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Kontserdi lõpetas Viimsi noortekapell koos järelkasvuga. Foto Peep Kirbits

Maakonna 
aukodanik 
2012 on Juhan 
Särgava 
Harju maakonna aukodaniku 2012 tiitli 
pälvis Juhan Särgava, AS-i Saidafarm 
asutaja ja omanik aastast 1992. 

Tänaseks on Saidafarm oma tootlikkuse poo-
lest Ida-Euroopa suurim mahepõllumajandus-
ettevõte. Lisaks aktiivsele tegevusele mahepõl-
lumajanduses toetab Särgava kohaliku külaelu 
arengut ning paikkondlikke kultuuriinitsiatiive 
ja tegevusi. 2010. aastal valiti ta Eesti Põllu-
meeste Keskliidu presidendiks. Laureaat on 
valitud Nissi Vallavolikogu liikmeks 1999. 
aastast kuni tänaseni. 1999–2009 oli ta Nissi 
Vallavolikogu esimees.

Riik on tunnustanud Juhan Särgavat Valge-
tähe IV klassi teenetemärgiga kui Eesti Vaba-
riigi taastajat ja edendajat.

Aukodaniku tiitli traditsioon pärineb aas-
tast 2009, kui anti välja esimene maakonna au-
kodaniku tiitel, mille pälvis dirigent Eri Klas, 
2010. aastal Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi 
asutaja ja juht Johannes Tõrs ning möödunud 
aastal kultuuri- ja ärimees Jaan Manitski. 

Harju maakonna aukodanikuks nimetatak-
se isik, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega 
on kaasa aidanud maakonna arengule, samuti 
teiste saavutuste eest, mis on eeskujuks ühis-
konnas. Aukodaniku kandidaadid esitab maa-
vanemale vastav komisjon. 
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Kaardistame turva-
lisuse probleemid
Facebooki kontol on avatud sotsiaalse 
suunitlusega kampaania “Hoolin oma 
kodukandist!“, mille eesmärk on panna 
inimesed mõtlema oma kogukonna tur-
valisusele ning osalema turvalisusega 
seotud probleemide kaardistamisel.

Üle aasta kestva kampaania raames saa-
vad “Julged hoolida?“ kontoga liitunud ini-
mesed avaldada arvamust ning tuua välja 
oma maakonnas esinevaid turvaalaseid 
murekohti. Igal kuul võetakse luubi alla üks 
maakond. Iga maakonna kampaanialehel 
saavad sõna selle maakonna arvamusliidrid, 
nõu jagavad sotsiaal- ja noorsootöötajad, 
valdkondade spetsialistid, sh politsei, pääst-
jad ja turvafirmad. Esimesena saab tutvuda 
Harju maakonna elanike seisukohtadega 
turvalisuse teemal. 

“Julged hoolida?“ algatust toetab tur-
vakontsern G4S Eesti. Kampaaniat aitavad 
läbi viia maavalitsused, politsei ja pääste-
amet. 

Link kampaanialehele asub: https://
www.facebook.com/julgedhoolida?ref=ts. 

Laupäeval, 18. veebruaril 
pidas oma 20. sünnipäeva 
Viimsi Huvikeskuse noorte-
kapell. Kontsert kujunes 
toredaks folgipeoks, kus 
esinesid ka õnnitlejad. 

“Kust te võtsite julguse selline 
nimi võtta? Kas arvasite, et jäätegi 
nooreks?” küsis õnnitledes Õõpsi 
– Viimsi Kooli õpetajate tantsurüh-
ma esindaja Leelo Tiisvelt. Ja lisas: 
“Kandsite täna seda nime väga vää-
rikalt välja.” 

Nooruslik ja hoogne oli kogu 
õhtu kava ja kapell polnud kade ega 
teinud sünnipäevast soolokontserti, 
vaid lasi tantsupõrandale oma häid 
sõpru – kapelli saatel tantsisid Val-
la-alune, kelle jaoks Viimsi noor-
tekapell 20 aastat tagasi loodi, ja 
Õõpsid, kellega kapell mängis koos 
õpetajate etendust “Rannarahva 
lood” ning esines Viimsi Kooli juu-
belil. Esines ka Pirita rahvamuusi-
kaansambel, kellega noortekapell 
on koos mänginud ja vastastikku 
pillimehi vahetanud. Kontserdi lõ-
petasid Söepõletajad – asjaarmas-
tajate pilliklubi – ning lõpuks olid 
laval ka kapellist lahkunud liikmed 
ja järelkasv – kolm põnni, võib-olla 
tulevased pillimängijad. 

Saateansambel Vallaalusele
Kalle Erm: “Tutvusin tantsujuhi 
Eevi Kilinguga ja tolleaegse kol-

Nooruslik noortekapell
hoosi tantsurühmaga Prangli saare 
klubis vist 1988. aastal, kui tööta-
sin seal klubi juhatajana, ja kutsu-
sin ka kolhoosi rahvatantsurühma 
esinema. Kuna neil ei olnud saatjat, 
õppisin lood kiirelt ära ja saatsin 
neid kontserdil.

Möödus paar aastat ja 1991. aas-
ta sügisel pöördus Eevi Kiling minu 
poole palvega, et ma moodustaksin 
rahvatantsurühmale saatemuusika-
ansambli, kes suudaks esinemistel 
rahvatantsijaid saata. Peale meie 
esmaesinemist koos rahvatantsu-
rühmaga – praeguse Valla-alusega 
24. veebruaril 1992, oli Eevi siiralt 
õnnelik, et lõpuks ometi on neil saa-
tekapell, kes tunnetab tantsu ja selle 
tempot ning saatemuusika meloo-
diatest on aru saada, mis looga tegu. 

Nüüd, 20. sünnipäeva kontser-
dil kuulutati eelmise aasta sügisel 
viimsele teele saadetud Eevi Kiling 
noortekapelli esimeseks auliikmeks. 

Kapelli repertuaar on mitme-
kesine, lisaks eesti lugudele on 
palju välismaiseid rahvuslikke lu-
gusid iiri, rootsi, soome jt rahvas-
telt. Üheks põhjuseks palju reise 
nii Valla-aluse kui ka Tallinnas 
tegutseva rahvatantsuansambliga 
Pääsuke, kelle auliige kapell on. 
Reisid on neid viinud Soome, 
Rootsi, Saksamaale, Šveitsi, Taa-
ni, Ungarisse ja Kreekasse. 

Kapelli tegevuse ajalugu, esine-
mised ja kontserdid moodustavad 

nii pika loetelu, et leheloosse nad ei 
mahu. Kui 1993. aastal oli neil vaid 
kaks esinemist, siis edasi läks tem-
pokamalt – esinemised reisidel va-
heldusid ülesastumistega üle Eesti 
ning rekord oli 2010. aastal, kus 
seitsme kuu sisse mahtus 27 esine-
mist. Palju ei jää alla mullune aasta, 
kus suve jooksul esineti 22 korda.  

Mis paneb 20 aastat samas 
seltskonnas mängima?
Kairi: “Hea seltskond. Me juba 
aimame üksteise muusikalisi mõt-
tekäike. Pole vaja pikalt seleta-
da, kõik tuleb justkui iseenesest. 
Mina pean kapelli liikmeid nagu 
oma perekonnaks. Me räägime 
proovides oma igapäevaelust, rõõ-
mustame koos, vahel kurvastame, 
lohutame. Me ei pruugi tihti kokku 
saada, kuid see ei muuda meie tu-
gevat sidet.”

Mariko: “Mugavus – pole mu-
jale kutsutud, seotus lapsepõlve ja 
kodukohaga ja hea seltskond, kes 
on nagu pereliikmed.”

Merle: “Ühes ja samas seltskon-
nas mängimine on võimalik ainult 
siis, kui seltskond on väga tore ja 
koos mängitud muusika teeb meele 
alati rõõmsaks.” 

Kalle: “Muusikutega kasvatakse 
ühist asja ajades kokku. Kui paljud 
rokk- ja popbändid lagunevad oma-
vaheliste muusikaliste vaadete ja 
arenguvisioonide erinevuse tõttu, 

NoorTeKAPeLLi KooSSeiS 
LiiTuMiSe JärJeKorrAS
l Kalle erm, akordion, 1992
l Merle Väli, akordion, 1992
l Merle Leipalu, viiul, 1992
l Anu Viibur, akordion, 1992
l Mariko Kallas, viiul, 1992
l Mati Tiik, kontrabass, 1992
l Kairi Lehtpuu, akordion, 
1992
l Margus Tokko, kontrabass, 
1993
l eve Martjak, akordion, 
1994
l Mai Jõgimaa, viiul, 1994
l Siiri Sass, kontrabass,
kannel / 2001
l Helina Ardel, viiul, toru-
pill, 2006
l Põhikoosseis, kes on vastu 
pidanud 20 aastat: Kairi Leht-
puu, Mariko Kallas, Merle Lei-
palu, Kalle Erm. 

siis meil seda probleemi ei ole – tee-
me ikka eesti rahvamuusikat ning 
kui järjekordsest nn uuest labajalast 
villand, harjutame vahelduseks mõ-
nuga teiste rahvaste lugusid. 

Algusest peale on mulle meel-
dinud ka tantsijate seltskond, sest 
nad on avatud, sõbralikud, hea 
huumorimeelega jne. See kõik on 
meid ühte liitnud ja ma ei tea põh-
just, miks peaks see lõppema.”

Annika Poldre

Elutööpreemia treener 
rein ottosonile. Loe lk 6
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VALLAVANeMA Veerg

eesti riik saab 94-aastaseks. Me 
oleme alles viies põlvkond, kes usub 
eesti riigi vajalikkusse, selle võima-
likkusse ja püsimisse. 

Ida ja Lääne tsivilisatsioonide piirimail, ku-
sagil Euroopa servas elab tilluke eesti rah-
vas. Siin me oleme ja siin tuleb meil hoida 
oma keelt, kultuuri ja usku oma riiki.

Eesti riik saab 94-aastaseks. Me oleme 
alles viies põlvkond, kes usub Eesti riigi va-
jalikkusse, selle võimalikkusse ja püsimisse. 

Me oleme harjunud üksteisele ütlema: 
eestlased kasvavad ainult Eestis. Rahvuses-
se kasvatakse, mitte ei sünnita, see tähendab, 
et rahvusesse kuuluvus kujuneb välja kodus 
kasvades ja õppides. Õppides kõigepealt eesti 
keelt, kultuuri ja usku – usku oma riiki.

Iseseisva riigi sünniks ja püsimiseks on 
aga vaja õppida palju enamat – tuleb tunda 
ka teisi keeli, kultuure ja religioone, õppi-
da maailma kultuuripärandit, tehnoloogiat, 
ökonoomiat ja ökoloogiat. Tuleb olla üha 
rahvusvahelisem, et pidada sammu kiiresti 
muutuva maailmaga. Tuleb maailmaga üha 
enam tema keeltes suhelda. 

Tark inimene on nagu puu, mille juuri 
toidab kodune pinnas, kuid mille oksad siru-
tuvad taeva poole.  

Kas peaksime kartma seda, kui noored 
suudavad maailmaga suhelda, kergesti ko-
haneda? Kui nad lähevad õppima või tööd 
otsima kaugemale? Kas peaksime kartma, 
et nad muutuvad liialt kosmopoliitseks või 
rahvusvaheliseks? 

Me pole tõenäoliselt kunagi olnud rah-
vusvahelisemad kui siis, kui pandi alus rah-
vusliku kultuuri ärkamisele ning kogu järg-
nevale iseseisva riigi loomisele.

Meenutagem Jakob Hurta, eesti rahvaluu-
le- ja keeleteadlast, kes sündis Himmaste kü-
las, kuid sai doktorikraadi Helsingi ülikoolis. 
Meenutagem Mihkel Vesket, eesti teoloogi ja 
keeleteadlast, kes sai hariduse Leipzigi üli-
koolis. Meenutagem Carl Robert Jakobsoni, 
kes omandas Peterburis 1865. aastal saksa 
keele ja kirjanduse ülemkooliõpetaja kutse, 
või Johann Kölerit, kes pärinedes Vastsemõi-
sast omandas esimese eestlasena akadeemi-
lised maalikunstitarkused Peterburi Kunsti-
de Akadeemias. Ning muidugi Karl August 
Hermanni, eesti heliloojat, keeleteadlast ja 
entsüklopedisti, kes sündis Võhmas, kuid sai 
kõrghariduse ja doktorikraadi samuti Leipzigi 
ülikoolis. Just tema sulega on kirjutatud lau-
lupidude kuldvarasse kuuluvad koorilaulud, 
nagu “Mingem üles mägedele”, “Oh laula ja 
hõiska” ja “Kungla rahvas”.

Kõik need omas mõttes rahvusvahelistu-
nud eestlased seisid suuremal või vähemal 
määral iseseisva Eesti riigi kultuurilise sünni 
juures. 

Meie ülesanne ei ole idealiseerida mine-
vikku. Meie ülesanne on pigem vaadata krii-
tiliselt ringi ning alles siis tulevikku.

Eesti rahvaarv väheneb. Laste arvu suu-
renemist peredes ei saa loota, kui ligi viien-
dik lastest elab suhtelises vaesuses. Laste 
olukord on halvenenud kogu ühiskonna ab-
soluutse vaesuse suurenemise taustal. 

Kui elu ei tundu meile elamisväärne, võib 
kõik see, mille loomisel inimesed on osale-
nud, hakata ühtäkki paistma vaenulikuna. 

Me ei saa aga unustada, et oma riigi ilma-
letulek maksis meile Vabadussõjas ligi 6300 
inimese elu. Eesti Vabariigi loomise nimel ei 
võidelnud Euroopas toona mitte keegi peale 
eestlaste enda. Ja selle võidu hind oli kõrge.

”Kui teil on olemas see, mida armastate, 
siis tuleb ka armastada seda, mis teil on” –
need kuldsed sõnad kirjutas Georg Bernhard 
Shaw umbes samal ajal, kui sündis Eesti Va-
bariik. Meil oli olemas see, mida armastada. 
Meil on see olemas ka täna.

Peame uskuma, et homne päev on väärt 
palju enam kui eilne, ja mitte seepärast, et 
homme on hinnad jälle kõrgemad. Ka hom-
me on meil olemas oma riik, oma keel ja kul-
tuur, oma vapp ja oma lipp. Ja me ei pea neid 
varjama ega nende pärast kartma. Vastupidi, 
meil on põhjust uhkust tunda.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva kõigile!
Haldo oravas

Viimsi vallavanem

Meil on olemas see, mida 
armastada

17.–19. veebruarini toimus Pirital 21. rah-
vusvaheline turismimess Tourest 2012, kus 
osales ka rannarahva Muuseum ning tut-
vustati Prangli saare turismivõimalusi. 

Messi üks hall, mis kandis nime “Puhka Ees-
tis“, oli kõigi maakondade päralt ning Harjumaa 
stendil osales ka Rannarahva Muuseum. Muu-
seumi turundusjuht Eha-Kai Mesipuu rääkis, 
et suur oli huvi muuseumi sündmuste vastu. 
Meeldivaks üllatuseks oli see, et paljud külasta-
jad teadsid Rannarahva Muuseumi. “Imestasin, 
kui palju meid teatakse ja kui palju jälgitak-
se meie kodulehte,“ rääkis Mesipuu. Kuid osa 
messikülalisi-viimsilasi tunnistas, et pole muu-
seumis käinud. “See on nagu avastamata aare – 
meie kohalik rahvas, kelle seas tuleb tööd teha 
ja muuseumit tutvustada,“ rääkis Mesipuu. Ta 
hindas väga heaks võimalust osaleda maakon-
na stendil. „On hea, et Eestit maakondade kau-
pa tutvustatakse,“ arvas turundusjuht, „sest nii 
saab ühest kohast infot kogu maakonna kohta.“ 

Viimsi valla turismiettevõtjatest osales mes-
sil ka Annika Prangli firmast Prangli Travel, kes 
tutvustas saarel puhkamise võimalusi nii üksik-

Vastlapäeval võisteldi 
liulaskmises Laidoneri 
mõisa mäel. 

“Algab liulaskmisvõistlus. Alus-
tavad tüdrukud!” hüüdis valla 
sporditöö koordinaator Tiia 
Tamm. Laidoneri mõisa mäelt 
liugles alla kelgutajate pikk rivi. 

Kui vastlapäev algas, olid 
kohal Pargi lasteaia neli ja 
Astri lasteaia kaks rühma ning 
Viimsi kooli 2.a klass. Võistu-
liug algaski tüdrukute liulask-
misega, võistlesid Pargi ja Ast-
ri lasteaed. 

