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“Rõõmu teeb naeratus lapse
näol,” ütleb MTÜ Viimsi
Invaühing juhatuse esinaine
Jana Skripnikov. Loe lk 4

Talispordivõimalustest
Nüüd, kus lumi maas, on aeg talispordiga tegeleda.

Valla meistrivõistlustel suusatamises 2011.

Watersport.ee viib Viimsi saartele, korraldab veesporti ja toredaid merereise. Foto Endel Lepik

Planeeri puhkus ja tähtpäevad,
avastades Viimsi saari
Viimsi valla koosseisu kuulub viisteist
saart, millest iga saar
on omanäoline nii
looduse kui ka kultuuri poolest. Saartest
suuremad on Naissaar,
Prangli, Aksi, Kräsuli,
Keri ja Kumbli. Saared
pakuvad suurepäraseid turismi- ja rekreatsioonivõimalusi.

Merereis, metsik loodus,
ajaloolised külad, militaarne minevik, rannakultuur
– seadke oma suvised reisiplaanid valmis, et veeta
põnevalt aega meie valla
saartel.
Naissaar on ühest küljest oma patareide, kaitserajatiste ja varemetega
justkui militaarne vabaõhumuuseum, teisalt aga
avastamisrõõmu ja seiklusi pakkuv looduspark –
sellel saarel võib viibida
nädalaid ja ikka ei suuda
kõike näha. Rannakaitse-

Prangli Jaagu-Uuetoa talus saab ratsutada ning talviti
saaniga sõita. Foto Terje Lilleoks

rajatised, õhitud patareid,
kahuritornid,
raudtee,
maa-alused käigud, piiluripunktid, kaevikud, vedurid ja vagunid, miinid,
poid ja ankrud, kalmistu,
kirik, tuletornid, legendid
ja ööbimine kunagises sõjaväekülas on vaid mõned
saarele omased elemendid,
mis aitavad jutustada omaaegse suletud saare kirjut
ajalugu.

Prangli on tuntud eistukite, pranglimise, suitsukala, kalurite, hülgekütilugude, võrratu miljöö
ja maagaasi lätte poolest.
Prangli on hea võimalus kohe pealinna lähedal
võtta aeg maha ja minna
ajas tagasi. See saar, see
kultuur, see olu, need inimesed – see kõik on tõeline elamus ja meeldejääv
puhkus.

Aksi saarel puudub
asustus, kuid saar on “üle
kallatud“ kultuurilooga,
mida teistel väikesaartel
ei kohta. Türgilinn ehk
kivilabürint, hoonete varemed, sadamad ja lautrid,
kiviaiad, metsik loodus ja
maalilised vaated on vaid
mõned saarega seonduvad
märksõnad. Aksil tegutsesid Aksbergid – paadiehitajad, kompassimeistrid,
kiiktoolide ja harmooniumide valmistajad, kalurid
ja hülgekütid – nende tuntus ulatus üle terve Eesti
põhjaranniku.
Prangli taga meres on
Keri saar, millel asub karahvinikujuline tuletorn.
Keril puudub samuti asustus, kunagist saart asustasid tuletornivahid oma
peredega. Saarel paikneb
lisaks tuletornile mitmeid
hooneid, lennuki Kaleva
mälestusmärk, saare põhjarannas on meres vana
linttraktor, lõunarannas

kai varemed ning kivine
laid.
Rohuneeme tipus paiknevad Kräsuli ja Kumbli
saared. Kräsuli oli ajalooliselt heinamaa, samuti peatuspaik kaluritele. 1918.
aastast kuni 1970. aastate keskpaigani oli saarel
püsiasustus, alates 2003.
aastast elavad saarel taas
püsielanikud. Saare rannajoon on kivine ja suurt osa
saarest katab mets.
Kumbli saare teke on
seotud legendiga. Nimelt
peeti 1032. aastal Aegna
salmes maha merelahing
vene viikingipealik Ulfi
laevastiku vastu. Selles lahingus hukkus ka Ulf ning
ta maeti ranna lähedale,
kuhu kuhjati kivihunnik –
Kumbli saar.
Pikemalt saab saarte
kultuuriloost, vaatamisväärsustest ja erinevatest külastuskohtadest lugeda lk
8 ja 9.

Alar Mik

Laidoneri pargis saab mõisatagusel mäel kelgutada. Pargis on üldvalgustus. Hetkel ei ole aga
mõisapargi suusarada kasutatav, kuna mitmes
raja osas on palju niiskust ja raja põhi on liiga
pehme raja tegemiseks. Loodame, et stabiilselt
külmade ilmadega on lähiajal pargis siiski 0,8
km pikkune suusarada rajada.
Karulaugu suusarajal on valgustatud rada
pikkusega 700 m ja see asub Viimsi Kooli Karulaugu õppehoone taga klindiastangul. Hetkel
on kasutatav vabastiili rada. Parkida saab läheduses asuvas Päikeseratta lasteaia parklas. Rajale pääseb ka Viimsi Kooli spordikompleksi
parklast sõidutee ääres asuva suusaraja kaudu.
Rohuneeme puhkealal on olemas hetkel
vaba stiili suusarajad, pikkusega 1–5 km. Rajad on valgustamata. Raja alguse leiate, sõites
Rohuneeme kalmistu parklast mööda Kalmistu
teed kuni tõkkepuuni. Samuti pääseb suusarajale Püünsi Kooli juurest mööda Metsvindi
teed ja metsasihti (ida suunas). Puhkealal asub
uue profiili saanud kelgumägi.
Suur palve kõigile viimsilastele: hoidke
suusaradu!

VT

Teadaanne
Püünsi küla üldkoosolek toimub 31. jaanuaril 2012 kell 18.00 Püünsi Kooli aulas.
Päevakord:
l PÜÜNSI KÜLAVANEMA VALIMISED.
l Kuulatakse külavanema kandidaatide nägemusi küla arengust.
l Arutatakse teisi kohapeal üleskerkinud küsimusi.
Registreeritud külavanema kandidaadid:
Rita Veskimeister, Jüri Kruusvee, Margus
Kiisküla, Mailis Alt.
Viimsi Vallavalitsuse kontaktisik: Enno
Selirand.
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Rahvaloendusest

vallavanema veerg

Viimsi valla 2012. aasta
eelarve sai valmis

Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need,
kes e-loendusel osaleda
ei jõudnud või soovinud,
hakata ootama rahvaloendaja külastust. Üle
2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.

Möödunud teisipäeval esitasime
Viimsi valla 2012. aasta eelarve volikogule kinnitamiseks. Eelarve vastuvõtmine on nii volikogule kui ka
vallavalitsusele üks aasta kõige vastutusrikkamaid sündmusi.
Eelarve koostamine tähendab mitte üksnes
rahalises, vaid väga mitmes mõttes tuleviku
planeerimist, ettemõtlemist ja ühtlasi ettevaatust.
Kuidas muutub eurotsooni, Eesti Vabariigi ja Viimsi õiguslik, sotsiaalne, rahandus- ja
majandusruum, kuidas muutub eelkõige tööhõive, kuidas laekuvad riigimaksud, milline
on elanike arvu muutustrend, milline on Eesti
majanduskasvu prognoos – kõik see mõjutab
otseselt või kaudselt Viimsi eelarvet.
Viimastel aastatel oleme õppinud kartma
väikseid tulusid. Milline on meie nägemuses
selle aasta tuludest?
Tööhõive paranemine toimub aeglases
tempos. Viimsi valla töötute arv oli kõige
suurem 2010. aasta märtsis – 711. Kontrollarv 2011. aasta septembris oli vastavalt 375.
Töötute arv mõjutab otseselt maksumaksjate
arvu ja Viimsis on maksumaksjate arv näidanud tõusu vaatamata majanduse langusele.
Peamiseks põhjuseks on elanike arvu kasv.
2011. aasta septembri seisuga oli Viimsi valla elanike registris 17 289 inimest. Kasv on
aastaga olnud ca 500 inimest. Maksumaksjate arv on samal ajal suurenenud 100 võrra.
Viimsi valla maksumaksjate keskmine
brutosissetulek on olnud ja on jätkuvalt Eesti
kohalike omavalitsuste hulgas kõrgeim. Kuigi majanduse langedes 2009. ja 2010. aastal
on ka meil selle näitaja keskmine langenud,
võib nüüdseks siiski märgata teatud tõusu.
Valla võlakohustuste (laenud ja rendid)
maht kokku on 01.01.2012 seisuga 21 miljonit eurot. See moodustab valla ühe aasta
eelarve põhitegevuse tulude mahust 107%.
Sellega ületab vald praegu seadusega lubatud piiri umbes seitsme protsendiga.
Viimsi vald on panustanud suuri summasid, et võlakohustusi kiirendatud korras tagasi maksta. Suurte panuste tulemusel peab
vald jõudma juba käesoleva aasta suveks
netovõlakoormuse protsendiga alla 100%.
See tähendab, et Viimsi saab oma fiskaalpoliitilised näitajad seadusega kooskõlla juba
käesoleva, 2012. aasta keskel.
Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja
ametlikke majandusprognoose järgmiseks
aastaks. Olulisem neist on rahandusminis-

teeriumi poolt koostatud sügisene majandusprognoos ja konvergentsiplaan.
Üleüldine riigi majandusprognoos 2012.
aastaks on mõõdukas – majanduse kasvuks
prognoositakse 3–4%. Olulisemad muud näitajad jäävad valdavalt 2011. aasta tasemele ja
hüppelist tõusu näha ei ole.
Arvestades riiklike majandusprognooside konservatiivsust, ei prognoosita ka Viimsi valla 2012. aasta eelarves hüppelist tõusu.
Kui üldine majanduse tõus võib tulla 3–4%,
siis tulumaksu tõus järgib seda graafikut 1,5
aasta pärast. Seega valla eelarve tulumaksu
plaan ületab 2011. aasta tegelikku laekumist
ca 6%. Selle protsendi piiresse jäädes peaks
olema tulumaksu laekumise riskid maandatud. Tulumaksu laekumise prognoos numbriliselt on 14,1 miljonit eurot.
Teise suurema maksu – maamaksu – laekumise mahuks on prognoositud 1,9 miljonit eurot. Maamaksu laekumine on olnud
viimastel aastatel stabiilne ja korrapärane
vastavalt maksu tähtaegadele. Maamaks
moodustab 2012. aasta eelarve põhitegevuse
tuludest 11,6%.
Viimsi valla 2012. aasta eelarve projekti
üldmaht on ca 22,5 miljonit eurot. Eelarve
projekt on tasakaalus, mis tähendab, et kulutada pole plaanis rohkem, kui on kavandatud
Viimsi vallale tulusid.
Teisipäevane volikogu istung kiitis eelarve üksmeelselt heaks. Nüüd jääb üle eelarvega kavandatud eesmärgid ellu viia!

Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 10. veebruaril

“Rahvaloendajad
hakkavad
käima alates 16. veebruarist,
kindlasti mitte enne seda,” kinnitas Tallinna ringkonnajuht
Pille Samberk. “Loendajad
külastavad vaid neid inimesi,
kes pole osalenud e-loendusel
või kui ankeet on jäänud lõpetamata,” lisas Samberk.
Rahvaloendaja tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse logoga salli järgi. “Tõendil on loendaja
nimi ja pilt, Statistikaameti
logo, töötõendi number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab
oma töötõendit näitama kohe
uksel,” selgitas rahvaloenduse
välitööde juht Maris Post.
Rahvaloendaja
sinises
kohvris on sülearvuti, kuhu ta
märgib kõik vastused. Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb
arvutis ankeet, mida pärast täitmist ja kinnitamist enam uuesti
avada ei saa. Kõik andmed on
loendajate arvutites krüpteeritud. “See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks sulgub,
võite täitsa kindel olla, et teie
vastused on kindlalt kaitstud,”
kinnitas välitööde juht.

Rahva ja eluruumide
loendus 2011
l Rahvaloenduse andmed
kogutakse seisuga 31. detsember 2011
l Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
l Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli
ja sinist kohvrit, enne 16.
veebruari Teid loendama
ei tule
l E-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31. jaanuar
2012
l Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik
l Lisainfo: www.rel2011.ee
ja infotelefonil 625 9100

Kui kedagi pole kodus või
pole vastamiseks parim aeg,
jätab loendaja postkasti teatise
oma kontaktandmetega. “Siis
tuleks loendajale helistada ja
leppida kokku kohtumiseks
sobiv aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on kell
9–21,” ütles ringkonnajuht Pille Samberk.
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks
ka veidi valmistuda. Valmis tasub vaadata leibkonnaliikmete
isikukoodid ja ametinimetused,
sest seda sageli igapäevaselt ei
teata. Samuti tuleks täpsustada
eluruumi ehitamise ajavahemik ja suurus. “Küsimused on
täpselt samasugused nagu eloendusel ning vajadusel rahva-

loendaja selgitab, mida täpselt
soovitakse teada saada. Näiteks
terviseküsimuse juures pole
sugugi tarvis haiguslugu välja
otsida, vaid märkida lihtsalt,
kas inimesel esineb pikaajalisi
terviseprobleeme. See on lihtne
jah-ei küsimus,” selgitas ringkonnajuht Pille Samberk.
Rahvaloendaja ei uuri
üheltki inimeselt ka tema sissetuleku suurust – küsitakse
vaid elatusallika kohta ehk kas
selleks on palk, pension, toetus, teiste pereliikmete poolne
ülalpidamine vms.
Kõik loendusel kogutud
isikuandmed on igal juhul
kaitstud ja mida keegi vastas,
teab ainult tema ise. “Rahvaloendusel kogutud andmeid
kasutatakse vaid statistika tegemiseks. Neid ei anta edasi
teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi ka kartma, et
muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed,” selgitas Tallinna
ringkonnajuht Pille Samberk.
Rahva- ja eluruumide loendust on vaja selleks, et kogu
ühiskonda puudutavaid olulisi
otsuseid tehes saaks tugineda värskele teabele ühiskonna
vajaduste kohta. Võimalikult
täpsete andmete saamiseks on
loendus kõikne – see tähendab,
et küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat inimest ja
loendatakse kõik eluruumid.

Karin Volmer
Statistikaamet


06.02.–04.03.2012
kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni,
välja arvatud 23.02, kui vallamaja on avatud kella 12.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee
1) avalikul väljapanekul Prangli saare, Kelnase küla, osaliselt maaüksus Liiva detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja piirneb Tiitovi, Lõuka, Ülesaare tee L1 ja Lääneülesaare
maaüksuste ning reformimata maaga. Planeeringu eesmärk on Liiva maaüksust läbiva pinnastee
munitsipaliseerimine, üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmine osaliselt hooajalise elamu maaks ja ehitusõiguse määramine kolme suvemaja ehitamiseks. Suurimaks lubatud
ehitusaluseks pindalaks määratakse 100 m2 ja maksimaalseks kõrguseks 7 meetrit.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Prangli raamatukogus ja valla
veebilehel www.viimsivald.ee;
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Püünsi küla, Rohuneeme tee 101, 101a ja Pihla katastriüksuste detailplaneeringu algatamise korralduse (planeeritava ala suurus on ca 0,65 ha ja asub
Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 99 ja Rohuneeme tee 103 kinnistutega, Tallinna lahega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasolevate elamukruntide liitmine);
Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja Suur-Madise katastriüksuste detailplaneeringu algatamise otsuse (planeeritava ala suurus on ca 3,3 ha ja asub Randvere tee ääres
ning piirneb Randvere tee 1b, 5, Raudtee kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine koos juurdepääsuteedega uue kaubanduskeskuse ehitamiseks
planeeritavale alale).
Viimsi Vallavalitsus teatab, et on valminud Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas
asuva Mölgisilla kinnistu (katastriüksuse tunnus 89001:002:0407) detailplaneeringu (DP)
eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.
DP eskiisi ja KSH programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikus 27.01.–14.02.2012 tööpäevadel tööajal Viimsi Vallavalitsuses ning elektroonilisel Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.
ee. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada ajavahemikus 27.01.–14.02.2012
elektrooniliselt e-posti aadressile info@viimsivv.ee ning paberkandjal aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 15.02.2012 kell 13.00 Hotell Athena konverentsikeskuses (Sõpruse tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald) ning 21.02.2012 kell 13.00
Prangli saarel, Prangli Põhikoolis. Prangli saarel toimub avalik arutelu väljakuulutatud ajal tingimusel, et ilmastikuolud võimaldavad mandri ja saare vahelist laevaliiklust.
Viimsi Vallavalitsus algatas 15.03.2011 korraldusega nr 176 DP ja kinnitas selle lähteülesande.
Mölgisilla kinnistu DPle KSH algatas Viimsi Vallavalitsus 01.04.2011 korraldusega nr 209. DP koostamise eesmärk on Mölgisilla kinnistule erasadama kavandamine. DP elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.
DP algataja, DP ja KSH koostamise korraldaja ning kehtestaja on Viimsi Vallavalitsus (Nelgi tee
1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald). DP kontaktisik on maa- ja planeerimisameti juhataja Oliver
Alver, telefon 606 6877, e-post oliver@viimsivv.ee ning KSH kontaktisik on Eleri Kautlenbach, telefon 606 851, e-post eleri@viimsivv.ee.
Detailplaneeringu koostaja on Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ (aadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald).
KSH koostaja on AS Maves (Marja 4d, 10617 Tallinn). Kontaktisik on Toomas Ideon, telefon 656
5428, e-post toomas@maves.ee.
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Viimsi vee kvaliteet tõuseb,
veehind langeb

Koostöö Eesti
Rahvusvahelise
Kooliga

Vee hind on olnud aastaid
Viimsi valla jaoks üks
kitsaskohti – suhteliselt
kehv vee kvaliteet ning
teenuse kallidus on tekitanud koduomanike seas
pidevat nurinat. Alates
märtsist olukord muutub.

Alates märtsist kaotab AS Viimsi Vesi tarbijale 5-eurose abonenttasu, Konkurentsiameti otsusega aga tõusevad eratarbijale
vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad 0,3 senti kuupmeetri
vee kohta. Kokkuvõttes on koduomanikest tarbijate hinnavõit
käesoleva aasta märtsist 6–9%.
Viimsi vallale kuuluv AS
Viimsi Vesi hakkab tegema
põhjalikke ümberkorraldusi
oma veemajanduses. Viimsi
elanikud ei pea enam 1. märtsist maksma vee kasutamise
võimaluse, vaid ainult tarbitud vee eest. Kindlasti hakkab
vähem kostma nurinat ka vee
kvaliteedi kohta, kuna peagi
valmiv tsentraalne joogivee
puhastusjaam tõstab tunduvalt
vee maitseomadusi.
Tänu Euroopa Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektidele on tehtud Viimsis palju
– kaasajastatud on 80% Viimsi poolsaare veemajandusest.
Samas on vald pidanud omafinantseeringu katteks võtma
suuri laene, mille tagasimaksmine nüüdseks enam nii teravalt tunda ei anna. See on ka
üks põhjusi, miks Viimsi Vesi

Viimsi vald sõlmib tänavu jaanuaris kokkuleppe
Eesti Rahvusvahelise Kooliga (International School
of Estonia), mille kohaselt on kuni kaheteistkümnel tublil Viimsi 10. ja 11. klassi õpilasel
võimalik läbida rahvusvaheline IB (International
Baccalaureate) Diploma programm Eesti Rahvusvahelises Koolis soodustingimustel õppemaksuga.

Peagi valmiv joogivee puhastusjaam tõstab tunduvalt Viimsi vee maitseomadusi.

saab hakata järeleandmisi tegema vee hinnas.
Lisaks uuele joogivee puhastusjaamale on lähiaastatel
plaanis renoveerida Euroopa
Ühtekuuluvusfondi vahendite toel Muuga reoveepuhasti,
mis annaks Viimsi vee tarbijatele veelgi suurema hinnavõidu. Praegu suunatakse Viimsi
reovesi Tallinna Paljassaare
veepuhastusjaama ning kuna tegemist on piiriülese teenusega,
siis on vald sunnitud maksma
AS-ile Tallinna Vesi kallist reoveeteenuse tasu. Antud projekt
on valla jaoks prioriteetne, kuna
sõltumatus koostööpartneritest
on igale ettevõttele suur pluss.

