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Külavanemad kohtusid vallavalitsusega >> Loe lk 2

Elutööpreemia teenekale 
korvpallurile ja treenerile 
Jaak Salumetsale. Loe lk 5

Avati kindral Johan Laidoneri ja 
Maria Laidoneri mälestusmärk 

President Toomas Hendrik Ilves kõneleb Laidoneride mälestusmärgi avamisel. Foto Kertu Vahemets

Kolmapäeval, 12. veebruaril 
tähistati kuulsaima viimsi-
lase, Eesti suurima väejuhi 
kindral Johan Laidoneri 130. 
sünniaastapäeva temale ja 
ta abikaasale Mariale mäles-
tusmärgi avamisega Viimsi 
mõisa pargis. 

Mälestusmärgi avas president 
Toomas Hendrik Ilves, seda õn-
nistasid peapiiskop Andres Põder 
ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
vaimulik Mikk Leedjärv. Kohal 
viibisid Kaitseväe juhataja kind-
ralmajor Riho Terras, kaitsemi-
nister Urmas Reinsalu ning Poola 
vabariigi suursaadik Grzegorz M. 
Poznański, kes samuti sõna võtsid.

Esindatud olid Poola, Läti, 
Soome, Ameerika Ühendriikide 
ja Suurbritannia suursaatkonnad. 
Selleks sündmuseks olid siia saa-
bunud külalised Poolast Viimsi 
sõprusvallast Sulejowekist ning 
Johan Laidoneri kodukohast Vil-
jandi vallast. 

Tseremooniale lisas pidulik-
kust Eesti Kaitseväe orkester kolo-
nelleitnant Indrek Toompere juh-
timisel. 

President tsiteeris 
Laidoneri 
President Toomas Hendrik Ilves 
alustas oma kõnet, tsiteerides Laido-
neri kui sõjavägede ülemjuhataja 
päevakäsku number 1308, mille ta 
avaldas ametist lahkudes 28. märt-
sil 1920: “Kui meie rahva ja sõjaväe 
keskel jääb püsima see üksmeel, 
mis meid Vabadussõjas on ühen-
danud; kui meie jääme truuks oma 
demokraatlikule põhimõttele; kui 
jääb püsima vastastikune usaldus 
valitsuse, rahva ja sõjaväe vahel, siis 
võime rahulikul pilgul igale välisele 
ohule vastu vaadata.”

“Need sõnad kehtisid siis, Ees-
ti riigi koidiku esimestes kiirtes, 
aga sama päevakohased on need 
ka praegu, kui Eesti riik on pea-
gi 96aastane,” jätkas president. 
“Rahva kaitsetahe on tugev, see 
teeb heameelt, annab kindlustun-
net ja mõjub heidutavalt neile, 
keda on vaja heidutada. Aga see 
kõik pole iseenesestmõistetavalt 
lõplik ja jäädav. Tugeva kaitsetah-
te püsimise eelduseks on meie iga-
päevane hool oma riigikaitse eest 
ning nende naiste ja meeste eest, 
kes kaitseväes, kaitseliidus, aga ka 

politseis ja piirivalves Eesti riiki 
igapäevaselt kaitsevad.

Me vajame ka hoolikust, täp-
sust ja põhjendatust kahe protsen-
di SKP kulutamisele riigikaitseks. 
Ükski euro ei tohi siin tühjalt kaotsi 
minna või mõttetult seisma jääda. 
Ainult siis suudame hoida edukaks 
riigikaitseks tarvilikku üksmeelt ja 
usaldust, millest kindral Laidoner-
gi 94 aastat tagasi oma päevakäsus 
kirjutas.”

President rõhutas mälestusmär-
ki avades, et on kohane hetk mõel-
da selle juures üksteise hoidmisele, 
mõistmisele, armastamisele.

“Nende kahe inimsaatuse – Ma-
ria Kruszewska ja Johan Laidoneri 
– üheks kasvanud lugu on osa Eesti 
ja Poola, meie rahvaste ja riikide 
saatusest 20. sajandil. Ent eelkõi-
ge on see lugu vaprast naisest, kes 
leidis endale Eestist teise kodumaa 
ja jagas lõpuni oma mehe traagilist 
saatust ning ohvitserist, kes võitles 
oma maale kätte iseseisvuse, aitas 
seda hoida, kuid pidi siis ometi 
oma riigi kadumist pealt vaatama.