Tüdrukutest lasi kõige pike-
ma liu 6-aastane Rati Pargi las-
teaiast, poistest võitis tema las-
teaiakaaslane, samuti 6-aastane 
Andreas. Võistlesid ka õpetajad 
ja võitjaks tuli õpetaja Reet Astri 
lasteaiast. Auhindadeks olid jo-
gurtid, kringlid ja küpsised ning 
kindad ja mütsid. 

Toreda võistlusterohke vast-
lapäeva korraldasid Viimsi Val-
lavalitsus ja Viimsi Huvikeskus. 
Sponsorid olid Viimsi kauban-
duskeskus, FK keskus, Adidas 
ja Violia kondiitrid. 

VT

Vastlapäeval lasti 
võistu liugu

Viimsi valla turismivõimalusi tutvustasid 
messil Annika Prangli firmast Prangli Travel ja 
rannarahva Muuseumi turundusjuht eha-Kai 
Mesipuu.  

külastajatele kui ka gruppidele ja firmadele. 
Rannarahva Muuseum osales Tourestil ka 

eelmisel aastal. 
Tänavuse messi külastajate arv ületas varase-

maid – messil käis kolmel päeval kokku 26 080 
inimest. Tourestil osales 468 eksponenti 26 riigist.  

VT 

Viimsi vald oli nähtav turismimessil

Õpetajate seast võitis õpetaja reet Astri lasteaiast.

Võitja, 6-aastane rati. Võitja, 6-aastane Andreas. 

esimene liulaskmisvõistlus. Võistlevad tüdrukud. 
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Tähistati kindral 
Johan Laidoneri 
sünniaastapäeva
Kindral Johan Laidoneri Selts korraldas Vabadus-
sõja üldjuhi 128. sünniaastapäeval 12. veebruaril 
traditsioonilise kindral Laidoneri mälestusloengu. 
Tänavu kõneles teemal “Vene impeerium ja eesti 
julgeolek“ kindral Ants Laaneots. Mälestuspäeva 
peeti Viimsi mõisas, Johan Laidoneri kunagises 
kodus. 

“Kogu meie rahva õnnetus 
pärineb meie asukohast,” sõ-
nas Ants Laaneots loengu sis-
sejuhatuseks. 9 aastat Siberis 
elanud ja 23 aastat Nõukogu-
de armees teeninud ning 45 
aastat mundrit kandnud Laa-
neots analüüsis meie asuko-
hast tulenevaid hädasid, naa-
berriigi mentaliteeti ja välis-
poliitikat. Ta andis ülevaate 
Eesti julgeolekustrateegiast 
aastatel 1920–1940 ja sõja-
väe ülesehitusest ning koos-

seisust, Balti riikide piiriprobleemidest ja koostöö puudu-
misest. 

“Juunis 1940 oli Eestil tugev merevägi, koos soomlas-
tega olnuks võimalik mineerida meri. Kui kolm Balti riiki 
oleks oma sõjaväed kokku pannud, olnuks see suurem kui 
Soome sõjavägi Talvesõjas,” arutles kindral tõdemusega, et 
siis oleks ajalugu võinud teistsuguseks kujuneda. “Saime 
1940. aastal allaandmisest silmanähtava alaväärsuskomp-
leksi,” sõnas Ants Laaneots.  

Kindral andis ülevaate meie kaitsevõimest ning hin-
das positiivseks, et meil on NATO kaitseplaan. Muret teeb 
kindralile see, et kaitseväe väljaõpe on häiritud, kuna kee-
gi ei taha kaitseväe tegevust oma valla territooriumile. 

Laaneots rõhutas muret, et Eesti ei tegele maailmale 
ega siinsetele venelastele tõe selgitamisega, kui Eestit lai-
matakse, näiteks nimetatakse fašistideks. Ta kutsus kuula-
jaid üles sellistel puhkudel rohkem reageerima.

Kindral Johan Laidoneri Selts annetas kindral Ants Laa-
neotsale, kellel on seltsi juhatuse esimehe Trivimi Velliste 
sõnul kõige suuremad teened meie kaitsejõudude taastami-
sel, seltsi kõrgeima autasu – Laidoneri risti.

Viimsi mõisa peasaalis avati kamina kõrval põranda 
ääres väike, peaaegu märkamatuks jääv mälestusplaat 
tänutäheks tosina aasta tagustele Kuningas Arthuri gala-
kontsertidele, mille sissetuleku abil taastati saali põrand. 
Plaadi avasid muuseumi direktor Kristjan Luts ja Kunin-
gas Arthuri Fondi esimees Mart Mikk. 

VT

Leelo Tiisvelt on 
Aasta haridusjuht  
27. jaanuaril toimunud Haridusportaali konve-
rentsil “riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus 
hariduses” omistati Aasta haridusjuhi tiitel Viim-
si Kooli direktorile Leelo Tiisveltile. 

Tiisvelt on Viimsi Kooli juhtinud alates 2000. aastast, enne 
seda töötas ta samas koolis õpetajana peaaegu 20 aastat. 
Tiisvelt on avatud suhtlejat, kes võimalusel väldib for-
maalsusi ja soosib omaalgatust. Tema puhul tõstetui esile 
orienteeritust õpilaste isikupäraste võimete arendamisele. 

Eesti suurima ning kõige kiiremini kasvava kooli direk-
torina on Leelo Tiisvelt oma suure töövõime ja nõudlikku-
sega enese ja teiste suhtes suutnud hoida koolis valitsevat 
õhkkonda kolleegide jaoks positiivsust toetavana ja õpilaste 
jaoks õpitulemuslikkust väärtustavana. Haridusportaali Aas-
ta haridusjuhi auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada 
avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule, kes oma tööalase 
või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud haridusvald-
konna arendamisel, tõstnud haridusasutuste mainet ja toonud 
oma haridusasutusele tuntust. Aasta haridusjuhiks valitud 
isik saab õiguse liituda järgmisel aastal valimiskomisjoniga, 
mis igal aastal suureneb ühe liikme võrra. 

VT

Kindral Ants Laaneots.

Viimsi valla kogudused / 1
Juba 1990. aastate algu-
ses liikusid mõtted luteri 
koguduse ja kiriku raja-
misest Viimsi poolsaare 
läänekaldale. 1994. aasta 
märtsikuu alguses ko-
gunes Viimsis esimesele 
jumalateenistusele hulk 
inimesi ideega kasvada 
koguduseks. Ja nii jõuti 
sama aasta 13. novembril 
selleni, et peapiiskopi ot-
susega asutati eeLK Viimsi 
Püha Jaakobi kogudus. 

Pikka aega oli meie kogudus 
kõige noorem kogudus Eesti-
maal, kuid selle au võttis meilt 
üle Prangli kogudus mõned 
aastad tagasi. Ning aastal 2007 
pühitseti meie kirik, mis on se-
nimaani kõige uuem luteri kirik 
Eestimaal. 

Meie koguduse hingekir-
jas on üle 600 inimese, kes on 
mingil ajal meie koguduses 
ristitud või leeris käinud või 
mõnest teisest kogudusest tul-
nud meie liikmeks. Neid aga, 
kes aktiivsemalt koguduse elus 
kaasa löövad, on palju vähem. 
Seda hulka saab ehk kõige 
paremini hinnata liikmeanne-
tuse tegijate hulga järgi, mis 
oli 2011. aastal 118 inimest. 
Koguduse liikmeskonna moo-
dustavad enamuses inimesed 
vanusevahemikus 30–60 elu-
aastat, loomulikult on ka noo-
remaid ja vanemaid liikmeid, 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus

kuid liikmete keskmise vanuse 
osas oleme luteri kirikus üks 
nooremaid.

Igal organisatsioonil on 
omad rõõmud ja mured igapäe-
vaelust. Mured vajavad lahen-
damist ja rõõmud jagamist. Nii 
ei saa ka meie ilma muredeta. 
Ka kiriku jaoks on suurimaks 
küsimuseks tänapäeva mate-
riaalses maailmas majandami-
ne, sest koguduse põhisisse-
tulekuks on liikmete tehtavad 
annetused. Lisaks on küll ka 
muid, kuid tunduvalt väikse-
maid tuluallikaid. Aga ikka ja 
alati sõltub kiriku majanduslik 
käekäik inimestest, keda kirik 
nii vaimselt kui ka vaimuli-
kult teenib. Seepärast ootame 
kõiki, kel soov koguduse elu 
toetada, seda tegema, sest meie 
eesmärk on kogu Viimsi ja eel-

kõige muidugi nende külade, 
mis meile lähemal, teenimine, 
et ikka ja alati võiksid inimesed 
tulla kirikusse jumalateenistu-
sele, palvusele või kontserdile, 
et kirik oleks alati siis avatud, 

kui kellelgi on soov ja vajadus 
tuge saada.

Rõõmu teeb see, et järjest 
enam leiab meie uus kirik oma 
kohta kogukonna keskel ja jär-
jest enam on inimesi, kes ka 
iga päev kirikust mööda sõida-
vad ja teadvustavad endale, et 
see huvitav puidust ehitis Nur-
me teel on kirik, ning astuvad 
– kes uudishimust, kes muust 
huvist – kirikusse sisse. 

Kogudusena on meil selja-
taha jäämas teismeiga ning jär-
jest enam kasvame me ühtseks 
ja avatud pereks, kes tunneb 
rõõmu kõigest ilusast ja heast, 
mida me oma elus kogeda või-
me. Meie püüe on olla avatud 
kõigile, kel huvi, kel südames 
kripeldamas soov kirikust ja 
uskumisest enam teada saada. 
Lisaks oleme väga tänulikud 
selle kauni kiriku eest, mis on 
valminud tublide inimeste töö-
na ja mis on olnud kantud Ju-
mala armust, sest kui ei oleks 
Jumalat sellele toeks, oleks 
olnud töö asjatu.

Tulevikku vaadates võiks 
öelda, et see on meil ühine. 
Meie suur soov on ehitada ki-
rikusse orel, teha kiriku kõrval 
olevast maast kaunis pargike. 
Kuid ikka ja alati on suurim 
soov olla toeks viimsilastele, 
et meie hinged võiksid olla ra-
hul ja meie meeled võiksid olla 
rõõmsad.

Mikk Leedjärv

randvere kirik valmis 
1852. aastal, nii et 
tänavu saab see 160-aas-
taseks. ehitamise eest-
vedajaks oli Jõelähtme 
õpetaja Schlüdlöffel ja 
kirik tegutses pikka aega 
– 80 aastat Jõelähtme 
abikirikuna. 

Seega kuulus siitkandi rahvas 
Jõelähtme koguduse alla. Al-
les 1932. aastal sai kogudus 
iseseisvaks, nii et ka iseseisvat 
tegutsemist saab kogudusel 
tänavu 80 aastat. 1937. aastal 
nimetati kogudus Randvere 
Viimsi koguduseks ja kogudu-
se territooriumiks oli sel ajal 
terve Viimsi poolsaar. 1944. 
aastal lahutati kogudusest Ro-
huneeme abikogudus. 

Orel sai Randvere kiri-
kusse ehitatud 1912. aastal ja 
pühitsetud 1. juulil.  Seetõttu 
on EELK (Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku) Randvere 
kogudusel plaanis tähistada 
tänavu 1. juulil korraga kahte 
olulist tähtpäeva – kiriku 160. 
ja oreli 100. aastapäeva. Nii 
et siis on põhjust meile külla 
tulla! 

Koguduse liikmete põhi-
hulga moodustavad ümbrit-
sevate külade elanikud, aga 
umbes kolmandik liikmeid on 

EELK Randvere kogudus

ka Tallinnast. Kahjuks on aga 
liikmete arv viimastel aastatel 
pidevalt vähenenud. Annetaja-
liikmeid oli mullu 60, nõrge-
malt kirikuga seotud inimesi 
on muidugi rohkem. Suurem 
osa kirikuskäijatest on ka ea-
kamad inimesed. Selle põhjus-
teks võib pidada ühest küljest 
nõukogudeaegset ateistlikku 
ajupesu, teisest küljest aga ka 
praegust võidujooksu ellujää-
mise ja edukuse nimel kapi-
talismi tingimustes. Kindlasti 
on põhjusi rohkemgi. Ja ehk 
on ühiskonna elu praegu üld-
se kõvasti materiaalse poole 
kreenis – vaimse arvelt.

Rõõmu tunda on põhjust 

mitmete asjade üle. Kõigepealt 
juba selle üle, et kogudus on 
kogu aeg olemas olnud ja te-
gutsenud, hoolimata kõigest, 
mis aegade jooksul on toimu-
nud. Teiseks praeguse vabadu-
se üle – et kirikusse kuulujatel 
ega teistelgi pole tarvis karta 
repressioone. Siis heade suhe-
te üle Viimsi Vallavalitsusega, 
kes oma territooriumil tegutse-
vaid kogudusi tugevalt toetab. 
Selle üle, et hoolimata kogu-
duse väiksusest on kirik nor-
maalselt korras, remonditud ja 
köetav. Selle üle, et on inime-
si, kes vajadust kiriku järele nii 
selgelt tunnetavad, et igal pü-
hapäeval kohal on. Selle üle, et 

kohalik rahvas mõnel puhul ka 
hulgalisemalt kirikusse tuleb. 
Eriti selle üle, et eelmise aasta 
lõpus alustas koguduses jäl-
le tööd pühapäevakool. Seda 
tänu kahele nooremale inime-
sele, kes olid valmis lastega 
tegelema. Tänud siinkohal ka 
Randvere Päevakeskusele, 
kes on võimaldanud selleks 
kasutada oma sooje ruume. 
Ja üleskutse lapsevanematele 
– kasutada soodsat võimalust 
oma laste harimiseks ka sellest 
küljest. Ja kindlasti ei ole see 
rõõmu põhjuste loetelu am-
mendav.

Koguduse ees seisvaks kõi-
ge suuremaks probleemiks või 
väljakutseks tuleks vist pidada 
küsimust, kuidas teadvustada 
inimestele laiemalt, et see, mil-
lest kirikutes kuulutatakse, on 
eluliselt tähtis igaühele. Nagu 
nüüd teame, ebaõnnestus para-
diisi ehitamine maa peal ilma 
Jumalata sotsialismi tingimus-
tes, ja võib juba ette öelda, et 
see ebaõnnestub ka kapitalismi 
tingimustes. Inimene siiski ei 
ela ainult kõigest maisest, vaid 
vajab oluliselt muudki. Sellele 
muule kavatseb kogudus kes-
kenduda ka tulevikus.

Aare Kimmel
EELK Randvere koguduse 

hooldajaõpetaja

2007. a pühitsetud Viimsi Püha Jaakobi kirik.

Laeva motiive Püha Jaakobi 
kirikus. 

randvere kirik saab tänavu 160-aastaseks. 
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Purjesporditreener ja pur-
jespordikooli rajaja, viim-
silane rein ottoson pälvis 
Vabariigi Valitsuselt 
elutööpreemia pikaajali-
se ja tulemusliku töö eest 
treenerina purjespordi 
arendamisel. 

“Cramo konteinerid üles sea-
da, wc, vesi ja dušš sisse, et 
purjetajad end pesta saaksid 
ja tualetis käia ning riietuda, 
rohkem meil polegi vaja.” Nii 
väikesed on purjesporditreene-
ri Rein Ottosoni soovid, mille 
täitmisel saaks Leppneemes 
tegutseda tema purjespordi-
kool. Ta on sellest rääkinud 
ka Leppneeme külakoosole-
kul 2008. aastal ja külarahva 
seas oma soovile poolehoidu 
leidnud, aga paraku pole soov 
senini täitunud. Masu tuli va-
hele ja Leppneeme sadam jäi 
noortele purjetajatele kättesaa-
matuks. 

Rein Ottosoni purjespordi-
kool, mis peagi saab 15-aas-
taseks, alustas tegevust pe-
reettevõttena ja on seda täni-
ni. “Mina, mu naine ja poeg 
Taavi,” ütleb Ottoson. Nemad 
kolmekesi moodustasidki pik-
ka aega selle kollektiivi, kelle 
õlule kogu kooli tegevus toe-
tus. 

Õnnelik inimene
Rein Ottoson on ise öelnud, et 
ta on õnnelik inimene – pole 
elus muud teinud kui purjeta-
nud. Ta on Pirital sündinud, 
10-aastaselt purjetama haka-
nud ja teeb seda tänaseni ning 
tähistab sel aastal oma treene-
ritöö 40 aasta täitumist. Va-
litsuselt pälvis Rein Ottoson 
äsja elutööpreemia pikaajalise 
ja tulemusliku töö eest treene-
rina purjespordi arendamisel. 