Viimsi Vee üks suurimaid
eesmärke on võita juurde kliente, sest statistika kohaselt on
viimastel aastatel Viimsi Veega
liitunute arv väike. On selge,
et kõrgete hindade ning jäiga
hinnapoliitikaga enam jätkata
ei saa. Hetkel on AS-il Viimsi
Vesi eraõiguslikke kliente suurusjärgus 4000. Loodame, et
uutel tingimustel liitub meiega
ligikaudu 1500 uut tarbijat.
Vallale on oluline, et Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekti
toetusel rajatud veemajanduse
taristust oleks kasu iga Viimsi
elaniku jaoks. Viimsi Vesi teeb
oma teenuse kättesaadavaks
igale Viimsi kodanikule ja siin-

juures ei tohi takistuseks olla
vee liiga kõrge hind või teenuse
vilets kvaliteet.
Kui kõik ettevõetud projektid õnnestuvad – käivitub
joogivee puhastusjaam, valmib Muuga reoveepuhasti ning
kogu poolsaar saab kanaliseeritud –, siis võib vabalt öelda,
et Viimsi vald on täitnud oma
kohustuse valla kodanike ja
Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiivide ees. Loomulikult proovime ka edaspidi hoida langevas trendis vee hinda.

Haldo Oravas
vallavanem

Jan Trei
abivallavanem

Uus kohvik ja kauplus Pringi külas
Pringi külas Rohuneeme
teel avas uksed uus RootSu kohvik ja Deli pood.
Kohvik ja Deli pood asuvad
samas ruumis. Hommikuti
saab sealt osta kohvi, värskeid
saiakesi ja võileibu nii kohapeal nautimiseks kui ka teele
kaasavõtmiseks. “Lõuna ajal
pakume ka väiksemas valikus
sooja toitu, mida kiirelt kätte saab,” rääkisid omanikud
Maria Sepper ja Liis Mäll.
Deli pood pakub RootSu omatoodangut. „Müügile tulevad
näiteks maitsevõid, pasteedid,
boršipõhi, erinevate täidistega käsitsitehtud pelmeenid,
RootSus juba kuulsaks saanud

Kohvikust leiab nii mõndagi, mida kaubanduskettides pole.

kõrvitsarisotto, isetehtud sibulamoos ja Caesari kaste – need
on vaid mõned üksikud näited,“ loetles Sepper. “Lisaks

oleme kokku pannud mõnusa
veinivaliku sellistest veinidest,
mida suurtest kaubanduskettidest ei leia. Kindlasti on meie

lettidel ka muid huvitavaid
tooteid üle terve Euroopa,
mida samuti kaubanduskettidest leida pole võimalik.“
RootSu Kohvik & Deli
leiab kindlasti kasutust ka hilisematel õhtutundidel, loodab
Sepper, sest seda on võimalik
broneerida eraüritusteks. Kuna
sinna on sisse ehitatud ka köök,
siis on võimalik seal koos kokaga süüa teha, temalt huvitavaid
nippe õppida ning privaatselt,
koos väiksema seltskonnaga
toitu ning veine nautida!
RootSu Kohvik & Deli Rohuneeme tee 57 b on lahti E–R
k 8–19 ning nädalavahetusel k
10–18.

VT

Ministeeriumi preemia Riina Aasmale
Muuseumide aastaauhindade laureaatide seas sai
eripreemia ka Rannarahva
Muuseumi tegevjuht Riina
Aasma.
Kultuuriminister Rein Lang
kuulutas 13. jaanuaril Kumus
välja Eesti muuseumide aastaauhindade 2011. aasta konkursi
laureaadid, kelle valisid välja

kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu teemakomisjonid.
Tänavusi preemiaid jagus
Tallinna, Tartusse, Saaremaale, Virumaale ja Otepääle. Ühe
eripreemiatest (neid anti välja viis), Aasta muinsuskaitsja
muuseumist 2011 eripreemia
pälvis Riina Aasma sihtasutusest Rannarahva Muuseum
2012. aasta kalendri “Muin-

suskaitse all olevad Eesti tuletornid” eest.
Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku Marju Reismaa
sõnul esitati aastaauhindadele
kokku 62 kandidaati, millest komisjonid valisid aasta lõpul välja 30 nominenti. “Kõik teemakomisjonid töötasid üksteisest
sõltumatult, mistõttu oli suurtel
ja terviklikult hästi läbimõeldud

projektidel võimalus eri aspektidega esile tõusta korraga mitmes auhinnakategoorias,” selgitas Reismaa.
Aastaauhindade võitjad saavad võimaluse osaleda erialasel
väliskonverentsil või õppereisil
1300 euro väärtuses. Auhindade
osas toetavad ettevõtmist Eesti
Kultuurkapital ja EAS.

Kultuuriministeerium

IB Diploma programm on mõeldud gümnaasiumiõpilastele ning kestab kaks aastat. Programmi lõppedes peab
õpilane sooritama eksami igas valitud aines. IB diplom
ning head eksamitulemused avavad paljude mainekate ülikoolide uksed pea kõikjal maailmas. Eesti ülikoolidesse
õppima asumisel ei pea IB diplomi saanud noor sooritama
riigieksameid. Meil tunnistavad IB diplomit näiteks Tartu
Ülikool, Tallinna Ülikool ning Tallinna Tehnikaülikool.
IB õpe lähtub üle maailma samadest põhitõdedest –
tähtsal kohal on ainete sügavam ning sisulisem mõistmine, reaal- ja humanitaarainete võrdne väärtustamine ning
kogu süsteemis kehtivad ühesugused pedagoogilised põhimõtted. Ka on õppeprogrammide sisu kõikides riikides
täpselt sama, mis tähendab seda, et ühest riigist teise kolides saab programmi jätkata just sealt, kust see pooleli jäi.
Kuna laste arv Viimsis pidevalt kasvab, siis on valla
kohus panustada võimalikult palju hariduse edendamisse.
Palju on neid õpilasi, kes tunnevad, et gümnaasiumis õpetatavast jääb neile väheseks, samuti ei suuda gümnaasiumi
tempo ning suured klassid laskuda õppeainetesse süvitsi.
IB õpe seevastu toimub väikestes gruppides ning õpetaja
saab iga õpilasega suhelda individuaalselt. Tõeline väljakutse on ka see, et kõik ainetunnid toimuvad Eestis inglise keeles, mis on suurepärane hüppelaud selleks, et tunda
ennast koduselt nii Oxfordi kui ka Cambridge’i Ülikoolis.
Et kandideerida Eesti Rahvusvahelise Kooli IB õppesse, peavad õpilane ning tema vanemad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud ja seda kogu
õppeperioodi vältel. Õpilased valib testide, intervjuude ja
eelneva õppeedukuse põhjal välja Eesti Rahvusvaheline
Kool ning vastuvõtukomisjoni kuulub samuti üks vallavalitsuse esindaja. Nii 10. kui ka 11. klassist pääseb IB
õppesse kokku kuni 12 õpilast – mõlemast klassist kuni 6.
Õppetöö on planeeritud Eesti Rahvusvahelise Kooli ruumes (Juhkentali 18) ning toimub viiel päeval nädalas.
Programmi maksumus Viimsi õpilase jaoks Eesti Rahvusvahelises Koolis on 5000 eurot, millest vald kompenseerib 4166 eurot. Ülejäänud summa jääb lapsevanema
või hooldaja kanda. Tegemist on pilootprojektiga, mille
rakendumisel selgub Viimsi valla õpilaste huvi ja võimalused IB programmi vastu.
Ettevõtmine on aluseks edaspidistele koostööplaanidele
Eesti Rahvusvahelise Kooli ja Viimsi valla vahel, et jätkata
koostööpartneritena kavandatavas Miiduranna Koolis.

Haldo Oravas
vallavanem

Jan Trei

abivallavanem

Muret teevad hulkuvad koerad
Viimasel ajal on sagenenud kodanike pöördumised valla
keskkonnaametisse lahtiselt jooksvate koerte poolt tekitatud kahjustuste osas. Küll on rünnatud väiksemat koera, küll koera peremeest. Sageli on koerad kogunenud
suurematesse gruppidesse ja ahistavad möödujaid.
See teeb muret ka lapsevanematele, kelle lapsi võib kooliteel hirmutada mõni jooksu pääsenud peni. Peremehe väide,
et minu koer ei ole agressiivne, ei ole siinkohal õigustatud,
kuna koerte käitumine võib olla ettearvamatu. Viimsi vallas
kehtiv eeskiri ei luba koeral ilma peremeheta/omanikuta viibida väljaspool oma kinnistut. Kui aga siiski omanik ei suuda
tagada oma loomale nõuetekohaseid pidamistingimusi, tuleb
arvestada võimalusega, et koer viiakse hulkuva loomana varjupaika ja see teenus toob rahalisi kulutusi esmalt vallale, mis
lõppkokkuvõttes tuleb tasuda loomaomanikul.
Seega paneme loomaomanikele südamele, et looma eest
lasub vastutus tema peremehel. Lemmiklooma peresse võttes tuleb hoolega kaaluda võimalusi tema pidamiseks ja arvestada kehtestatud nõudmistega.

Viimsi valla keskkonnaamet
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Rõõmu teeb naeratus lapse näol

Hetkel on heategevusball küll
kõige suurem ja peamine, aga oleme
korraldanud ka mitmel aastal heategevuskontserte. Annetusi on teinud
ka paljud firmad ja eraisikud. Suured
tänud neile kõigile!

Küsimustele vastab MTÜ Viimsi
Invaühing juhatuse esinaine
Jana Skripnikov.

Millal loodi MTÜ Viimsi Invaühing
ja miks ta loodi?
MTÜ Viimsi Invaühing loodi 26.
mail 2004. aastal lapsevanemate poolt,
kellel kasvab peres erivajadusega laps.
Eesmärk oli koondada Viimsi vallas
neid peresid, olla üksteisele toeks, teha
midagi ühiselt, jagada omavahel kogemusi, rõõme ja muresid, sest olgem
ausad, kui perre sünnib erivajadusega
laps, siis seda endale teadvustada ja
sellega toime tulla on väga raske ja
igasugune abi ning toetus on sel hetkel abiks. Nii mõtlesimegi, et koos on
kindlam edasi minna ja ka kergem midagi laste heaks ära teha.

Vald ja MTÜ – millised on suhted?
Suhted vallaga on päris head. Kui
oleme nende poole abipalvega pöördunud, on alati püütud meid aidata.
Loodame väga, et kunagi saab valla abiga teoks meie suur unistus, et
Viimsi erivajadustega lapsed saaksid
käia koolis oma vallas ja neil on oma
päevakeskus.
Kuidas Teie, Jana, invaühinguga
seotud olete?
Olen üks asutajaliige ja kõik need
aastad olen olnud ka juhatuse esinaine. 2004. aastal, olles ise väga raske
puudega lapse ema, teadsin ma, millist toetust mu laps vajaks, millist toetust mu pere ja ma ise vajaksin. Tore,
et oli veel neli ema, kes samamoodi
mõtlesid, ja sündis Viimsi Invaühing.
Oleme ühingus kui üks suur pere ja
kui kaotasin oma poja raskele haigusele, siis tundsin, et tema mälestuseks
ja kõigi teiste meie ühingu laste pärast peaksin ma seda tööd jätkama
nii kaua, kui tunnen, et suudan veel
midagi paremaks muuta ja abiks olla.

Kes olid MTÜ loojad?
Meie ühingu ellukutsujaks oli
Sirje Kauts, kes töötas tol ajal valla
lastekaitsespetsialistina, aga tänaseks
on kahjuks manalateed läinud. Asutajateks olid emmed, kellel kõigil oli
kodus erivajadusega laps kasvamas
ning oli soov midagi ühiselt laste ja
perede heaks teha.
Kuidas MTÜ alustas?
MTÜ alustas viieliikmelise juhatusega ja liikmeid oli paarikümne ringis. Kõik oli uus ja huvitav. Alustasime nullist, eeskujuks ühtegi ühingut
võtta polnud, sest selliseid ühinguid,
mis koondaksid erinevate puuetega
lapsi, polnud. Õppisime oma kogemustest, tegime vigu, kuid õppisime
nendest ja niimoodi vaikselt liikusime
edasi. Kõige tähtsam oli aru saada,
mida me oma laste heaks saaksime
paremaks muuta, mida neile pakkuda,
et nad paremini hakkama saaksid.
Lapsed ja nende erivajadused on
väga erinevad, sest meie ühing koondab erineva puudega lapsi (Downi
sündroom, vaimu-, liikumis-, nägemispuue, autism jm). Meie prioriteet
on algusest peale olnud ja loodan, et
on ka tulevikus, perekond, st et püüame pakkuda peredele võimalust koos
kodust välja tulla, ühiselt aega veeta.
Mida on tehtud?
Nagu eelnevalt sai mainitud, lähtume me oma tegemistes perekonnast
kui tervikust ja pere abistamine erivajadusega lapsega hakkamasaamisel
ongi see, milles püüame toeks olla.
Ühe näitena võiks tuua koolivaheajalaagrid. Paljud erivajadusega
lapsed ei saa oma puudest johtuvalt
üksi kodus hakkama ja vajavad 24/7
järelevalvet. Koolipäevadel on nad
koolis, aga koolivaheaegadel tekib
lapsevanemal probleem, sest töökoha
puhkus ei kata kõiki koolivaheaegu,
aga last üksi koju jätta ei saa. Oleme
siis püüdnud abiks olla ja korraldanud lastele koolivaheajalaagreid, kus
lastega tegelevad kasvatajad. Hetkel
on mure ruumidega, kus seda laagrit
korraldada, aga loodame, et vald saab
ehk meid selles osas toetada.
Ühe esialgu utoopilisena tundunud
projektiga oleme me veel hakkama
saanud – see on delfiiniteraapias käimine rahvusvahelises delfiiniteraapia
instituudis Krimmis Ukrainas. 2007.
aastal saatsime sinna sponsorite ja toetajate abiga esimese grupi lapsi. Praeguseks on umbes paarkümmend last

Mis Teile selles töös rõõmu teeb?
Rõõmu teeb iga samm edasi, iga
paremaks muudetud asi, iga naeratus
lapse näol ja iga tänulik lapsevanem,
kelle heaks sa oled midagi paremaks
muutnud.

Jana Skripnikovi sõnul on heategevusball ühingu suurimaks toetusürituseks. Foto Jaan Kolberg

seal teraapias käinud juba kolmel aastal, sel aastal plaanime lapsi delfiiniteraapiasse saata juba neljandat korda.
Teada on ja ka vallalehest oleme lugenud suvelaagritest ja heategevusballist, aga mida veel tehakse?
Peaaegu iga kuu toimub meil midagi. Ühingu loomisest alates on igal
suvel olnud suvised perelaagrid. See
on igal aastal väga oodatud, toimub
alati mõnes ilusas Eestimaa paigas,
kus neli päeva on võimalik perel koos
puhata, erivajadustega lastele on mängulised teraapiad, nendega tegelevad
toredad kasvatajad. Lapsevanemad
saavad omavahel suhelda, osaleda ka
neile mõeldud teraapiates ja, mis kõige tähtsam – veeta koos kogu perega
mõnusalt aega argimuredest eemal
olles. Kuna seda toredat suvelaagrit
peab nii pikalt igal aastal ootama,
siis hakkasime korraldama ka sarnast
laagrit talvel ning seegi on muutunud
väga oodatud ettevõtmiseks.
Kindlasti toimuvad meil aasta
jooksul mitmed perepäevad, kus koos
võtame ette midagi põnevat, on see siis
mõne toreda koha ühiskülastus, ühine
kokakursus või käsitööõpituba. Igaaastaseks traditsiooniks on saanud ka
suve lõpetamine Vembu-Tembumaal
Kurtnas.

Heategevusballi oleme korraldanud juba viis aastat, sellest saadud
tulust oleme saanud saata lapsi delfiiniteraapiasse ning korraldada lastele
palju toredaid ja vajalikke ettevõtmisi. Täname kõiki toetajaid ja abilisi,
kes on meid läbi aastate balli korraldamisel aidanud ja toetanud! Täname
ka kõiki meie ühingu lapsevanemaid,
kes on alati olnud abiks balli korraldamisel!
Kes on seotud MTÜ-ga, kelle heaks
tegutsetakse?
MTÜ-l on viieliikmeline juhatus,
kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatus valitakse ühingu liikmete seast, mis tähendab, et ka
neil kasvab peres erivajadustega laps.
Hetkel on ühingus liikmeid 40 ringis. Tegutseme Viimsi vallas elavate
erivajadustega laste ja nende perede
toetuseks.
Ühised ettevõtmised on ühendanud paljusid peresid ja seetõttu on ka
vanematel muresid kergem kanda ja
jagada, lastel aga tore koos olla. Tänu
invaühingu üritustele on ka vallaelanikud saanud teada erivajadustega
lastest, nende peredest ja probleemidest. Oluline, et meie lapsi märgatakse ja ollakse teadlikud nende vajadustest.

Kuidas MTÜ toimib? Kirjutate projekte, et raha saada?
Palgalisi töötajaid meie ühingus
pole, juhatus teeb seda oma põhitöö ja
erivajadusega lapse kasvatamise kõrvalt ning vabast tahtest. Tasu on laste
rõõm ja lastevanemate tänu.
Vahendeid oma ettevõtmiste läbiviimiseks saame annetustest, toetustest ja ka projektide kirjutamisest.
Kuna palgalisi meil pole ja kahjuks ka
ruume pole, siis sellega seotud kulud
puuduvad, nii et kogu meie sissetulek
läheb ainult otseselt erivajadustega
laste toetuseks.
Viimsi vallas elab meie teada erivajadustega lapsi 90 ringis, nii et kui
mõni Viimsi pere, kus kasvab selline
laps, soovib meiega liituda, siis infot meie kohta ja ka liitumisavalduse
leiab meie kodulehelt: www.viimsiinva.ee. Kõik uued liikmed on alati teretulnud ja oodatud!
Kui palju saate annetusi?
Võib öelda, et pool või natuke üle
poole oma vahenditest saame annetustena. Teise osa moodustavad toetused,
Viimsi eelarvest tulev summa ja kirjutatud projektidest saadavad vahendid.
Kas aastalõpuball on peamine annetus?

Olete Viimsi Koolis tugikeskuse
psühholoog. Milles see töö seisneb?
Koolipsühholoogi töö eesmärk
on olla märkaja, ennetaja, toetaja ja
abistaja lapse mure korral. Oluline on
suures koolis märgata abivajavat last,
ennetada suhtlemisprobleeme nii töös
klassi kui ka kollektiiviga. Lapse toimetulekuoskusi saab toetada ja arendada koolis toimuva suhtlemisringi
kaudu, individuaalselt ja ka tunnis
tuge pakkudes, olles abiõpetaja rollis. Toetada tuleb nii last kui ka tema
vanemaid, peret. Oma töös kasutan
erinevaid metoodikaid: individuaalset nõustamist, perevestlusi, konsultatsiooni- ja toetusvõrgustikke.
Eriti algklasside psühholoog peab
olema nähtav – lastele, õpetajatele ja
lapsevanematele. Esimestel kooliaastatel tuleb lastel alati ette konflikte
oma klassikaaslaste või sõpradega.
See, kuidas neid võiks lahendada ja
peaks lahendama, aitab lisaks õpetajale lastele selgitada ka koolipsühholoog, kes teeb grupitöid, arutelusid,
koosolekuid inimeseõpetuse ja klassijuhataja tundide raames. Palju saab
õppida ka läbi mängu, mis on samuti
üks psühholoogi töövahend.
Püüan oma tööga kasvatada lastes teadmist, et abi küsimine ei ole
häbiasi ning et psühholoog on hea
vestluspartner erinevate teemade üle
arutlemisel. Minu poole võivad pöörduda kõik kooliga seotud inimesed –
õpilased, vanemad, õpetajad. Hea on
aeg eelnevalt kokku leppida, kuid kui
mure suur, siis tasub kindlasti kohe
pöörduda.
Küsis

Annika Poldre
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Tasuta koolilõunad ka
5. ja 6. klasside õpilastele
Jan Trei,
abivallavanem

Viimsi Vallavalitsus esitas
Viimsi Vallavolikogule
kinnitamiseks uue “Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja korra“. Uue
korra kohaselt laiendatakse tasuta koolilõuna
saajate ringi valla munitsipaalkoolides 5. ja 6. klassidega juba jaanuarkuust.

