtuntud lõikelilli, lõikeoksi ja lehti, mida kasutatakse taimeseadetes.
Näituse külastaja saab teada, millised on 20 kogu maailmas enim kasvatatavat lõikelille ja kus lõikelilli kõige rohkem
kasvatatakse. Huvilistele antakse soovitusi lõikelillede ja lõikerohelise säilitamiseks ning vaasis hoidmiseks.
Milline näeb välja mehine naistepuna, valgepuu, sidrunmürt või nahklehine rumoora, millal hakati kasvatama tulpe,
roose, nelke ja krüsanteeme, millised lõikelilled on pärit Lõuna-Aafrikast, millised Hiinast ja Jaapanist, millised Lähis-Idast –
kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele leiab näituselt
vastuse.
Näitusesaalis on välja pandud käsitöömeister Mareli Rannapi vilditud seinapiltide ja lustlike mänguasjade näitusmüük.
Pühapäeval, 11. novembril ootame kõiki tähistama isadepäeva. Kõik isad külastavad botaanikaaeda 1-eurose piletiga.
Külastajaid ootab põnev ekskursioon “Taimeriigi rekordid“ Urmas Laansoo juhtimisel ning eripakkumisega üllatab kohvik
Bellis. Botaanikaaed on avatud kell 11–16.

Tallinna Botaanikaaed

Randvere seeniorid
alustasid sügishooaega
Veel enne, kui aktiivne
huviringide tegevus
oktoobrikuus päevakeskuses algas, toimus
Randveres 6. septembril
vanavanemate päeva
tähistamine.

Väga meeldiva üllatuse tegi
Randvere noortekeskus, kes kutsus pannkoogi pärastlõunale oma
piirkonna eakad. Osalejaid oli
palju. Muusikalist meelelahutust
laulu ja kitarriga pakkus Pille
Vint, haarates kaasa ka osalejad.
12. septembril toimus väljasõit Hüüru mõisa, kus toimus
teatrietendus “Kuuvarjutus”.
Kaks suurepärast näitlejannat –
Ülle Lichtfeldt ja Anne Veesaar – andsid meeldejääva vaatemängu kahe naise elust ja saatusest.
20. septembril oli Randvere
päevakeskuses hooaja avapidu.
Toimus ka suviste sünnipäevalaste õnnitlemine. Väikese kontserdiga esines Benno Margus
koos kolme solistiga: Aleksandra Järve, Anne Artus ja Mai Lepp.
Muusikavalik oli suurepärane
ja see liigutas kõikide südameid.
Kahel korral oleme aiandusklubi ürituste raames külastanud Tallinna Botaanikaaeda. Esimesel korral oli “Ajarännak Eesti
1920–1930 aastate aiakultuuri
radadele” ja teine “Kaktused –
meie torkivad sõbrad”. Mõlemad olid huvitavad ja harivad.
Saime teada, et ka tänapäeval
meie aedu kaunistavad taimed
olid aedades juba pea 100 aastat tagasi.
Oktoobri alguses külastasime Tallinna Lennuliiklusteeninduse AS-i. Väga huvitav ekskursioon oli. Nägime oma silmaga, kuidas lennukid maandusid, kuidas õhku tõusid. Sai-

Viimsi Koolis Randvere tee 8
17. novembril 2018 kell 13–17

SEENIORID
TANTSUGA SÜGISES &
EESTI 100
MEELEOLU LOOVAD:
LEELO VOL 2 – noorte naiste koor
KERTU KOLDRE JA ANDRUS KALVET
VIIMSI KOOLITEATER
THE VERNER BAND – Avinurme perebänd (puhkpillid)
3 SOPRANIT JA BENNO
Sõuklipid RANDVERE PÄEVAKESKUSE sõnakunstiringilt
Tantsuks VARUMEES
Ootamas tervitusjook ja laual suupisted TULI Cateringilt
Pääsmed müügil VPÜ ruumis (Kaluri tee 5) ja
Randvere Päevakeskuses alates 19. oktoobrist 2018
Pääse 10 eurot

me näha ülikeerukaid arvutisüsteeme, kuidas toimub maandumise ja õhkutõusmise lubade
andmine, samuti rahvusvaheliste ülelendude juhtimine. Väga täpne ja keeruline töö, mida
jälgida oli ülipõnev.
18. oktoobril oli Randvere
päevakeskuses muusikateraapiline üritus “Mis värvi on valgus“. Meile esines helilooja ja
pianist Andranik Kechek, kes
rääkis oma tööst ja muusika teraapilisest mõjust. Ta võlus meie
digiklaverist välja erinevate pillide hääled – akordion, orel, klaver, viiul jne. Rahvuselt armeenlane, on ta väga hästi omandanud eesti keele. Lõpuks mõistsime, et valgus ongi vikerkaarevärviline.
Laupäeval, 20. oktoobril
alustas hooaega VPÜ Matka-

klubi. Esimene matk oli Muuga küla vaatamisväärtustega tutvumine. Korraldajad Merle ja
Raimo Tann.
Pühapäeval, 20. oktoobril oli
taas teatrikülastus. Sõitsime Tartusse, kus teatris Vanemuine vaatasime J. Straussi operetti “Viini
veri”. Võimas etendus – kaunid
tualetid, ilus lavakujundus ja
suurepärane muusika, head näitlejad. Kõik jäid väljasõiduga
rahule.
25. oktoobril toimus VPÜ
korraldatud õppeekskursioon
klaasipealinna Järvakanti ja ühtlasi ka Raplamaale. Reisi korraldaja oli Rändtigu, reisijuht
Kauri Kivipõld. Raplas võttis
meid vastu kohalik giid Maigi
Novak. Esimene peatus oli Purkus (endine Järvakandi valla keskus). Praegu tegutseb seal las-