Taavi Org, tema esime-
ne treener, hakkas esimese-
na Nõukogude Liidus lastele 
purjetamist õpetama. “Minu 
juht ja õpetaja,” ütleb Rein 
Ottoson esimese treeneri koh-
ta. Ka Reinu ema vennad olid 
purjetajad ja jääpurjetajad, kes 
teda sellele alale ei suunanud, 
küll aga tundsid rõõmu tema 
sporditegevusest ja juhendasid 
ning aitasid jääpurjekat ja jah-
ti ehitada. Reinu järel hakkas 
sama spordiala ka tema venda 
köitma, kes sõitis NL-i rah-
vaste spartakiaadil 6. kohale. 
Temast sai rohkem avamere-
purjetaja, kes veel paar aastat 
tagasi purjetas kaugsõidujah-
tidel. 

“Vend, sõbrad, Pirita poi-
sid,” loetleb Rein neid, kellega 
koos sai purjede all merd tund-
ma õpitud. See oli loomulik 
tegevus poistele, kellel kodu 
juures ehitati purjekaid nii Piri-
ta laevatehases kui ka jahtklubi 
töökojas. “Kogu N Liidu sport-
laevad tehti Pirital,” räägib 
Ottoson. Ka Moskva olümpia-
mängude Finnid ja 407-d val-
misid Tallinnas Koplis, kuhu 
Pirita laevatehas enne olümpia-
regatti üle kolis. 

Pühendunud purjetamisele ja treeneritööle

rein ottosoni purje-
spordikool
Alates 1972. aastast laste tree-
nerina tegutsenud Ottosonil on 
olnud nii palju õpilasi, et nen-
de koguarvu ta peast öelda ei 
teagi. Praegu on Rein Ottosoni 
purjespordikoolis 84 noort ak-
tiivset sportlast, neist tüdru-
kuid on 11. Ottoson on koolis 
saanud endale kõrvale noore 
treeneri, oma endise õpilase 
Raivo Randmäe. “Ta on tubli 
4. astme treener, hea eeskuju 
noortele, lõpetanud Tallinna 
Ülikoolis bakalaureuse ja saa-
nud magistrikraadi,” kiidab 
Ottoson.

1. juunil 1997. aastal alus-
tas tegevust Rein Ottosoni pur-
jespordikool. See oli tookord 
esimene Eesti Vabariigi Hari-
dusministeeriumi koolitusloa-
ga tegevust alustav spordikool, 
mille avamisel hakkas purjeta-
mist õppima 30 last. 

“Perekond on tähtis,” rõhu-
tab ta. “Kogu mu karjäärist on 
pool mu abikaasa teene, kes on 
mind algusest peale toetanud.”  
35 aastat abielustaaži on selle 
toetuse kinnituseks.

Purjetamist võib alustada 

treeneri sõnul pärast 2. klassi 
lõppu, 8–9-aastaselt, aga võib 
ka hiljem. “Kunagi pole hilja, 
tähtis on, et laps ise tahaks pur-
jetada,” sõnab Ottoson. Praegu 
on palju ka laste sundimist, va-
nemad püüavad ise lapse eest 
elada. Panevad lapse mitut asja 
tegema ja tulemus on igal pool 
alla keskmise. Teatud ajal, pu-
berteedieas tuleb küll mõnda 
tagant sundida, aga väljalan-
gevust on purjespordikoolist 
vähe. Väiksest peast on juba 
näha, kellele meri meeldib, ja 
see vaevalt et purjetamist jä-
tab, teab kogenud treener.

Purjespordikoolis käib te-
gevus kahel rindel: 1. maist 
septembri lõpuni purjetatakse, 
6 kuud tehakse üldfüüsilist 
trenni.

Purjetamine pole odav 
spordiala, kuid pole ka üle 
mõistuse kallis. Sponsoreid 
leida pole kerge, tunnistab 
treener. Mõned siiski on: Hon-
da Catwees hooldab ja remon-
dib tasuta paadimootoreid, 
Reval Café toitlustab parimaid 
ja aitab jõulupidu korraldada, 
Viimsi vald toetab tiitlivõist-
lustel osalejaid, parematele 

annab toetust ka Eesti Jaht-
klubide Liit ja kellel juba häid 
tulemusi, neid toetab ka EOK 
ning võimalik on saada riiklik-
ku isiklikku stipendiumi. Ül-
diselt on aga kulud lastevane-
mate kanda. Kulusid hoitakse 
kokku spartalike tingimustega 
leppides, üheskoos võistlustele 
reisides jne. 

Purjetamist on ikka saat-
nud kalli ja rikastele kuulu-
va spordiala oreool. Ottoson 
kummutab selle müüdi: laste 
Optimisti saab 1200 euroga. 
Õppemaks on 50 eurot, millest 
lapsevanem saab tulumaksu 
tagasi. Laps saab spordiva-
hendid – paadi, riietuse jm, 
treeneritunnid kogu õpetusega, 
metoodika, saalid ja ujulas pri-
vaatrajal ujuda 4 päeval näda-
las. 

Ottosoni kõige tublim õpi-
lane praegu on olümpialoo-
tus Karl-Martin Rammo, kes 
kaks aastat järjest on pälvinud 
ka Viimsi valla parima mees-
sportlase tiitli. “Olin üle 100 
päeva Karl-Martiniga ära vä-
lismaal treenimas,” jutustab 
Ottoson argipäevatööst. Ära-
olekul asendavad teda treener 

Raivo Randmäe ja poeg Taavi 
Ottoson, kes tegeleb jõutõst-
misega, on aga isa kõrval tal-
le treeneritöös lapsest saadik 
abiks olnud, teisi merel pääst-
nud ja aidanud. Tema teeb Ot-
tosoni õpilastele jõusaaliprog-
ramme ja koostab dieete. 

Treener ja tema 
kasvandikud
Rein Ottoson on töötanud tree-
nerina ka jaapanlaste ja soom-
laste juures. “Jaapanlased on 
kuulekad ja töökad,” jutustab 
ta. “Nagu meister ütleb, nii 
ka on, vasturääkimist pole ja 
et jaapanlase arvamust kuul-
da, selleks peab nendega kaua 
koos olema.”  

Jaapanlased said oma esi-
mese olümpiamedali purjeta-
mises 1996. aastal, kui Ottoson 
nendega töötas. “Ma koolita-
sin rohkem nende treenereid,” 
jääb ta tagasihoidlikuks. “Kuid 
selles medalis võib natuke olla 
ka eestlase abi,” nõustub ta. 

Vennad Tõnisted on Ot-
tossoni seni kõige silmapaist-
vamad õpilased, kahekordsed 
olümpiavõitjad, kolmekordsed 
NL-i juunioride ja kolmekord-

sed täiskasvanute meistrid. 
Treeneri sõnul olid nad head 
trenniskäijad ja tegutsesid paa-
dis nagu üks mees. “Tiitleid 
on neil palju, aga nad on ikka 
jäänud sama lihtsaks, ausaks ja 
usaldusväärseks,” kiidab tree-
ner. Eesti purjetajad on läbi 
aegade koju toonud kokku 4 
medalit, neist 2 on Tõnistete 
saak. Tõnu on nüüd džuudo-
liidu president ja Toomas Eesti 
Jahtklubide Liidu juhatuse ja 
riigikogu liige. Mõlemad on 
toetanud oma treeneri purjes-
pordikooli ja aidanud edenda-
da purjetamist. 

Kuulsaimate kasvandike 
järel on tulnud uued tugevad 
ja lootustandvad noored: Karl-
Martin Rammo, Anne-Mari 
Luik, Lauri Väinsalu. Kaks 
esimest on olümpiamängude 
kandidaadid, Karl-Martin kan-
didaat nr 1. Nemad ja Georg 
Haud on Ottosoni kooli kõige 
silmapaistvamad kasvandikud, 
tema enda ja Randmäe õpila-
sed. “Kooli parimad on Viimsi 
vallast,” täpsustab ta. 

Viimsi võimalus
Rein Ottoson kiidab Viimsit 
– kooli head ujulat, pallisaale, 
jalgpalliväljakut, väikese kooli 
korvpallisaali ja soodsaid ren-
dihindu, mis on odavamad kui 
Tallinnas. Kui veel ka kooli 
staadion valmis saaks, ootab 
treener pikisilmi. Viimsist käib 
Rein Ottosoni purjespordi-
koolis 26 aktiivset last. “Kes 
Viimsis sporti tahab teha, see 
saab,” arvab treener Ottoson, 
kes talvel puhkab vaid laupäe-
viti, suvel aga peab normaal-
seks seda, kui kahe kuu jook-
sul ühe vaba päeva saab. 

Treener rõhutab kõrgha-
riduse tähtsust oma spordiala 
juures. “Keskharidusega ini-
mest ma tippu ei aita, sel pole 
mõtetki,” on ta resoluutne ja 
loetleb purjetajaid, kel lisaks 
headele sporditulemustele on 
ka kõrghariduse diplom. “Ma 
ei võta oma südametunnis-
tusele seda, et inimene tuleb 
olümpialt ja tal pole midagi 
edasi teha. Peab olema variant, 
kuhu edasi minna,” on Ottoson 
kindel.  

“Mulle väga meeldiks, kui 
Leppneeme saaks purjespordi-
kooli teha,” jõuab ta taas oma 
unistuse juurde. Mere äärest 
on tema sõnul alati häid purje-
tajaid tulnud ja ta usub, et nii 
on ka tulevikus. Kirovi kaluri-
kolhoosil oli oma purjespordi-
kool, olid tublid purjetajad, kes 
olid kalurikolhooside spartaki-
aadidel parimad. See on valla 
tahe, et purjetamine siin kes-
taks, arvab ta. Viimsis on palju 
lapsi, kelles purjetamine võiks 
kasvatada elutarkust ja õpetaks 
võitlema loodusega, teab tree-
ner. “Mida rohkem on lapsed 
looduses, seda tugevamad nad 
on,” lausub treener, kes tunneb 
rõõmu sellest, et tema käe all 
õpivad purjetamist juba tema 
õpilaste õpilaste lapsed.               

Annika Poldre

40 aastat treeneritööd tõi rein ottosonile elutööpreemia. 
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Kodu maa
Maid on maailmas erinevaid, kuid iga inimese 
jaoks on ikka ja alati mõni paik, kus ennast hästi 
ja koduselt võib tunda. Meie, eestlaste jaoks on 
selleks meie kallis eestimaa. See on maa, kus on 
meie kodud, see on maa, mis on meile armas.

Eesti Vabariigi aastapäevaga seoses on põhjust mõelda 
taas meie ootustest ja lootustest. Seda päeva on ehk natuke 
vale nimetada meie kodumaa sünnipäevaks, sest eestlaste 
kodud on olnud sellel maal palju aegu enne, kui meie oma 
riik tekkis. See on olnud juba mitmeid tuhandeid aastaid 
eestlaste kodude maaks, sõltumata sellest, milline on ol-
nud võim, kes on tahtnud nende kodude üle valitseda.

Vabas riigis on võim meie endi käes, me saame olla pe-
remehed oma kodus. Kuidas me aga seda oskame hoida? 
Kuidas oskame seda võimalust kasutada selleks, et Eesti-
maa õitseks ja oleks meie kodu, et raha ei oleks see, mis 
meid sellelt maalt eemale viib?

Nii nagu ikka, saame me paljudest asjadest paremini 
aru siis, kui oleme eemal, kui vaatame asja mingi uue nur-
ga alt. Minu eemalolek kodust kestab hetkel pool aastat, 
millest pool on möödas, teine pool alles ees. Kuid selle 
esimese poole jooksul on minus selgeks saanud see, kui 
oluline on minu jaoks elamine Eestimaal, sellel maal, kus 
on minu kodu. 

Olen üles kasvanud väikeses külas Läänemaal, kus 
minu vanemad olid sisserändajad, sealt Tallinnasse ülikoo-
li läinud ja niimoodi rännanud mööda Eestimaad. Kolm ja 
pool aastat tagasi, kui tee mind Viimsisse tõi, ei osanud ma 
küll arvata, et see koht mulle nii armsaks saab. Aga nüüd 
siit teiselt poolt maailma vaadates võin öelda, et Viimsi on 
mu kodu, mis ootab mind, või õigemini kuhu naasmist ma 
ootan.

Ja just sellest olen ma mõistnud, kui oluline on kodu 
ja see maa, kus kodu asub. Seal on kõik nii tuttav ja ko-
dune – loodus on tuttav ja maa on tasane, ilm on vahel 
soe ja vahel külm, kuid need asjad selle maa just võlu-
vaks teevadki. Vähemtähtsad ei ole ka inimesed – need 
toredad kaaslased, kellega koos oma elu kodumaal kor-
raldada. Kuid kallid Eestimaa inimesed, märgakem teisi 
enda kõrval! Jah, ma saan aru, et edu on tore asi, kuid kui 
see saavutada teistest mitte hoolimisega, siis võib see jää-
da üürikeseks. Seepärast on oluline, et püüdleksime edasi 
üheskoos ja ühiste eesmärkide nimel, hoiaksime kokku ja 
toetaksime üksteist – vaid nii saame me olla hea pererah-
vas oma kodus.

Tundkem rõõmu vabariigi aastapäeval Eestimaast ja 
eestlaseks olemisest, sest see on imeline ja suur kingitus 
meile. See, et meie nii väikese rahvana võime ise omal 
maal enda elu korraldada, on suur võimalus näidata ka 
muule maailmale, et me oleme tublid ja toimekad, armas-
tame oma maad ja elu, mis meil siin on.

Ja lõpetuseks, mõelgem J. F. Kennedy sõnadele: “Ärge 
mõelge, mida riik saab teha teie heaks, vaid mõelge, mida 
teie saate teha riigi heaks!”

Head vabariigi aastapäeva!
Mikk Leedjärv

See projekt on väga am-
bitsioonikas ja idee ning 
algatus tuli noortelt, kes 
juba aasta aega olid Külli 
Talmarit selle jutuga kiu-
sanud, kuni lõpuks Külli 
ütles saatuslikud sõnad: 
“Teeme ära!“ 

Töö on olnud ränk ja treenin-
gute käigus on olnud nii sini-
seid silmi, väänatud jalgu kui 
ka veriseid ninasid, kuid see 
kõik ei loe päeva lõpuks mi-
dagi! Loeb vaid see, et noored 
teevad oma asja OMA moodi! 
TE LIHTSALT PEATE SEDA 
NÄGEMA!!!

osalejate arvamusi
Kui “Grease” suudab ühendada 
nii paljusid noori, peab selles 
midagi võimsat peituma.

- Kõige toredam muusikal mu
elus! Tantsida on nii mõnus!
- Selles lavastuses on roh-

kelt kuumi poisse, tüdrukuid 
ja emotsioone, rohkem kui te 
arvata oskate.

- “Grease” on meie endi hin-
gest ja vaimust vürtsitatud la-
vastus, kus kõik näitlejad, tant-
sijad ja lauljad annavad endast 
100% või enamgi. Ja mis kõige 
tähtsam – me armastame seda, 
mida teeme, ning hoolime üks-
teisest väga. Võimas lavashow 
läbipõimunud muusikast, nal-

oSALiSed
l Sandy – Liis Rebane
l Frenchy – Liisa Johanna 
Viikna
l Jan – Eeva-Liisa Puidet
l rizzo – Mari-Liis Rahumets
l Marty – Triin Rebane
l danny – Oliver Orumets
l Kenickie – Oliver Loit
l roger – Mattias Varem
l Sonny – Karl Koost
l doody – Kenneth Muuli
l Patty – Liina Ariadne 
Pedanik/Sandra Ruul
l eugene – Martin Siimann
l Vince Fontaine – Oliver 
Rauam
l Miss Lynch – Kati Koost
l Cha-Cha digregorio – 
Mari Marta Makarov
l Johnny Casino – Harri 
Ausmaa
l Tantsijad: Marten 
Randma, Margit Praks, 
Tanel Pappel, Kadri Haagen, 
Lisette Puhalainen, Hannes 
Lember, Riivo Kallas, 
Angela Pechter, Liina Viik, 
Joonas Tuul, Rain Rebane, 
Arlo Talmar, Jüri Asper, 
Cathy Põldar, Sander Mikk, 
Kristiina Klesman
l Juhendajad: Külli Talmar, 
Ita-Riina Pedanik, Maido 
Saar,  Andrus Kalvet, Lauri 
Pihlak, Kaja Koost, Merike 
Hindreus, Kairi Nahkur
l Kaasa teeb Viimsi Kooli 
Noortekoor

12. novembril 2011 algas 
enn ja Sirje Teimanni reis 
Lõuna-Aafrikasse, mis
kestis 30. novembrini 2011. 