Söögivahetund Viimsi Kooli sööklas.

Viimsi Vallavolikogu määrusega “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” tagatakse 2012. aasta jaanuarist
tasuta koolilõuna Viimsi Kooli,
Püünsi Kooli ja Prangli Põhikooli 1.–6. klasside õpilastele.
Seni on vald taganud nimetatud koolides tasuta koolilõuna
1.–4. klasside õpilastele.
Uue koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra
kohaselt ei pea enam 5. ja 6.
klasside lapsevanemad tasuma valla munitsipaalkoolides
koolilõuna eest. Lapsevanema
osa tasub otse koolitoitlustajale AS Tampe Viimsi vald ning

vastavat eelarvelised vahendid
oleme planeerinud 2012. aasta
valla eelarvesse.
Sõlmitud võimuliidu koalitsioonilepingu kohaselt oleme
lubanud Viimsi valla lastevanematele kindlustada tasuta koolilõuna algkooli (1.–6. klass)
õpilastele. Selle lubaduse viisimegi nüüdsest ellu.
Kui valla eelarveperspektiiv vähegi võimaldab, siis
järgmisel aastal laiendaksime
tasuta koolilõuna saajate ringi
juba 7.–9. klasside õpilastele.
Võttes aluseks põhikoolija gümnaasiumiseaduse § 42,
korraldab kooli pidaja õpilaste

toitlustamist. Viimsi vallas on
koolilõuna maksumuseks 1,39
eurot. Nimetatud hind kujunes
välja läbiviidud koolitoitlustaja
riigihanke tulemusena, millel
esitas parima ehk odavaima
pakkumuse AS Tampe. Riigieelarve tasandusfondi kaudu
eraldatakse rahalised vahendid
1.–9. klasside õpilaste koolilõuna kulude katteks (0,78 eurot õpilase kohta päevas), kuid
see ei kata kogu koolilõuna
kulu Viimsi valla koolides. Ülejäänud osa (0,61 eurot õpilase
kohta päevas) on jäetud lapsevanema kanda juhul, kui omavalitsus ei otsusta seda tasuda lapse-

hingenurk

vanema eest koolitoitlustajale.
Alates 2012. aasta jaanuarist kaetakse Viimsi valla koolides koolilõuna kulud 1.–6.
klasside õpilaste eest osaliselt
riigieelarve tasandusfondi kaudu eraldatud vahenditest ja osaliselt valla eelarves ette nähtud
vahenditest.
Koolilõuna kulud 7.–9.
klasside õpilaste eest kaetakse
osaliselt riigieelarve tasandusfondi kaudu eraldatud vahenditest ja osaliselt lastevanemate poolt.
Koolilõuna kulud 10.–12.
klasside õpilaste eest kaetakse
lastevanemate poolt.
Vähekindlustatud peredel,
kelle lapsed õpivad 7.–12.
klassis, on võimalik taotleda
koolilõuna kulude osalist või
täielikku katmist valla poolt,
esitades nõuetekohase taotluse
ja lisadokumendid vallavolikogu sotsiaalkomisjonile või
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalja tervishoiuametile.
5. ja 6. klasside õpilaste
eest koolilõuna tasumine tähendab valla eelarvele lisakulu
aastas ligikaudu 36 000 eurot.
Nimetatud uue korra alusel
hakkavad tasuta koolilõunat
saama (1.–6. klassid) ca 1135
valla last.

Erik Kuldkepp

Mikk Leedjärv

Viimsi noored koos kaaslastega Lätist jalgu puhkamas.

Facebooki kohta. Tehti plakateid, näidendeid ja videolõike,
kajastamaks sotsiaalmeedias
toimunud negatiivseid juhtumeid. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tõsteti noorte teadlikkust
ja pandi rõhku Facebookis iga
nupuvajutuse tegemist vaatlema kriitilise pilguga.
Käesolevaga saab öelda,
et noorsoovahetus “Safebook
for Facebook” Rumeenias oli
Viimsi noorte jaoks püsiv kogemus, kus sai personaalselt
kaasa rääkida sotsiaalmeediat

Elugi kirjeldatakse teena, mis teeb oma käänakuid.

puudutavatel teemadel, praktiseerida inglise keelt, tutvuda ja
saada headeks sõpradeks paljudest riikidest pärit osalejatega ning mõista nende kultuurilisi erisusi. Lisaks saab öelda,
et õppevorm oli vaheldus igapäevasele kooliskäimisele, mis
andis positiivseid mõtteid ja
värskeid ideid, mida saab jagada eakaaslastega.

Organisatsiooni Euroopa
Noored raames toimus
sotsiaalmeedia teemaline
projekt nimega “Safebook for Facebook“. Projekti korraldajamaa oli
Rumeenia ning Viimsi
Noortekeskuse projektist
osavõttu toetas Viimsi
vald. Üritus toimus ajavahemikus 9.–17. detsember.

febook for Facebook”, oli arutelude kesksel kohal sotsiaalmeediavõrgustik. Facebook on
globaliseeruv võrgustik, mis
suretab välja väiksemad sotsiaalvõrgustikud ning kasvab
üheks suuremaks ja rohkem
võimalusi pakkuvaks. Projektis arutleti kasvava Facebooki
positiivsetest külgedest ja ohtudest. Koostati vastavaid käitumismudeleid, kuidas oleks
sotsiaalmeedias ohutum käituda. Pandi kirja kõik positiivsed ja negatiivsed omadused

Käies teed oleme me harjunud sellega, et see
teeb käänakuid, vahel tõuseb ja siis taas langeb.
Selline on tee, mida mööda tavaliselt liigume.

Liikumise võimalik kiirus sõltub väga otseselt sellest, kui
käänuline tee on. Jala käies ei ole suurt vahet, sest meie
liikumiskiirus on väga piiratud, kuid kui võtta kasutusele
juba näiteks jalgratas, võime märgata, et käänak, mis enne
oli igati mõistlik, on ühtäkki väga järsuks muutunud.
Niisamuti tundub olema tee kulgemisega mäest üles ja
mäest alla. Rahulikult liikudes ei ole probleemi, kuid liig
suure hooga minnes võib paigas, kus tõusust saab langus,
olla ehmatus suur, kui meid tabab lendutõusmise tunne.
Elugi kirjeldatakse sageli teena, mis teeb oma käänakuid,
millel on omad tõusud ja langused. Ja eks tunded, mis
meid puudutavad sel teel, on tihti just needsamad, mis
käänulist teed jalutades.
Oluline on valida õige liikumise kiirus. Sageli me soovime oma elust nii kiirelt kui võimalik läbi joosta, et kõik
ruttu mööda saaks. Aga nii ei pane me tähelegi kõike ilusat, mis selle tee ääres meile end vaatamiseks ja rõõmutundmiseks valmis on seadnud.
Väga oluline on vahel seisatada ja vaadata, kust tuleme
ja kuhu läheme, ning lasta endasse voolata kõigel ilusal,
mis meid ümbritseb. On vaja võtta hetki puhkamiseks, et
teekond tervikuna võiks meile rõõmu valmistada. Mitte
vaid selle esimene pool, kus meil veel piisavalt võhma on.
Eestimaa teed on sellised, mille kulgemist saame iseloomustada valdavalt käänude ja kurvide kirjeldamisega. Minu tee on aga toonud mind Kanada läänerannikule
Vancouveri linna, kus tee iseloomustamiseks tuleb kindlasti võtta kasutusele ka tõusu- ja langemise nurgad. Muidu on siin elu nagu elu ikka, kuid lamedalt Eestimaalt siia
sattununa võib nii mõnigi tõus näida väga järsk ja mõni
langus justkui auku kukkumine. Kui aga tee läheb üles
mäele, siis sellega astume me justkui taevale lähemale.
Minnes piisavalt kõrgele, võime lausa vaadata pilvi pealtpoolt, kuid ega see meid maapinnast kõrgemale siiski vii.
Gravitatsioonijõud on asjad nii seadnud, et meie inimestena oleme ikka maa lähedal. Me võime küll jõuda
kõrgemale merepinna suhtes ja isegi lennukiga kõrgelt üle
pilvede lennata, kuid ilma abivahenditeta oleme me siiski
maa peal ja maapind hoiab meid enda küljes.
Nii on ka elus meid miski hoidmas tee küljes, mida
käime. Vahel on hiiglama tore, kui hoog kasvab ja me justkui vuhiseks läbi elu, kuid siis, kui hooga mäetipust üle
lendame, võib langemine ja kokkupuutumine maapinnaga
taas väga valus olla.
Seepärast on väga oluline liikuda eluteel mõistliku kiirusega, vahel võtta aeg maha ja hoopis seisatada – nii saame me tõeliselt rõõmu tunda sellest teest, mida meile käia
on antud. On ju isegi üks tore vanasõna: tark ei torma!
Sellele tasub ikka ja jälle mõelda, kui oma teed käime.

Noortekeskuse noored Rumeenias

Tegevused leidsid aset Rumeenia väikelinnas nimega Monteoru ning maakonnakeskuses
Buzaus. Noorsoovahetusest
võtsid osa kaheksa riiki: Rumeenia, Hispaania, Itaalia, Portugal, Slovakkia, Leedu, Läti
ja Eesti, igast riigist viis osalejat. Iga riigi gruppi kuulus üks
liider ehk vastutav isik. Kokku
osales projektis nelikümmend
inimest. Üheksa päeva sisse
mahtusid kultuuriline tutvumine ja sõbrunemine osalejatega,
oma organisatsiooni tutvustamine, mille läbi antud projektist oli võimalik osa võtta ja
mida esindati. Lisaks toimus
tutvumine Rumeenia kultuuri
ja vaatamisväärsustega, palju
loomingulist tegevust ning huumorit ja põhiosana arutelud
sotsiaalmeedia eelistest ja ohtudest.
Sotsiaalmeedia tähtsus ja
kasutatavus on tänapäeva noorte seas üha levinud ja kasvav
nähtus just Facebooki näol.
Nagu reedab projekti nimi “Sa-

Rännuteelt:
Kui maa on taevale
lähemal

Viimsi Noortekeskuse
noorsootöötaja
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Mis paat see on –
haabja(s)?
Haabjal on palju nimevorme: haabjas, haab,
haabja. Erinevates paikades kutsutakse seda
paati erinevalt.
Haabja näol on tegemist
eelmises Viimsi Teatajas
tutvustatud ruhe parandatud
ja täiustatud versiooniga,
sest mõlemad valmistatakse ühest puupalgist. Kõige
sagedamini valmistatakse
haabjaid haavapuust ning
sellest tuleneb ka paadi nimetus.
Kuidas siis haabjast
valmistatakse? Kui ruhe
tegemiseks tuleb paat lihtsalt palgist välja tahuda,
siis haabja jaoks peab puit
Mees haabjaga 1927. aastal
olema pehmem, kuna kere
merel. Foto Eesti Filmiarhiiv
valmides tuleb hakata paadi
külgi kaarutama. Kaarutamiseks kuumutatakse paadi
külgi, mis peavad olema õhemad kui ruhel. Haabja valmistamiseks on kuumutamisel vaja selle sisse panna ka
paadikaared, sest need annavad alusele õige kuju ning
toestavad paati seespoolt.
Haabja kasutuselevõtmine oli oluline areng paatide
ajaloos. Nad on ruhedest stabiilsemad, ruumikamad ja
mugavamad kasutada. Veel kahekümnenda sajandi alguses oli haabja väga populaarne paat eelkõige sisemaa veekogude ääres ning maa-aladel, mis kevadise suurvee ajal
ajutiselt vee alla jäävad. Tõonäoliselt tõrjusid alles mugavad plastik- ja kummipaadid haabja lõplikult inimeste
tavakasutusest välja.
Samuti on kasutuse vähenemises kindlasti oma roll
linnastumisel, sest maadel, kus haabjat oleks vaja kasutada, ei ela enam nii palju inimesi kui vanasti. Haabja kasutamist liikumisvahendina teatakse aga veel lausa 1980.
aastatest. Tollal elasid mõned vanad meistrid, kes neid
oma küla inimestele valmistada mõistsid. Kuid kes teab,
võib-olla kasutab praegugi mõni memm või taat oma kodumajast laudani minemiseks haabjat.
Rannarahva Muuseumis on vaatamiseks välja pandud
19. sajandist pärinev haabjas, mida võib imetleda paadi
sünni nimelises näituseruumis. Sealsamas on väljas ka
tööriistad, millega paate saab valmistada. Paadihuvilistel
tasub kindlasti külastada näitust “Paadi elu”.
Rohkem infot vaata veebiaadressil www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen

Rannarahva Kaubamaja –
mereliste kingituste pood
Viimsi Vabaõhumuuseumi väravas tervitab juba
paar kuud külastajaid
omanäoline Tere-maja.
Kuubikujuline maja on
disainitud ja toodetud
Eestis ning kannab kaubamärki EasyHome.

Moodne Eesti disain vanas
kalurikülas mõjub ehk küll
kontrastselt, kuid on Muinsuskaitseameti sõnul suurepärane
lahendus tuua ajaloolilsesse
atmosfääri element, mis ei varjuta kohapealset taluarhitektuuri. Teatavasti ongi ju Viimsi
Vabaõhumuuseumi unikaalsus
selles, et kõik olemasolevad
hooned on siiani seismas oma
autentses asukohas, mõned
neist küll originaali järgi rekonstruktsioonina üles ehitatud.
Tere-majas töötab mereliste kingituste pood – Rannarahva Kaubamaja, kus leidub humoorikaid kingitusi, väärikat
lugemist, muuseumikogude
põhjal valmistatud meeneid ja
üht-teist paremat ka maitsemeelte turgutamiseks.
Eriti populaarseks on ku-

“Hülgemahlast“ määrded.

Kehahõõruja. Rannarahva SPA tootesarjast.

Hää mekiga rumm.

junenud kirjandus – muuseumi enda trükiste kõrval
leidub häid kokaraamatuid
kalatoitude valmistamiseks,
rannaromaane, teatmeteoseid
ja vahvaid lasteraamatuid, mis
mõistagi ka kõik merest inspireeritud.
Rannarahva SPA on tootesari, mille kehahõõrujad,
musimäärded ja kabjaleotised
rõõmustavad kõiki, kel oma
meretuultest parkunud ihu vastu vähegi armastust on. Viimsi
poolsaare rahvarõivas – mere-

mehekaloss, triibusärk ja kalurimüts – on soetatav nii eraldi
kui ka komplektina. Kindlasti
peab põuetasku või käekotti mahtuma pudelike Nelsoni
verd (see on üks kaunis hää
mekiga rumm), mis tagab halval suusailmalgi sooja enesetunde.
Igasugust rannaromantilist
nasvärki leidub muidugist ka:
plinkivaid ja vilkuvaid majakaid, sängitekke, aaretekirstus
kauneid võrusid, luulekogumikke ja sõbrapaelu, millesse
armastus sisse põimitud. Mis
see viimane on, jäägu üllatuseks. Tasub ennem sõbrapäeva
Rannarahva Kaubamajast läbi
astuda!
Avatud E–R k 12–18, L ja
P k 10–18.

Rannarahva Muuseum

Viimsi Kooli õpilaste saavutused esimese
poolaasta õpilasvõistlustel
Viimsi Kooli õpilased osalesid õppeaasta esimesel
poolel väga erinevatel
maakondlikel ja üleriigilistel õpilasvõistlustel.

Septembris

• Koeru Aruküla mõisas toimus Kalju Lepiku luulevõistlus, kus iga osaleja esitas kuni
kümne minuti jooksul oma
varem trükis avaldamata luuleloomingut.
Väga tublilt esinesid Viimsi Kooli noored luuletajad, kes
võitsid mitmeid auhinnalisi
kohti ja eripreemiaid:
Grete Jürgenson 11.a (õpetaja Kirsi Rannaste) gümnaasiumi vanuseastmes I koht ja
noortekeskuse eripreemia;
Maarja Kristiin Toomsalu
11.a (õpetaja Kirsi Rannaste)
keskkooli vanuseastmes huumoripreemia;
Monika Himma 9.a (õpetaja Riita Järve) põhikooli vanemas astmes II koht;
Daniil Merkuriev 9.a (õpetaja Riita Järve) põhikooli vanemas astmes III koht;
Kristin Västra 9.b (õpetaja
Külli Täht) Koeru apteegi eripreemia.

Novembris

• Viimsi Koolis toimus IX Eesti
koolinoorte mälumängu meistrivõistluste eelvoor Tallinna ja
Harjumaa koolidele. Viimsi
Kooli võistkond koosseisus Brigitta-Robin Raudne (9.b), Kris-

tian Raus (9.b), Raul Gross (9.a)
ja Janari Parts (9.a) saavutas
Harjumaa põhikoolide arvestuses suurepärase I koha ja ühtlasi
tagas sellega koha finaalis.
Harjumaa gümnaasiumide
arvestuses saavutas Viimsi Kooli võistkond koosseisus Ekke
Sakkov (12.b), Rene Kuusing
(12.b), Karl-Lennart Meri (12.b)
ja Jaan Tanel Veikesaar (12.b) II
koha ning suure tõenäosusega
annab saadud punktisumma samuti koha finaalis.
Õpilaste juhendajateks olid
õpetajad Kersti Ojassalu ja
Peeter Sipelgas.
• Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) päeva raames toimunud kaardijoonistusvõistlusel saavutas 11–15-aastaste
seas II koha Rasmus Tõnismägi
(9.d) ja III koha Grete Ly Valing (8.b). Rasmus Tõnismägi
sai ka AlphaGIS eriauhinna.
Õpilaste juhendajaks olid
õpetajad Kersti Ojassalu ja
Vilve Roosioks.
• Koolinoorte informaatikaviktoriini “Kobras” esimene
voor. Viimsi Koolist osales seal
kokku 127 õpilast. Edukaimad
oldi Benjaminide klassis (6.–
8. klass), mis oli ka osalejate
poolest arvukaim – kokku osales seal 1765 õpilast üle Eesti. Selles klassis saavutas 23.
koha Markus Kuuskmäe (7.c),
24. koha Silver Suits (7.c), 25.
koha Siim Saarend (7.c), 52.
koha Mihail Lustin (7.e), 58.
koha Elis Viltsin (7.b) ning

esisajasse mahtus veel 68. kohaga Ailna Kalle (7.b).
Seenioride klassis (11.–12.
klass) oli Viimsi Koolist edukaim 76. koha saanud Andre
Villa (11.b), edukalt esinesid
ka Sander Tõnist (11.b) ja Janar Jõgi (11.a).
Õpilaste juhendajaks oli
õpetaja Vilve Roosioks.
• Viimsi Koolis toimus algkooli maakondlik etluskonkurss
“Terves kehas terve vaim”.
Viimsi Kooli õpilased saavutasid järgmised tulemused:
1. klass – Õnne Anton II koht
(1.b, õpetaja Kairi Lehtpuu);
2. klass – Kaspar Sebastian
Silla II koht (2.a, õpetaja Marge Tammiste);
4. klass – Carl Cristjan Bogoslovski III koht (4.a, õpetaja
Epp Orula);
5. klass – Celia Ellermäe III
koht (5.d, õpetaja Maris Tuulik).
• Oru Põhikoolis toimus maakondlik noorte etlejate võistlus “Koidulauliku valgel”.
Väga tublilt esinesid Viimsi
Kooli etlejad: Nora Laukse 9.a
(juhendajad Riita Järve ja Külli Täht) saavutas 5.–9. klasside
arvestuses I koha ja Grete Jürgenson 11.a (juhendaja Kirsi
Rannaste) 10.–12. klasside arvestuses I koha.
Eripreemia pälvis Taavi
Pleiats 7.a (juhendaja Külli
Täht).