teaed, raamatukogu ja huumorimuuseum. Edasi suundusime
Järvakanti, kus käisime klaasimuuseumis ja Eero Vaikre OÜ
Klaasistuudios. Saime näha, kuidas ülikuumast klaasimassist
valmisid tooted. Veel käisime
Mukri soomaal. Kuigi ilm oli
veidi sombune, olid kõik hakkamist täis ja käisid matkaraja
läbi. Seal oli tähendusrikas koht
nagu “energiasammas”, mis pidi andma kõigile väge juurde.
Käisime ka vaatlustornis. Külastasime veel Lellet ja Kehtna
mõisa.
Nagu veenduda võisite, oleme olnud aktiivsed ja rõõmsad.
Tulge ikka meie ringidesse ja
meie üritustele!

Aime Salmistu

Randvere päevakeskuse
tegevjuht
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender
9.–29. november
JUMALATEENISTUSED
11. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
18. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 11
Jumalateenistus
Prangli kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
25. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Igavikupühapäeva jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

November – 2. detsember
Näitus “Killuke militaarpärandit
Tallinnast“
Püsinäitused sõjaajaloo teemal
Avatud K–P kell 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
E–N kell 10–16
Rein Meresaare näitus
“Ühe suve maalid“
Viimsi päevakeskuses
Detsember
Endel Saarepuu pliiatsijoonistuste näitus
Randvere päevakeskuses
1.–30. november
Juhan Rodriku maalinäitus
“Mis värvi on hobujõud“
Viimsi huvikeskuse aatriumi
I ja II korrusel
ÕPI- JA JUTUTOAD
13. november kell 18
Kohtumisõhtu joogaõpetaja,
koolitaja ja raamatu “Emotsioonid. Inimkonna suurim
sõltuvus“ autori Ingvar Villidoga
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogus
14. november kell 18.30
Piparkoogitaigna valmistamise
õpituba
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas
15. november kell 11
Loeng lapsevanematele
“Lapsega suhtlemine“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treeningsaalis nr 2

Kuni 12. november
Meeli Küttimi fotonäitus
“Urban Dogs – Tallinna koerad”
Viimsi raamatukogu fuajees

16. november kell 18
Jumestuskursus iseendale
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

12. november – 10. detsember
Rahvusvaheline karikatuurinäitus “Juubel – Eesti Vabariik
100”
Viimsi raamatukogu fuajees

21. november kell 18.30
Piparkoogitaigna valmistamise
õpituba
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas

22. november kell 19
Kirovi kalurikolhoosi teemaline
jutuõhtu
Rannarahva muuseumis
28. november kell 18
Kohtumisõhtu raamatu
“Mees 2. Minu kari“ autori
Jesper Parvega
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogus
29. november kell 11
Loeng lapsevanematele
“Lapse eneseusaldus, -hinnang
ja -kindlus, seksuaalne areng“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treeningsaalis nr 2
KONTSERDID, ETENDUSED
9.–11. november
Viimsi Happy Jazz Festival
Festivali pass 50 € Piletilevis
Rannarahva muuseumis, Haabneeme Koolis, Viimsi Koolis,
Black Rose pubis, Jussi Õlletoas,
restoranis Luu, Viimsi mõisas,
Viimsi huvikeskuses
9. november kell 10.05
Viimsi Happy Jazz Festival
Noortelt noortele
Esinevad Viimsi Muusikakooli
erinevad koosseisud
Tasuta!
Viimsi Koolis
kell 12.15
Haabneeme Koolis
kell 19
Back to Winehouse
Tribute to Amy Winehouse
Laura Põldvere, Sissi Nylia Benita, Uku Suviste, Swing’n’Joy
Orchestra
Piletid Piletilevist 25/22 € ja
kohapealt
Viimsi Koolis
kell 21
CD Under Diferent Sky esitlus
Steve Kershaw, bass (UK)
Leonid Vintskevich, klaver (RU)
Nikolai Vintskevich, saksofonid
(RU)
Sissepääs tasuta
Black Rose pubis

kell 22
Wade Mikkola duo Jam session
Wade Mikkola, bass (FIN)
Lasse Hirvi, klaver (FIN)
Sissepääs tasuta
Black Rose pubis
10. november kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Lembit Saarsalu 70
Lembit Saarsalu, saksofonid
Leonid Vinskevich, klaver (RU)
Olav Ehala, klaver
Denise Fontoura, vokaal (BRA)
Toivo Unt, bass
Aivar Vassiljev, trummid
Piletid Piletilevist 25/22 € ja
kohapealt
Viimsi Koolis
kell 21
Aleksander Paal 4tet Jam session
Aleksander Paal, saksofonid
Jaan-Alari Jaanson, kitarr
Heikko Remmel, kontrabass
Mihhail Nikitin, trummid
Sissepääs tasuta
Black Rose pubis
11. november kell 17
Viimsi Happy Jazz Festival
“Hetk“ – Hedvig Hanson ja
Kalle Pilli
Piletid Piletilevist 17/15 € ja
kohapealt
Viimsi mõisas
23. november kell 19
Komöödiateatri etendus
“Hotell California“
Osades Katrin Karisma ja
Tõnu Kilgas
Piletid 18/15 € Piletimaailmas,
Piletilevis ja Viimsi huvikeskuses kolmapäeviti
kell 10–18
Piletite broneerimine: tel 602
8838 või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
25. november kell 19
Kontsert: “Leekiv armastus“ –
Birgita Murutar ja Paul Neitsov
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
9. november kell 21
Happy Jazz / VJ Lenny LaVida
10. november kell 21
Happy Jazz / VJ Sass Nixon
16. november kell 21
Kalle Sepp & Locomotiiv /
VJ Sass Nixon
17. november kell 21
VJ Andrus Kuzmin
23. november kell 21
Payback / DJ Aivar Havi
24. november kell 21
DJ Marek Talivere
Broneerimine: tel 5628 2261
Black Rose pubis