Enn Teimann on VPÜ foto-
ringi juhendaja, kes tegi seal 
suure hulga värvilisi fotosid. 
26. jaanuaril avati Randveres 
tema esimene personaalnäitus 
Aafrika loomadest. Fotod on 
prinditud lõuendile ning mõju-
vad lausa maalidena.

13. veebruaril olid nii Enn 
kui ka Sirje Teimann Randvere 
Päevakeskuses, et jagada oma 
reisimuljeid. Reis kulges len-
nukiga Tallinnast läbi Frank-
furdi Kaplinna. 

Kaplinn on kontrastide linn. 
Eriti ilus oli sadamapiirkond 
Waterfront – ajalooline paik 
Kaplinna dokkides. Õhtusöök 
toimus restoranis, kus esitati 
põnevat trummišõud. Siis tuli 
ekraanile Hea Lootuse neem, 
kus kohtuvad kaks  ookeani – 
India ja Atlandi ookean. Küll 
olid ilusad need Aafrika ping-
viinide kolooniad oma täpiliste 
kõhtudega pingviinidega!

Edasi tuli Oudtshoorn, 
mida peetakse maailma jaa-
nilinnukasvatuse pealinnaks. 
Ennul õnnestus seal isegi jaa-
nalinnu seljas istuda, millest 
ka pilt oli tehtud. Teekond 
jätkus Knysna linna, mida ni-
metati ka Aedade Tee Pärliks, 

Reisimuljeid Aafrikast

mille kaldapealne oli asutatud 
paljude käsitöö- ja kunstipoo-
didega. Ekraanil jooksid sel-
ged, ilusad pildid – tutvustati 
khoisani hõimu tavasid ja tra-
ditsioone. Saime teada, et ka 
Nelson Mandela on khoisani 
hõimu liige. Meelde jäi veel 
vaadatust suulude küla – sealt 
leiab ehtsat Lõuna-Aafrika 
hõngu. Väga huvitav oli ka St 
Lucia järv, kus oli krokodillide 
jt veeloomade piirkond. 

Svaasimaa – Krügeri Rah-
vuspark – sõit kulges lahtiste 
maasturitega. Rahvuspargi uh-
kuseks on viis vägevaimat loo-
ma oma loomulikus elukesk-
konnas, need on lõvi, leopard, 
elevant, ninasarvik ja pühvel. 

Lõuna-Aafrika kirdeosas 

asuva Johannesburgi nime 
võiks tõlkida ,”Kus päike tõu-
seb”. Johannesburgi areng al-
gas koos kulla leidmisega 125 
aastat tagasi.

Cullinani maailmakuulus 
teemandikaevandus. Tänapäe-
valgi töötavas kaevanduses teh-
ti ekskursioon. Reis lõppeski 
Johannesburgiga.

Aga sellega meie reisiõh-
tu veel ei lõppenud. Randvere 
Päevakeskuse juhataja Aime 
Salmistu hakkas rääkima oma 
hiljutisest reisist Punase mere 
äärde – Hurghadasse. Eestis te-
leviisorist nähtu põhjal oli Egip-
tuses olukord pingeline ja sinna 
ei soovitatud reise ette võtta, 
aga turismilises Hurghadas oli 
olukord rahulik. Aime jaoks 

oli see reis teistkordne. Esimest 
korda viibis ta seal 2006. aastal, 
siis reisis ta ka Luxorisse. Nägi 
Karnaki templit ja Kairos püra-
miide ning nautis õhtuses kõr-
bes unustamatut kõrbetaevast 
ja sõitu kaameliga. Seekord vii-
di neid reisirühmaga Hurghada 
ringreisile – hotellide- ja turis-
tide linna. Turismist sealsed 
kohalikud elatuvadki. Ekraanil 
vaheldusid huvitavad erineva 
kujuga Punase mere kalad, ko-
rallid ja siilikud. 

Ühel päeval tuli nende ho-
telli suur bussitäis araablasi 
Kairost. Kõik sõbralikud ja 
naeratavad, pealaest jalatalla-
ni kaetud tumedate riietega, 
laubale tõmmatud mustades 
rätikutes. Neid oli näha ka järg-
misel päeval rannas – riietes ja 
ettevaatlikult jalgu merre kast-
mas. Riideid ei luba nende usk 
avalikus kohas ära võtta, aga 
ühel Araabia naisel oli kange 
tahtmine esimest korda elus 
vette minna. Ja mis tal siis üle 
jäi, läkski koos riietega ja üritas 
ujumagi õppida. See õnnestus 
Aimel ka pildile jäädvustada.

Oli seegi reis unustama-
tuks mälestuseks, millest meie 
kõik osa saime.

Õhtu lõppes kohvilaua taga 
kuuldu-nähtu üle arutades. Mõ-
nelgi meie seast tekkis soov 
neid kohti ise külastada. 

Helle Tomingas

enn ja Sirje Teimann Lõuna-Aafrikas.  

Maailmakuulus “Grease” 
Viimsi Kooliteatri noortelt

jast ja armastusest. Asi, mis 
kedagi külmaks ei suuda jätta.

- Meeldib naisi tõsta!
- Noorusliku puudutusega  

muusikal, kust ei jää kohe 
kindlasti puuduma huumor ja 
kübeke armastust.

- Seltskond ja kõik muu suu-
repärane, jääksin igatsema! 
TUBLI TÖÖ SÕBRAD!

- Viimsi Kooliteater on üks 
parimaid asju, mis minuga juh-
tunud on!

- “Grease” – energiline, noo-
ruslik, täis ootamatusi ja põne-
vust! Kõik vaatama!

See on ikka päris hull lugu 
küll, lausa nii hull, et sellepä-
rast tasub kindlasti 25., 26. ja 
29. veebruaril ning 1.,2. ja 3. 

märtsil kell 18.00 Viimsi Koo-
li aulasse tulla. Ning sedagi on 
tore teada, et etendus on tasuta! 

Kohti saab broneerida te-
lefonil 623 5143 või e-posti 
aadressil margit.vosu@viimsi.
edu.ee, sest siis satute istuma 
parimatele kohtadele meie koo-
liteatris!

Harri Ausmaa

Lavastus ühendab noori. 

Kõik annavad endast parima.
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Mis paat see on – 
klinkerplangutu-
sega paat
Tänapäeva inimene mõtleb paatidele mõeldes 
eelkõige ikkagi alusest, mis ehitatud erinevate 
plankude kokkuliitmise teel. eestis võeti säära-
sed, mitte enam ühest puupalgist välja tahutud 
paadid kasutusele arvatavasti rauaajal, kui mu-
jalgi Põhja-euroopas levis klinkerplangutus.

Klinkerplangutuse puhul asetsevad puuplangud servapidi 
üksteise peal ja on ühenduskohalt omavahel kokku nee-
ditud. Neetimine on ka põhjuseks, miks säärast paadiehi-
tusviisi varem kasutada ei saanud. Polnud ju enne kusagilt 
võtta neetimiseks vajalikke raudneete. Uuendus oli kind-
lasti oluline, sest niimoodi sai paatide kuju ja suurust juba 
rohkem varieerida. Kui varem seadis puupalgi suurus ja 
pikkus ehitatava paadi mõõtmetele oma jäigad piirangud, 
siis plangutuse abil saab ehitada juba suuremaid ja mere-
kõlbulikemaid aluseid.

Koos klinkerplangutusega hakkasid tekkima ka täna-
päevasemad paaditüübid. Kalal hakati käima suuremate 
paatidega. Merre sai lasta pikemaid võrke, sest suuremale 
alusele sai korraga rohkem kala peale võtta. Oluline on 
ka purje kasutuselevõtt, mida hakati merepaatidel kasu-
tama. Kasvasid alustega läbitavad vahemaad, paranesid 
inimeste liikumisvõimalused ning klinkerplangutuse abil 
hakati ehitama ka laevu. Hoolimata nendest uuendustest 
ei kadunud kusagile ka eelmistes Viimsi Teatajates tutvus-
tatud ruhe ja haabja tüüpi paadid, sest kuna klinkerplan-
gutusega aluse tegemine nõuab suuremaid tehnoloogilisi 
oskusi ja hädavajalik on rauast neetide olemasolu, siis 
säilisid ühepuupaadid edukalt rannalähedasteks sõitudeks 
ning siseveekogudel liiklemiseks. Klinkerplangutuse abil 
valmistati Eestis nii kala- kui ka reisipaate veel kuni I 
maailmasõja lõpuni. Alles siis hakkasid Põhja-Eesti ärk-
sa vaimuga paadimeistrid (näiteks Aksbergide suguvõsa 
Aksi saarel) kasutama siledat välisplangutust. 

Kellel paatide vastu sügavam huvi, võib külastada 
Rannarahva Muuseumi näitust “Paadi elu”, kus väljas eri-
nevaid paate ja paatidega seotud huvitavat infot. Rohkem 
infot veebiaadressil www.rannarahvamuuseum.ee. 

Maivi Kärginen

Klinkerplangutus (Vello Mässi raamatu “Muistsed laevad, 
iidsed paadid“ järgi). 

Pärast seda, kui vene 
keiser Nikolai oma pere-
ga oli hukatud, valitses 
Tallinnas suur segadus. 

Paksust Margareetast olid van-
gid lahti lastud ja torn põlema 
pandud. 1918. aasta veebruari 
lõpul, kui meri oli jääs, läks 
rida laevu Keri majaka juurest 
ida poole, mõned laevad jäid 
aga Kerist ida poole seisma. 
Ka jäämurdja Jermak liikus 

LAeVriKK ArHiiViKAPiST

Kui Eesti Vabariik kuulutati 
Aksi saarel välja

Viktoria ja Selma Aksberg sõidavad tühjade kalakastidega linnast 
Viimsisse Suurevälja sadamasse. Tähelepanelik vaataja näeb taga-
plaanil ajastu märki – Tallinna lahes seisvat sõjalaeva. 

Paat Wea Aksi Madise rannas Sepapaja neemel. Numbrimärk 
paadil – Wrangel  N 275 – on veel kirillitsas. esiplaanil on näha Aksi 
Madise kividega toestatud puust paadisild. Wea oli üks Aleksander 
Aksbergi kuulsamatest paatidest, mis valmis 1915. aastal ja müüdi 
1917.–1918. aastal. Arvatavasti valmistub perekond koos külaliste 
ja lastega pühapäevaseks väljasõiduks. Vasakul seisab gustav 
Aksberg, kajutiukse ees on paadimeister Aleksander (valge särgi 
ja vestiga) ja ta naine rosine. Põlvpükstes heleda peaga poiss võib 
olla 8-aastane Harald.

LAeVriKK ArHiiViKAPiST
rannarahva Muuseumi 
arhiivikappides on seits-
me luku taga üsna hu-
vitavaid kirjutisi, millest 
laiem avalikkus suurt mi-
dagi ei tea. Tahaksime 
edaspidi kapiust natuke 
praotada ja põnevamaid 
kirjatöid ka teistele luge-
da anda. Viimsi Teataja 
on selleks lahkelt lehe-
ruumi lubanud.

Rubriigi pealkirja sele-
tuseks natuke etümoloo-
giat. Laevrikk on Põhja-
Eesti vaste sõnale haakrik, 
mis  tähendab hukkunud 
laevade vara, mis meri 
on randa ajanud, laiemalt 
– igasugust mereaju. On 
huvitav kokkusattumus, et 
sõna haakrik on seotud ka 
Aksi saare nimega.  Nimelt 
seostatakse mõlemaid va-
nasoome sõnaga haakse, 
mis tähendab paati. Haa-
krik tuleneb tänini kasutu-
sel olevast soome sõnast 
haaksirikko – laevahukk.

Nüüd Aksist veidi konk-
reetsemalt. Hiljuti ilmunud 
raamatus “Aksi – mereriik 
Tallinna külje all“  on ära 
trükitud kümmekond  paa-
dimeister Harald Aksbergi 
kirjutatud artiklit ja mäles-
tust ta kodusaarest. Kuid 
muuseumi arhiivis leidub 
veel mitmeid tema se-
ni avaldamata kirjutisi ja  
edaspidi saavad ka lehe- 
lugejad nendega tutvuda. 

Eesti Vabariigi aasta-
päeva ajal sobib koos Ha-
rald Aksbergiga 96 aasta 
taguseid suuri ajaloosünd-
musi meelde tuletada ja 
teada saada, kuidas need 
ühelt Põhja-Eesti väikesaa-
relt paistsid. Fotosid jää-
retkest muuseumis kah-
juks ei ole, kuid kaks Aksi
fotograafi August Luus-
manni ülesvõtet aitavad 
1917.–1918. aastate väike-
saare miljöösse sisse elada. 

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum

nende juures ja ajas korstnatest 
paksu musta suitsu välja. Siis 
oli näha mitme päeva jooksul 
inimesi jääl kõndimas, kes 
läksid laevade poole, mõned 
küsisid ka öömaja Aksi saarel. 
Ühel õhtul tuli umbes viisteist 
inimest, mehi ja naisi, kes pa-
lusid öömaja. Muidugi kardeti 
ka natuke – kes teab, mis revo-
lutsioonimehed teevad. Kuid 
öeldi ikkagi: “Kui olete rahu-
lik rahvas, anname heameele-

ga öömaja, sest öösel külmute 
jääl surnuks.” Tuba oli soe ja 
neile tehti süüa nii õhtul kui ka 
hommikul. Oli ju saare kirjuta-
mata seadus, et põgenik, reisi-
line või merehädaline ja tuule-
paastus olijad kutsuti sööma ja 
tehti magamisase ööbimiseks. 
Jaapani Mats oli tulnud lin-
nast Aksi saarele revolutsiooni 
eest peitu ja ütles: ”Minul on 
nii kange pistul, mis laseb läbi 
metsa ja mina ei maga!” Mats 
elas oma perega meil. Hommi-
kul läks rahvas jälle jääle laeva-
de suunas, mis asusid umbes 15 
kilomeetrit-versta meist eemal.  

1918 tegi mu isa Aleksan-
der koos paari töömehega paa-
ditöökojas paati. Kuna laudu 
oli võimatu osta, saeti neid 
sealsamas palkidest pukkidel, 
üks mees ülal ja teine, vist Ju-
han Koit, all. Paar nädalat pä-
rast vene laevade minekut oli 
tore kevadine päikesepaiste-
line ilm ja lauasaagimine käis 
täie hooga. Keegi oli käinud 
Prangli poes ja rääkis lauasaa-
gijate juures, et kahe nädala 
eest kuulutati Tallinnas välja 
Eesti Vabariik. Joosep Oberg 
(organist Hugo Lepnurme onu 
Tsitre külast, toim.), meie isa 
eluaegne sõber ja töömees, tu-
line Eesti rahvuslane, oli saega 
üleval palgil ja taipas silma-
pilkselt sündmuse suurust. Ta 
hüüdis mitu hurraad ja hüppas 
üleval palgil õhku, nii et ta 
puukingade klobin kostis üle 
saare. Õhtul oli söögilauas pal-
ju rääkimist. Töömeeste seas 
olid ka põgenikud, kes ela-
sid meie juures, nagu Jaapani 
Mats – Madis Härm, muhulane 
ja Naissaare väimees ning tei-
ne Naissaare väimees, saarlane 
Juhan Koit. Need mehed olid 
head jutumehed. Mäletan, et 
Kaguotsa Jaan oli just jäält 
hülge lasknud, millest ka mei-
le oma osa liha andis. See oli 
alati suur pidulik sündmus, kui 
hülgeliha laual oli, ja seekord 
veel eriti eriline.

 Harald Aksberg



23. veebruar 2012  7

Fotod lummavast 
Islandist 
14. veebruaril avati rannarahva Muuseumi pöö-
ningukorrusel Alari Kivisaare fotonäitus “islandi 
lummuses“. 

“Iga fotograaf tahab näha oma pilte suurelt, mitte ainult 
arvutiekraanil,” ütles Kivisaar näitust avades.