Detsembris

• Keilas toimus Harjumaa

koolide 11. klasside inglise
keele ainevõistlus, kus osales
kaks Viimsi Kooli võistkonda.
Esimene võistkond, mille liikmeteks olid Mirjam-Johanna
Loddes (11.a), Kenneth Muuli (11.a) ja Britta Taniel (11.a)
ning juhendajaks õpetaja Merike Kaus, saavutas suurepärase 2.–3. koha, mida jagavad
Jüri Gümnaasiumiga. Teine
võistkond – liikmed Annemari
Pao, Grete Jürgenson, Merilin
Kask, juhendaja Karmen Paul
– osales samuti väga tublilt.
• Viimsi Kooli õpilased esinesid edukalt ka üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil: Armin Bernard 9.d (riigis 10.–11.
koht 1700 õpilase seas), 12.
klass Anna Maria Pinnonen
12.a (riigis 2. koht 1400 õpilase seas), Sandra Sentjurin 12.a
(riigis 3.–4. koht 1400 õpilase
seas). Õpilaste juhendajaks oli
õpetaja Janek Murakas.
• Viimsi Koolis toimus üleriigilise geograafiaolümpiaadi
Harjumaa voor, kus osales
200 õpilast. Väga hästi esinesid
Viimsi Kooli õpilased: Mikk
Laanes (9.c) saavutas 9. klasside arvestuses I koha (juhendaja
Kersti Ojassalu), Sander Tõniste (11.b) saavutas 11. klasside
arvestuses I koha (juhendaja Ita
Ilves) ja Ekke Sakkov (12.b)
gümnaasiumi arvestuses I koha
(juhendaja Kersti Ojassalu).

Peeter Sipelgas

Viimsi Kooli õpilasteaduse
koordinaator
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Kodutohter annab nõu

Helkuritest
Püünsi Koolis

Pendlimees Aleksander
Brunfeld ehk Sass teab
soovitada, kuidas asjad
peaksid paiknema.

13. kuupäeva ja reedet peetakse tavaliselt halvaendeliseks kuupäevaks. Nii võis arvata ka osa
Püünsi Kooli õpilastest, kui nägid 13. jaanuari
hommikul kooli hoovis politseiautot. Toimus
noorsoopolitsei poolt läbiviidav helkurikontroll.

“Minu põhisõnum on see, et
ligi 70% tervisehädadest saab
alguse voodi valest asukohast,” ütleb Aleksander Brunfeld ehk Sass, kes käis sügisel
Viimsi Päevakeskuses tervisepäeval esinemas. Pärast tema
esinemist tekkis Viimsi eakate
seas palju huvilisi, kes soovisid Sassiga taas kohtuda, et
temalt juba täpsemalt tervisehädade põhjuste ja muu kohta
rohkem teada saada.
Aleksander Brunfeld soovitab igasuguste tervisemurede
puhul eelkõige vaadata üle oma
voodikohad. Eriti rõhutab ta, et
ka laste voodikohad tuleks üle
kontrollida. Tervislik voodikoht tähendab geobioloogiliselt
õiget magamiskohta, kus magaja on kaitstud maa seest tulevate kiirguste, elektromagnetväljade jpm eest. Kui voodi asub
veesoone peal või Hartmanni
võrgustiku ristil, siis on oht, et
voodis magaja organismis olev
haigusidu või -kolle võib hakata selle mõjul arenema.

Hartmanni võrk

Hartmanni võrk kujutab endast
nähtamatute maa sees asuvate kiirgavate seinte võrku, kus
seinte laius on 21–60 cm. Seinad suunduvad idast läände ja
põhjast lõunasse. Kogu maakera on kaetud sellise võrgustikuga. Põhjast lõunasse suunduvate nähtamatute seinte vahe on
umbes 2 meetrit ja idast läände
suunduvate seinte vahe on 2,5
meetrit. Voodi õige asukoht
peaks olema selle ristküliku
sees.
Hartmanni võrgu seinte ristumiskohad on tervisele väga
ohtlikud, kuna seal on kiirgusväli väga suur. Eriti ohtlik on
aga seinte ristumiskoht sel juhul, kui teda läbib veel maa all
oleva veesoone kiirgus. Seda
kohta nimetavad geobioloogid
draakonisilmaks või 0-vibratsiooniga alaks ehk kasvajaid
soodustavaks kohaks. Seost
voodikoha ja tervise vahel on
uurinud dr Havilan Inglismaal
ja prantslane dr Rimabut, kes
oli kantseroloog ja Prantsuse
arstide ühingu president. Ta uuris üle 1000 vähihaige elukohta
ja tulemuseks oli see, et ühegi vähihaige voodi ei asunud
neutraalses tsoonis.
Üheksandat aastat selle
valdkonnaga tegelev mees ei
jõua ära imestada, kui uskumatu on rahvas selles küsimuses. Aga valik on igaühe enda
käes, ütleb ta.
Ka elukutse valikul võiks
Sassi poole pöörduda tel 50 24
534. Pendel teab, millist elukutset hobiga ühendada
Veesooned ja Harmanni
võrgu leiab Brunfeld pendliga
või ka vitstega. Selle ala asjatundjate sõnul võib pendel toimida enamiku inimeste käes,

Lõvi Leo tervitab kooli saabujaid.

Ida politseijaoskonna noorsoopolitseinikud on koos lõvi
Leoga helkurikontrolli läbi viinud juba eelmise aasta lõpus
paaris Lasnamäe koolis, nüüd jõuti Viimsisse. Enne koolipäeva algust kontrolliti kõigil koolimajja sisenejatel helkuri olemasolu. Kellel helkur puudus, pidi politseile aru
andma ja lõvi Leole kõva häälega tõotama, et ta edaspidi
muretseb endale helkuri ja kannab seda uhkusega. Parimateks helkurikandjateks osutusid 3. ja 7. klassi õpilased,
neid premeeris lõvi Leo oma kommidega.

Aleksander Brunfeld saab pendliga vastused paljudele küsimustele.

kui on vaid tahet ja kannatust
katsetada.
Oleme Haabneemes ühes
kaunis kodus, mis asub uue
elumaja esimesel korrusel. Sass
võtab kuldse pendli ja seistes
keset tuba ütleb kuuldavalt:
“Palun juhi mind veesoone
peale, näita, kuhu poole jookseb vesi.” Pendel annab vastuse, st vastuse loeb Sass välja
pendli liikumisest.
Mehel on paljude küsimuste-vastuste jaoks abiks
mapitäis joonistatud skaalasid.
“Kõik on pendliga mõõdetav,”
sõnab ta. Kui konkreetne küsimus on esitatud, tuleb teemale
vastav skaala lauale panna ja
selle kohal pendlit liigutades
saab sellest liikumisest välja
lugeda vastuse.
Mapis on ka diplom, mis
kinnitab, et Aleksander Brunfeld on lõpetanud geobioloogiaalased õpingud ning sooritanud eksamid hindele väga
hea. Diplomil on kolme tuntud
inimese allkirjad, nende seas
ka pendlitarkuse n.-ö maaletooja geobioloog ja arhitekt
Rein Weberilt.
Kuigi pendel annab vastused väga paljudele küsimustele, on Aleksander Brunfeld
keskendunud eelkõige magamiskoha hindamisele. Ta saab
hea, s.o neutraalse voodikoha
määrata ka ainuüksi foto ja
magamistoa plaani abil, ilma
kohale minemata. Ta teab nõu
anda, kuidas veesoont n.-ö
kinni panna, et sellel enam
mõju ei oleks või täpsemalt, et
veesoon neutraliseerida.
“Ostsime maal vana maja
ja tegime selle korda,” räägib
Sass oma kogemusest. Seal ma-

jas hakkas tema abikaasal õlg
valutama. Mees teadis, mida
teha: tuli panna kaks magnetit
välisseinas kohta, kus veesoon
tuleb majja, ja vasktraadiga
need maandada. Sellest oli abi.
Magamiskohaga on seotud
paljud nähtused: magnetväljad, energiasambad, Hartmanni võrgustik – terve suur skaala
on mõjureid, mis võivad meie
und ja seeläbi ka tervist häirida, ilma et me põhjust leiaksime. Ka teler ja arvuti peaksid
olema heas, mitte tervist ohustavas paigas, ütleb Sass.

Organism ravib ise

“Oleme kaltsiumivaesed inimesed,” räägib Sass. Sedagi,
kui palju on kellegi organismis kaltsiumi ja kui palju seda
puudu on, saab pendliga mõõta. Puudujäägi puhul soovitab
ta Hiina tervisetooteid.
Inimese organism vajab
mineraale ja vitamiine. Pendli
abil saab ka määrata, kas teatud
vitamiin inimesele sobib või
mitte. “Mõnele sobib, mõnele
ei, oleme kõik erinevad,” ütleb
pendlimees, kes oma tervisele
mõeldes lõpetas suitsetamise
25 aastat tagasi, viimatisest alkoholipruukimisest on tal möödunud 12 aastat.
“Tähtis on oma energiakanalid lahti hoida, siis ravib organism ennast ise,” ütleb Sass,
kes ravimise eest raha ei küsi,
sest selle allikas on jumalik
energia. Tema sõnul on enamikul meist kuni 35% energiakanalitest kinni, põhjuseks
veesooned, võrgustik jm.
“Ise saab ennast energeetiliselt ravida,” kinnitab pendlimees. “Ka kätega saab ise

ennast ravida,” lisab ta. Pendli
ja vastava skeemi abil tuleb
kõigepealt määrata, missugune
koht kehas või milline organ
võib abi vajada. Inimesel on
kolm tasandit: hing, vaim ja
ihu. Need peavad olema omavahel kontaktis, siis saab midagi teha ja muuta, teab pendlimees. “Aga sa ei suuda ennast
haiguste eest kaitsta, kui istud
ja magad vale koha peal,” ütleb
ta. Eelkõige peavad magamisning igapäevane istumis- ja
töötegemise koht head olema.
“Peaksime hoolsad olema
ka toitumisega,” ütleb Sass.
Tema sõnul saab pendli abil
ka sobiva toidusedeli ja joogid
kindlaks teha.
“Mina lülitan alateadvuse
välja, olen sõltumatu ja mõjutatamatu, kui pendliga töötan,”
selgitab mees, kelle sõnul on
pendel tema õpetaja ja jõud.
Isegi kaugravi on pendliga
võimalik, aga vaid juhul, kui
see on lubatud – ning sellegi
kohta annab pendel vastuse.
Enn Parve, Rakveres tuntud
mees, kutsus Sassi pendlikursusele. Sealt kõik algaski. “Naine
on pidanud minu pärast kannatama, sest alguses suhtus ta sellesse kõigesse eitavalt, nüüd on
harjunud,” räägib mees.
Ta soovitab lugeda raamatut “Elulille õpetus”, mis
on tema sõnul raskelt tarkust
täis. “Ma ei ole tark, aga minu
pendel on tark,” räägib mees.
“Pendel annab peaaegu kõigele või täpsemalt enamusele
õiged vastused.”
“Mina nimetan ennast kodutohtriks,” ütleb Brunfeld, kui
lahkume.

Annika Poldre

Helkurit vajavad ka väiksed koolilapsed

Üldpilt helkuri omamisest oli hea, aga puudusi oli ka. Kõige vähem oli helkureid kõige pisematel koolijütsidel. Siinkohal tungiv üleskutse lapsevanematele. Palun kontrollige, et teie lapsel oleks helkur ja see helgiks riietel. Mida
paremini lapse riided pimeduses helgivad, seda turvalisem
on teie lapsel liigelda. Osa vanemaid on arvamusel, et
tuues lapse autoga kooli, pole helkur vajalik, aga olgem
ausad – vanemad ei suuda oma laste kõrval kogu aeg olla.
Hetkest, kui laps astub autost välja, on ta jalakäija ja talle
kehtivad jalakäija reeglid.

Helkuri kinnitamine

Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid.
Püsivalt kinnitatav helkur on tavaliselt kangale õmmeldud
või liimitud juba vabrikus. Igaühel on võimalik kauplusest
ostetud helkurpael oma riietele ise õmmelda või kuumkinnitusega helkurmaterjal vastavalt juhendile triikraua abil
kleepida. Rippuv helkur kinnitatakse riietele haaknõela ja
paela abil; veniv helkurpael tõmmatakse varruka või püksisääre peale.
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb rippuv helkur kinnitada enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele, näiteks
tasku serva külge nii, et helkur jääb rippuma umbes põlve
kõrgusele (umbes samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite
tuled). Oluline on jälgida, et helkur jope või mantli ääre
alt välja paistaks.
Veniva helkurpaela võib samal põhimõttel parempoolse varruka peale tõmmata. Mitme helkuri olemasolul on
kõige turvalisem kasutada kahte helkurit korraga, ühte paremal ja teist vasakul küljel.
Õmmeldavast või kleebitavast helkurmaterjalist kujundeid või ribasid tuleks kinnitada rõivaste sobivatesse
kohtadesse arvestusega, et helkurid oleksid nähtavad nii
eest, tagant kui ka küljelt. Pimedas liikudes suurendab jalakäija ja jalgratturi märgatavust ka hele riietus.
Kuigi helkurikontrolli on plaanis Viimsis veel korraldada, siis, kallid lapsevanemad, palun muretsege oma lapsele helkur põhjusel, et te hoolite oma lapsest ja soovite, et
ta jõuaks iga päev tervelt ja turvaliselt koju, mitte sellepärast, et hirm on politseile vahele jääda.

Dei Stein
noorsoopolitseinik
Ida politseijaoskond
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Turismi eri: võta ette merereis, organiseeri
Talv ja varakevad on hea aeg planeerida suvehooaja
tegevusi – kavandada puhkust, teistmoodi suvepäevi,
perega matkamist ja palju muud. Viimsi asub keset
merd, siin on kümneid võimalusi harrastamaks merelisi tegevusi, lisaks mitmeid saari, kus leidub nii palju
huvitavat, ja lisaks vahvaid teenuseid. Järgnevalt väike ülevaade saarte kultuuriloost, vaatamisväärsustest
ja puhkevõimalustest.

Militaarne müstilise
loodusega Naissaar
N

aissaar on suuruselt Eesti
kuues saar (pindala 18,6
km2), saarel on kolm küla:
Lõunaküla / Storbyn, Tagaküla / Bakbyn ja Väikeheinamaa
küla / Lillängin. Saare kõrgeim
punkt Kunilamägi on 27 m üle
merepinna, neli viiendikku
Naissaarest on kaetud metsaga. Saare keskosas esineb soometsi, kokku on saarel seitse
sood. Nii saare rannikul kui ka
metsades leidub rohkelt rändrahne. Saare rannad on valdavalt veeriselised, kuid esineb
ka kilomeetreid liivarandasid.
Naissaare idaranniku keskosas asub Taani kuninga aed
ehk Lehtmetsa park, kus kevadel on kõige ilusam aeg jalutamiseks, sest siis õitseb taimestik ja sulisevad veerohked
ojad. Legend räägib, et Taani
kuningas saatis kunagi oma
tütre Naissaarele asumisele.
Tüdruk hulkus Taani kuninga
aias ringi, kuni muutus igavusest, nukrusest ja kurbusest
maoks.
1995. aastal moodustati
riiklik Naissaare looduspark,
mille eesmärk on kaitsta loodust, maastikuelemente, kultuuripärandit ja puhkeväärtusi.
Iidsetel laevateedel paikneva saare vanem ajalugu põimub legendide ja pärimustega.
Bremeni piiskop Adam kirjutas aastal 1075 saarest nimega
Terra Feminarum (Naiste Maa)
ning sealsetest amatsoonidest
ja tüdrukutest, kes olnud kauneimad kogu maailmas. Saare
metsades (kusagil lääneranniku
lähedal) paikneb pärimuste ja
mälestuste järgi suur kivist sild,
mis pärinevat viikingiajast. Sild
on kunagine sadamakoht, mis
on tänaseks kinni kasvanud.
Siiamaani pole seda kohta, mis
kannab Steinmalmeni nimetust,
suudetud üles leida.
Esimesed andmed saare
püsiasustuse kohta pärinevad
1469. aastast. 1470. aastatel
korraldas Tallinna raad lahel
laevaliiklust, paigaldas Naissaare ja Paljassaarte vahele
ujuvad tulepaagid ja tegi lootsitöö naissaarlaste kohustuseks.
Saarel peatusid ka piraadid ja
1523–1526 oli Naissaarel kurikuulsa Taani kaaperkapteni admiral Sören Norby tugipunkt.
Saare ajalugu on tihedalt
seotud rannakaitse ja merekindlustega. 1705. aastast on
teada, et saarel asus Rootsi
rannakaitsepatarei. On teada,
et kui saare lõunaossa hakati
1732. aastal rajama merekind-

lustusi, siis elanikud viidi saarelt ära. Saare lõunaossa (Vallikari) rajati suur tähtkants, sinna
juurde ka sadam. Tänasel päeval on kants natukene võsas,
kuid muldvallidel jalutades on
rannakindlustus täiesti vaadeldav. 1854. ja 1855. aastal jõudis
Eestisse Krimmi sõda – Naissaar hõivati Inglise ja Prantsuse
sõjaväelaste poolt, kui Hülgekari randa saabus üks Prantsuse
ja kuuskümmend Inglise sõjalaeva. Saare hõivamine oli
seotud vaenutsevate poolte vahelise jõudemonstratsiooniga,
mis Tallinnale tähendas mereblokaadi. Neid aegu aitavad
meenutada inglaste haud saare
kalmistul ning idakaldal olev
prantslaste haud, kuhu haigustesse surnud meremehed maeti.
Rannakabelid on seisnud
aegade jooksul nii saare põhjakui ka lõunaotsas. 1856. aastal
õnnistati sisse saare esimene
kirik – Maarja kirik. See põles
I maailmasõja päevil maha,
uus kirik õnnistati sisse 1938.
aastal, praegu käivad kiriku
restaureerimistööd. 1874. aastal asutati Naissaare kool, mis
tegutses väikeste vahedega
kuni 1943. aastani. Tänaseks
pole koolist midagi säilinud
peale paari vundamendikivi.
Enne I maailmasõda teenisid
paljud saare mehed purje- või
aurulaevadel. Ka kohapeal
ehitati väikepurjekaid ja paate.
Saarerahva peamine sissetulek
oli seotud merega – kalapüük,
hülgeküttimine ja lootsimine.
1920. aastal lootsimine riigistati ja Eesti Vabariigi ajal
töötasid Naissaare lootsid Tallinna Sadamavalitsuse teenistuses. Saarel tegutses Naissaare Lootside Selts. Kala käidi
müümas Tallinnas Kalasadamas. 1930. aastatel tegutses
saarel 94 kutselist kalurit 42
mootor- ja 12 sõudepaadiga.
1913. aastal hakati saarele
ehitama Peeter Suure Merekindluse mererinde peapositsiooni ning üsna pea kuulutati
saar suletud militaartsooniks.
1914. aasta suvel anti saareelanikele 24 tundi aega saarelt
lahkumiseks, tsaaririik maksis
elanikele selle eest kompensatsiooni. Üsna pea tuli aga
peale I maailmasõda ja merekindluse ehitustööd hakkasid
venima, lõpuks ei suudetudki
töid lõpetada. Tsaariaja lõpuks
olid Naissaare patareidest lahinguvalmis kuus (nr 5, 7, 9,
10b, 11 ja põhjatipu numbrita),
konserveeritud üks (nr 6) ja

ehitamisel kaks (nr 8 ja 10a).
Rannapatareide vahele ehitati
raudteevõrgustik, mida mööda
veeti laskemoona, sõdureid ja
ehitusmaterjale. Raudtee kogupikkus koos kõrvalteedega
ulatus I maailmasõja lõpuks
37,7 kilomeetrini. Tsaariaegsed rannapatareid on tänasele
turistile saare üheks peamiseks
magnetiks. Saare keskosas
laiuvad kiviraunad ehk “sarkofaagid” on vaatamisväärsused,
mida kusagil mujal ei kohta.
Pärast I maailmasõja lõppu
pöördus osa inimesi saarele
tagasi. Tühjaksjäänud talukohtadele asusid elama uusasukad
Prangli saarelt ja Viimsi poolsaarelt. 1934. aastal elas saarel
450 inimest – 155 rootslast ja
291 eestlast. Vanadest küladest
räägivad kunagised taluhoonete vundamendid, keldrivared
ja lautrikohad. Eesti Vabariigi
ajal asus saarel kaks rannapatareid: patarei nr 4 Lõunakülas ja patarei nr 5 Tagakülas.
Patarei nr 5 territooriumil on
võimalik külastada maa-aluseid käike ja piiluripunkte.
Patarei nr 4 hoonestuse asemel
paikneb tänapäeval Männiku
asum, küla kõrval metsas asuvad õhitud kahuripositsioonid.
Ohvitseride kasiinost kujunes
1920.–1930. aastatel populaarne koosviibimise koht – siin
peeti pidusid, tantsuõhtuid,
samuti oli siin avatud raamatukogu. Ohvitseride kasiino
on tänaseks võssa kasvanud
ja lagunenud. Kasiino kõrval
metsas võib leida veel hüljatud tsaariaegseid villasid. Saarel sõitsid kaks auruvedurit ja
dresiinid. Üks auruvedur viidi
saarelt minema, kuid räägitakse, et teine auruvedur on veel
saarel ja asub kusagil metsas –
mitmed marjulised-seenelised
on seda kohanud, kuid teekonda ei osata kirjeldada.
1940 okupeerisid Nõukogude väed saare ja kalurid pidid
kümne päeva jooksul, 19. juuliks, kodudest lahkuma. Saksa
okupatsiooni ajal tulid paljud
tagasi. 1944 lahkus kogu tsiviilelanikkond ja Naissaar jäi
50 aastaks suletud Nõukogude
sõjaväepiirkonnaks. Saarele
rajati aastatel 1949–1953 meremiinide komplekteerimistehas ja miinilaod, rannapatarei
nr 5 territooriumile paigaldati
raketid ja seal tegutses raketivägi. Lõunakülas paiknes merevägi, saare põhjatipus piirivalve. Kõikjal saare rannikul
võib leida kahurite süvendeid,
põhjaosas leidub mitmes kohas piiluritorne ja nõukogudeaegseid rannapatarei varemeid.
Saare keskosas miiniladude
ümber paikneb mitmekordne
okastraataed, mille vahel on
vahitornid. Vene sõjaväelased
lahkusid saarelt 1994. aasta
suvel. Kui rääkida saare ühe
püsielaniku Peedo Lehtlaga,
siis võib ta pajatada igasugu
põnevaid lugusid ja legende
nõukogudeaegsetest baasidest,
salajastest objektidest jmt.