25. november kell 12
Laste etiketi õpituba “Piduliku
ürituse etikett ja lauakommete
põhialused”
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

15. november kell 20
Comedy Estonia Viimsi Open Mic
Jussi Õlletoas

13. november kell 11–13
Jalanõude müük
Viimsi päevakeskuses

LASTELE JA NOORTELE
9.–23. november
Rahvakalendriprogramm
“Mardid mustad, kadrid valged“
Lasteaia- ja kooligruppidele
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

17. november kell 13–17
Seeniorid tantsuga sügises &
Eesti 100
Leelo vol 2
Kertu Koldre ja Andrus Kalvet
Viimsi Kooliteater jt
Piletid 10 € VPÜ toas ja
Randvere päevakeskuses
Viimsi Koolis

11. november kell 12–15
Isadepäev Eesti sõjamuuseumis
kell 12 mustkunstietendus
kell 13–15 töötoad, mängud
kell 12–16 sõjatehnika angaar
on avatud
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
10. november kell 10.30
Pisimusa perehommik Helin-Mari
Arder ja Teet Raik “Väike Päike“
Perepilet 15 €, lapsevanem +
laps 10 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
16. november kell 10.30
Väikelaste loovushommik
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses

26.–30. november
Iirimaa nädal
Viimsi noortekeskuses
EAKATELE
9. november kell 15
Viimsi Muusikakooli õpilaste
kontsert
Viimsi päevakeskuses

21. november kell 15
Kadripäeva pidu
Külalised Jõelähtme vallast
Viimsi päevakeskuses
22. november kell 15
Meeleolukontsert – Boris
Lehtlaan ja Mati Kärmik
Sünnipäevad
Külla tulevad Kadrid
Randvere päevakeskuses
28. november kell 15
Tervisepäev “Meeldivalt
vanemaks 2”
Tervislik mõtlemine
Hea meeleolu suunamine toitumise, liikumise ja suhtlemisega
Naeratuse jõud
Viimsi päevakeskuses
VARIA
28. november kell 19
Viimsi mälumängu II etapp
Rannarahva muuseumis
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Viimsilasest avamereujuja Teet Daaniel teel
Viimsis elav Teet Daaniel
on üks haruldane mees.
Õppinud alles täiskasvanuna ujuma, on ta pikamaaujujana võtnud endale
eesmärgiks saada 2022.
aastaks üheks kümnest
inimesest maailmas, kes
on ujunud üle seitsme
maailma kõige ohtlikuma
väina (Ocean’s Seven
Challenge). Selle aasta
septembris ületas ta
seitsmest väljakutsest
juba kolmanda –
La Manche’i väina.

Enne, kui asume avamereujujate raskeimate väljakutsete
juurde, küsin, kuidas Te Viimsiga seotud olete?

Elan Viimsis juba umbes
kümme aastat. Sattusin siia elama seoses Viimsisse tööle asumisega. Kasvanud ja sündinud
olen Tartus. Seal õppisin ka päris hilja ujuma – alles 29-aastaselt. Töötasin siis asutuses, kus
oli bassein. Ühel hetkel käis peas
plõks, et ma tahan ujumise selgeks saada. Kui tööpäev oli läbi,
palusin ujumistreenereid mind
10–15 minutit juhendada. Nii
õppisingi ujuma. Treenerid soovitasid hakata ujuma treeningkava järgi. Nõustusin, sest mulle ujumine kohutavalt meeldis.
Aasta pärast osalesin juba
oma esimesel ujumisvõistlusel.
Esialgu jäi pjedestaalist küll palju puudu, aga ise olin rahul ja
treenerid hakkasid nägema minus potentsiaali. Esialgu olid
võistlused basseinis 50- ja 100meetristel distantsidel – nii ujusin kümme aastat. Sain piisavalt treening- ja võistluskogemusi. Tulema hakkasid tiitlid
nii Eesti kui ka Euroopa meistrivõistlustelt.
Ühel hetkel tundsin, et vanuse tõustes ei suutnud ma enam
noortega võistelda. Nii lülitusingi ümber avaveeujumisele ja
hakkasin osalema võistlustel,
mida Eestis korraldati. Esialgu
olid distantsid 2, 3 ja 5 kilomeetrit pikad. Ujusin neidki rida aastaid, kuni tundsin, et olen valmis millekski suuremaks. Keha
andis mulle märku, et olen suutlikum pikemategi distantside läbimiseks.
Alustasime Eesti väljakutsetega, kus ujusime ühe seltskonnaga Eesti saarte tuuri. See
hõlmas mandrilt Vormsi saarele,
Vormsilt Hiiumaale, Hiiumaalt
Saaremaale, Saaremaalt Muhumaale ja Muhumaalt tagasi
mandrile ujumist. Iga päev ujusime ühe vahe, see oli nagu ujumismatk.

Kui pikad distantsid saarte
vahel olid?