Maria Laidonerile kuuluvad 
sõnad: “Minu mees oli minu õnn 
ja õnnetus. Kui keegi peaks mi-

nust rääkima, öelgu, et ma väga 
armastasin oma meest. Muu ei ole 
oluline.”

Mõelgem täna, Maria ja Johan 
Laidoneri mälestuse ees, olulistele 
asjadele. Mõelgem oma riigile ja 
selle kaitsmisele, vaprusele ja de-
mokraatiale, ühtehoidmisele ühis-
konnas ja perekonnas.“ 

Viimsi Kooli õpilased Emil 
Orub ja Triin Rebane esitasid Lee-
lo Tungla luuletuse “Kõige algus 
on armastus“. 

Kaitseminister Urmas Reinsalu 
rõhutas tõsiasja, et Johan Laidoneri 
asumine ülemjuhataja ametisse tä-
histas pööret Vabadussõjas. “Oma 
poliitilises testamendis kahetses 
Laidoner, et ta ei saanud tõsta rel-
va vaenlase vastu siis, kui Eesti 
kaotas oma vabaduse,” meenutas 
Reinsalu. “Me peame tegema kõik 
selleks, et ei seisaks uuesti sellise 
valiku ees, nagu oli 1939. aastal.” 
Ta lisas, et Maria Laidoneri armas-
tus oma mehe vastu väljendus ka 
soovis minna vabatahtlikult koos 
mehega vangipõlve. 

VT
jätkub lk 4

Viimsi turismi-
turundus ühise 
kaubamärgi alla
Viimsi turismisektor alustab ühistu-
rundust ja koostööd kaubamärgi all 
VISITVIIMSI.COM.

14.–16. veebruarini Eesti Näituste keskuses 
toimunud turismimessil Tourest 2014 osalesid 
Viimsi turismiettevõtted – spaad, restoranid, 
muuseumid ja aktiivse puhkuse veetmise või-
maluste pakkujad ühise katuse VISITVIIMSI.
COM all. Samanimeline portaal plaanitakse 
avada aprillis enne suvise turismihooaja algust. 

„Viimsi poolsaar, mis asub pealinna külje 
all, on turismi seisukohalt siiani veel väheavas-
tatud paik. Ometi on meil suurepärased või-
malused puhkamiseks, tervise kosutamiseks, 
sportimiseks nii metsaradadel kui merel, samu-
ti ka ajaloomälestiste, muuseumide ja vaata-
misväärustega tutvumiseks,“ rääkis Rannarah-
va Muuseumi juhataja Riina Aasma.  

Et Viimsit piirkonnana edukamalt tutvus-
tada, on kohalikud ettevõtted oma jõud koon-
danud. Koostöö ja ühisturunduse esmase ja 
peamise väljundina plaanitakse aprillis avada 
veebivärav VISITVIIMSI.COM. Portaal hak-
kab toimima virtuaalse turismikorraldajana ja 
Viimsi kui põneva sihtkoha tutvustajana. Koos 
tegutsedes loodetakse jõuda välis- ja siseturis-
tide kõrval ka Viimsi elanikeni, kellest paljud 
ei teagi, milliseid võimalusi pakub nende ko-
dukant. VISITVIIMSI.COM kaubamärgi all 
olid Viimsi turismikorraldajad esindatud ka 
Tourestil. Ülevaadet Viimsi huvitavatest vaa-
tamisväärsustest ning põnevatest sündmus-
test pakkusid restoranid Roots ja Paat, Tallinn 
Viimsi SPA, Harmoonikum, Spa Hotel Laven-
del ja Viimsi Peokeskus, Rannarahva Muu-
seum, Viimsi Vabaõhumuuseum, RMK Viimsi 
looduskeskus, Prangli reisid ja veespordiklubi 
Watersport. Viimsi ettevõtete osalemist Tou-
restil toetas vallavalitsus. 

Iga aastaga täiustub Tourestil Eestit tutvus-
tav saal, kus on esindatud kõik maakonnad. 
Maakondade järgi paigutus teeb info leidmise 
külastajatele hõlpsaks. Nii on ka Viimsi valla 
eksponendid olnud koos ühisel messialal, vaid 
spaad on paigutatud mujale. Jättes viimased 
kõrvale, oli selgi korral kõige silmatorkavam 
ekspositsioon taas Rannarahva Muuseumil, 
kelle kõrval on Harmoonikum viimastel mes-
sidel hästi silma hakanud. Eesti turism areneb 
hoogsate sammudega, selle valdkonna inime-
sed muutuvad üha professionaalsemaks.