Kastiauto ekskursioonid on omaette elamus – ekskursioon Naissaarel kevadises Taani kuninga aias.
Foto Endel Lepik

Naissaare kiviraunad ehk “sarkofaagid“. Foto Haldo Oravas

Prangli huvisadam ootab jahte.
Foto Endel Lepik

Aksi saare kultuurmaastik – kunagised Aksbergidele kuulunud talu
varemed, mille läheduses asub kivilabürint. Foto Kristjan Lepp

Suviti tegutseb saarel Tõnu
Kaljuste juhtimisel Nargen
Festival, sihtasutuse Rannarahva Muuseum koosseisu
kuulub Naissaare militaarmuuseum (avatud 24h) ja
merekindluse raudtee. Saarel
pakub majutusteenust Lõunakülas asuv Naissaare Külalistemaja ning sadama juures
paiknev Looduskeskus. Veeteede Ameti ja Rannarahva
Muuseumiga eelneval kokkuleppel on võimalik külastada
Naissaare põhjaotsas olevat
majakat, kus on välja pandud
näitus saare vanade vaadetega
postkaartidest.

Watersport viib merele
ja saartele

Naissaare Külalistemaja

Lõunakülas tegutsev Naissaare Külalistemaja on teistmoodi
külastuskoht – kunagisse NA
sõjaväelinnaku kasarmuhoonesse on rajatud 130 kohaline
majutusasutus. Külalistemajast saab tellida toitlustust,
peoteenust, sportlikke mänge,
võimalus on pidada konverentse, sünni- või suvepäevi, käia
saunas ja osaleda maastikuauto ekskursioonidel. Külalistemajal on olemas 12-kohaline
kaater.
Kontakt: Eda Tarum, tel 51
42 767; Karl Lindström, tel 56
563 150, www.naissaare.ee

Rohuneeme sadamas baseeruv
watersport.ee pakub sõite saartele, meresafarit, veesporti jne.
Võimalik on tellida kiirkaatriga
transport nii Naissaarele, Pranglile, Aksile, Kerile, Aegnale kui
ka mujale. Kokku on olemas 3
RIB tüüpi ja 1 veespordikaater
mahutavusega 8 ja 12 kohta.
Lisaks saab tellida toitlustust,
ööbimist, mänge, soovi korral
korraldatakse sünnipäevi, üllatusreise, suvepäevi ja isegi sõite
Soome saarestikule.
Kontakt: Elinor Kimmel, tel
56 608 909, www.watersport.ee

Monicaga Naissaarele

Naissaarele teeb regulaarsõite
190-kohaline reisilaev Monica. Mais ja juunis on regulaarreisid Viimsi koolidele ja
eakatele poole hinnaga. Võimalik tellida Tartu Ülikooli
poolt välja töötatud õppereis
Naissaare taimestiku tundmaõppimiseks.
Monica teeb koostööd portaaliga merematkad.com, kes
pakub väljasõite Naissaarele,
Aegnale ja Pranglile koos toitlustamise ning suvepäevade
korraldamisega.
Kontakt: Andres Vaatmann,
tel 51 45 118, www.monica.ee

Kaluritesaar Prangli
P

rangli on Eesti suuruselt
neljateistkümnes saar, saare pindala on 6,4 km2. Prangli kerkis merest umbes 3500
aastat tagasi. Saare lääneosa
on madal ja kivine, idaosas
vahelduvad rannavallid ja liivaluited. Saare kõrgeim koht
on Kullamägi, mis on 10 m üle
merepinna – legendi kohaselt
matsid mereröövlid sinna kulda.
Pranglit on esimest korda
mainitud 1387. aastal. Püsiasustuse kohta ilmuvad tea-

ted alates 1491. aastast, kuid
arvatakse, et juba 13. sajandi
lõpus või 14. sajandi alguses
asustasid saare rootslased, hiljem ka eestlastest ja soomlastest kalurid ning hülgekütid.
Rahvapärimuse järgi olid esimesed elanikud kaks merehädast pääsenut. Prangli saart on
seostatud ka mereröövlitega.
Rahvapärimus räägib, kuidas
Prangli saar olnud kunagi mereröövlite saar ja mereröövlid
elanud paksus kuusemetsas. Et
mereröövlitest lahti saada, olla
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suvepäevad või seikle perega Viimsi saartel
2012. aasta suveks on plaanis rajada lisaööbimiskohad.
Kontakt: Käde Laanearu,
tel 56 453 384; Taavi Linholm,
tel 56 473 629, www.mardipuhkemaja.ee

Praaga Talu Puhkemaja

1803. aastast pärit karahvinikujuline Keri tuletorn.
Foto Endel Lepik

kuusemets maha põletatud.
Saarel on kolm küla: Lääneotsa, Idaotsa ja Kelnase.
Läbi ajaloo on teateid erinevatest kabelitest, mis on paiknenud saare erinevates otstes.
Praegune Prangli kabel on
püstitatud 1848. aastal, kabeli ümber asub saare kalmistu.
Pranglil avati oma kool 1869.
aastal. Saare koolimaja, mis
ka tänapäeval koolina tegutseb, ehitati 1900, enne seda
õpiti taludes. 20. sajandi alguseks elas saarel 90 peret.
1934. aastal loendati saarel
469 inimest. Saare elanikud
olid kõik kalurid või kalandussektoriga seotud – püüti
kilu, räime, lesta, talvel käidi
hülgepüügil. Pranglis hakati
1930. aastatel tootma kuivatatud turska ja tursamaksaõli.
Veel on elatist teenitud kivide
veoga Tallinnasse, salasoola vedamise, salapiirituse ja
paadiehitusega. 1936.–1937.
aastatel ehitati saarele kahe
kaitsemuuli ja randumissillaga
Kelnase sadam, kus paiknes ka
päästejaam. Sadam renoveeriti
Viimsi valla poolt 2009. aastal.
Prangli omab kokkupuudet
ka teise maailmasõjaga. 24.
augustil 1941 juhtis kapten B.
Nelke Prangli lähedal madalikule Saksa pommilennukitelt
tabamuse saanud auriku Eestirand, et päästa inimesed ja
laev. Laev pidi Tallinnast Leningradi viima Punaarmeesse
mobiliseeritud 3600–4000 inimest. Pranglisse maeti 34 hukkunut, matmiskohta tähistab
suur puurist. Laeva vrakk, mis
asus 300 m kaugusel rannast,
viidi 1946. aastal Tallinnasse
ja lammutati vanarauaks.
1944.
aastal
põgenes
Pranglilt sadakond inimest
läände. Nõukogude ajal moodustati Prangli kaluritest kalurikolhoos Noor Kaardivägi.
Kolhoosi ajal ehitati Kelnase
sadamasse suitsutus- ja kalasoolamistsehhid. Kolhoos ühines 1961. aastal S. M. Kirovi

nimelise näidiskalurikolhoosiga. Võõraid nõukogude ajal
saarele ei lubatud, kuna saar
paiknes NL-i piiritsoonis. Saarel oleks nagu aeg seisma jäänud – sattudes saarele, oleksid
justnagu rännanud sadakond
aastat tagasi.
Saarele on viimastel aastatel kerkinud mitmeid suvilaid.
Praegusel ajal elab saarel aastaringselt vähem kui 100 inimest. Suviti külastavad saart
paljud turistid, populaarsed on
saare jaanituli ja kalurite päev.
Saarel tegutseb palju turismiettevõtjaid, kes kõik pakuvad toredat vaba aja veetmise
võimalust ning meeldejäävaid
elamusi.

Ülesaare puhkeküla
otse mere kaldal

Prangli Turismiühistule kuuluv Ülesaare puhkeküla pakub
erinevaid puhkevõimalusi –
majutus, toitlustus, autoekskursioonid, jalgrattarent, paadisõidud, väikesaarte külastus.
Puhkeküla on hea koht, kus
viia läbi suvepäevi või toredaid
pidusid. 2011. aastal valminud
kämpingus on ööbimiskohti
22 inimesele ning telkimiskohad 30 inimesele. Puhkekülas
leiduvad lisaks erinevad saunad (palksaun, maasaun), peoruum, väliköök, võrkpalliplats,
kiiking. 2012. aastal on plaanis
jätkata ööbimiskohtade juurdeehitamisega.
Kontakt: Roy Puuström, tel
56 671 496, www.prangli.com

1930. aastad Mardi
puhkemajas

OÜ-le Prangli Mardi Puhketalu kuulub Lääneotsa külas
asuv vana Mardi kaluritalu.
Siin on võimalik saada majutust kuni 12 inimesele. Talus
on olemas loomulikult saun,
võimalik on osaleda kalapüügil või suitsukala valmistamisel. Saab ka tellida toitlustust,
autoekskursioone ja kuulda
pajatusi hülgeküttidest.

Lääneotsa külas vanas Praaga
kaluritalus on võimalik saada majutust kuni 36 inimesel.
Saunamajas saab lisaks leilile
ka ööbida, sinises majas asub
söögisaaliga köök, kus on võimalik samuti ööbida, õuel asub
väike kambrituba ning ööbida
saab ka talumajas.
Võimalik on tellida laev
Helge saarele sõitmiseks, minna merereisile või käia kalal
(kuni 36 kohta). Praaga talu
pakub külastajatele ka toitlustust, telkimist ja giiditeenust.
Kontakt: Iivar Piirisaar, tel
56 488 127; Siiri Piirisaar, tel
56 664 040, www.praagapuhkemaja.com

Prangli Reisid

OÜ Prangli Reisid jätkab sel
hooajal populaarseid reise
Prangli saarele. Eelmisel aastal käis saarel külalisi 28 eri
riigist. Eesti- ja inglise keelsed regulaarsed ühepäevased
reisid toimuvad saarele maist
kuni septembrini (E,K,R), päevareisil võib osaleda igaüks,
selleks ei pea gruppi moodustama. Võimalik on tellida
mitmepäevaseid reise, minna
kollektiiviga, ettevõtte väliskülalistega või sõpruskonnaga saarele. Paketid sisaldavad
transporti, majutust ja toitlustust. 2012. aasta suvest saab
tellida ka jalgsi läbiviidavaid
loodusmatku saarel.
Kontakt: Annika Prangli,
tel 53 413 109, www.pranglireisid.ee

Prangli Puukoda

Saare keskel Jaagu-Uuetoa talus tegutseb saare ainus suveniiripood, kus müüakse kohalikku käsitööd. Poes on võimalik kangaspuudel vaibakudumisel oma kätt proovile panna.
Lisaks saab talus talviti sõita
ree või saaniga ning suviti
ratsutada. Võimalus on tellida
oma soovi järgi kujundatud
graveeritud klaase või puidule
põletatud pilte.
Kontakt: Terje Lilleoks, tel
56 490 553, www.pranglipuukoda.ee

Prangli Saare
Muuseum

MTÜ Prangli Talurahvamuuseumi Selts avab 2012. aasta
augustis väljapaneku Prangli
ja Aksi loodusloost.
www.prangli.ee

Vestaga Pranglisse

Liinilaev Vesta pakub regulaarreise Prangli ja Leppneeme
sadama vahel. Laevas on kokku 47 kohta, reis kestab 60 minutit. Laevas töötab baar, saab
osta kohvi ja kasutada wifi-t.
www.veeteed.com

Legendaarne
Aksbergide Aksi
A

ksi saar, mille pindala on
0,6 km2 asub Pranglist 2,5
km kagu suunas, kahte saart
eraldab 20 m sügav Aksi salm.
Saare kuju on piklik – umbes
3 km pikk ja 500 m lai. Saare
rannikul esineb veeriselisi rannavalle, mida 20. sajandi algukümnenditel veeti Tallinna
tänavate sillutamiseks. Saarel
on neli väikest tiiki, kohalikus
keeles lombid. Põhjaosas puudub taimkate, keskosa vallidel esineb kukemarjakadastik
ja madalatel kohtadel kasvab
kaasik. Rohkelt leidub rannaäärsetel aladel ka kadakaid.
Suurimad rahnud on Priidukivi
(nimi pandud uppunud sulase
järgi) ja Lätikivi. Kindlasti tasub igal saare külastajal jalutada saare põhjaotsa, kus avaneb
vaade, mis oleks justkui Navitrolla maalidelt pärit. Aksi on
kaitseala, mis kuulub Prangli
maastikukaitseala koosseisu –
sellest tulenevalt ei või lindude
pesitsemisajal saarele randuda.
Prangli ja Aksi vahelist salme läbis juba iidsetel aegadel
meretee Tallinnast itta. Aksi
saarelt on leitud ka muinasaegne sadamakoht ja kiviaiad,
arvatakse, et saart kasutasid
ajutise peatuspaigana kalurid.
Saare asustusajalugu saab aga
alguse 18. saj algusest, kui saare asustamiseks saadeti Pranglist mõned mehed sinna elama.
Mehed aga naasid peagi tagasi
Pranglile. Püsiasustus tekkis
siis, kui Järva-Jaanilt Prangli
saarele tööle tulnud Aabram
võttis Pranglilt naise, rentis
Haljava mõisahärralt Aksi saare ja asus 1797. aastal sinna elama. Aabram pidas mitut ametit,
olles puusepp, sepp, kalur ja
põllumees. Tööd oli saarel palju teha: püsti tuli panna hooned,
põllu- ja heinamaad kraavitada
ning kividest puhastada ja ehitada kiviaiad, käia kalal. Sel
sügisel, kui Aabram ja Mari
saarele elama tulid, randus ja
hukkus Aksi randa viis suurt
purjekat. Nendest sai niipalju
ehitusmaterjali, millest ehitati elumaja, loomalauda seinad
ja lagi ning ajapikku ka teised
kõrvalhooned.
Perekonnanimede panemise käigus pandi Aksis elavale
perele nimeks Aksberg. Aabramil ja Maril oli kolm last,
kellest suureks kasvas üks
poeg – Jüri Aksberg. Jüril oli
kolm last, kellele kõigile ehitati oma talud. Jüri kolmandal
lapsel, Madis Aksbergil oli
kümme last. Aksbergide suguvõsa kasvas suureks ja varsti
ei mahutudki väikesele saarele
elama – osad lapsed ostsid majad Viimsi poolsaarele, mõned
läksid elama Jõelähtme rannaküladesse. Aksbergide suguvõsa oli andekas – nad valmistasid paate, kompasse, kiiktoole,

harmooniume, käisid kalal ja
hülgejahil. Aksi saarel tegutses
isegi oma pasunakoor.
Aksil elas kohalik fotograaf August Lusmann, tänu
kellele on jäädvustatud rohkelt Aksi, Prangli ja Naissaare
rannarahva elu. Aksbergid olid
Viimsi piirkonnas üks tuntumaid suguvõsasid. Aksi meistrite paadid olid 20. sajandil
hästi tuntud ja väga hinnatud
randlaste hulgas. II maailmasõja ajal lahkus enamik Aksi
elanikest Rootsi. Koduhoidjateks jäid saarele kaheksa inimest. Nõukogude piirivalve
nõudmisel ja Prangli külanõukogu otsusel toodi 1953. aasta
aprillis viimased Aksi saarele
jäänud kuus inimest Prangli
saarele. Ka majad veeti Prangli
saarele küttepuudeks.
Aksi üks tuntumaid vaata-

misväärsusi on saare idakaldal
asuv kivilabürint ehk kohalikus
keeles Türgilinn. Ringikujulise munakividest laotud labürindi läbimõõt on umbes 25
m. Labürindi juurde on laotud
ehitamise aasta 1849 ja ehitaja nimetähed D. W. Labürindi
ehitas Suomenlinnast venelaste eest põgenenud sõjaväelane
David Weckmann. David jäigi
Aksile elama kuni surmani,
haritud ohvitserina aitas ta saareelanike lapsi õpetada. Tema
koolmeistri töö tõttu olid saareelanikud ümbruskaudsetest
elanikest veidi haritumad. Saare idakaldal võib näha kunagisi
Aksbergide paadiehituskuuride
ja teiste hoonete varemeid.
1986. aastal paigaldati saare
lõunaossa 15 m kõrgune tulepaak, et kergendada sissesõitu
Muuga sadamasse. Tänapäeval
kuulub Aksi saar Prangli maastikukaitseala koosseisu. 2000.
aastatel ehitati saarele laut ning
uuteks saare asukateks said
mägiveised, kes kinnikasvanud
heinamaid korrastavad.