Kõige pikem oli 12-kilomeetrine distants Hiiumaa ja
Saaremaa vahel. Teised vahemaad olid lühemad, aga vahel
ka raskemad. Pingutama pidi
päris palju.
Mina sain sellest ainult hoogu juurde. Üks sõber kutsus ujuma Võrtsjärvest mööda Emajõge kuni Tartuni. Distantsi pik-

14 tundi väldanud La Manche’i ületamise teekonnal. Fotod erakogu

Enne katsumust Inglismaa rannikul.

kuseks tuli 57 kilomeetrit. Pidasin vastu ja olin endaga rahul.
Sellest kasvas uus eesmärk ujuda järgmisel aastal Tartust Peipsini. Ujusin 43 kilomeetrit ja juba üksinda.
Kui ma juba selliste eesmärkidega olin hakkama saanud ja Eestis pakutavad võimalused veekogudena olid ära ka-

Kavandatust poole pikemaks veninud ujumisteekond Inglismaalt Prantsusmaa rannikule.

sutatud, tekkis huvi vaadata Eestist väljapoole ja teha midagi
ära maailma mastaabis. Siis ma
leidsingi “seitsme ookeani väljakutse”, millel tuleb ületada
seitse maailma kõige raskemini
läbitavat väina. Sellest raskemat väljakutset avamereujujatel
ei ole. Kui kõik need seitse väina ületada, oleks mul võimalik

saada kümnendaks inimeseks
maailmas, kes on selle läbi suutnud teha. Praeguseks on nii kaugele jõudnud ainult 7 inimest
maailmas. Üritajaid on palju, aga
kuna see on meeletult raske ettevõtmine, siis õnnestub see vägaväga vähestel. Mina olen üritajate seas ainuke eestlane Balti
riikidest, pole ka ühtegi soom-

last. Üks rootslane on ületanud
mõned väinad.
Mis need seitse väljakutset on?

Esimene on Gibraltari väin,
mis tähendab Euroopast Aafrikasse ujumist. Siis on Santa
Catalina väin – Catalina saarelt
tuleb ujuda Los Angelese rannikule. Seejärel on Hawaiil asuv

Molokai väin ujumisega saarelt saarele. Uus-Meremaal asub
Cooki väin, Jaapanis Tsugaru
väin, Euroopas La Manche’i väin
ja Iiri väin (North Channel).
Distantsid on erinevad, linnulennult vahemikus 35–50 kilomeetrit. Igal väinal on oma iseloom, ületus võib olla lühemal
distantsil raskem.
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maailma 10 tugevama hulka
resti, kui jõuan. Aga mis juhtus? Hoovus liigutas mind nii
nagu tahtis.

Kas keset ujumist ujuja ise
ei märka, et tuul kannab trajektoorilt kõrvale? Kas saatepaadid ei sekku?

Pärast La Manche’i väina ületamist Prantsusmaa rannikul.

Tehtud! Nüüd tuleb saavutada normaalne kehatemperatuur.

“

Kui kõik need seitse väina
ületada, oleks mul võimalik saada
kümnendaks inimeseks maailmas,
kes on selle läbi suutnud teha.
Praeguseks on nii kaugele jõudnud
ainult 7 inimest maailmas.
Mina ujun üksinda, sest siis
ma ei pea arvestama teiste väsimisega. See võib saatuslikuks
saada. Sa ei tohi kellestki sõltuda.
Millised sellest loetelust
praeguseks on läbitud?

Läbitud on Gibraltari väin,
Catalina väin ja viimati sai läbitud La Manche’i väin.
Milline on järgmine siht?

Viimane ujumine on veel
värske ja ma pean rahulikult analüüsima, millise väina ma järgmisena ette võtan. Praegu kaalun Uus-Meremaa ja Iiri väina
vahel.
Miks ületasite La Manche’i
septembris, aga mitte soojematel suvekuudel?

Esiteks tuleb üleujumist broneerida aastaid ette, seepärast
jäi üleujumine ka septembrisse.
Tõsi on see, et septembris võib
vesi olla soojem kui suvel. Selles väinas on keskmine temperatuur 14–17 kraadi, jahedamal
ajal 10-12 kraadi. Minul tuli
ujuda 16-kraadises vees.
Kas alajahtumist ei teki?

See on treenituse küsimus.
Tekib ikka. See ongi võitlus külmaga, millest suudab jagu saada vaid treenitusega. Külma pärast enamus üritajaid katkestavadki. Selles kõige suurem väljakutse seisnebki. Mitte igaüks
ei või väina ületama hakata. Üri-

Tunnistus Catalin väina
ületamisest.

taja peab saatma tõestusmaterjali, et on suuteline 14–15-kraadises vees 6 tundi järjest ujuma.
See tuleb saata väina föderatsioonile – igal väinal on oma
föderatsioon, kellelt tuleb taotleda luba väina ületamiseks. Nad
ei soovi halba kuulsust ja vajavad kindlust, et ujuja ei upuks
katset tehes. Sellest hoolimata
kontrollitud üritajad katkestavad, sest ei suuda väina ületada.
Vaadates La Manche’i ületamise teekonda, siis on selgelt näha, kuidas hoovus kandis Teid kõrvale. On see tavaline?