Fotod Islandi loodusest on jäädvustatud 2010. aasta 
juunis, kui Alari Kivisaar koos sõpruskonnaga, kelle seast 
enamik olid fotomehed, reisis kaks nädalat saareriigis. 
Reisil tehtud fotode hulka Kivisaar ei teagi, tema sõnul oli 
pilte lõpuks kokku päris palju ja kõvasti sai neid ka kus-
tutatud. See oli Kivisaare teine reis Islandile ning näitusel 
on ka osa esimese reisi fotosid. Teise reisi kohta rääkis 
fotomees, et sõidu eesmärk oligi minna pilte tegema. “Me 
ainult pildistasime. Polnud aega magadagi, klubides ei 
käinud, šoppama ei sattunud, mingit niisama lebotamist ei 
olnud, söömiselegi kulutasime minimaalselt aega,” jutus-
tas Kivisaar vaimustusega. “Nii lahe maa, pakub tohutult 
palju,” lisas ta. 

Reisi eeltööd olid kodus tehtud, teada olid kohad, kuhu 
pildistama minna. “Aga see, mis mõttega lähed, pole see, 
mida tegelikult saad,” lisas fotomees. 

Viimsis on üles pandud vaid maastikufotod. Lindudest 
võiks teha teise näituse, arvas ta, sest linde on saarel palju 
ja nad on väga julged. 

Islandi reisist on Kivisaarel ilmunud ka 2011. aastal 
raamat “Islandi lummuses ehk paranemise märke pole”. 

VT

Fotonäituse avamisel võttis Alari Kivisaar kätte lumekausi, 
mis harmoneerus fotodel olevate maastikega. 

Järelkajana eelmises 
Viimsi Teataja numbris 
ilmunud artiklile kelgu-
koertest on minu käest 
küsitud, mida need koe-
rad vabal ajal teevad. 

Nagu koertele kohane, armas-
tavad ka Siberi huskyd vabal 
ajal süüa, puhata ja mängida. 
Mängimisega seoses tulevad 
mulle kohe silme ette pildike-
sed kelgukoerte hullamistest, 
mis on pisut teistlaadi kui ta-
valistel koertel. 

Kel soov ja tahtmine kel-
gukoerte hingeeluga nende 
endi pilgu läbi lähemalt tut-
vust teha, soovitan lugeda Jack 
Londoni loomajutustust “Ürg-
ne kutse”. Nii tõetruult koera 
silmade läbi antud kirjeldusi 
on üllatav lugeda inimkeelde 
panduna!  

Tänapäeval ei ela kelgu-
koerad enam nii karmides olu-
des ja nendevahelised suhted 
ei nõua sedavõrd karmi klaari-
mist. Sellegipoolest, oma män-
gudes tegeletakse tihti siiski 
reaalse võitluse imiteerimise-
ga. Tavaliselt laseb mängule 
kutsuja ennast sirgetest esijal-
gadest alla nii, et pea on all ja 
tagumik jääb urvakile, endal 
silmad põlemas. Saba lehvita-
misega antakse märku, et tege-
mist on heade kavatsustega ja 
aeg-ajalt tehakse esikäppade-
ga põrkamise moodi liigutusi. 
Teisel koeral või koertel jääb 
nüüd omakorda võimalus ot-
sustada, kas mänguga kaasa 
minna või taanduda. 

Kutse vastuvõtmise mär-
giks laseb ka teine koer ennast 
esikäppadest alla ja esialgu va-
ritsetakse teineteist põrgatuste 

Kelgukoerte mängudest

saatel mõnda aega. Siis järg-
neb tavaliselt ühe vastasteks 
kehastunud võitlusmängulise 
rünnakut imiteeriv sööst, mida 
teine osapool tsitaadist tutta-
val moel kerge kõrvalepõike-
ga pareerib. Mängu iseloom 
seisnebki selles, et hüpatakse 

üles teineteisele vastu, otsekui 
üritades mängupartnerit rinna 
või õlaga rammides tasakaa-
lust välja viia või proovitakse 
vastase jalga näksata. Kõik toi-
mub täpselt nii, otsekui oleksid 
koerad ise raamatut lugenud 
ja etendaksid pealtvaatajatele 
jutustusest juba tuttavat stsee-
ni ikka uuesti ja uuesti. Kam-
bakesi allajääja tuuseldamist 
harrastavad Siberi huskyd aga 
tänini. Kujutlusvõimet on sel-
les mängus samuti küllaga, 
kuna erinevaid variatsioone 
hüpetest, põigetest, sööstudest, 
tasakaalu otsimisest ja isegi ta-
gumikuga puksimisest on sel-
les koeramängus suur annus. 
“Targema otsaga” armastab 
see tõug liigikaaslasi ja vahel 
ka inimesi müksida aga küll – 
talvel libedaga on nii mõnigi 
koeraomanik peputõukega öö-

Mängides imiteerivad kelgukoerad võitlust.

Plaadi 
STRAND...RAND II 
esitluskontsert-
salongiõhtu  
8. märtsil kell 19 
Rannarahva Muuseumis

KeLguKoerAd ooTAVAd
Kelgukoerte sõidud Viimsi 
Vabaõhumuuseumis: 24.02 
kell 12–16. Kui koos sõidule 
minna ei õnnestu, meeldib 
koertele väga teiega “jut-
tu rääkida” ning võite koos 
isegi laulda proovida. Loo-
mulikult meeldib koertele
pikk pehme pai! Lisainfo 
kelgukoerte sõitude kohta 
täineb jooksvalt muuseumi 
kodulehel www.rannarah-
vamuuseum.ee. 

bikuid kuulama saadetud. 
Loomulikult ei puudu kel-

gukoerte mängudest lihtne 
teineteise tagaajamine, sabast 
sikutamine ja tagaaetava ma-
hatõmbamine. Selles mängus 
etendub aga juba hoopis jahipi-
damine ja eriti sel juhul, mil ta-
gaaetav juhtub olema väiksemat 
tõugu koer kui Siberi husky. Sel 
juhul ajab meie vilgas ja kiire 
kelgukoer oma ohvrit niikaua 
taga, kuni õnnestub ta kas keha-
ga rammides, saba olemasolul 
sealt sikutades või osava käpa-
tõmbega tagaaetav tagumistest 
jalgadest maha niita. Kukkuja 
teeb seejuures tänu suurele hoo-
le tavaliselt maapinnal mitu tii-
ru ja seetõttu ongi selle mängu 
nimi “rullimine”.

Viljar Krohv
Kelgukoerarakendi juht 

www.occhilupo.ee

Tule PerePäeVALe Viimsi 
Vabaõhumuuseumisse!
24. veebruaril kell 12:00-17:00. Päev kogu perele!
l Vastlakombed, meisterdamised ja mängud
l Kelgusõit ja jääkarussell
l Kingu talu perenaine valmistab soolaube ja pannkooke, soe 
tee sinna juurde
l Restoran/kohvik Roots pakub hernesuppi ja vastlakukkleid
l Reservkorpus tutvustab oma toimetamisi ja tooteid
l Kelgukoerad ootavad pai ja teevad soovijatele sõitu
l Õnneloos – iga loos võidab
l Soojalt riidesse! Kaasa kelgud, suusad ja hea tuju! 
l Sissepääs Viimsi Vabaõhumuuseumisse perepäeval TASUTA!

ESINEVAD:
Sofia Joons: laul, hiiukannel, viiul, 
poogen-gusli
Meelika Hainsoo: laul, viiul
Robert Jürjendal: kitarr
Mall Ney: harmoonium

Pileti hind: 7 eurot. Kohtade arv on piiratud!
Laudade broneerimine ja piletite müük telefonil 606 6941 või 
e-posti aadressil ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Avatud hõrgutiste kohvik!
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Mäesuusatamine võib kindlustusseltsi silmis olla kõrgendatud 
riskiga tegevus, mis vajab lisakindlustust 

MidA MediTSiiNiAbi KiNdLuSTuSe PuHuL TäHeLe PANNA?
l Meditsiiniabi- ehk tervisekindlustus on mõeldud kulude hü-
vitamiseks, kui kindlustatu reisil ootamatult haigeks jääb või 
õnnetusse satub. Pööra tähelepanu meditsiiniabi kindlustu-
se kindlustussumma suurusele, mis peaks katma sinu võima-
liku haigestumise kulud reisil olles. Kindlustussumma suuruse 
pakub välja kindlustusselts: sõltuvalt seltsist võib see olla kas 
lepingus juba kindlaks määratud või saad valida paari-kolme 
summa vahel. 
l Pööra tähelepanu sellele, mida kindlustus hüvitab. Üldjuhul 
hüvitatakse vältimatu arstiabi, sh omavastutustasud (nt arsti vi-
siiditasu, haiglas viibimisel voodipäevatasu) ning hädavajalikud 
arsti määratud ravimid, samuti uuringud, haiglaravi ning haige 
transpordikulud välismaal ja sealt koju. Kui sul on ka Euroopa 
ravikindlustuskaart, siis neid kulusid, mis hüvitatakse Euroopa 
ravikindlustuskaardi alusel, kindlustus ei hüvita. Vaata ka seda, 
kas ja millises ulatuses hüvitatakse reisi pikenemise kulud, kui 
pead haiglas viibima. 
l Pööra tähelepanu sellele, mida kindlustus ei hüvita. Medit-
siiniabi kindlustuse eesmärk on aidata sind haigestumise või 
õnnetusjuhtumi puhul, kuid kindlustuslepingus on alati loet-
letud ka välistused, mille puhul hüvitist ei maksta. Välistuste-
na võivad olla kirjas näiteks plaaniline ravi, kroonilise haiguse 
ägenemine, õnnetusse sattumine joobeseisundis. Ka ei hüvita 
kindlustus üldjuhul kahju, kui mäesuusatamisel juhtus sinuga 
õnnetus väljaspool märgistatud ehk ametlikke nõlvu või suu-
saradasid sõites.  
l Kui sinuga peaks reisil õnnetus juhtuma või haigestud, võta 
esimesel võimalusel ühendust oma kindlustusseltsiga. Kui mak-
sad arstiabile kulunud summad esialgu ise kinni, hoia tšekid ja 
arved alles, sest kohustus oma kulusid tõendada on sinul.

Kui sõidad välismaale 
suusareisile ja plaanid 
kindlustuse sõlmida, tasub 
teada, et mõned seltsid 
pakuvad kaitset mäesuu-
satamisel juhtuda võivate 
õnnetuste vastu meditsii-
niabi kindlustuse põhi-
paketi sees, kuid paljude 
seltside puhul tuleb see 
kaitse eraldi juurde osta. 

Seetõttu on oluline võrrelda 
erinevate seltside meditsiiniabi 
kindlustuse tingimusi ja need 
enne valiku tegemist põhjali-
kult läbi lugeda. Nagu öeldud, 
on üsna paljud kindlustusseltsid 
oma meditsiiniabi kindlustu-
se tingimustesse kirja pannud, 
et kui reisi jooksul tegeletakse 
mäesuusatamise või lumelaua-
ga sõitmisega, tuleb seda kind-
lustusavaldusel eraldi märkida, 
et kindlustuskaitse kehtiks ka 
suusatades juhtunud õnnetuste-
le. Teisisõnu: tuleb juurde osta 
lisakindlustuskaitse ning selle 
eest eraldi maksta. 

Samas leidub seltse, kes 
pakuvad tavareisikindlustuse 
puhul kaitset mäesuusatamisel 
juhtuda võivate õnnetuste eest 
ja eraldi lisakindlustust juurde 
osta ei ole vaja. Ka juhul, kui 
sul on krediitkaart ja sellega 
pakuti kaasa reisikindlustus, 
siis loe tingimused enne suus-

areisile sõitmist läbi: kas kind-
lustuskaitse kehtib ka mäesuu-
satamisel juhtuda võivatele 
õnnetustele või ei.  

Hoolega tuleb tingimusi 
lugedes tutvuda välistustega – 

millistel juhtumitel selts ei pea 
sulle kahju välja maksma. Ka 
välistused on seltsiti erinevad.

Millist kasu saab Euroopa 
ravikindlustuskaardist?

Enne, kui kindlustuslepin-

gut sõlmima hakkad, mõtle – 
ehk piisaks sulle hoopis Euroo-
pa ravikindlustuskaardist, mille 
saavad Eesti Haigekassas kind-
lustatud tasuta taotleda. Euroo-
pa ravikindlustuskaart annab 
sulle õiguse vajaminevale ars-
tiabile Euroopa Liidu riikides 
ja mõnes liitu mittekuuluvas 
riigis.  

Euroopa ravikindlustuskaar-
di olemasolu ei tähenda siiski 
seda, et kui peaksid vajama ars-
tiabi, on kõik tasuta. Sul tuleb 
üldjuhul maksta patsiendi oma-
vastutustasud (visiiditasu, haig-
las viibides voodipäevatasu 
jne) asukohamaa tariifide järgi.  

Need summad on riigiti 
erinevad, ulatudes mõneküm-
nest mitmesaja euroni. Samu-
ti ei kata kaart riikidevahelise 
transpordi kulusid. Selle kohta, 
kui suured võivad olla arstiabi 
puhul omavastutustasud näi-
teks Soomes, Rootsis või Aust-
rias, saad infot Eesti Haigekas-
sa kodulehelt www.haigekassa.
ee/kindlustatule/arstiabi_val. 
Selle info abil saad otsustada, 
kas sulle on jõukohane maksta 
omavastutustasud oma taskust 
või tuleks kaaluda meditsiini-
abi kindlustuse ostmist.

Loe meditsiiniabi kindlus-
tusest ja reisikindlustusest vee-
biaadressilt www.minuraha.ee/
reisikindlustus.

Tarbijaveebist leiad reisi-
kindlustuse tingimuste võrdle-
miseks küsimustiku, mille küsi-
mused juhivad sinu tähelepanu 
olulisematele asjaoludele, mida 
tervisekindlustuse, pagasikind-

lustuse ja reisitõrkekindlustuse 
valimisel tähele panna – http://
www.minuraha.ee/12470.

Heli Lehtsaar
tarbijaveebi minuraha.ee 

toimetaja

Mäesuusatamisele võib kindlustusselts nõuda lisakindlustuskaitset. 
Foto Matton
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Sisukas ja osavõtu-
rohke eakate päev
16. veebruaril Viimsi Päevakeskuses peetud val-
la eakate päev tõi saali rahvast täis. 

Teemad, mis päevakorras, 
olid huvipakkuvad – nii dr 
Ivo Valteri loeng luu- ja lii-
gesehaigustest kui ka valla 
sotsiaalameti esindaja Helen 
Jõksi info sotsiaaltoetuste 
taotlemisest ning valla sot-
siaal- ja tervishoiu arengu-
plaanidest.

Dr Ivo Valter pööras oma loengus tähelepanu kaltsiu-
mi- ja D-vitamiini puudusele eriti üle 80-aastastel ja aja-
vahemikul jaanuarist juunini. Abiks selle puuduse vastu 
soovitas arst D-vitamiini ja kalamaksõli. Teine oluline 
soovitus oli liikuda ja erinevalt igapäevasest liikumisest 
teha rahvatantsu või üksi kodus olles omaette tantsida. 
Põhjalikult selgitas arst ka mitmete tervisehädade, nagu 
osteartroosi, artroosi ja reuma põhjuseid ning tunnuseid. 

Pärast vallaametniku infot kuulati ukraina rahvamuusi-
ka ansamblit Dibrova ning seejärel istuti kohvilauas. 

VT

Tasuta õigusabi
29. veebruaril kell 10.00–15.00 saab eesti Juristi-
de Liidu poolt koostöös eesti Töötukassa, Soome 
ehitustöötajate Ametiühingu ja Avatud eesti 
Fondiga korraldatud “Õigusringil” Vene Kultuuri-
keskuses (Mere pst 5) tasuta õigusabi.

Õigusabi annavad kvalifitseeritud, vähemalt magistri kraadi 
omavad juristid. Projekti on kaasatud notarid, advokaadid, 
võlanõustajad, kohtutäiturid, tööõiguse ja perekonnaõiguse 
spetsialistid, pankrotihaldurid ja riigi ning kohaliku oma-
valitsuse juristid/nõunikud. Korteriühistute problemaatikat 
käsitlevad korteriühistute liidu esindajad. Lisaks Eesti Ju-
ristide Liidu juristidele annavad tasuta õigusabi Eesti Töö-
tukassa ja Soome Ehitustöötajate Ametiühingu ametnikud, 
kes konsulteerivad abivajajaid välismaal töötamise võima-
lustest ja erisustest. Oodatud on kõik abivajajad ning taga-
tud on nii eesti- kui ka venekeelne õiguslane nõustamine.