Tuletornisaar Keri
K

eri, mille pindala on vaid
3,1 hektarit, paikneb
Pranglist veidi rohkem kui 6
km põhja pool ja on üks Eesti põhjapoolsemaid saari. Saar
on madal ning kaetud munakivide, kruusa ja vähesel määral
ka liivaga. Kividerohke on ka
saart ümbritsev meri. Saarel
leidub 120 erinevat taimeliiki,
mõned majakavahtide poolt istutatud puud ja põõsad. Keril
pesitseb rohkelt merelinde ja
tihti on saare ümber näha ka
hülgeid.
Keri saar on olnud läbi
ajaloo oluline meresõitu juhatav tähis. Esimest korda
mainitakse Kerit 1623. aastal,
kui Julius Blaeuwi meresõiduraamatus kirjeldatakse saart:
“Väike paljas leetseljak, keskel
meremärk.” 17. sajandil esinevad nimevormid Kougschär ja
Kaugschär viitavad, et tegemist
on kaugel asuva skääri või kariga. Saart on asustanud vaid
tuletornivahtide perekonnad.
Mõningatel andmetel oli Keril
tulepaak juba enne Põhjasõda.
Arvatavasti kahjustati Keri esimest teadaolevat tulepaaki Põhjasõja ajal, mis ajendas Peeter I
andma 1718. aastal korralduse
püstitada saarele 30–50 jalga
kõrge kivitulp ning teha selle
otsa pimedal ajal tuli.
Kerile ehitati esimene tuletorn 1719. aastal (mõningatel
andmetel 1724. aastal), tegemist oli puitehitisega. 1803.
aastal alustati uue kivist torni
ehitamisega, mille materjal
veeti kohale väikeste kalapaatidega. Valmis ehitati kõrge kivialus ning sellele tuleruumiga
puittorn. Puidust osa mädanes
ja see asendati 1858. aastal
metalltorniga, mis oli valmistatud Prantsusmaal – nii sai
Keri tuletorn oma tänapäevase

kuju. 1902. aastani said majakavaht ja tema pere joogivett
madalast kaevust. Vesi oli soolakas ning seetõttu otsustati
rajada puurkaev. Kaevu puurimistöödel avastati maagaas.
Aastatel 1906–1912 kasutati
esimesena maailmas kohaliku
maagaasi põletamist valguse
tekitamiseks tuletornis. 1912
purustas gaas pursetega gaasi
kasutamise vahendid ning pärast kogu saart väristanud tõukeid gaasi eraldumine lakkas.
14. juunil 1940 tulistati saarest põhjasuunas alla Soome
reisilennuk Kaleva. 14. juunil
1993 püstitati Finnairi rahalisel
toel Kaleva huku mälestuseks
Kerile mälestusmärk. Nõukogude ajal kuulus saar piiritsooni ja oli sõjaväe hallata. Aastal
1990 varises kokku tuletorni
põhjasein ning 1996 kindlustati varisenud torn edaspidiste
varingute vastu terasvitstega.
Tänapäeval kindlustab tuletorni plinkimist päikesepatareidest saadav energia ja tule tööd
koordineerib arvuti. Keri tuli
paistab 11 meremiili kaugusele. 28 m kõrgust Keri tuletorni
loetakse Soome lahe vanimaks
tuletorniks, ta on muinsuskaitse
all ja kuulub UNESCO maailma kultuuripärandi saja haruldasema tuletorni hulka.
Pärast viimase majakavahi lahkumist 2002. aastal tegutseb saarel Keri Selts, kes
hooldab saart ja hoiab hoonetel silma peal. Viimasel kahel
aastal on kevadel korraldatud
talgupäevi ja juunikuus toimunud Keri saarel VÖFFi raames
kontsert – see on harukordne
võimalus külastada saart ja
saada tõeline kultuurilaks.
Seadkem suund saartele!

Alar Mik

kommunaalameti juhataja
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Sukelpardid aul ja
hahk
Hahk on polaarrändurite suurim sõber, kuna
tema sulgi kasutatakse ülisoojade riiete valmistamiseks. Aul on aga osav sukelduja, kes võib
toitu hankida isegi poolesaja meetri sügavuselt
merepõhjast.

Isane hahk. Fotod Kilvar Kessler

Haha isalind (pildil) on kevadel kaunilt must-valge, samas kui emane on pardilistele omaselt pruun. Paaritumise ajal aprillis-mais võib üksikut emast piirata kuni 10
isaslindu. Mängu juurde kuuluvad iseloomulikud hääled:
isased hüüavad “aul-u-aul-u” ja emased vastavad “kokkok-kok.” Kui sobiv partner leitud, püsib paar koos kuni
järgmise aasta sama ajani.
Hahad pesitsevad reeglina väikesaartel, kuid kevadel ja
suvel ujuvad ka meie valla rannikul. Emalind valib konkreetse pesakoha, muneb pessa 4–6 rohekat muna. Pesa on
udusulgedega vooderdatud. Kerguse ja soojapidavusega
ületab haha udusulg isegi tänapäeva kunstmaterjale. Need
suled on seetõttu kulda väärt, 1 kg võib maksta kuni 1200
eurot. Islandil on suurtest hahakolooniatest udusulgede
kogumine arvestatav äri. Teisalt oskavad inimesed seal
liiki hoida ja kaitsta.
Haudumise ajal asutavad hahapapad ennast minekule,
sulestik vajab vahetamist. Seetõttu on haruldane kohata
koos isalinde ja hahatibusid. Emased kasutavad pisipere
hoidmiseks aga lasteaiasüsteemi. See tähendab, et üksikud
emalinnud juhivad suuremat tiburühma, kui teised emased
toitumas käivad. Hahad võivad toidu otsimiseks sukelduda kuni 15 m sügavusele. Jürgen Tälli andmeil kasutavad
need linnud vee all liikumiseks lisaks lestadele ka tiibu.
Hahad lahkuvad meilt oktoobris-novembris.

Veebruaris uued inglise keele
kursused lastele
Helen Doron Early English
Viimsi Huvikool kutsub
lapsi vanuses 3 kuud kuni
14 aastat koos vanematega tasuta proovitundidesse Haabneemes, Heki tee
6–4 ajavahemikul 7.–11.
veebruarini.

Helen Doron Early English on
spetsiaalne inglise keele õpetamise meetod lastele, mille
aluseks on inglise keeleteadlase Helen Doroni loodud kontseptsioon, mis toetub väikelaste võimele omandada suurel
hulgal uut informatsiooni just
esimestel eluaastatel ja mis
kujutab võõrkeele õppimist
sarnaselt emakeele omandamisele.
Helen Doron Early English
Viimsi Huvikool alustas tegevust teise HD meetodi järgi
õpetava koolina Eestis 2009.
aasta augustis. Täna kuulub
kooli õpilaste nimekirja 80
last, kellest suur osa on meiega juba esimesest õppeaastast
alates. Ka veebruaris ootame
uusi huvilisi meie tegemisi uudistama. Lastel aitavad keelemaailmas seigelda Veronika ja
Ille, kes on läbinud spetsiaal-

Tundides on palju muusikat, liikumist ja mänge.

sed õpetajate koolitused ning
täiendseminarid kursuste läbiviimiseks Helen Doron meetodi järgi.
Metoodika põhineb lapse igakülgsel arengul – meie
väikeste gruppide mängulistes
ja vahvates tundides on palju
muusikat, liikumis-, laua- ja

rollimänge ning meisterdamist
ja muud põnevat. Tunnid on
ingliskeelsed, ilma tõlkimiseta
– seetõttu on kursused sobivad
mis tahes koduse keelega lastele. Õpetaja annab sõnadeleväljenditele tähenduse, kasutades hulgaliselt abivahendeid
ja viies läbi erinevaid meeli

haaravaid tegevusi. Igapäevane kodune CD kuulamine aitab
järjekindlalt korrata ja kinnistada tunnis läbitud teemasid.
Alates esimesest tunnist õpime
täislausetega suhtlemist, mis
loob tänu toetavas õhkkonnas
toimuvatele vaheldusrikastele
tegevustele aluse lapse inglise
keele kõneoskusele ilma pingutust ja kodutöid nõudmata.
Lisaks kümnele järjestikusele põhikursusele pakume ka
laste sünnipäevapeo pakette
lõbusalt hariva ingliskeelse
kavaga ning vaheajakursusi.
Alati on oodatud tundi lapsi
toetama ka emad-isad – see on
lapse ja vanema rõõmuküllane
ja arendav kvaliteetaeg ning
tõeliselt väärtuslik kingitus
lapsele kogu eluks!
Helen Doron Early English õppekava on registreeritud
Eesti Hariduse Infosüsteemis
– lapsevanem saab koolituskuludelt tulumaksu tagasi.
Kooli kohta saab lisainfot
www.helendoron.ee, viimsi@
helendoron.ee, tel 53 012 360
ja Facebook’i lehelt.

Helen Doron
Early English
Viimsi Huvikool

Vinum et panis – vein ja leib Kumus
”Veini ja leiva motiiv
16.–20. sajandi kunstis” –
näitus Kumus on avatud
11. märtsini.
Küsimust maailma küllusest
osasaamise võimalustest ja
võimatusest on lahatud paljudes kunstiliikides: ilu- ja näitekirjanduses, luules ja filmis,
kujutavates kunstides.
Vaadates tagasi näituse ettevalmistamisele, kerkib silme
ette üllatuste rida: mida kõike
Eestis ei leidu ja kui paljusid
kunstiteoseid võib toidukultuurist ning ka ainuüksi veini- ja
leivamotiivist lähtuvalt interpreteerida. Rõhutame siinkohal

“Kaana pulm“. Tundmatu autor

sõna “võib”, sest tingimata
ei pea. Või siiski? Esiteks,
lähenedes kunstile veini- ja
leivamotiivi tähendusvälju ja
avaldusvorme otsides, leidsid
meistritööde kõrval tähelepanu ka “teistsugused”. Neid,
enamasti tundmatuks jäänud

meistri loodud töid uurides,
muuseumite hoidlatest välja,
restauraatorite töölauale ja lõpuks näitusele tuues sai kunstiajaloo “vaeslastele” kindlustatud koht kultuuriloos. Loos,
milles jutustatakse kõigist ja
kõigest, elu ilmalikust ja vaimulikust poolest ning mitte
ainult rikkast ja uhkest, vaid
ka vaesest ja argisest. Karta,
et kultuuriloo kese – inimene
– “kõrge” kunsti kõrval näitusesaalis “teistsugust” kunsti
ära ei tunne, pole meie arvates
vaja.
Näitus on üles ehitatud
üheltpoolt kontrastidele (kiriku kõrval on kõrts, maaisanda

rikkalikult kaetud söögilaua
kõrval linna- ja maarahva kesisem toidulaud), teisalt suunatud kontrastide hajutamisele
(kõrgkultuur seguneb rahvakultuuriga, kristlik mõttemaailm paganlikuga).
Kuigi Eesti kontekstis
ulatub leiva lugu muinasaega
ning vein sai tuntuks keskajal,
on näituse keskmes uusajal
loodu. Eksponeeritud on kujutava ja tarbekunsti teosed, raamatud, etnograafilised esemed
ja fotod, rõhutades kord nende
kiriklikku, kord ilmalikku või
ambivalentset tähendust.

Tiina-Mall Kreem
Ulrike Plath

Julius tahab sülle ja nurru lüüa
Aul.

Aul Eestis ei pesitse. Küll on ta arvukas läbirändaja,
keda talvel ja varakevadel vaiksema ilmaga võib näha
ning kuulda kalda lähedal meres. Häälitseb aul mõneti sarnaselt haha isalinnuga, kuid siiski veidi erinevalt „aaul-aaul.” Aul on hahast umbes poole väiksem nii mõõtmeilt kui
ka kaalult. Jaak Põdra kohaselt on aulid ühed sügavamale
sukelduvad sukelpardid, olles suutelised toitu otsima lausa
60 m sügavuselt. Linnud armastavad tegutseda rühmades,
sageli lennates sõna otseses mõttes ringis. Vahepeal maanduvad aulid merre, kinnitavad keha, mängivad ja lendavad
edasi mõttelise ringi teise punkti meres.
Aulid ja hahad ei kuulu looduskaitse alla. Kahjuks on
viimastel andmetel nende arvukus Läänemeres viieteistkümne aasta jooksul vähenenud poole võrra.

Kilvar Kessler

Tegevust on alustanud
uus koduta kasside abistamise mittetulundusühing Kass ja Pojad. Julius
on kass, kes MTÜ kaudu
kodu otsib.
“Ühing on küll registreeritud
Tallinna aadressil, aga meie
valdkond ei tunne administratiivpiire,” ütles uue MTÜ juhatuse liige Ulvi Klaar, “ja oleme valmis abivajajaid aitama
olenemata nende asukohast.”
Abivajajad on leidnud ühingu
esialgu isiklike suhete kaudu.
“Nii helistas mulle mõni päev
tagasi tuttav, kelle õue Viimsi
vana koolimaja juures tuli abi

otsima noor triibuline kiisu,”
rääkis Klaar. Sellest kiisust sai
MTÜ Kass ja Pojad esimene
hoolealune.
Kass oli hoiukodus, sai kenasti toidetud ja hoolitsetud.
“Esmalt otsime kassi omanikke, kui ei leia, siis hakkame otsima kassile uut kodu,” rääkis
Klaar. Kassi leidja töötab Viimsi Koolis ja nii levib info leitud
kassist laste kaudu paljudesse
kodudesse.
Viimsi vana koolimaja juurest leitud kassi lool on õnnelik
lõpp - kiisu jõudis oma koju
tagasi.

VT

Julius otisb kodu
Sügise hakul tegi väike koduta kassipoiss ühes kesklinna
pargis põrgulärmi – kõht oli tühi ning hirm pimeduse ja üksinduse ees.
Juliuse tänu kuulub poistele,
kes hädasolijat märkasid ning
aitasid kiisupoisi tänavalt hoiukodusse. Kui Julius toibus ja rahunes, ilmnes tema tegelik
loomus – Julius ei taha muud
kui süles nurruda. Loomulikult
tahab Julius ka palju paitamist
ja hellitamist. Pallid, mänguhiired, kratsipuud, suletutid, patsikummid – Julius paneb kõik mängu. Ta on leplik ja sõbralik ka
teiste kassidega, sobib lastega, on vaktsineeritud, saab enne kojuminekut ka kastreeritud, vanust 6–7 kuud. Julius ootab huvilisi
hoiukodus Kristiines. Tel 55 573 444, triinusaum@hotmail.com.
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Viimsi valla kultuurikalender
27. jaanuar – 19. veebruar
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Uus näitus! “Eesti Vabadussõja
kaevikukunst“, 22. veebruar –
30. märts
22. veebruar k 16
Eesti Vabariigi sünnipäev sõjamuuseumis
Theodor Lutsu legendaarne
tummfilm “Noored kotkad“
(1927), muusikaliselt saadab
filmi Eesti Kaitseväe Orkester
Filmi juhatab sisse sõjaajaloolane Mati Õun
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest,
Kirovi kalurikolhoosist jpm
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Viimsi
Vabaõhumuuseumi
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 käsitööpood külastamiseks avatud
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva 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
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest palume

teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Fotokursuse IV lennu
õpetajate näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 17. veebruar
Eevald Piirisilla maalinäitus
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
27. veebruar – 13. aprill
Erika Veermäe maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Kunstikooli 28. lennu
lõputööde näitus
Viimsi lasteaialaste joonistusvõistlus “Viimsi – minu kodu“
Viimsi vallamajas
Kuni 12. veebruar
Holger Oidjärve kalligraafia,
ikoonid ja …
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni oktoober
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 31. jaanuar
Raamatunäitus “Tervis –
Sinu kalleim vara“
Lastele: 1.–31. jaanuar “Tunne
ennast Sa!“
Viimsi Raamatukogus
28. jaanuar k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
29. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29. jaanuar k 11
Laste õnnistamise jumalateenistus

11. veebruaril kell 11.00–15.
00
VIIMSI HUVIKESKUSES (Ne
lgi tee 1)

TALVINE
KRIBU-KRABU
KIRBUTURG
SINUL VAJA – MINUL ON
TULE OSTMA, MÜÜMA JA
VAHETAMA
KASUTATUD KRAAMI!!!
Lapsi oodatakse loovustup
pa
meisterdama!
Registreeri ennast müüma
56 676 335
või viimsi@huvikeskus.ee
Kohatasu 3 EUR

Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
30. jaanuar k 18
Targa Toitumise Kool
Loeng “Toitumise müüdid”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine:
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
30. jaanuar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Küünalde valmistamine ja
dekoreerimine
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
31. jaanuar k 18
Saiaküpsetuse õpituba e
pärmitaigna saladused
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine:
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
1.–15. veebruar
Raamatunäitus “2011. aastal
ilmunud 25 kauneimat Eesti
raamatut ja 5 kauneimat Eesti
lasteraamatut“
Lastele: kuni 20. veebruar
“XI Nukitsa konkurss“ – ootame
lapsi valima 2010. ja 2011.
aastal ilmunud raamatute
hulgast oma lemmikkirjanikku
ja raamatukunstnikku!
Viimsi Raamatukogus
1.–29. veebruar
Raamatunäitus “Jaanuarikuu
uued raamatud“
Prangli Raamatukogus
1. veebruar k 19
Koguduse kool “Kiri Filipi
kogudusele“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
2. veebruar k 12
Tartu Rahu 92. aastapäeva
tähistamine
Viimsi ja Pirita veteranide
pidulik koosviibimine Pirita

Sotsiaalkeskuses (Metsavahi
tee 4)
K 10.30 väljub buss K. Pätsi
hauale Viimsi Vallavalitsuse
juurest
K 11 kogunemine Metsakalmistul K. Pätsi haual
2. veebruar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket –
Põlva Serviti
Viimsi Kooli spordihoones
3. veebruar k 19
Rakvere Teatri etendus
“Leenane´i kaunitar“
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
4. veebruar k 10–14
Viimsi laste perepäev suuskadel
Distantsid: 0,9 km; 1,8 km;
2,7 km
Registreerimine:
mare@viimsilasteaiad.ee
Osalustasu 1 € pere kohta
Karulaugu terviserajal
5. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5. veebruar k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
5. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
6. veebruar k 12
Koolituspäev eakatele:
“Pankur annab nõu…”
Viimsi Päevakeskuses
6. veebruar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Köitmise töötuba
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
8. veebruar k 19.15
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste esiliiga kohtumine
HC Viimsi 2 – Mesikäpp

Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordihoones
11. veebruar k 11–15
Kribu-krabu turg
Viimsi Huvikeskuses
12. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
12. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
Pärast jumalateenistust
täiskogu koosolek
EELK Randvere Peetri kirikus
13. veebruar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Laastu- ja puidumaali töötuba
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
15. veebruar k 19
Misjonigrupp
Viimsi Vabakoguduse kirikus
15. veebruar – 20. märts
Tunne Kelami fotonäitus
“33 vaadet – Euroopa
Parlament seest ja väljast“
Viimsi Päevakeskuses
15.–29. veebruar
Raamatunäitus
“Eduard Bornhöhe 150“
Prangli Raamatukogus
16. veebruar – 4. märts
Raamatunäitus “Kui rahast
ei ole viisakas rääkida, siis
lugeda võib“
Lastele: 21. veebruar – 31. märts
raamatunäitus “Viguritega
raamatud“
Viimsi Raamatukogus

– abivallavanem Jan Trei ja uus
valla sotsiaalosakonna juhataja
kt Helen Jõks, kultuuriline
vahepala ja individuaalsed
vestlused kohvilauas
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Viimsi Päevakeskuse ruumis
16. veebruar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket –
Aruküla/HC Tallas
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordihoones
18. veebruar k 12–17
Vastlapäeva kogupere üritus
“Vastlatrall 2012“
Toimub liulaskmine, erinevad
võistlused kogu perele
(parimatele auhinnad)
pakutakse vastlasuppi ja kukleid
Päeva juhib Leino Einer
Viimsi mõisa mäel ja restoran
Coccodrillo ees
18. veebruar k 16
Noortekapelli 20. juubel
Viimsi Huvikeskuses
18. veebruar k 19
Kontsert – salongiõhtu
“Järelmäng. Peale Valentini“
HEDVIG HANSON ja Andre
Maaker
Lisainfo ja piletid: tel 601 1707,
info@harmoonikum.ee
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
19. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
19. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
19. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

16. veebruar k 12–15
Eakate päev
Loeng “Luude ja liigeste
tervishoid vanemas eas“
(dr Ivo Valter Pärna Kliinikust),
kohtumine vallavanemaga,
sotsiaalvaldkonna probleemid