Sa ei tea kunagi 100% ette,
mis juhtuma hakkab. Minu mõte
oli La Manche’i ületama hakates, et ujun otse üle ja nii kii-

Saatepaadist öeldakse, kas
sul on vaja hoogu juurde panna.
Hoovuse vastu ei saa midagi
teha. Kui see ületab sinu ujumiskiiruse, viib ta su lihtsalt kaasa.
Siis saatepaadi kapten soovitab,
kuidas uuesti suund kätte saada.
Vaatamata sellele, et minu distants oli linnulennult 34 km, tuli
mul hoovuse tõttu kokku ujuda
14 tunni jooksul 70 km. Tõusudmõõnad on nii suured, et vesi
liigub 8 km/h ja tõusu-mõõna
perioodil langeb vesi 6 tunni
jooksul 10 meetrit allapoole. Liigub meeletu veemass. Kui näiteks peatud paariks minutiks,
et paadimeeskonnalt pudel vett
võtta, siis oled tagasi liikunud
400 meetrit. Peatumist ei saanud lubada. Toituda tuli 10–15
sekundiga. Kui ei jõudnud, siis
pidid pudeli käest viskama ja
edasi ujuma. Paadimeeskond
käskis kohe edasi liikuda. Kogu aeg peab liikuma, et keha
suudaks vajalikku temperatuuri hoida ja ei jahtuks liigselt.
Kogu distantsi peale kulus 14
tundi ja 6 minutit. Praktiliselt oli
see nonstop liikumine, muidu
kaldasse ei jõua. Kui edasiliikumist ei toimu, siis paadimeeskond katkestab sinu ujumise.
Ka merehaigus on probleemiks,
miks katkestatakse, sest laine
kõigutab hullumoodi.

Järgmiseks siis Uus-Meremaa või Iiri väin?

Iiri väin on La Manche’ist
isegi kraadi võrra külmem ja
seal on meduuse rohkem. Meduuside käest saab alati kohutavalt kõrvetada. Selle valuga
toimetulek on omaette väljakutse. Hoovused kogu aeg liigutavad meduuse. See on kohutavalt valus, elektrilöögile sarnane tunne. See ajab ujumise rütmi ja hingamise paigast ära. Paljud on ka allergilised ja juba
seetõttu ei saa seal ujuda – see
on lausa eluohtlik.
Pole mingi ime, kui mereloomad ujuvad sinu läheduses.
Kui 20-meetrine vaal kõhu all
ujub, siis hakkab päris kõhe. Nii
juhtus minuga Catalina väinas,
kus tuli ujuda ka öösel. Aga
uudishimulikud delfiinid sinu
kõrval on päris tavaline asi.

Kas La Manche’i ületamist
alustasite Inglismaalt kell üks
öösel?

Pool kaks öösel. Sest ainult
nii ongi võimalik õigete tuultega Prantsusmaa rannikule jõuda. Öösel langes õhutemperatuur
isegi 3 kraadini, vesi oli ikka
16 kraadi.

Kas kalipso kasutamine ei
tule kõne alla?

Kalipso kasutamine on lausa keelatud! Muidu ei oleks see
distants ju maailma kõige raskemini läbitav katsumus. Soojendavaid abivahendeid ei tohi
kasutada. Näiteks Catalina väi-

nas öösel ujudes tunned käega
liigutades, et sõrmed puutuvad
mingi merelooma vastu. Sa ei
näe, sest on kottpime. Sa ei saa
ka aru, kes see nüüd täpselt on
– on see delfiin, vaal, tuunikala
või hai.

Kas tekib ka hirm, et keegi
hammustab?

Kõike võib sel hetkel juhtuda. Sa ju ei tea, aga kõik, mis
juhtub, on reaalne. Haide oht
oli Catalina väinas täiesti olemas. Ta võib sind rünnata, kunagi ei tea. Ka selle hirmuga
tuleb toime tulla.

KK Viimsi/Noto
teenis koduväljakul
koondise neljanda
võidu
Reedel, 5. novembril Viimsis, Karulaugu Spordikeskuse korvpalliarenal toimunud Saku I Liiga
neljanda vooru kohtumiselt teenis Korvpalliklubi
Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto
hooaja neljanda võidu, avades võiduarve ka koduväljakul, kui 89:79 mängiti üle Paide Viking
Window.

Milline on peaeesmärgi
saavutamise ajaline plaan?

Oleneb, kuhu ma järgmisena lähen, aga olen võtnud eesmärgiks teha üks väina ületamine aastas. Piirangu seab tegelikult rahakott. Vormi poolest võiks
ujuda isegi kaks ületamist aasta jooksul, aga rahalised võimalused seavad piirid ette.

Kui väin on ületatud, kas
siis väljastatakse diplom?

Jah, alati! Iga väina föderatsioon annab ametliku sertifikaadi, et oled selle väina ületanud. Iga sertifikaadi hind ongi
sinu rahaline eelarve. Pluss
emotsionaalne väärtus. See on
spordiajalugu, sest ükski eestlane pole seda varem teinud.

Kas La Manche’i väina ületamise sertifikaat on käes?

Saan selle 3. novembril toimuval pidulikul banketil Inglismaal, kus kõik väina ületajad,
keda on kokku kümmekond inimest, saavad sertifikaadiga tunnustatud. See toimub Doveri
linnavalitsuses (sadamalinn Inglismaal Kenti krahvkonnas –
toim.).

Kas Viimsi vald on ka toetanud Teie ettevõtmist?

Ei, ei ole. Olen küll küsinud
toetust, aga pole saanud. Ma ka
ei oota seda. Pigem ootaksin,
et minu saavutusi märgataks ja
tunnustataks. See, mida ma teen,
on ilmselgelt tippsport ja seetõttu on ka üsna loomulik, et ma
ootan tulemuste pinnal oma saavutuste tunnustamist.

Millal siis kõik seitse väina
saavad ületatud?