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete,  
pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täiteme-
netluse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja 
riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, 
korteriühistute, lepingu- ja võlaõiguse alal.  Täpsemat in-
fot “Õigusringi” kohta saate Eesti Juristide Liidu kodule-
helt www.juristideliit.ee või telefonilt 644 9501.

2011. aastal käivitus “Õigusringi” projekt, kus Eesti 
Juristide Liidu liikmed nõustavad tasuta õigusabi vajavaid 
inimesi. Senini on “Õigusringi” kaudu saanud õigusabi 
kokku 653 inimest ja sel korral oleme oma teenuste mahtu 
partnerite ja kolleegide abil laiendanud.

Krista Paal
Eesti Juristide Liidu direktor

ViiMSi VALLAS regiSTreeriTud SÜNNid
SeiSugA 17.02.2012

Tere tulemast!
l Kea Kendlal ja Tarmo Hanssonil sündis 19. jaanuaril poeg 
Kaspar.
l Aleksandra ja Vadim Škatovil sündis 30. jaanuaril poeg 
Maksim.
l Maris Madissoonil ja Andrus Tubil sündis 1. veebruaril 
poeg Aaron.
l Anneli Heinal ja Roland Luigel sündis 1. veebruaril tütar 
elysee.
l Annelii Ausmehel ja Tõnis Rehtlal sündis 4. veebruaril 
poeg Thor robert.
l Kristy ja Anti Kaljumäel sündis 6. veebruaril poeg Marten.
l Jana Tšaleil ja Pavel Sinitsõnil sündis 8. veebruaril tütar 
darina.
l Merle ja Tiit Blaadil sündis 13. veebruaril poeg Hugo.

Saal oli rahvast täis. 

esmaabikoolitus 
kõigile, kelle jaoks 

on laps ja tema 
tervis kalleim vara!
Lastevanemate teadmi-
sed lastehaigustest aga 

samuti last ähvardavatest 
ohtudest on esmatähtsad. 
Koolitusel saate te infor-
matsiooni sagedamini 

esinevatest lastehaigus-
test ning traumadest ja 

nõuandeid, kuidas olukor-
raga toime tulla.
Koolitus toimub 

24. märtsil kell 10-16
Viimsi Huvikeskuse 

treeningsaalis
Koolituse hind on 20 € 
Koolitaja: Margit Pärn

www.rkelu.ee
Registreerimine e-mailil: 

viimsi@huvikeskus.ee 

Sõbrapäeval said Viimsi 
Huvikeskuses kokku 
valla viie eralasteaia ja 
Püünsi Kooli lasteaia lap-
sed, et koos sõbrapäeva 
tähistada. 

Kell 10 oli Viimsi Huvikeskus 
mudilasi täis. Iga lasteaed tõi 
kaasa omatehtud sõbrapäeva 
plakati, mis stendile üles ri-
putati. Pärast kontserti läksid 
plakatid loosimisele ja nii sai 
iga lasteaed endale uutelt sõp-
radelt toreda päeva mälestu-
seks plakati. 

Kontserti alustas akor-
dionipalaga koolitüdruk Na-
tali Ponetajev, kes on Viimsi 
Muusikakoolis Henn Rebase 
õpilane. Seejärel tulid lavale 
üksteise järel lasteaiad. Iga-
ühe kava oli omamoodi ja 
teistest erinev, laulud vahel-
dusid tantsu ja luuletustega. 
Lasteaia Väike Päike lapsed 
esinesid esimest korda rah-
vatantsurühmaga. Kelvingi 
eralasteaed lõpetas kontserdi 
lausa muusikalise etendusega. 
Elevust ja lusti oli palju, sõb-
rapäeva tähistamine oli lastele 
suur sündmus. 

Huvikeskus andis oma 
ruumid ja aitas päeva kor-
raldada, eestvedajateks olid 
lasteaiad ise, eelkõige Püünsi 
Kooli lasteaed ja juhataja Trii-
nu Puidet. 

VT

Lasteaialapsed tähistasid 
sõbrapäeva

Lasteaia „Väike Päike“ rahvatantsurühma esimene esinemine. 

Natali Ponetajev. Kelvingi lasteaia sõbrapäeva etendus. Fotod Heidi Kirsimäe

VIIMSI LAULULAPS 2012
21. aprillil 2012 algusega kell 12.00, Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest, 
kus nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka las-
teaialapsed. 

VANUSERÜHMAD (Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 31.12.2012)
Vanusegrupid: 3-4 aastased, 5-7 aastased, 8-10 aastased, 11-13 aastased, 14-15 aasta-
sed, 16-18 aastased

Repertuaar: Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvesta-
des tema vanust ja võimeid. 

Saade: Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante
* fonogrammid (esitada heliruumi enne võistluse algust CD-plaadil)
* klaver või mõni teine muusikainstrument

Hindamine:
* Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. 
* Hindamisele lähevad: musikaalsus (intonatsioon), selge diktsioon, elementaarne lau-
lutehnika (fraasitunnetus, hingamine), individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus), 
terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastami-
ne kuulajatele, emotsionaalsus)
* Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi 
* Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat,  kes lähevad 
Viimsi valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2012”, mis toimub 28. ja 
29. aprillil 2012 Viimsi Huvikeskuses. 
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV 13. APRILL 2012!!!
Ankeedi leiate  www.huvikeskus.ee

Täidetud ankeet toimetada elektrooniliselt või posti teel 
hiljemalt 13. aprilliks 2011 kella 12.00-ks Viimsi Huvikeskusesse aadressil Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi vald, Harjumaa või e-postile itariina@huvikeskus.ee 
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23. veebruar – 18. märts

Viimsi valla kultuurikalender
Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Uus näitus! “Eesti Vabadussõja 
kaevikukunst“ – kuni 30. märts
Eesti Ajaloomuuseumi 
koostatud rändnäitus 
“Hüvasti Charlie! 20 aastat 
kommunismi kokkuvarisemisest 
Euroopas“ – alates 8. märtsist
Lisainfo: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani, näitused kala-
püügivahenditest, hülgekütti-
misest, Kirovi kalurikolhoosist 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste eluolu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Fotokursuse IV lennu 
lõpetajate näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Alari Kivisaare fotonäitus 
“Islandi lummuses“
Veebruaris näituse külastajale 
kosutuseks tassike kuuma 
teed
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

27. veebruar – 13. aprill 
Erika Veermäe maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

27. veebruar – 13. aprill
Eino Voitki fotonäitus “Jäälilled“
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
lõputööde näitus
Viimsi lasteaialaste joonistus-
võistlus “Viimsi – minu kodu“
Viimsi Vallamajas

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 29. veebruar
Raamatunäitus “Jaanuarikuu 
uued raamatud“
Prangli Raamatukogus

Kuni 20. märts
Tunne Kelami fotonäitus 
“33 vaadet – Euroopa Parla-
ment seest ja väljast“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 29. veebruar
Raamatunäitus 
“Eduard Bornhöhe 150“
Prangli Raamatukogus

Kuni 4. märts
Raamatunäitus “Kui rahast 
ei ole viisakas rääkida, siis 
lugeda võib“
Lastele kuni 31. märts 
raamatunäitus “Viguritega 
raamatud“
Viimsi Raamatukogus

23. veebruar k 12–18
Vastlanädala tähistamine 
Traditsioonilised vastla-
mängud ja liulaskmine, vastla-
kombed
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. veebruar k 14
Eesti Vabariigi 94. aastapäev
Viimsi Vallavolikogu esimehe 
pidulik vastuvõtt ja koos-
viibimine
Esineb Gourmet Duo koossei-
sus Yvetta Uustalu ja Tõnis Tüür
Sissepääs kutsetega!
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

23. veebruar k 18
Tarkade Naiste Kooli tutvustav 
infotund
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

23. veebruar k 19
Filmiõhtu
Filmi “Crash“ vaatamine ja 
arutelu
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

23. veebruar k 20
Ivo Linna ja Antti Kammiste
pilet 10 €
Jussi Õlletoas

24. veebruar k 11
Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine
Prangli aasta sädeinimese 
tunnustamine
Kohvilaud
Osavõtt kõigile tasuta!
Prangli Rahvamajas
  
24. veebruar k 12–16
PEREPÄEV 
Vastlakombed, meisterdamised 
ja mängud
Kelgusõit ja jääkarussell
Soolaoad ja pannkook, herne-
supp ja vastlakuklid, soe tee 
sinna juurde
Reservkorpus tutvustab oma 
toimetamisi ja tooteid
Kelgukoerad ootavad pai ja 
teevad soovijatele sõitu
Soojalt riidesse! Kaasa kelgud, 
suusad ja hea tuju!
Sissepääs perepäevale TASUTA!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

25. veebruar k 18
Esietendub keskkoolimuusikal 
“Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

26. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

26. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

26. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

26. veebruar k 18
Keskkoolimuusikal “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

27. veebruar k 18
Targa Toitumise Kool
Loeng “Head ja halvad rasvad”
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

27. veebruar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Pärlite ja ketiga käekella 
valmistamine
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

28. veebruar k 18
Tarkade Naiste Kool
Loeng “Feminism ja naise roll”
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

29. veebruar k 18
Keskkoolimuusikal “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

29. veebruar k 18
Ellujäämiskursus “Ilumaailm ja 
mahekosmeetika”
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

1. märts k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

1., 2. ja 3. märts k 18
Keskkoolimuusikal “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

3. märts k 10
Talisuplusfestival PIRITA OPEN 
2012
Korraldaja: Viimsi Veeklubi
Pirital

3. märts k 21
SULO
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

3.–4. märts
XX Eesti valdade talimängud – 
finaalvõistlused
Korraldaja: Eestimaa Spordi-
liit Jõud
Kuremaal

4.–31. märts
Raamatunäitus “Märts – 
teatrikuu“
Lastele “Viguritega raamatud“
Viimsi Raamatukogus
 
4. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Laulab EELK Tallinna Kaarli 
kammerkoor CANORUS
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. märts k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
  
4. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

5. märts  k 18
Targa Toitumise Kool
Õpituba “Salatid ja -kastmed”
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi
Mahekosmeetika õpituba
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

7. märts k 20
Etendus “Teatrikokk”
Mängib Indrek Taalmaa
Pilet 15 €
Jussi Õlletoas

8. märts k 19
Eesti meeste meistriliiga 
kohtumine käsipallis 
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
SK Tapa
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordihoones

8. märts k 19 
Sofia Joonsi uue plaadi 
“Strand…Rand II“ esitlus ja 
kontsert
Esinevad: Sofia Joons (laul, 
hiiukannel, viiul, poogen-
gusli), Meelika Hainsoo (laul, 
viiul), Robert Jürjendal (kitarr) 
ja Mall Ney (harmoonium)  
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

9. märts k 10
Harjumaa kohalike oma-
valitsustöötajate ja nende 
volikogude liikmete XXII TALI-
SPORDIPÄEV
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
Anija vallas Voosel

9. märts k 13
Tervituskontsert daamidele
Esineb Toomas Kuter
Viimsi Päevakeskuses

9. märts k 19.15 
Eesti meeste esiliiga kohtumine 
käsipallis
HC Viimsi 2 – Tallinna Oskar
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordihoones

10. märts k 11
Patsipunutiste õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

10. märts k 12
Viimsi valla meistrivõistlused 
SUUSATAMISES
Korraldaja: Viimsi Vallavalit-
sus/CFC J. Mae Suusakool
Rohuneemes

10. märts k 21
KRALL JA KURVITS – mehed 
kitarridega...
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

11. märts k 10–14
Viimsi laste perepäev suus-
kadel
Lumelinna ehitamise võistlus 
(Haabneemes)
Distantsid: 0,9 km; 1,8 km; 
2,7 km
Registreerimine: 
mare@viimsilasteaiad.ee
Osalustasu 1 € pere kohta
Karulaugu terviserajal

11. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

11. märts k 12
Tervituskontsert “Teile, meie 
naised!“
Esineb Randvere Pasunakoor 
ja Rae valla meesansambel 

Kuldne õhtupäike
Randvere Päevakeskuses

11. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

12.–30. märts
Raamatunäitus “Veera Saar 
100“
Prangli Raamatukogus

12. märts k 18
Targa Toitumise Kool
Loeng “Õige mõtlemine”
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi
Siidisalli töötuba
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

14. märts k 13
Kutse tantsule
Esinevad Saku, Viimsi ja Rand-
vere seeniortantsijad
Viimsi Päevakeskuses

15. märts k 15
Viimsi valla meistrivõistlused 
UJUMISES
Korraldaja: Viimsi Valla-
valitsus/
Viimsi Veeklubi
Viimsi Kooli ujulas

15. märts  k 18
Näomodelleerimise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

15. märts k 19
Meeste meistriliiga kohtumine 
käsipallis 
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Viljandi HC
Viimsi Kooli spordihoones

16. märts k 19
Anatoli Tafitšuk “Minu hind”
Pileti hind 12/10 €
Broneerimine: tel 606 6838 
või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

18. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

18. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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Tai chi õpetaja Helen 
tutvustab ala, mille õpe-
tamist ta Viimsi Huvikes-
kuses sügisel alustas, ja 
räägib oma tulevikuplaa-
nidest. 

Kuidas ja millal tekkis huvi 
tai chi vastu?

Olen võitluskunstidega te-
gelnud alates neljateistkümnen-
dast eluaastast. Inglismaal ela-
des käisin ka võistlustel, kuni 
ükskord mu õpetaja ütles “Tead 
Helen, sinu kung fu oleks palju 
parem, kui sa ka tai chi’d teek-
sid“. Möödus siiski tükk aega, 
enne kui selle peale tõsisemalt 
mõtlesin. Aastal 2004 otsus-
tasin selle ära proovida. Tuli 
põleb ainult uues kohas – seal, 
kus enne põlenud ei ole – ning 
mul oli kindlasti midagi uut 
sealt õppida. Pealegi huvitas, 
mis osa minust on see miski, 
mis on sellele siiani vastu tõr-
kunud. Ning tuligi välja, et tai 
chi’ga tegeldes, mediteerides ja 
liikudes algas mul seesmiselt 
hoopis teisekihiline, sügavam 
eneseravi. Hakkasin kõiki asju 
palju kergemini omaks võtma 
ja objektiivsemalt nägema. See 
muutis lõpuks terve mu elu.

Kuidas Inglismaale sattu-
site?

Inglismaale sattusin juhus-
likult, kuigi tagantjärgi vaada-
tes näen, et see polnud üldse 
juhus. Olin 17-aastane ning just 
otsustamas, kuhu ülikooli edasi 
õppima minna. Ei leidnud aga 
mingit eriala, mis niivõrd huvi-
tanud oleks, et seda viis aastat 
õppida ja siis terve elu sellega 
tegelda. Samal ajal käisin tihti 
reiki laagrites nii Eestis kui ka 
Lätis koos Virve Viigandiga. 
Seal kohtusin sufi õpetajatega, 
kes kutsusid mind ja mu sõb-
rannat Marist Inglismaale tant-
su- ja mediteerimislaagrisse. 
Pikemalt mõtlemata pakkisime 
asjad ja hääletasime 7 päevaga 
sinna. Pärast hakkasid kõik as-
jad nagu iseenesest klappima, 
üks viis teiseni. Mul on veda-
nud, elu on olnud igasuguseid 
imesid täis, ükskõik kuhupoole 
pöörasin. Olin kindel, et tegin 
õige otsuse. Ma usaldasin oma 
südant ja elu ning olen väga tä-
nulik selle võimaluse eest!

Millega seal tegelesite, mi-
da õppisite?

Pärast sufilaagrit Inglis-
maal elasin nende õpetajate-
ga koos mitu kuud ja õppisin 
neilt iga päev midagi juurde, 
isegi kõndisin tulel paar kor-
da. Hiljem kolisin ühte bu-
dismikeskusesse, kus elasin 
mediteerides 2 aastat. Siis aga 
tõmbas hing mind üha roh-
kem indiaanlaste õpetuste ja 
tseremooniate poole ning ma 
hakkasin ka sellega tegelema. 
Kõrvalt jätkasin kung fu, kic-
kboxingu ja tai chi’ga ning 
õppisin ära ka usui reiki kuni 
meistri tasemeni. On muidugi 
ka teisi asju, mida olen õppi-

Helen Star Cave – iidsete 
tarkuste õpetaja

nud ja mille vastu edaspidigi 
huvi tunnen, nagu näiteks es-
maabi, keeled jne. Aga pea-
miselt jään nende kolme tee 
juurde.