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 23.01.2012

Nutikate Naiste Klubi
30. jaanuar kell 19.00
VALMISTA JA DEKOREERI ISE OMA KÜÜNLAD
Valmistame küünlapäevaks kaunid küünlad.
Töötoa hind 6 €. Koolitajad Eveli Apri ja Airi Voitk
6. veebruar kell 19.00
KÖITMISE TÖÖTUBA
Töötoas valmib kaunis märkmik.
Töötoa hind 14 €. Koolitaja Käthlin
13. veebruar kell 19.00
LAASTU- JA PUIDUMAALI TÖÖTUBA
Töötoas maalime koos puidust laastumaale
Töötoa hind 8 €. Juhendaja Õnne Pallo
Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa
ruumis. Töötoad toimuvad, kui on registreerinud vähemalt
6 inimest.
Info ja eelregistreerimine: viimsi@huvikeskus.ee

Tere tulemast!
ja Kristjan Prikil sündis 27. oktoobril poeg Ants Kristjan.
Pensal ja Indrek Rannal sündis 27. detsembril poeg
Hubert.
l Kristel Kaubil ja Toomas Kasenurmel sündis 29. detsembril
tütar Lisanna.
l Külli ja Alar Kuumal sündis 31. detsembril poeg Rait Jaagup.
l Jelena ja Andrei Katsubal sündis 11. jaanuaril poeg Mark.
l Triin Adamsonil ja Renee Kilgil sündis 11. jaanuaril tütar Sarah.
l Liis

l Monika

12

27. jaanuar 2012

Annetagem
talvejalatseid!
Päästearmee loodab annetamiseks kokku koguda
10 000 jalatsipaari.
Heategevusorganisatsioon MTÜ Päästearmee Eestis on
koostöös Kingakaubamajaga algatanud talvejalatsite kogumiseks kampaania “Toome ära”. Annetajate abiga loodetakse kokku koguda 10 000 jalatsipaari.
Jalatsikogumiskampaania eesmärk on toetada üle Eesti
neid inimesi, kelle sissetulek raskel ajal peamiselt toidule kulub, eelkõige talveks sobilike jalanõudega. Päästearmee regionaalkomandöri Daniel Hendersoni sõnul on
poes müüdavad jalatsid vaesemate inimeste jaoks kallid
ning paljud töötud, suurpered, eakad ning teisedki vajavad
tuge, et endale üldse korralikke jalatseid võimaldada.
Kampaania kestab 16. jaanuarist kuni 17. veebruarini
2012. Kampaania raames on igaühel võimalik saata oma
vähekasutatud või kasutamata meeste-, naiste- ja lastejalatsid Päästearmeele, kes korraldab kampaania lõppedes
kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toel jalatsite kohaletoimetamise Eesti eri paigus elavate abivajajateni.
“Toome ära” kampaania matrooniks on iluuisutreener ja
endine tippiluuisutaja Anna Levandi.
“Viimased talved on olnud väga karmid ning ka sel
korral ei jäänud tali taevasse. Eestis on 50 000 registreeritud töötut ning ainuüksi näiteks Põhja-Tallinnas ligikaudu
800 vaesuses elavat perekonda, kelle jaoks on korralikud
jalatsid pigem luksuskaup. Kurb on mõelda, et neis peredes
peavad näiteks lapsed terve talve üle elama külmade ja märgade varvastega,” sõnas kampaania patroon Anna Levandi.
Oma panuse kampaania õnnestumiseks saab anda,
saates jalatsid SmartPOSTi pakiautomaatide abil Päästearmeele. SmartPOSTi pakiautomaadid asuvad avalikes
kohtades üle kogu Eesti, täpsema asukohakaardi leiab veebilehelt www.smartpost.ee. Paki saatmine maksab 1 eurot.
Pakiautomaadi kaudu paki saatmiseks tuleb minna lähima
pakiautomaadi juurde, valida puutetundlikult ekraanilt
“Heategevus” ning järgida edasisi juhiseid.
Loe “Toome ära” kohta lähemalt kampaania Facebooki lehelt.
Sarnane kampaania viidi väiksemas mahus läbi ka eelmisel aastal, mil erinevaid jalatseid koguti kokku üle 400
paari.

Daniel Henderson
Päästearmee kapten, regionaalkomandör

Lapsed tasuta teatrisse
Möödunud aastal annetas
vähekindlustatud peredest pärit laste teatrikülastuste võimaldamiseks
Harjumaal asuvate pandipakendi automaatide
kaudu 19 963 inimest ning
raha koguti 21 989 eurot.

Annetuste eest käis oktoobrist
detsembrini Harju, Järva, Lääne, Hiiu ja Rapla maakondi
teenindavates Eesti Nuku- ja
Noorsooteatris, Eesti Draamateatris ja VAT Teatris kokku
1406 last, nende seas ka Harjumaalt pärit lapsed.
Kokku tegid “Aitan lapsi”
heategevusprojekti raames inimesed üle Eesti asuvates 158
pakendiautomaadis möödunud
aasta seitsme kuuga 38 400 annetust ning annetusi kogunes 39
954 euro ulatuses. Aasta viimastel kuudel on Eesti erinevates
teatrites käinud kokku 4700 last.
Maakondade lõikes on kõige aktiivsemalt tehtud annetusi
Harju- ja Tartumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal.
Eesti Lasterikaste Perede
Liidu presidendi Aage Õunapi
sõnul on “Aitan lapsi” heategevusprojektist kujunenud üks
kõige laiapõhjalisem heategevusüritus Eestis. “Pakendiautomaadi kaudu annetamine
on üks lihtsaim viis heategevuseks ning on rõõm tõdeda,
et Eestis on sedavõrd palju
inimesi, kes vähekindlustatud
või suurtest peredest pärit lastele mõtlevad,” lausus Õunap.
“Vastukajad lastelt, lastevanematelt ja sotsiaaltöötajatelt
on olnud positiivsed, osadele
lastest on see esimene kord
teatrit külastada ning see näi-

tab, et lapsed vajavad riiete ja
arstiabi kõrvale ka kultuurilisi
emotsioone.”
Eesti Pandipakendi tegevjuhi Rauno Raali tähendusel on
projekti eesmärk viia kevadeks
teatrisse vähemalt 10 000 last.
“Oleme täna sellest graafikust
ees ning juhul, kui tuleb rohkem annetusi, saame teatrisse
viia ka enam lapsi,” ütles Raal.
SA Heategevusfond Aitan Lapsi, Evelin Ilves ja Eesti
Etendusasutuste Liidu 17 teatrit
käivitasid möödunud aasta mais
ulatusliku heategevuskampaa-

nia “Aitan lapsi” vähekindlustatud lastele kultuurielamuste
pakkumiseks. Esimese annetuse
tegi 18. mail Kadriorus Evelin
Ilves, 12. oktoobril annetas Raekoja platsil toimunud ürituse
raames ka Tallinnas visiidil käinud Norra peaminister.
Taotlusi Eesti teatritele
etenduste külastamiseks saab
esitada alates möödunud aasta
oktoobrist. Taotlus on leitav
Eesti Etendusasutuste Liidu
kodulehelt
(www.eeteal.ee)
ning see tuleb esitada koos lasteetenduse nime ja toimumis-

ajaga maakonda teenindavale
teatriasutustele. Taotlusi saavad esitada eelkõige maavalitsuste, linnade ja valdade sotsiaaltöötajad, koolid, lasteaiad,
lastekodud ning teised organisatsioonid, kuid avaldusi võetakse vastu ka eraisikutelt.
Tellimuslehte saab teatrile
esitada e-maili või posti teel
allkirjastatud
paberkandjal.
Teater menetleb taotlust vähemalt kaks nädalat ning teatrite
kontaktisikud on leitavad Eesti
Etendusasutuste Liidu kodulehel asuvast nimistust. Annetused jaotatakse teeninduspiirkonniti ning selle aluseks
on toimetulekutoetust saavate
perede protsent maakondades. Lastena käsitletakse kuni
16-aastaseid isikuid.
“Aitan lapsi” heategevuskampaaniaga on ühinenud
kokku 17 etendusasutust: Eesti
Draamateater, Eesti Teatri Festival, Emajõe Suveteater, Endla,
Kanuti Gildi Saal, Kuressaare
Linnateater, NO99, Eesti Nukuja Noorsooteater, R.A.A.A.M.,
Rakvere Teater, Tallinna Linnateater, Vana Baskini Teater, Vanemuine, Vene Teater, VAT Teater, Von Krahli Teater ja Ugala.
Suurematest jaekettidest on
projektiga liitunud: Rimi, Selver, ETK Maksimarket, Stockmann, Kaubamaja ja Grossi
Toidukaubad ning nende kauplustes asuvates Tomra pakendiautomaatides saab teha annetusi.
Kampaaniat toetavad: Eesti Pandipakend, Tomra Baltic,
Tschudi Shipping Company,
Norra-Eesti Kaubanduskoda,
Eesti Statoil ja DNB Pank.

SA Heategevusfond
Aitan Lapsi

Kuidas saab pangakaart kaitsta kaardiomaniku raha?
Kuigi pank hoolitseb selle
eest, et klientide raha
oleks riskide vastu igati
kaitstud, peab oma raha
turvalisuse eest seisma
ka kaardiomanik.
Pangakaart on tänapäeval levinud ja aktsepteeritud maksevahend nii ostjate kui ka müüjate
jaoks. Kaardimaksed asendavad aina enamate ostu- ja müügitehingute puhul sularaha.
Mitte ilmaaegu ei nimetata pangakaarti 21. sajandi sularahaks.
Kuigi pank hoolitseb selle
eest, et klientide raha oleks riskide vastu igati kaitstud, peab
oma raha turvalisuse eest seisma ka kaardiomanik.
Kõige lihtsam viis pangakaarti ja seega ka oma raha
kaitsta on kaarti mitte silmist
lasta ning varjata PIN-koodi. Pangakaarti ja PIN-koodi
võiks võrrelda turvaluku ja
selle võtmega. Kui võti satub
valedesse kätesse, ei suuda ka
kõige kallim ukselukk oma
eesmärki täita. Seetõttu tuleb
pangakaardi PIN-kood pähe
õppida, mitte üles kirjutada.
Samuti tuleks PIN-koodi si-

sestamisel klahvistikku varjata käe, rahakoti vm sobivaga.
Kui tundub, et keegi võõras
koodi sisestamist liiga lähedalt
jälgib, ei maksa häbeneda paluda tal veidi eemale hoida.
Enne PIN-koodi sisestamist või kviitungile allkirja
andmist pole kunagi liiast üle
kontrollida tehingu summa.
Kuigi hiljem on võimalik viga
ka panga kaudu parandada, on
siiski tunduvalt lihtsam teha
seda ostukohas enne summa
kinnitamist.
Samuti tuleb tähelepanelik
olla internetist sisseoste tehes.
Et vältida pettust, tuleks esmalt kindlaks teha, kas müüja ka reaalselt kaupa müüb.
Selleks tuleks ühendust võtta
kodulehel toodud kontaktandmetel. Kui neid lehel ei ole,
ei saa klient hiljem kodulehe
omanikuga võimalik pretensioonide korral ühendust võtta.
Sellise müüja või teenusepakkuja kaupadest ja teenustest on
mõistlik loobuda.
Kui kaupmehe kodulehel
on kontaktandmed olemas,
kuid saadetud täpsustavatele
küsimustele ei vastata, tasub

samuti kaaluda, ehk on mõttekas teha ost mõnest teisest internetipoest. Turvaliseks saab
pidada veebilehti, mis kasutavad kliendi topelttuvastamise
lahendusi Verified by VISA ja
MasterCard SecureCode.
Ostmisel kaardiandmeid
sisestades on mõistlik kasutada usaldusväärset arvutit ja
vältida ühiskasutuses olevaid
masinaid.
Jätkuvalt on aktuaalsed ka
kurikuulsad
elektronkirjad,
mis õnnitlevad kirjasaajaid
kopsakate rahaliste lotovõitude jms puhul. Eranditult küsivad kirjasaatjad selliste n.-ö
selgest taevast alla sadanud
võitude väljastamiseks isiklikke, mh ka krediitkaardi andmeid. Kui ahvatlev see ka ei
tunduks, ei tasu oma andmeid
siiski saata, sest võidusumma
jääb tulemata ja raha väidetava
võitja arvele jõudmise asemel
tehakse kaardiga hoopis kulukaid tehinguid, mis jäävad
kaardiomanike kanda.
Kui kaardiväljavõttelt hakkavad silma tundmatud tehingud või on oht, et sellised
tehingud võivad peagi aset

leida, tuleks kiiremas korras
ühendust võtta pangaga, et
kaart sulgeda. Pärast kaardi
sulgemist annab pank edasised
tegutsemisjuhised.
Välismaal tuleks kaarti kasutades hoiduda “sõbralikest
abistajatest” ning olla hästi
tähelepanelik, et keegi kaardiandmeid kopeerida ei saaks.
Osadel pankadel on tõhus kaardiseiresüsteem, mis võimaldab
tuvastada kahtlaseid tehinguid
ning kliente kohe turvaabinõudega kaitsta. Leidub näiteid
välisriike külastanud Eesti
turistidest, kelle pangakontol
on pärast välismaal kaardiga
maksmist tehtud kahtlustäratavaid toiminguid. Seiresüsteemi kasutavad pangad saavad
klienti kahtlastest tehingutest
kohe teavitada ning lahendada
võimalik kahju juba eos.
Niisiis võib kaardikasutaja
olla kindel, et kaardil on tema
raha kindlas kohas ja hästi hoitud. Tuleb vaid ise olla hoolikas ja oma salaandmeid ainult
iseenda teada hoida.

Tõnu Ots

Swedbanki kaardivaldkonna
arendusjuht

Pangakaardi kasutamise A&O
l Hoia kaarti hoolikalt – see on sinu elektrooniline raha!
l Ära jäta kaarti järelevalveta kohta, kus teised võivad sellele
ligi pääseda (nt kohvikusse, autosse, poeletile).
l Informeeri panka ka siis, kui sa pole kindel, kas kaart on tõesti
kadunud. Suletud kaarti saab alati asendada.
l Kaarti tohid kasutada ainult sina ise. Ära anna kaarti kellelegi
– ka mitte oma pereliikmetele ega sõpradele.
l Õpi

pähe pangakaardi PIN-kood ja hävita PIN-koodi ümbrik.

l Ära

kirjuta PIN-koodi kaardile ega ka mujale, kus see võib olla
teistele nähtav. Ära ütle oma PIN-koodi kellelegi.
l Ära vali PIN-koodiks numbrikombinatsiooni, mida on teistel
kerge ära arvata (nt 0000, sünniaasta, maja- või korterinumber vms).

Tehinguid tehes kontrolli, et keegi ei näeks PIN-koodi. Vajaduse korral varja klaviatuuri rahakoti või käega või palu enda
taga seisvatel inimestel pisut eemale astuda. Kui kahtlustad, et
PIN-kood on teistele inimestele teatavaks saanud, sulge kohe
oma kaart, helistades panga klienditeenindusse.

l

l Kaardiga tasumisel jälgi, et teenindaja ei viiks kaarti silme alt
eemale. Ole alati juures, kui kaardiga tehingut tehakse.
l Enne tehingu kinnitamist allkirja või PIN-koodiga kontrolli ala-

ti tehingusummat.
l Jälgi, et automaadi juurest lahkudes oled alati saanud nii soovitud sularaha kui ka kaardi. Pane väljavõetud raha ja kaart kohe rahakotti ning lahku automaadi juurest.
l Kontrolli

regulaarselt oma konto väljavõtet. Kahtlase tehingu
leidmisel pöördu kohe panga poole.

l Ära kasuta sularahaautomaati öisel ajal inimtühjas ja valgustamata kohas. Jälgi, et läheduses ei viibiks kahtlasi isikuid.
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Õpetajate võrkpalliturniir
Eesti Koolispordi Liidu ja
Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatav iga-aastane üleriigiline õpetajate
võrkpalliturniir toimus sel
aastal 5. – 6. jaanuarini
Paides.

Käesoleva aasta turniir oli
Viimsi Kooli õpetajatele kolmas kord üleriigilisel võistlusel teiste õpetajatega võrkpallis mõõtu võtta. Eelmisel
aastal välja mängitud II liiga
7. kohast tulenevalt mängiti ka
sel aastal II liigas.

Alagrupi- ja üleminekumängud

Võistluste esimesel päeval
mängiti alagrupi- ja ülemineku
mängud. Alagrupi vastasteks
viimsilastele olid loosi tahtel
Eesti Koolispordi Liidu ja Oru
Kooli võistkonnad. Aasta olulisema turniiri esimeses mängus alistas Viimsi võistkond
Eesti Koolispordi Liidu võistkonna kindlalt geimidega 2:0.
Alagrupimängude
teine
vastane – Oru Kooli võistkond
– oli aga hoopis teisest puust.
Esimeses geimis tuligi tunnistada vastase paremust. Teise
geimi võit tuli Viimsi võistkonnale ja alagrupis väga olulist

Viimsi Kooli õpetajate võistkond.

kaalu omavas mängus tuli hakata mängima kolmandat geimi. Otsustav kolmas geim Oru
Kooliga kujunes väga tasavägiseks, milles lõpuks jäi siiski
peale Viimsi võistkond. Punktitabelisse märgiti Viimsi Koolile lisaks 2:1 võidule Oru Kooli
üle ka alagrupi üldvõit.
Liiga alagruppide vahemängus tuli meil vastu astuda
Lahmuse Kooli võistkonnale.
Päeva viimase mängu tulemusest sõltus, kas järgmisel päeval minnakse finaali võistlema
pronksmedali eest või tuuakse
koju hoopis hõbeda- või kullakarva medal. Mäng Lahmuse
Kooliga pani mitmel korral
proovile Viimsi Kooli õpetaja-

te psühholoogilise, füüsilise ja
võrkpallitehnilise võistlusvormi. Otsustavas kolmandas geimis näidati vastasele ja pealtvaatajatele, et Viimsi õpetajad
suudavad rasketel hetkedel
säilitada külma närvi ja parimat võrkpallivormi. Kohtumine lõppes 2:1 Viimsi kasuks.
Rõõmsalt mindi vastu õhtusele
koosviibimisele ja ootusärevalt järgmisesse päeva.

Esikohaheitlus
lätlastega

Reede ennelõunases finaalis
ootas ees esikohaheitlus külalisvõistkonnaga Jelgavast. Juba
mängueelsel soojendusel sai
selgeks, et algav mäng ei saa

lihtne olema. Mäng lätlastega
kujunes väga tasavägiseks ja
esimese geimi võitis vastane
ainult kahepunktise eduga. Ka
teises geimis pidi Viimsi võistkond südikast mängust hoolimata tunnistama lõunanaabrite
nappi paremust. Esimene kaotus oma kolmandatel üleriigilistel võistlustel tuli Viimsil seega
vastu võtta finaalmängus. Koju
tagasi saabus võistkond II liiga
hõbedast karika ja medalitega.
Saavutatud teine koht annab Viimsi Kooli õpetajate
võrkpallivõistkonnale
treenimiseks ainult indu juurde.
Tänu sel aastal saavutatud väga
heale tulemusele võib järgmisel aastal Viimsi Kooli võistkond mängida juba õpetajate
turniiri I liigas. Viimsi Kooli
mängisid hõbemedalile Maret
Laiv, Kersti Ojassalu, Kristiina
Hõbemägi, Eha Rünne, Risto
Palm, Aarne-Vello Kersa, Rein
Tiisvelt ja Peeter Sipelgas.
Täname omalt poolt kõiki
kaastreenijaid, kes on aidanud
meil suurepärast võistlusvormi
saavutada, ja Viimsi KK Fondi, kes toetas meie osalemist
turniiril!