Neli väina veel, seega võiks
see juhtuda 2022. aastal. Aga
kui vajalikku eelarvet kokku ei
saa, tuleb mõni ületamine edasi lükata. Tänu mõnedele sponsoritele on senised saavutused
võimalikuks saanud.
Need saavutused on aastatepikkuse treeningu ja õige toitumise vili. Ujun aastaringselt,
talvel ka 0-kraadises vees. See
kõik sünnib igapäevase töö kõrvalt.
Ujumisoskus peaks olema
igal inimesel. See tagab tervise,
distsiplineerituse ja on kõige odavamaks tervisekindlustuseks.
See annab üldfüüsilist koormust, mida praeguses nutimaailmas jääb noortel aina vähemaks. Ka tagab see vastupidavuse ja on üks vigastustevaeseim
spordiala üldse.
Küsitles

Ülo Siivelt

Hetk KK Viimsi/Noto ja Paide Viking Window vahelisest
mängust. Foto KK Viimsi

Võrdsete mäng kulges kuni neljanda veerandaja keskpaigani, kui kodumeeskond otsustavalt vahe sisse mängis.
Meeskonna edusse 5 punkti panustanud klubi kasvandik
Kevin Sünd pidas võidu võtmeks paranenud kaitset. “Võidu tõi see, et mängisime lõpuks kaitse hästi. Rünnakul olime pigem nende tempos, aga siis saime enda mänguplaani
tööle,” ütles Sünd pärast mängu. Ka Viimsi peatreener Valdo
Lips pidas oluliseks just kodupubliku ees saadud võitu.
“Suurepärane atmosfäär. 200 ja enam publikut. Kuigi meil
võita täna ei õnnestunud, siis korvpall võitis. Saal on lihtsalt super ja publik väga lähedal,” ei olnud ka Viikingite
peatreener Janno Viilup hoolimata kaotusest emotsioonidega kitsi.

Korvpalliklubi Viimsi

Spordis tulekul
n 9. november kell 19
Tenniseturniir – Reedesed üksikmängud. Osavõtutasu 30 €.
Registreerimine: kuni 8.11 k 12 reimo@viimsitennis.ee.
Viimsi tennisekeskuses
n 13. november kell 18.30–20
Üritustesari – Viimsi liigub. Välitreening jõutrenažööridel
treeneri juhendamisel ja kepikõnd. Pärnamäe külas

16. november kell 19
Eesti I liiga korvpallis. KK Viimsi/Noto – TLÜ/Kalev. Karulaugu
Spordikeskuses
n

20. november kell 18.30–20.30
Üritustesari – Viimsi liigub. Laternamatk Viimsi ajaloo teemadel
koos tee ja suupistega. Lõpetamine Viimsi Keskuses
n

23. november kell 19
Eesti I liiga korvpallis. KK Viimsi/Noto – Tamsalu. Karulaugu
Spordikeskuses
n

23. november kell 19
Viimsi unetus – paarismängu ajatennis. Osavõtutasu 25 €
mängija. Registreerimine: kuni 22.11 kell 12 reimo@viimsitennis.ee. Viimsi tennisekeskuses
n

26. november kell 18
Helkurikõnd “Helkuriga sõbraks“. Viimsis
n

27. november kell 18.30–20
Üritustesari – Viimsi liigub. Välitreening jõutrenažööridel
treeneri juhendamisel ja kepikõnd. Haabneeme terviserajal
n
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KUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
Ehitusmehed teostavad järgmisi töid: puitkarkassmajad, vundamendid, ladumistööd, katused, terrassid, aiad, katuse ja fassaadi survepesu, vanade
majade restaureerimine, kipsitööd. Saame hakkama kõikide üldehitustöödega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5671 4797, silvar.jogi@gmail.com.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321.

n Jõulupuud, Eestis mahedalt kasvatatud nulud.
Kojutoomine tasuta. Tel 5326 4497.

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja
välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.

n

n Katuste ehitus, remont ja hooldus. Üldehitustööd. Küsi infot tel 5332 0853, info@topehitus.ee,
www.topehitus.ee.
n Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega häälestajalt. Lisainfo ja kontakt: www.juhanungru.ee
või juhan.ungru@gmail.com. Hääles klaver on
terve klaver!

Aednikutööd, sügisene koristus, lillepeenarde
ja rosaariumi hooldus, heki lõikus ja pügamine,
viljapuude lõikus, võsalõikus. Tel 5342 1289,
ruhka@3olives.ee.
n

n Pahteldus, lihvimine, värvimine, tapeetimine.
Parketi, uste, liistude paigaldus ja muud remonditööd. Tel 5360 5083.
n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja
annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klass Viimsis.
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.
n Remonditööd, plaatimis-, krohvimis- jm ehitustööd. Saunade ehitus. Tel 511 0992.

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimine ja lisainfo tel 5865 2190.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Teostan väliterrasside, katusealuste ja siseviimistlustöid: Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, e-post
terrassviimsi@gmail.com.
n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistul
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd.
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide
paigaldus. Tel 5656 7690, Enno.

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

n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Tel 5625 1195, Tiiu.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk,
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesumasinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad,
mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta.
Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €.
Tel 5550 5017.
n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud
teenused Viimsis ja Meriväljal. Akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686.

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

Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel
554 0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende
pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@
puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele:
poes ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude
tuppa toomine või ladumine, abi toiduvalmistamisel, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne.
Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km.
Tel 5380 5133.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.

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

n Müüa kuivad kaminapuud võrkkotis. On pakkuda
halli leppa, sangleppa, metsakuiva mändi ja saare
puud võrkkotis. Veel on ka jääke 5–25 cm klotsid
võrkkotis. Hinnad soodsad ja kokkuleppel vastavalt
kogusele ja asukohale. Helistage ja küsige julgelt.
Tel 5457 5571.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

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

n Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab
tööle nobeda, kliendisõbraliku pitsameisterklienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Täiskohaga või osalise tööajaga. Töösoov palume
saata: sirli@tehnovorm.ee.
n Pirita Pesumaja otsib pesumaja töötajat! Palk
alates 700 €. E-post info@piritapesumaja.ee,
tel 5837 8330, www.piritapesumaja.ee.