VT

Avaldage arvamust!
Ootame arvamusi ja kaasabi Põhja-Harju 
Koostöökogu strateegia 2015-2020 koos-
tamisel! Tähtaeg 25.02.2014. Ankeedi ar-
vamuse avaldamiseks ja ka senised kaasa-
misseminaride tulemused leiate aadressil 
www.cumulus.ee/phkk. 
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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 602 8833, annika@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 7. märtsil

VALLAVOLIKOGU VEERG

19. veebruaril toimus 
Viimsi valla volikogu 
istung. Arutati ja otsusta-
ti järgmist:
1. AS Viimsi Vesi informat-
sioon seoses ÜF IV projek-
tiga. AS Viimsi Vesi juhatu-
se liige Raul Vanem andis 
ülevaate Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi rahas-
tatava kanalisatsiooni ja 
reoveekorralduse tööde 
teostamise hetkeseisust ja 
ajakavast. 

2. Viimsi valla 2013. eel-
arveaasta assigneeringute 
sulgemine ja valla 2014. 
aasta alguse vaba jäägi 
kinnitamine. Ülevaate an-
dis valla rahandusameti 
juht Randar Lohu.

3. Viimsi valla 2014. a eel-
arve II lugemine ja vastu-
võtmine.

4. Otsustati Viimsi Kesk-
kooli ümberkorraldami-
ne ning Haabneeme ja 
Randvere Kooli asutamine. 
Senine kolmest üksusest 
koosnev ülisuur kooliasu-
tus lahutatakse kolmeks 
kooliks – Viimsi Kool, Karu-
laugu majas tegutsev 
Haabneeme Kool ja Rand-
vere Kool. Uus administra-
tiivne korraldus võimaldab 
konkreetsemat juhtimist ja 
paremat õppekvaliteeti.

5. Tehti muudatus sihtasu-
tuse Rannarahva Muuseum 
põhikirja.

6. Volikogu andis vallava-
litsusele volitused Viimsi 
valla ja Maardu linna hal-
dusterritooriume hõlmava 
ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga kaetud ala 
ulatuse ning nimetatud 
ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni kasutamise tingimu-
si määrava halduslepingu 
sõlmimiseks.

7. Otsustati Pärnamäe kü-
las asuvate transpordimaa 
kinnistute omandamine 
MTÜlt Pärnamäe Külaselts. 
Pärnamäe Külaselts annab 
Viimsi vallale üle 45 000 m2 
ulatuses transpordimaad, 
mis oli arendajate pankrot-
tide järel eraomanikele läi-
nud ja neilt läbirääkimiste 
tulemusena tagasi saadi. 

8. Esindaja määramine 
väikesaarte komisjoni. Väi-
kesaarte komisjoni mää-
rati Viimsi valla esindajaks 
Pranglist Valdur Kahro.

Mailis Alt
abivallavanem

Viimsi haridusvõrku võiks 
võrrelda ämblikuvõrgu-
ga. Oled väike ämblik, 
kood väikse võrgu; mida 
suurem aga oled, seda 
tugevam on sul jõud laie-
mat võrku kududa.

Viimsi on samuti oma hari-
dusvõrku kudumas. Mõtteid, 
kuidas seda teha, on olnud 
mitmeid, räägitud on nii ko-
dulähedastest alg- kui ka põhi-
koolidest, progümnaasiumist 
ja gümnaasiumist. Siiski peaks 
meil olema üks kindel eesmärk 
– kvaliteetne haridusvõrk.

Samas tuleb jälgida, et 
haridusasutuste võrgu aren-
gut käsitletakse tervikpildina, 
mis hõlmab alusharidust, kõiki 
kooliastmeid ning huvi- ja täis-
kasvanuhariduse. Viimsi valla 
haridusasutuste võrgustik vajab 
nii uute haridusasutuste loomist 
kui ka tegevuste ümbersead-
mist juba toimivates. Haridus-
küsimuste lahendamise võime-
kusest on Viimsi vallale saanud 
prioriteetne väljakutse, mis mõ-
jutab valla elanike rahulolu ja 
turvatunnet, kokkuvõtvalt valla 
lastesõbralikkuse mainet.

Kokku õpib Viimsi valla 
munitsipaalkoolides 2013/14 
õppeaastal 1994 õpilast ja tööl 
on 200 pedagoogi.

2013/14 õppeaastal õpib 
Viimsi Kooli kolmes õppehoo-
nes (suur maja, Karulaugu õp-
pehoone ja Randvere õppehoo-
ne) kokku 1781 õpilast. Kooli 
juhtkonda kuulub 11 töötajat.