Olen viimase 15 aasta jook-
sul õppinud väga palju erine-
vaid asju ning avastanud, et 
tegelikult räägivad nad kõik 
samast asjast, kuigi vahest ka-
sutavad erinevaid termineid 
või tseremooniaid ja harjutusi. 
Arvan, et inimene peaks leidma 
omale kuni kolm teed, millel 
pühendunult kõndida, et mitte 
muutuda liiga kinniseks mõel-
des, et “minu tee on ainuke õige 
tee”. Neid teid valib meie süda, 
kui me seda kuulame. 

Mis võiks olla tai chi eelis 
teiste võimlemissüsteemide 
ees? 

Peamine eelis on kindlasti 
see, et tai chi on sobilik inimes-
tele ükskõik mis eas, füüsilises 
vormis jne. See sobib kõigile!

Kas välismaal on tai chi 
väga populaarne?

Tai chi on väga populaarne 
ja kõrgelt hinnatud enamikus 
Lääne riikides. Näiteks Inglis-
maal on peaaegu igas rajoonis 
kohti, kus on võimalik seda 
õppida. Tihti kasutatakse tai 
chi’d suurtes firmades keset 
tööpäeva, et võtta 5-minutiline 
paus kiirelt ja kergelt stressist 
vabanemiseks.

Hiina võitluskunstid on üle 
maailma kuulsad tänu kung fu 
filmidele, mida tegid Bruce Lee 
ja Jackie Chan, kuid tai chi’d 
peatakse “ülimaks stiiliks” ning 
see on number üks kõikide 
võitluskunstide seas. 

Teie edaspidised plaanid 
Eestis, eriti Viimsis? 

Praegu on meil Viimsi 
Huvikeskuses kaks erinevat 
qi gongi ja tai chi treeningut. 
Esimene klass algas oktoobris 
2011, teine, uus klass käib koos 
teisipäeviti kell 12.00–13.30. 
Sinna võivad veel algajad lii-
tuda kuni veebruari lõpuni, 
hiljem on juba raskem teistele 
järele jõuda. Teeme yang-stii-
lis lühivormi (24 harjutust, 
mis lõpuks moodustavad ühtse 
terviku) ning selle õppimiseks 
läheb umbes 6 kuud.

Samas pakun ka alati rei-
kit ja kui keegi soovib, siis 
raviseanssi koos nõustamise 
ja tšakrate tasakaalustamisega. 

Praegu valmistun indiaaniõpe-
tusi Eestis tutvustama. Olen 
kuulnud, et meie rahval on 
selle vastu suur ja kasvav huvi 
ning indiaanlaste eluviisid on 
meile väga südamelähedased ja 
sarnanevad meie iidsete tarkus-
tega. Siin on olnud viimase 10 
aasta jooksul kord aastas suvi-
ti indiaanilaagrid, kuid mingit 
regulaarselt õppevormi pole. 
Olen üks õpetajatest rahvusva-
helises organisatsioonis, mille 
õpetused põhinevad väga va-
nal süsteemil. Kunagi olid üle 
Ameerika püramiidides šamaa-
nide koolid, noored ravitsejad 
reisisid nende vahel elades igas 
püramiidis kolm aastat. Meie 
kursused on koostatud samal 
põhimõttel mida enne hispaan-
laste sinna tulekut nendes püra-
miidides kunagi kasutati. Kuigi 
neid õpetusi hoiti tükk aega sa-
laduses, avati need lõpuks kõi-
kidele inimestele, kuna indiaani 
vanemad nägid, et meil on neid 
praegusel ajal planeedil vaja.

Ma tulin koju tagasi ees-
märgiga avada ka Eestis sel-
line kool, kus inimestel on 
võimalus neid asju õppida. 
Näiteks tulla iga kuu terveks 
päevaks ja võtta osa nendest 
elutarkustest ja tseremoonia-
test. Esimene tutvustav loeng 

on 27. aprilli õhtul, terve päe-
vane kursus toimub laupäeval 
28. aprillil siinsamas Viimsis 
Harmoonikumi kohvikus. Kui 
keegi soovib rohkem infot sel-
le kohta, siis palun kirjutage 
e-posti aadressile starcave@
live.co.uk.

Mida veel sooviksite lisa-
da?

Tai chi’ praktiseerimine 
on nagu idamaiste filosoofia-
te ellurakendamine füüsilises 
vormis. Enne, kui me vormi 
alustame, seisame sirgelt nagu 
puu: jalad on juurtega maa 
sees ja ülakeha sirutab tae-
va poole. Hingame oma keha 
keskpunkti, leiame seesmine 
vaikuse. Pilk vaatab rahuli-
kult otse ette, n-ö elule näkku. 
Oleme valmis võtma vastutust 
iseenda eest ja selle eest, mis 
meie elus toimub. Me näeme 
objektiivselt suuremat pilti ja 
oleme tasakaalus, enne kui tee-
me mingit tegevust väljaspool. 
Kõik toimingud tulevad seest-
poolt välja chi järgi. Keha on 
pehme ja nõtke, rahulik, kuid 
ärkvel nagu panter. Siis hin-
game sisse uut õhku ja teeme 
esimese liigutuse, esimese rin-
gi. Me loome sellega oma ellu 
midagi uut, liigume läbi kin-
niste või vanade mõtete, tun-
nete, ideede või mustrite, mis 
meie elus enam hästi ei tööta. 
Me hingame uut õhku ja tee-
me teadlikult uue ringi. Kõik 
kehaosad liiguvad koos. Kõik 
inimesed saalis liiguvad koos. 
Mitte miski või mitte keegi 
pole eraldi. Oleme kõik indivi-
duaalsed puud ühes võimsas ja 
ilusas metsas, ühinemas iseen-
da looduslikkusega. 

Me tegeleme nii seesmise 
kui ka füüsilise eneseraviga ja 
oleme tervislikum rakk selles 
suures elus!

Küsis 
Tiit Tambi

MiS oN TAi CHi?
Tai chi on aeglane, sujuv ja ringjas liikumine, mis toimib 
kehale nagu massaaž – lõdvestab lihased ja vabastab pin-
getest, järk-järgult vormib ta keha aina plastilisema ja nõt-
kema liikumise suunas. Tõlkes tähendab see “ülim piir”. 

Tai chi´d nimetatakse ka sisemiseks tegevuseks, kuna see 
koondab teadvuse pigem organismi sisemisele seisundile kui 
välisele tegevusele. Tai chi harjutusi on meeldiv sooritada ning 
pärast treeningut ei tunta end kurnatuna, vaid laetud uue ener-
giatulvaga. Aeglaste harjutuste sooritamine vabastab pingest 
keha need osad, kuhu see on kogunenud.

Ühest küljest on see graatsiline tants, üldist tervist arendav 
süsteem, omamoodi meditatsiooni liikumises. Sooritades tai chi 
liigutuse, tehakse seda mitte ainult käte ja keha abil, vaid ka 
mõistusega, keskendudes ja visualiseerides oma väiksemaid-
ki tundeid. Seega mõjub ta tervendavalt ka psüühikale ja när-
visüsteemile. Ta on nn holistiline süsteem, mis põhineb keha, 
hinge ja vaimu ühtsusel. Kuigi need harjutused tunduvad aeg-
lased ja isegi lihtsad, on selle meistrid väledad, paindlikud, pin-
gevabad ja erksad kõrge eani.

Tai chi regulaarsel harjutamisel muutub keha elastseks, lii-
gesed tugevamaks, liigutused koordineeritumaks, tugevneb 
südame-veresoonkonna süsteem, paraneb rüht ja tasakaal. Sel-
le harrastajad väidavad, et paraneb ka siseorganite töö, ala-
neb vererõhk ja tugevneb immuunsussüsteem. Väheneb stress, 
suureneb keskendumisvõime, paraneb hingeseisund ja seega 
üldine enesetunne, suureneb vaimne aktiivsus. Lisaks annab tai 
chi hea meeleolu ning tõstab enesehinnangut. 

Helen (paremal) algajate trenni juhendamas.

Autojuht, tule 
nägemiskontrolli!
Sõiduki juhtimiseks vajaliku nägemisteravuse 
nõue omab tähtsat kohta liiklusõnnetuste enne-
tamisel. 

Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on kehtestatud Vabarii-
gi Valitsuse määrusega nr. 257 (29. september 2005. a.). 
Vastavalt sõiduki kategooriatele on juhtidele nägemise 
osas välja töötatud erinevad nõuded. Seaduse järgi peab 
inimene läbima perioodilise nägemiskontrolli juhilubade 
vahetamisel 10 aasta tagant ja üle 65 aasta vanused iga 
5 aasta järel. Kontrollidevahelisel ajal võib aga inimese 
nägemine oluliselt muutuda. 

Nägemisteravuse aeglane langus (ealiste või haigusli-
ke muutuste tõttu) võib jääda inimesele märkamatuks, ta 
lihtsalt kohaneb sellega. On esinenud olukordi, kus tul-
lakse prillipoodi lugemisprillide tellimiseks ja nägemis-
kontrollil selgub, et ka kaugele vaatamine on halb ja vajab 
korrigeerimist. Küsimusele, kuidas ta sellise halva näge-
misega autorooli julgeb istuda, ohustades nii iseennast kui 
ka kaasliiklejaid, on vastatud: “Ma ju suuri asju näen!” 

Halva nägemisteravuse tõttu märgatakse liikluses liiga 
hilja ohtu (manööverdamise märguandeid, liiklusmärke ) 
mistõttu jääb reageerimisaeg liiga lühikeseks. Ja õnnetus 
ongi käes! Tahaks koputada kõikide autojuhtide südame-
tunnistusele – sõidukit juhtides olge kindlad, et Teie näge-
misteravus vastab nõuetele. 

Kõik, ka hea nägemisega autojuhid võivad leida meilt 
juhtimist hõlbustavaid prille. Näiteks on olemas hämaras 
ja sompus ilmaga sõiduks kollase tooniga prillid, mis pa-
randavad kontrastsust, ning polaroidpäikeseprillid, mis 
filtreerivad välja peegeldused.

Autojuhtidele mõeldud kampaania maiuspalaks on aga 
täiesti uus prilliläätsede tutvumishinnaga toode. 

 

Turvaline ja mugav autojuhtimine eeldab perfektset 
nägemist loomulikus asendis. Kui selleks on vaja kor-
rektsiooni, siis lisaks tava-, kaug- või progessiivläätsedele 
soovitame uut lahendust: Essilori VARILUX  ROADPI-
LOT spetsiaalläätsesid, mis on mõeldud eeskätt autojuh-
timiseks. Nende läätsedega on võimalik korrigeerida nä-
gemist kõigil autojuhtimisel vajalikel distantsidel, eeskätt 
aga kaugdistantsil. 

Tänu väga heale perifeersele nägemisalale on Varilux 
RoadPilot kandjal võimalik: 

- vaadata kaugele ja jälgida ka armatuurlaual olevaid 
näidikuid;

- kasutada loomulikus asendis tahavaatepeeglit ja kül-
jepeegleid;

- märgata aegsasti teiste liiklejate manöövreid.
Varilux RoadPilot läätsed on punakaspruuni värvi, val-

mistatud polükarbonaadist ja neid on kahte tüüpi:
1. Varilux RoadPilot Night & Day on mõeldud kasuta-

miseks 24 h ja tumedusaste on class 0;
2. Varilux RoadPilot Xperio on polariseeritud päikese-

prillilääts, mis on mõeldud kasutamiseks päeval ja tume-
dusaste on class 3.

Varilux RoadPilot on spetsiaallääts, millel puudub lu-
gemisosa. Lähilisa on kas 0,75 või 1,25 ja see valitakse 
Essilori poolt arvestades reaalset ADD tugevust.

Selleks, et suurendada veelgi kontrastsust ja teravust 
ning vältida pimestavaid peegeldusi, on kõik Varilux 
RoadPilot läätsed peegeldumisvastaste katetega – Vari-
lux RoadPilot Day&Night Crizal FORTEga ning Varilux 
RoadPilot Xperio Crizal SUNiga.

VARILUX ROADPILOT = prillikandja turvaline ja 
mugav autosõit!

Nägemiskontrollile kutsume kõiki mitmevaateliste 
prillide soovijaid ja autojuhte. Vajalik eelregistreerimine 
kodulehel www.optiline.ee või kõikides Optilise Grupi 
Kauplustes SäästuOptika, PereOptika, StockOptika.

VIIMSI SPA OPTIKA – Randvere tee 11, Haabneeme, 
Tallinn (tel 601 1570, 56 880 957).

 

Auto juhtimine eeldab head nägemist.
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eesti Meetootjate Ühen-
dusel, mis traditsioonili-
selt kaks korda aastas 
eesti mee päevi korraldab, 
panid alguse viis rajajat. 
Üks neist on mesinik, Har-
jumaal Meremõisas asuva 
Mummi talu peremees 
Avo Meister. 

Mummi talu sai Ülle ja Avo 
Meistri koduks 1980. aastal, 
kui see polnud talu, vaid Ro-
helise Vööndi metsamajandi 
metsapunkti mesila, kus kaks 
noort inimest mesinduse ABC-
ga tutvust tegid. “Esimesed 
kümme aastat kulus õppimi-
sele,” ütleb Ülle Meister. “Elu 
teeb imelisi korrektiive,” lisab 
abikaasa Avo. 

eelviimasest sotsvõist-
luse teiseks
Kaks noort inimest said siin 
ühekorraga elu- ja töökohad 
ning alustasid väga kehvas sei-
sus mesilas, kus esimesel aastal 
saadi saagiks vaid 300 kg mett. 
“Käis au pihta, et peame hak-
kama saama,” meenutab Ülle. 
10 aastaga tõusis Avo Meister 
metsamajandi mesinike sots-
võistluses eelviimaselt kohalt 
teiseks. 

Tööd oli palju, paberima-
jandust eriti palju. Aga hetkeski 
polnud tunnet, et ei saa hakka-
ma. “Noor inimene ei kõhkle 
ega kahtle endas,” ütleb Ülle. 
“Kõik on õpitav,” sõnab Avo, 
lisades, et mesindus on teadus, 
milleni lõplikult inimese aju 
ei küünigi. “Mesindus on aas-
tatuhandeid olnud nii kõrgelt 
arenenud, et inimene on mesi-
lase kõrval poisike,” arvab Avo 
Meister. 

Meesegud on hea vaheldus  

Mis aga toimub praegu me-
silastega, miks nende arv kogu 
maailmas väheneb, seda ei oska 
ka Meistrid seletada. Põhjusi 
võib mitu olla: põllumürgid, 
mesilaste ravimid, kurnavad 
saagirikkad aastad, aga võib-
olla ka maa magnetpooluste 
muutumine? Kes teab. Euroopa 
Liiduski on kõrgel tasemel ha-
katud kõnelema mesilaste arvu 
kahanemisest ja meetmetest, 
kuidas neid säilitada ning nen-
de arvu suurendada. 

Praegu on mesitarudes vai-
kus, puhastuslennud algavad 
märtsis või isegi veebruari 
lõpus, oleneb õhu välistempe-
ratuurist. 5 soojakraadi toob 
mesilased tarudest välja. 

Põnevad meesegud
Mummi talu mesilaste korje-
maad on Ohtu ja Padise kan-
dis, kanarbikumett kogutakse 
Vihterpalu rabast. Kanarbiku-
mesi on mõrkjam teistest mee-
dest ja eriline sellepoolest, et 
sisaldab rohkem mineraalai-
neid, kuna seda ei vurritata, 
vaid pressitakse. Mujal maa-
des on see mesi teistest mitu 
korda kallim. 

Mummi talu alustas meese-
gude valmistamist juba aastaid 
tagasi, esimene segu oli mesi 
pihlakatega. Praegu on talu too-
dangus kümmekond segu, nagu 
mesi pohlaga, jõhvikaga, ing-
veriga, taruvaiguga, kaneeliga, 
mesilasema piimaga. Ja on ka 
unikaalne Vigala Sassi rammu-
mesi, mis sisaldab kuulsa Sassi 
palsamit. “Segud on timmimise 
asi,” ütleb peremees. 

Katsetamine ja uute segude 
proovimine käib pidevalt. Sa-
muti küünalde meisterdamine, 
mis on hooajakaup talvel käsi-
tööpoodidele. 

Mummi talus on meepurk 
laual, aga pereema keedab ka 
hõrke moose, näiteks kõrvit-
sast. Köha vastu võetakse siin 
appi meelapid, nohu tulekul on 
abi ingveriga meest. 