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

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

n Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või
muu mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuseta!
Pakkuda võib kõike! kasutult.seisevauto@mail.ee,
tel 5459 5118, Magnus.
n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost!
Pakkuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628,
Tim.

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa
hinnaga madratseid ja voodeid
(võimalik tellida erimõõtudega)

Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided,
jalatsid, ehted – kõik otse USA-st!
Astu läbi ja Sa ei kahetse!
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Kuidas oma raha kasvatada?
Rahaasjade korraldamise aabitsatõde ütleb, et igal
inimesel peaks olema kõrvale pandud vähemalt kahe
kuu sissetulek, mille abil ootamatutes olukordades
hakkama saada. Lisaks säästude kogumisele on oluline
läbi mõelda ka see, kuidas oma raha turvaliselt hoida
ja kasvatada.

garanteeritud tagatisfondi seaduse järgi. Kui oled teinud
otsuse hoiustamise kasuks, siis tasub kindlasti võrrelda
erinevaid pakkumisi. Kuigi hoiused on kõigis Eestis
registreeritud pankades täpselt ühtviisi tagatud, erinevad
intressid erinevates pankades tuntavalt, ulatudes nullist
kuni 2 protsendini.

Suur osa Eesti inimeste rahast seisab arvelduskontodel
protsentigi lisa teenimata. Samuti on jätkuvalt palju
inimesi, kes eelistavad hoida oma sääste kodus sularahana. „Sukasääres“ hoitav raha pole turvaliselt kaitstud
varguste ega õnnetuste eest. Tavalisel arveldusarvel on
raha küll paremini hoitud, kuid kaotab inflatsiooni tõttu
väärtust ega teeni sentigi lisa. Nutikalt paigutades on
võimalik panna raha tulu teenima.

Pank või hoiu-laenuühistu?

Kuidas oma raha kasvatada?
Aktsiatesse, võlakirjadesse või fondidesse investeerimine võib olla tulus, kuid edu eeldab pidevat tööd,
turu tundmist ja investeeringutega tegelemist.
Majandustsüklid avaldavad investorite varale eriti
tugevat mõju – pead olema valmis ka raha kaotama.
Kui sa ei soovi riskida väärtpaberitesse investeerimisega, siis turvalisem lahendus raha kasvatamiseks
on hoiustamine. Pangas hoiustamine on riskivaba –
hoiusumma säilimine hoiuperioodi lõpuks on
sajaprotsendiliselt tagatud. Lisaks on hoiused riigi poolt
tagatud, sest kõik hoiused koos kogunenud intressidega
väärtuses kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta on

Hoiustamise võimalusi pakuvad lisaks pankadele ka
hoiu-laenuühistud, mis reklaamivad kordades kõrgemaid intresse. Hoiu-laenuühistus hoiustamine on seotud
suuremate riskidega, sest erinevalt pankadest pole
mingit tagatist hoiustatud summa säilimisele. Enamasti
puudub ka läbipaistvus, kes on ühistu omanikud ja kuhu
sinna hoiustatud raha edasi investeeritakse.
Hoiu-laenuühistute nime alla peituvad tavalised
äriühingud, kuhu paigutatud hoiuseid tagatisfond ei
taga, seega võid hoiu-laenuühistu pankroti korral oma
rahast ilma jääda. Turvalisem on avada hoius pangas
ning võrrelda pankade pakkumisi, et näha, kus on
võimalik raha reaalselt kasvatada. Näiteks Eesti kapitalil põhinev Coop Pank maksab tähtajaliselt hoiuselt
intressi kuni 2% aastas, mis on võrreldes teiste suuremate
pankadega kõrgeim intressiprotsent.Hoiuse avamine
käib lihtsalt läbi internetipanga või pangakontoris ning
hoiust saab automaatselt pikendada. Seega, mõtle
läbi, kas Sinu raha teenib tulu või kaotab pangakontol
seistes väärtust ja vali hoiustamiseks enda jaoks kõige
kasulikum partner.

Kindlusta lapse tulevik
Kui oled lapsevanem, siis mõtle
juba varakult, kuidas lapsele elluastumiseks vajalik stardikapital
kokku koguda. Coop Panga lastehoius on üles ehitatud põhimõttel,
et sinna kogunenud raha oleks
abiks lapse koolitee alustamisel,
mõne hinnalisema unistuse
täitmisel või elutee alustamisel
täiskasvanuks saades. Mida
varem alustad, seda suurem summa
koguneb.
Raha võivad igal ajal ja ükskõik
mis summas kanda lastehoiusele
nii vanemad, vanavanemad, laps
ise kui ka kõik teised, näiteks võib
paluda sinna kanda sünnipäevakingitused. Iga-aastane minimaalne
summa, mis hoiusele peab laekuma,
on 72 eurot. Kui hoius on kehtinud
vähemalt kolm aastat, on lapse
7-, 10- või 15-aastaseks saamisel
võimalik tema sünnipäevakuu
jooksul hoiusel olevat raha välja
võtta ka ilma lepingut katkestamata.
Lisaks annab Coop Pank hoiuse
avamisel stardiraha 50 eurot.

15

VIIMSI TEATAJA 9. november 2018

SISUTURUNDUS & REKLAAM

D-vitamiin ehk miks me suvel grippi ei põe
leolu, depressiooni ja ärevuse
põhjuseks. D-vitamiinil on oma
roll serotoniini ehk heaolu- ja
õnnehormooni tootmisel. Suurim mõju on leitud just vanemaealistel inimestel, kelle nahk
D-vitamiini enam nii hästi ei
sünteesi, kes tarvitavad ravimeid,
mis võivad häirida D-vitamiini
imendumist, ja kes on rohkem
toas kui õues.