Kristiina Hõbemägi

Viimsi Kooli õpetajate
võrkpalli võistkonna liige

Klubi Keeris võitis neli karikat
Võimlemis- ja tantsuklubi
Keeris osales detsembris
Estonian Dance Organizationi reitinguturniiril
“Winter Cup 2011“ ning
tõi koju 4 karikat.
Tantsusport Eestis on kiirelt
populaarsust kogumas. Seda
näitab juba asjaolu, et Tartusse
oli sõitnud kokku 21 stuudio
tantsijat üle kogu Eesti. Kohtunike eest käis läbi 763 tantsijat, toimus 32 finaali.

Kava “Ämblik“.

VTK Keeris tüdrukud saavutasid laste vanuserühmas
kaks I kohta kavaga “Ämblik”
(small group ja formatsioon
kategoorias) koosseisus: Get-

riin Kotsar, Aneta Kõiva, Laura Kim, Anne-Mari Dobrjanski, Lenel Kivi, Lisa Jennyfer
Benita, Adel Müürsepp, Kritti
Koitla, Isabel Peterson, Laura Gertrud Lill, Kristiina Kivimäe, Rebeka Pettai, Emily
Kahro, Melissa Buinenko.
Juuniorite vanuserühmas
saavutati kaks II kohta. Kavas “Planeedilt” (small group
– kuni 7 tantsijat) osalesid:
Emily Kahro, Emily Bruus,
Annely Nõomaa, Melissa Bui-

nenko, Edith-Jane Veri, Kaisa
Varik, Melissa Maria Akkel.
Kavas “Unenäos” (formatsioon – kuni 24 tantsijat) osalesid lisaks eelpool loetletud
tantsijatele: Hanna Antheia
Stern, Elis Laasik, Saskia Särekanno, Kadri Orumaa, Helene Männapsoo, Henriette
-Solveig Hiiemäe, Helery Kõrvemaa, Kärt Piilberg, Helena
Kruus, Regiina Vanamb.

Ene Mets

Harjumaa meistrivõistlused sisekergejõustikus
Harjumaa meistrivõistlused sisekergejõustikus
peeti 14. jaanuaril Tallinna Spordihallis.
Kolmes vanuseklassis oli võistlejaid kokku 215, Viimsist
16. Meeste 60 m jooksus võitis hõbemedali Roland Jaamu
(Spordiselts Marathon) ajaga 7,36. Kaarel Jõeväli (Audentese SK) teenis kaugushüppes tulemusega 7.02 samuti
hõbemedali, kuulitõukes andis tulemus 13.09 talle kuuenda koha. Marek Luts (SK Maret-Sport) jäi 800 m jooksus
esikolmikust välja – aeg 2.10,98 ja 4. koht. 1995.–1996.
aastal sündinutest ehk A-vanuseklassi noortest ükski viimsilane autasustamispjedestalile ei mahtunud. Diana Halla
(SK Leksi44) saavutas kõrgushüppes tulemusega 1.45
neljanda koha ja Silver Salundo (Spordiselts Marathon)
samuti kõrgushüppes neljanda koha tulemusega 1.60. Bvanuseklassis (s.1997 ja hiljem) oli meie noortel häid tulemusi juba rohkem. Harjumaa meistriks tuli Hans-Harald
Pilv (Spordiselts Marathon) 300 m jooksus ajaga 42,54,
hõbemedalid said Mark Laur (Spordiselts Marathon) 800
m jooksus (ajaga 2.26,43) ning Elmo Hans Puidet (KJK
Eha) 60 m tõkkejooksus, ajaga 10,38. Pronksmedali sai
Priidu Melnik (Spordiselts Marathon) 300 m jooksus, ajaga 43,72.

Valdade talimängude eelturniir
Eesti valdade talimängude eelturniiril saavutas
Viimsi korvpallimeeskond sel aastal suurepärase
tulemuse.
14. jaanuaril Kiilis peetud alagrupimängudelt said
meie korvpallurid esikoha.
Võistkond koosseisus Priit
Ilver, Andreas Märtson, Rain
Koort, Andreas Velling, Sten
Tarro, Andri Väljaots, Keir
Veskiväli, Egon Tintse, Sander Lind ja Rauno Mäepea
alistas kõik konkurendid
ning pääses edasi 3.–4. märtsil Kuremaal toimuvatele
finaalvõistlustele. Samas alagrupis pääses edasi ka
Ülenurme valla korvpallimeeskond, teised konkurendid – Kadrina, Kiili,Urvaste ja Kambja – peavad sel
aastal leppima üldjärjestuses madalamate kohtadega.

treener

Koroonahuvilised!
Viimsi Koroonamänguklubi ootab huvilisi.
Koguneme teisipäeviti k
19.00 Viimsi Kooli C-korpuse II korrusel

Meri Heinsalu

Suusatajad!
Hajumaa meistrivõistlused suusatamises toimuvad 28. jaanuaril Kõrvemaal.
Suusatajate buss väljub Viimsi haigla juurest
kell 9.30. Kel soov kaasa
tulla, palun eelnevalt helistada – 51 965 243.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
27. jaanuar Harjuma koolidevahelised meistrivõistlused TEATESUUSATAMISES (kuni 5. kl; 6.–7. kl; 8.–9. kl; 10.–12.kl) / Kõrvemaa / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
28. jaanuar k 11.00–14.00 Harjumaa meistrivõistlused ja vanuseklasside meistrivõistlused SUUSATAMISES – veteranid
(N35, 45, 55, M35, 45, 55), noored MN 18 (s.1994–1995), MN
16 (s.1996–1997), MN 14 (s.1998–1999), MN 12 (s. 2000 ja
hiljem) / Kõrvemaa / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
28. jaanuar k 10.00 Kalju Tiigi VII mälestusvõistlus KOROONAMÄNGUS / Aruküla / Korraldaja: Eesti Koroonamänguliit
30. jaanuar – 3. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused VÕRKPALLIS – poisid kuni 6. kl / Kiili / Korraldaja:
Harjumaa Spordiliit
2. veebruar k 19.00 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS –
meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti / Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
6.–10. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
VÕRKPALLIS – tüdrukud kuni 6. kl / Kiili / Korraldaja: Harjumaa
Spordiliit
8. veebruar k 19.15 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS –
meeste esiliiga kohtumine HC Viimsi 2 – Mesikäpp / Viimsi
Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
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ERAKUULUTUSED

l Kaardid

ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil

Ikoonide ja
kalligraafia
näitus kirikus

likku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.

24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkul Helen

mist: www.ennustus.ee.

Viimsi Püha Jaakobi kirikus on kuni 12. veebruarini näitus: “Holger Oidjärve
maalitud ikoonid ja kalligraafia”.
Holger Oidjärv on Moskvas insenergeodeediks õppinud, kuid rohkem on ta
tuntud joogaõpetajana. Ikoonimaali on ta õppinud Tartus
katoliku kiriku kursustel ja
Haapsalus. Ta on kuulsa kalligraafiaõpetaja Villu Tootsi kirjakunstikooli lõpetanud
ning osalenud ka varem
ikoonimaali näitustel.
Viimsi Püha Jaakobi kirikus saab seda näitust vaadata neil päevil, kui on
jumalateenistus.

Star Cave pakub Viimsis: reikiteraapia,

tšakrate tasakaalustamine & vaimne nõustamine
l Kogemustega

noormees teostab vannitubade

2 h = 30 €, ~15 aastat Usui Reiki Meister. Tai Chi

kapitaalremonti ja plaatimistöid. Teen ka üldehi-

Yang stiilis eratunnid 1 h = 15 €. Kui teil on vaja

tustöid. Tel 51 11 238, Mait Gruuse.

lapsehoidjat üle 5-aastastele lastele, siis palun
võtke ühendust! Pakun ka arvutiabi ja vigade

l Kogemustega

sekretär otsib erialast tööd. Tel 50

parandamist. Kirjutage probleemist! Hind kokkuleppel. Kontakt: hsc140@live.co.uk.

82 579.
l Korstnapühkija-pottsepp.

Küttekehade remont.

info@potipoiss.ee, tel 58 072 581.

l Müüa

kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar)

40 L/60 L võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tulehakatus, saepuru 150 L kotis, aastaringi vedu

l Viimsi

Tervis SPA Hotell pakub tööd basseini- ja

tasuta. Kontakt tel 50 18 594.

saunakeskuse koristajale. Info telefonil 606 1001
või e-posti aadressil viimsispa@viimsispa.ee.

l Teen

erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid.

VT

Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine.
l Kvalifitseeritud

pottsepp teostab ahjude, pliitide,

kaminate, soojamüüride, korstnate ehitust. Samas

Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise
keeles).

vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele
garantii. Tel 50 15 320.

l Kogemustega

pedagoog õpetab inglise keelt

igale raskusastmele. Samas annab inglise keele
l Müüa

küttepuid ja saematerjali. Tel 56 919 979.

järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähene-

l Müüa

garaažiboks Viimsi alevikus Vehema tee

mine igale õppijale!

1, katastri nr 89001:010:0223, netopind 19 m2,
kinnistu 37 m2, ehitatud 1992, heas korras. Uus

l Jääpurikate

katus, püsikulusid pole. Oma elektriliitumine. Tel

de puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. Ühistu-

eemaldamine. Lumetõrje. Veerenni-

51 31 384, tiiujaan@hot.ee.

tele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388
994, Uve.

l Liidame

kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-

miga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused,

l Säästa

geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, doku-

heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega.

kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi

menteeritud elektri- ja santehnilised isetööd. Tel

Alates 869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

58 504 300, 660 4455.
l Puit-,
l Müüa

soodsalt puitbriketti ja kivisütt. Transport

turba-, päevalillebrikett, graanul (hele),

kivisüsi, lepp/kask 40 L kotis. Vana-Narva mnt 9,

tasuta. Tel 51 34 768, www.evester.ee.

tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

l Tasuta

lT
 eostame

äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

jm. mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus

viljapuude ja hekkide lõikust, puude

langetamist ja lumekoristust. Tel 55 637 666.

enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasääst-

Palju õnne, Arvi Kriis!
Eesti tuntuim ja väga
pika staažiga maaelufotograaf, kauaaegne viimsilane Arvi Kriis tähistas
24. jaanuaril oma 75.
juubelit.
“Vaata mulle otsa! Naerata
nüüd! Ha-ha-haa, olen naljakas, eks ole!” Sellise jutuga
saab Arvi oma modelli näo
naerule. Kui vaja, teeb ta grimasse, viskab nalja enda üle
või ronib redeli otsa, kui saab.
Selline on Arvi tööstiil.
Ida-Virumaalt pärit Arvi
Kriis on hingelt fotograaf, kellel ka vabal ajal on kaamera
alati kaasas. Lapsed, loomad,
loodus – lilled, õitsvad puud,
veepiisad õitel ja lehtedel –
need on Arvi lemmikteemad ja
-motiivid. Aga sama hästi võib
ta huvitava ja üllatava rakursi
alt pildistada ka tärkavat rabarbrit või õitsvat kartulit. Selleks peab silma olema, ja Arvil
on. On oskust tabada hetke
ja pildistada väsimatult, kuni
käes on parim kaader, millega
ta rahule jääb. Mõnikord ei jää
ka, kuigi teised on rahul ja kiidavad.
Arvi Kriis oli aastaid ajakirjade Maakodu ja Sotsialistlik
Põllumajandus fotograaf, keda
tunti üle Eesti pea kõigis majandites. Tema töökohad olid
ka Noorte Hääl, Sovetskaja Estonia ja ETA – elupõline pressifotograaf, nagu nüüd öeldakse.
Kui AS Maaleht kaks maaeluajakirja ära ostis, tuli kaasavaraks ka suurepärane fotograaf Arvi Kriis, kelle tööpõld
laienes nüüd Maalehe ja selle

Juubilar tööhoos.

lisa Targu Talita lehekülgedele. Just Targu Talita mitmekesine teemadering andis Arvile
võimaluse pildistada loodust,
puuvilja- ja marjaaedu, puukoole ja aiandeid, käsitöid
ja huvitavaid käsitöötegijaid
ning põnevaid paiku üle Eesti.
Ta on ka paljude kaunite kalendrite ning taime- ja köögiviljaraamatute fotode autor.
Arvi on elanud õnnelikku
elu, sest tema töö ja hobi on olud
üks ja sama. Pensionäriseisusse

jõudnud mees pole kaamerat
praegugi maha jätnud – alles
sünnipäeva eel uuendatud Canoni objektiiv annab võimaluse
jälle häid pilte teha. Enamasti
viibib ta nüüd oma lapsepõlve
kodukandis Lüganuse vallas,
kus ta naudib oma sünnikodu
soojust ja vaikust ning loeb ka
Viimsi Teatajat, et kursis olla
oma teise kodukandi eluga.
Viimsi Teataja soovib palju
õnne ja tervist!

Muinasjutuvõimlemine
Reedeti kell 10.30 (alates jaanuarist)

Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie saatjaks on imeilus muusika ja erinevad
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos
ema või isaga.
Tund on mõeldud 1,8–3-aastastele lastele.
Müüa Hyundai Getz 1.5 CRDi 65 kw -07,diisel, toonitud
klaasid, parkimisandurid, auto heas korras. 4700 €. Kaasa uued suverehvid velgedel. Tel 60 20 959, 53 412 990.

Juhendaja: Piret Kõõra
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda:
heatujustuudio@gmail.com

Reklaami
VIIMSI
TEATAJAS

VT

aRaamatupidamine
aEttevõtete
finantsnõustamine
www.finantsteenus.eu
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Adressilt www.fotograafid.ee on võimalik vaadata
ja ka tellida järgmisi sündmusi: Viimsi JazzPopFest

22.mai 2010, Rannapere pansionaadi taasavamine
10.06.2010, Kirovi kolhoos 60 ja viimsi Vabaõhumuuseum
30 30.08.2010, Malviina päevik 14.08.2010, Viimsi Vald
tunnustas tublisid sportlasi 09.12.2010, EV 93.iseseisvuspäeva tähistamine 23.02.2011, L. Meri mälestuskontsert
25.03.2011, Viimsi Valla 92.aastapäev 10.05.2011, JazzPopFest 14.05.2011, Rattaretk 4.06.2011, Rannarahva
Festival 30-31.07.2011, Turvalisuspäev ja Kooli infolaat
10.09.2011, Õpetajatepäeva tähistamine 5.10.2011

Kui hoolid oma kodust,
telli usaldusväärne ja
professionaalne
kodukoristus firmast
OÜ Eliit Teenindus.
Lisaks teeme ka eritöid
kodudes ja kontorites.
Küsi lisa telefonil 56 638 677 ja vaata kodulehte
www.eliitteenindus.ee

Vinnal Production OÜ
valmistab tellimustööna väärispuidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja
mööblit.

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee
Mob. 545 01 377

Poes

“Riietering”

Viimsis ja Läänemaal tegutseval elektrienergia müügi- ja jaotusettevõttel uus ärinimi IMATRA ELEKTER AS
Eelmise aasta lõpus avaldati pressiteade, kus tuntud energiakontsern Fortum teatas,
et vastavalt uuendatud strateegiale on otsustatud keskenduda elektrijaotusärile Põhjamaades ja seetõttu loobutakse tegutsemast Eesti elektrijaotusäris ning müügi- ja
jaotusettevõte Fortum Elekter AS müüakse Soome energiakontsernile Imatra Seudun
Sähkö OY-le.
2011. aasta lõpus läksid omandus- ja juhtimisõigused üle Fortum-ilt Imatra Seudun Sähkö-le.
Imatra Seudun Sähkö OY on usaldusväärne elektrienergia tootmisele, jaotamisele ja müügile keskendunud energiakontsern, kelle konkurentsivõimelisus on rajatud
elektrienergia isevarustamisele, kõrgetasemelisele teenindusele ja pööratakse suurt
tähelepanu keskkonna-, energiatõhususe-, töötervishoiu- ja tööohutusvaldkonnale.
Imatra Seudun Sähkö on Kagu-Soomes asuv keskmise suurusega kohalik elektrienergiaettevõte, kelle ajalugu ulatub aastasse 1928, kellel on praegu ligikaudu 2300
aktsionäri ja peamiselt kuuluvad aktsiad eraaktsionäridele, kohalikele omavalitsustele
ja ettevõtetele. Ettevõtte müügimaht on ligikaudu 35 milj. eurot, elektrivõrgu pikkus on
2756 km, tarbimiskohti 24330 ja kontsern annab tööd 65 töötajale.
Imatra Seudun Sähkö tegevdirektor Jorma Tapaninen kommenteeris sündmust
järgmiselt: “Fortum Elekter AS-i omandamine annab meile kindla positsiooni vabaneval elektriturul Eestis ning ühendades erialased pädevused ja kogemused on meil
nüüd paremad võimalused arendada ettevõtteid ning pakkuda usaldusväärset elektrijaotust ja kaasaegseid teenuseid meie klientidele mõlemal maal”.
Alates 17. jaanuarist tegutseb Fortum Elekter AS uue ärinime IMATRA ELEKTER
AS all. Ärinime muutus ei too kaasa mingeid muutusi ettevõtte teenuste osutamises,
juhtimises ja lepingulistes suhetes. Registreerimiskood, pangakontod, aadress ja telefoninumbrid jäävad endiseks.
Imatra Elekter AS-i põhiülesandeks on olla usaldusväärne partner ja kindlustada
elektrienergiaga oma Läänemaa ja Viimsi valla kliente, pakkuda kõrgetasemelist klienditeenindust, vähendada rikkelisust ja arendada elektrienergiaalaseid kompetentseid
teenuseid.
Lugupidamisega
Teie Imatra Elekter
www.imatraelekter.ee

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Nelgi tee 1 Ilusalongis
ootab teid

KOSMEETIK

Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.
518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

Malen Ehituse OÜ
l Traktori teenustööd
l Lumekoristustööd

teenused
multiliftautoga
l San-tehnilised sise- ja
välistööd
l Lammutus- ja koristustööd
Asume Viimsis Halli teel,
tel. 50 74 178.

Avatud
õmblussalong

l Autotranspordi

Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

Tai Chi klassid
Autentne Hiina võitluskunst –
Enesetervendamine läbi liikumise
UUED KLASSID
teisipäeviti Viimsi Huvikeskuses
Kell 12.00 – 13.30
Alates 7. veebruarist
Rahulikud algajate treeningud
5 € nädalas
Kursuse pikkus: 6 kuud
Broneeri: 56 075 183
Helen Star Cave, starcave@live.co.uk
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KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine
tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus
tasuta!

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

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, kampsunid, joped,
rõivad peole ja argipäeva.

WING TSUN’I TREENINGUD
VIIMSI HUVIKESKUSES
Kolmapäeviti kell 19.15 ja reedeti kell 19. 30
Esimene Wing Tsuni tutvustav treening toimub 1. veebruaril kell 19.15.
Esimene treening on tasuta!
Treener: Armin Pajula
Registreerimine ja lisainfo: 53 426 338, armin@wingtsun.ee
Wing Tsun on teadaolevalt ainuke võitluskunsti stiil, mis on loodud naisterahva poolt. Seega ei põhine Wing Tsuni tehnikad ainult välisel jõul ja selle harrastaja ei lähe jõule jõuga vastu. Pigem üritab Wing Tsuni harrastaja vabaneda
vastase suuremast jõust ning kasutada seda hoopis tema enda vastu.
Sellepärast kutsutakse Wing Tsuni ka pehmeks stiiliks.
Wing Tsunis ei ole kõige tähtsamad mitte tehnikad, vaid ideed, mida saab
kasutada igas olukorras. Tehnikate õppimise läbi saadakse aru ka ideedest ja
õpitakse neid rakendama. Sellepärast võib Wing Tsuni nimetada ka süsteemiks mitte stiiliks.
Wing Tsuni tehnikates, ideedes ja õpetamise metoodikates leiab seoseid idamaade filosoofiatega.
Kuna Wing Tsuni tehnikad sisaldavad palju koordinatsiooni nõudvaid liigutusi, siis mõjub Wing Tsuni harrastamine hästi ka ajutegevusele.
Wing Tsun on võitluskunst nii kehale kui vaimule.
Wing Tsuni treeningutega võib liituda alates 14. eluaastast.
Rohkem infot leiab www.wingtsun.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
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 mammograafia), 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