Mummi talu mett saavad 
viimsilased osta Viimsi kau-
bakeskuses Biomarketi poest. 
Ka Tallinna Kaubamajast ja 
loodustoodetepoodidest leiab 
Mummi talu toodangut. Ning 
loomulikult on Mummi pere 
oma kaubaga alati Eesti mee-
päevadel, oma ühenduse esin-
dusmüügil. 

Meepäevi korraldab 2003. 
aastal loodud Eesti Meetoot-
jate Ühendus selleks, et ini-
mesi harida. Seepärast on alati 
päevade programmis ka tasuta 
loengud. “Meepäevad on rah-
vast targemaks teinud ja see on 
meie ühenduse põhimissioon,” 
ütleb Avo Meister. 

Ületamatuna näib aga ras-
kus seaduseloojatele selgeks 
teha, et meetootjate võimalu-
sed on Eestis väga ebavõrdsed. 
Kellel on üle 15 pere, see peab 
täitma rangeid nõudeid, kellel 
on vähe peresid, ei kuulu min-
gi kontrollimise alla. Millise 
kvaliteediga mett ostab ini-
mene selliselt meetootjalt, see 
jääb ta enda arvata. Ja kas on 
üldse mõtet osta Hiina jt kau-
gete maade tundmatut mett, 
mida suured kaubaketid müü-
vad, ka see on igaühe enda ot-
sustada. Läbi aegade on Eestis 
olnud heaks traditsiooniks osta 
mett teada või tuttavalt mesi-
nikult. Selleks on samuti Ees-
ti mee päevad hea võimalus, 
kus mesinikega silmast silma 
kohtuda, sest vahendajaid seal 
müümas ei ole. 

Annika Poldre

Mummi talu toodangus on mitmeid meesegusid ja küünlad. 

Viimsi kaubanduskeskuses 
avas eelmise aasta lõpus 
uksed uus söögikoht belfrit. 

“Meie toidud tulevad kõik Bel-
giast,” alustab uue söögikoha 
tegevjuht Jevgeni Dratšenko 
tutvustamist. Leti kohal asuvast 
menüüst leiab pakutava nime-
kirja: šašlõk, kanatiivad, ham-
burgerid, kanapulgad, pihvid, 
frikandelid ehk hakklihavors-
tid, laste mix, vahvlid, friikar-
tulid mitmesuguste kastmetega. 
Kohapeal on ka mitmekesine 
joogivalik, kus on karastusjoo-
kidele lisaks ka erinevat kohvi, 
kakaod ja teed. Kohv on pide-
valt kõrge kvaliteediga – kuna 
kohviaparaat valmistab seda 
pressitud kohvi tablettidest, siis 
on igal kohvijoogil erinev, sel-
leks valitud kohvisort.

Friikartulid on selle firma 
tipptoode, sest nende valmis-
tamismeetod erineb oluliselt 
tavaliste friikartulite valmista-
misest ja sellest tulenevalt on 
ka siinsed friikartulid eriliselt 
maitsvad. Nipp seisneb pealt-
näha lihtsas võttes. Kõigepealt 
läbivad kartulid eelküpsetuse 

BelFrit pakub Belgia köögi maitseelamusi

ning enne serveerimist küp-
setatakse neid veel kord kõr-
gel temperatuuril, kuid siis 
ei imendu neisse nii palju õli 
kui toore friikartuli küpseta-
misel. Tulemuseks on suussu-
lav pommes frites, mis erineb 
prantslaste french frie’st. 

BelFrit kuulub suurde Bel-
gia firmasse, kellel on paarsada 
kiirtoidurestorani väljaspool 
Belgiat Bulgaarias, Ungaris, 
Poolas, Tais ja nüüd ka Eestis. 
Viimsis asuv BelFrit on Eestis 
esimene. 

“BelFriti söögikohad Bel-
gias pole tüüpilised kiirtoi-
dukohad, sealne toidukultuur 
erineb oluliselt ameerikalikust 
kiirtoidust,” selgitab Dratšen-
ko. “Kirjeldatud viisil valmivad 
friikartulid on Belgias ja Hol-
landis traditsiooniline söök.” 

BelFriti retseptuur pärineb 
Belgiast ning sealt tuuakse 
Eestisse ka kogu vajaminev toi-
dukraam. Tegevjuht möönab, et 
kuigi ka Eestis on toiduainete 
kvaliteet kõrge, on Belgia firma 
nõue kasutada spetsiaalset frii-

kartuli jaoks sobivat kartulisorti 
põhjendatud, sest sellega on ta-
gatud ühtlane kvaliteet. 

Belgia populaarsetest söö-
kidest ja hõrgutistest kõneldes 
seab Dratšenko neid selliselt 
järjekorda: esikohal on fritüü-
rid, siis merekarbid, seejärel 
vahvlid ja šokolaad. 

Olles BelFriti toitu maits-
nud, võin kinnitada, et friikar-
tul sulab suus, maitsev oli ka 
frikandel ehk hakklihavorst.

“Meie eesmärk on pakku-
da külastajatele samasugust 
maitseelamust nagu seda võib 
saada Belgias,” räägib Drat-
šenko, kes kavatseb ettevõtmist 
laiendada ka Tallinna linna 
ning seejärel ka naabermaades-
se. Selleks on ta omandanud 
kogemusi Belgias koolitustel ja 
õppereisidel. Siin kohapeal aga 
käis ka kokk Belgiast meie ini-
mesi välja õpetamas. 

Viimsi kaubanduskeskuses 
asuvas BelFritis, mille uus ja 
värskelt mõjuv kujundus on 
disainerite looming, on ka wifi 
võimalus. BelFrit on avatud k 
10–21, L 10–22. 

Anne Õunap

Spordiüritustest tulemas
3. märts k 10.00 Talisuplusfestival PIRITA OPEN 2012 / Pirita / 
Korraldaja: Viimsi Veeklubi
3.–4. märts XX EESTI VALDADE TALIMÄNGUD, finaalvõistlused / 
Kuremaa Korraldaja: Eestimaa Spordiliit Jõud
8. märts k 19.00 Eesti meeste meistriliiga KÄSIPALLIS: HC 
Viimsi/Tööriisatamarket – SK Tapa / Viimsi Kooli Spordihoone / 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
9. märts k 10.00 Harjumaa kohalike omavalitsuste töötajate 
ja nende volikogude liikmete XXII TALISPORDIPÄEV / Voose, 
Anija vald / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
9. märts k 19.15 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS: meeste 
esiliiga mäng HC Viimsi 2 – Tallinna Oskar / Viimsi Kooli sprdi-
hoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
10. märts  k 12.00 Viimsi valla meistrivõistlused SUUSATAMI-
SES / Rohuneeme / Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus ja CFC J. 
Mae Suusakool
10. märts k 10.00 Harjumaa meistrivõistlused LAUATENNISES / 
Tallinn, Kristiine SH / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
11. märts k 10.00 PEREPÄEV SUUSKADEL. LUMELINNA EHITA-
MISE VÕISTLUS / Haabneeme 
15. märts  k 15.00 Viimsi valla meistrivõistlused UJUMISES / 
Viimsi Kool / Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi Veeklubi

Mesimagus naiste-
päev lillepaviljonis
eesti Meetootjate Ühendus (eMÜ) korraldab 10. 
ja 11. märtsil 2012 mõlemal päeval kell 10–17 
Tallinna Lillepavijonis (Pirita tee 26) kogupere-
ürituse ”Mesimagus naistepäev”.

Ürituse eesmärk on propageerida puhast eestimaist mett, 
meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid 
tervendavaid ja hügieenilisi omadusi; tutvustada tarbijaile 
kodumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulik-
ke vastastikuseid kontakte.

Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett 
ja saab teavet mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste 
kohta. Müügil on turuhinnaga mitmekesises valikus Ees-
ti mett. Saab osta mesindussaadusi, nagu taruvaik, õietolm 
jm, tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning 
teisi loodustooteid, mesindussaadustest ja loodustoodetest 
valmistatud preparaate ning kosmeetikat, meeküpsetisi jpm. 

Kuna üritus toimub naistepäeva paiku, siis on palju 
huvitavat ja kasulikku pakkuda just naistele, kes saavad 
teadmisi ja oskusi tasuta loengutel. Õpetatakse meega or-
ganismi puhastamist koos puhastavate segude valmista-
misega kohapeal ja nende degusteerimisega, samuti mee 
ja ravimtaimedega organismi tugevdamist. Tutvustatakse 
vastavasisulist naistele mõeldud raamatut. Õpetatakse ka-
sutama kasulikke lõhnakotikesi.

Kingitusteks võib valida ehteid, laias valikus käsitööd, 
kosmeetikat, keraamikat, loodusakvarelle, samuti naisi 
huvitavat kirjandust. 

Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere elust, 
lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida. 

Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke.
Kohal on konsultandid: mesindussaadustega ravi kon-

sultant dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppe-
jõud ja apteeker-taimetark Maret Makko (MTÜ Lilleoru).

Pilet täiskasvanule maksab 1.60, pensionärile ja õpila-
sele 1 eurot. Perepileti hind on 3.20 eurot. Loengud, kon-
sultatsioonid ja üritused on huvilistele tasuta!

Info loengute kohta: www.eestimesi.ee, tel 601 4778, 
55 662 649.

Meepäevade kava mõlemal päeval:
11.00 Mee ja ravimtaimedega organismi tugevdamine, 

lõhnakotikeste kasutamise õpetamine. Maret Makko, aptee-
ker-taimetark, MTÜ Lilleoru (eesti keeles)

12.00 Meega organismi puhastamine, puhastavate se-
gude valmistamise õpetamine ja degusteerimine. Ene Lill, 
terviseklubi Harmoonikum perenaine (vene keeles)

13.00 Meega organismi puhastamine, puhastavate se-
gude valmistamise õpetamine ja degusteerimine. Ene Lill, 
terviseklubi Harmoonikum perenaine (eesti keeles)

14.00 Mee ja ravimtaimedega organismi tugevdamine, 
lõhnakotikeste kasutamise õpetamine. Maret Makko, ap-
teeker-taimetark, MTÜ Lilleoru (vene keeles)

15.00 Naistele mõeldud raamatu “Loomulikult ilus“ 
tutvustus

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige

belgia toit kogub populaarsust.  



l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis. 
Okste äravedu. Tel 55 563 639, Jaak Tomson.
 
l Vajame kahele lapsele (6 a ja 3 a) laupäeviti 3–4 
tunniks eesti lapsehoidjat vene perekonda. Elame 
Tammneemes. Tasu kokkuleppel. Tel 53 946 786.

l Kalur otsib poole kohaga abilist alates aprilli-
kuust. Tel 56 949 999.

l Groma Security OÜ võtab tööle turvatöötajaid 
Tallinna, Maardu ja Viimsi Grossi kauplustesse. 
Tel 50 33 532, e-mail info@groma.ee. 

l Müüme puitbriketti (10 kg/kotis), kivisütt 
(25 kg/kotis), küttepuid (1 rm/konteineris), 
tulehakatust. Transport Harjumaal tasuta! 
Tel 55 659 090, www.evester.ee.

l Otsin koduõpetajat keemia riigieksamiks. Õpe 
õhtuti. Tel 53 430 865.

l Ostame tehnilist hõbedat ja nõukaaegsete 
elektrikilpide sisu. Tel 54 583 370.

l Viimsi SPA pakub tööd töömehele, kes oskab 
siseviimistlus- ning plaatimistöid. Huvi korral 
palun ühendust võtta peeter@viimsitervis.ee või 
tel 50 11 661.
 
l Kvalifitseeritud pottsepp teostab ahjude, pliitide, 
kaminate, soojamüüride, korstende ehitust. Samas 
vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele 
garantii. Tel 50 15 320. 
 
l Otsime lapsehoidjat aasta ja 4-kuusele poisile 
tööpäeviti kell 8.00–17.30 meie koju Aiandi teel. 
Tunnihind 2.30 eurot. Võimalikud ka muud kokku-
lepped. kadi.liimand@mail.ee, tel 55 508 782.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee. 

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee, tel 58 072 581. 

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused, 
geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, doku-
menteeritud elektri- ja santehnilised isetööd. 
Tel 58 504 300, 660 4455.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus 
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasääst-
likku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnne-
likele omanikele. Tel 53 226 290.

l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. 
Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine. 
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise 
keeles).

l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt 
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele 
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk 
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähene-
mine igale õppijale!

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy 
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 
869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust, puude 
langetamist ja lumekoristust. Tel 55 637 666.

l Jääpurikate eemaldamine. Lumetõrje. Veerenni-
de puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. Ühistu-
tele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 
994, Uve.

erAKuuLuTuSed

Tulge matkale!
Järjekordne jalgsi ja kepikõndijate matk 
“Tutvume koduvallaga” toimub 26 veebrua-
ril. Valla buss V1k väljub Viimsi Haigla juurest 
k 10.51.

Matka alustame Kelvingi külakeskuse eest 

kell 11.15. Lõpetamine samas kohas vastla-
kuklite, kiluvõileibade ja kuuma teega. Matkal 
räägime kobraste elust ja kommetest.

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühen-
duse matkaklubi. Info tel 60 12 354, V. Kallion.

14. märtsil kell 19.00 toimub 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus 

EMAKEELE 
PÄEVALE 

PÜHENDATUD 
TEAdUSTE 

AKAdEEMIA 
NAIS- JA MEES-

KooRI 
KoNTSERT 

Ettekanne professor Martin Ehalalt

Tammneeme külaselts 
õnnitleb 80. juubeli puhul 
Gunnar Kivisilda ja soo-
vib talle tugevat tervist ja 
rõõmsat meelt veel pikka-

deks aastateks!

HAABNEEME 
AUTOKOOL

b-kat. mootor-
sõidukijuhi 

algõpe
Info: svenarop@

hot.ee või 
tel. 56 681 120

LÕUNASED PILATESE TREENINGUD 
VIIMSI HUVIKESKUSES

KOLMAPÄEVITI JA REEDETI 
kell 12:00

Pilates on treeningsüsteem, mis on oma nime saanud selle looja 
Joseph H. Pilatese järgi. See on kombinatsioon harjutustest, 

mida sooritatakse kindlas järjekorras koos sügava hingamisega. Pilatese 
eesmärk on nõrkade lihaste tugevdamine, pinges lihaste venitamine, 

liikuvuse ja painduvuse parandamine, õige hingamise õpetamine.
Hästi iseloomustab Pilatest selle looja ütlus:   

“Oluline pole mitte see, mida te teete, vaid kuidas te seda teete.”
Pilatese treening annab hea rühi ja oskuse kontrollida oma keha    

nii igapäevaelus kui ka teistes treeningutes.

Hind:
 5 EUR/kord või 20 EUR/kuu.

Info ja registreerimine:
Evelin Märtson

e-mail: emartson@hot.ee
tel: 51 36 767
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Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

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

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

“Nutikate naiste klubi“
õpitoad

27. veebruar 19.00 Pärlite ja ketiga käekella 
valmistamine.

Kohapeal on võimalik osta käsitööehteid.
Töötoa maksumus 13 € sisaldab materjali ja kellatoorikut                                        

ning teed ja küpsiseid.

Töötuba viib läbi Pilvi

5. märts 19.00 Mahekosmeetika koolitus.
Kevad on tulemas ja asume oma talvest väsinud nahka turgutama.

Töötoas jagame kasulike nippe keha niisutamiseks ja huule hoolduseks.
Osalemistasu 12 €

Töötuba viivad läbi Eveli ja Airi.

12. märts 19.00 Siidisalli töötuba 
Valmib shibori tehnikas siidisall.

Maksumus alates 10 € (oleneb salli suurusest)

Töötuba viivad läbi Eveli ja Airi

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
info ja registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee

www.huvikeskus.ee

AVATuD 
õmbluSSAlonG

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

malen Ehituse oÜ 
l Traktori teenustööd 
l Lumekoristustööd

l Autotranspordi teenused 
multiliftautoga

l San-tehnilised sise- ja 
välistööd

l Lammutus- ja koris-
tustööd

 Asume Viimsis Halli teel, 
tel. 50 74 178.

Vinnal Production OÜ 
valmistab tellimustööna vääris-

puidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja 
mööblit. 

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee

Mob. 545 01 377

ootame teid esimesse 
belgia kiirtoidu restorani 
Eestis!
Tere tulemast! 
Asume Viimsi kaubandus-
keskuses Randvere tee 6 
I korrusel.
www.belfrit.com

Selle kupongiga –10%, v.a. joogid
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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

Hea hind. Veebruari kuus paljud 
kaubad VÄGA SOODSAD.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

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

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!