Sügis toob endaga kaasa
värvilise looduse ja maitsvad sügissaadused, aga
ka haigused, mis meid
muul ajal enamasti ei
kimbuta. Uurisime Viimsi
Keskuse Eliksiir kaupluse
asutajalt Eili Pihlakult,
miks see nii on ja kuidas
tervist hoidma peaks.

Pihlaku sõnul oleme me suvel
rohkem päikese käes ja laseme
oma nahal sünteesida D-vitamiini, mis hoiab organismi kaitsevõime tugevana. Mõni meist
suudab D-vitamiini piisavalt ka
sügiseks tagavaraks panna, teistel on aga varud juba tühjad ja
viirushaigused kergemini kallal.
Talvisel ajal, mil ultraviolettkiirgus on väiksem kui suvel, ei ole päikesevalgus enam
piisav D-vitamiini saamiseks.
Seepärast on kindlasti vaja alustada D-vitamiini lisandi võtmist
ja seda kuni järgmise suveni
välja.

Milleks vajalik?

Traditsiooniliselt on D-vitamiini peetud vajalikuks meie luude tervisele, kuna aitab kaltsiumil soolestikust verre imenduda. D-vitamiini puudus nõrgestab luude mineraliseerumist ja
luude tugevus kannatab. Kui
menüüs on piisavalt mineraalaineid, kuid puudu jääb D-vita-

Enneta haigusi!
D-vitamiini saab osta nii kapslitena, tablettidena, tilkadena kui pihustatavas vormis. Fotod erakogu

Kauplus Eliksiir asub Viimsi
Keskuse I korrusel ning on
avatud E–R kell 10–21 ning
L–P kell 10–19.

miinist, siis on suurem risk ka
osteoporoosi tekkeks, eriti istuva eluviisiga inimestel. Lisaks
on leitud, et D-vitamiin aitab
luumurde vältida, mõjutades lihaste kokkutõmbumist ja aidates nii vähendada kukkumisi vanemaealistel inimestel.
D-vitamiini toime suhtes on
kõige tundlikumad teatud tüüpi vöötlihasrakud, mis on olulised just kehaasendi kontrolli
ja tasakaalu säilitamisel. Kõigil sportivatel inimestel on oluline hoida oma D-vitamiini tase
normis, kui soovitakse lihas-

jõudlust heas vormis hoida. Kui
sporditakse peamiselt siseruumides, näiteks saalis, võimlas
või ujulas, võib olla suurem oht
ka D-vitamiini defitsiidile. Aktiivne lihastöö aga kulutab Dvitamiini tagavarasid. Ka meie
südamelihas vajab oma jõu säilitamiseks D-vitamiini, seega on
see oluline ka mittesportlastele. Unustada ei tohiks hambaidki, mis uuenemisel või kasvamisel vajavad samuti kaltsiumit,
mida saame hea D-vitamiini taseme korral. Laste hammaste vahetumisel ja hambaaukude tekkimisel võiks analüüsiga kontrollida D-vitamiini taset organismis.

D-vitamiin ja geenid

Sarnaselt teiste steroidhormoonidega mõjutab D-vitamiin ot-

seselt DNA uuenemist. Peamised D-vitamiini poolt reguleeritavad geenid on seotud raku
normaalse elutsükliga, defitsiidi olukorras võib see tekitada
rakkude kontrollimatut vohamist ja seeläbi kasvajate teket.
Kõige rohkem on uuritud D-vitamiini mõju rinnanäärme-, jämesoole- ja eesnäärmekasvajatele. Uuringutes on D-vitamiini
lisamanustajatel võrreldes platseebo saajatega oluliselt väiksem risk kasvajate tekkeks ning
juba diagnoositud kasvajate puhul positiivne mõju prognoosile.

D-vitamiin ja meeleolu

Kes pole rahul kurvameelse elukaaslase või ärevate teismelistega, siis uuringute järgi võib
D-vitamiini puudus olla mee-

Samuti mõjutab D-vitamiin ainevahetust, oksüdatiivset stressi ja immuunsust. Oksüdatiivne
stress on olukord, kus vabu radikaale on rohkem kui antioksüdante, mis nende tegevuse peataks ja kahjud taastaks. Oksüdatiivne stress on loomulik ja
vajalik protsess organismis, aga
kui tasakaal häirub, siis tekivad
kahjustused, kiireneb vananemine, alguse saavad terviseprobleemid. D-vitamiini madalat taset seostatakse nüüdseks suure-

ma riskiga haigestuda kasvajatesse, diabeeti, sclerosis multiplexi, infarkti, tuberkuloosi ja
infektsioonidesse. Viimased kimbutavad meid just päikesevaestel kuudel ja sel ajal on lisandi
võtmine hädavajalik, sest ainuüksi toiduga on soovitatud kogust raske kätte saada.
Kui soovime immuunsusele
veel toetust pakkuda, siis tsink,
C-vitamiin ja punane päevakübar on teaduslikult tõestatud toimega viirushaiguste ennetamiseks ja haiguse kestvuse lühendamiseks. Eriti mugav on neid
kasutada üheskoos ning mugavas pihustatavas vormis.
Novembris tähistab Eliksiir
enda sünnipäevakuud ning kogu kaup on 10% soodsama hinnaga. 7.–11. novembril on Viimsi Keskuse Eliksiiris TERVISEPÄEVAD, kus on paljud tervisetooted eriti hea hinnaga.

Viimsi Keskus

REKLAAM
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Mälumängu vastused (küsimused lk 6): 1. Joseph Goebbel; 2. John Travolta; 3.Võrkpall; 4. Arvo Iho; 5. Torupill; 6. Tommy Cash.