Nagu alati on numbrid 
need, mis räägivad iseenda 
eest. Tänasel päeval, olles 

Iseseisvad Viimsi 
koolid

erinevate õppehoonetega üks 
suur kool, peavad väiksemad 
juhinduma suurema soovidest. 
Nii rahaliselt kui ka sisuliselt. 
Samas, olles iseseisvad, on 
võimalik igal koolil oma sisu 
ise luua ja ka selle eest vas-
tutada. Teiseks võimaldab riik 
väiksematele koolidele roh-
kem raha juhtimiskuludeks. 
Kui tänasel päeval saame riigi 
käest kolme juhi palgafondi, 
siis eraldi koolidena võimal-
dab riik igale koolile vähemalt 
kahe juhi (direktor ja õppeala-
juhataja) palgafondi. Tänasel 
päeval Randvere ja Karulaugu 
majas õppealajuhatajad puu-
duvad.

Kõiki eeltoodud põhjuseid 
kaaludes, rääkides nii kooli-
juhtide kui hoolekogu ja õpi-
lasesindusega jõudis volikogu 
otsusele, et Viimsi Kool tuleb 
ümber korraldada ja kõik kolm 
koolihoonet muuta iseseisva-
teks koolideks.

1. septembrist 2014 saab 
Viimsi mandriosas olema 4 koo-
li – Viimsi Kool (1.-12. klassid), 
Haabneeme Kool (Karulaugu 
Kool, jätkab 6klassilisena), 
Randvere Kool (1.-9. klassid) ja 
Püünsi Kool (1.-9. klassid).

Kõik õpetajad ja muu 
personal jätkab tavapäraselt 
tööd oma koolides. Konkur-
sid viiakse läbi Haabneeme ja 
Randvere Kooli direktoritele. 
Tänastel koolide tegevjuhtidel 
on võimalik tööd jätkata õppe-
alajuhatajatena või siis osaleda 
direktori konkursil.

Täpsemalt tutvustame eel-
seisvat protsessi täiendavalt 
veel 10. märtsil Viimsi Koo-
li vanematekogu koosolekul 
ning 24. ja 25. märtsil toimu-
vatel Karulaugu ja Randvere 
koolide üldkoosolekutel.

Kõik küsimused on alati 
teretulnud ka meie haridus- 
ja noorsooametile haridus@
viimsivv.ee.

3. märtsil kell 16 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I kor-
ruse saalis Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osalise 
detailplaneeringu (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala) 
avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Esmaspäeval, 17. veeb-
ruaril käis 11 külavane-
mat vallamajas, et oma 
probleeme, küsimusi ja 
mõtteid vallavalitsusega 
arutada. 

Alustati suurematest, mitut 
küla puudutavatest küsimus-
test, millest kõige rohkem kirgi 
küttis Muuga sadamast sageli 
leviv ebameeldiv lõhn ja müra. 
Samuti häirivad Muugaga piir-
nevaid külasid plahvatus- ja 
saasteohtlike ainete transport 
ja ladustamine sadamas ning 
selle laienemine. Abivallava-
nem Margus Kruusmägi sele-
tas, et müra kaardistamiseks 
on vallavalitsus ette valmista-
mas riigihanget, mis tehakse 
usutavasti poole aasta jooksul. 
Seejärel saab vald normatii-
ve ületavate müra tekitajatega 
konkreetselt tegeleda. Eba-
meeldiva lõhna muutmiseks 
on meie võimalused kasina-
mad, kuna selle allikas on 
Maardu kütuseterminal, mis 
ei asu Viimsi valla territoo-
riumil. Oleme väävelvesiniku 
haisu kohta teinud järelepäri-
misi ja tellinud ka mõõtmisi, 
mis paraku sageli näitavad, et 
selle kontsentratsioon õhus ei 
ületa tervisekaitse normatiive. 
Ohtlike ainete ladustamisega 
seonduvate riskide kohta on 
vallavalitsus tellinud riski-
analüüsi, mis valmib kevadel. 
Enne riskianalüüsi valmimist 
mingeid uusi planeeringuid sa-
damaga seoses ei alustata.

Pea kõigi külade ühine 

probleem on teede korrashoid 
ja renoveerimine. Vallavalitsus 
on teinud ligikaudse arvestuse, 
kui suurt investeeringut nõuaks 
kogu valla teede korda tegemi-
ne – see on üle 30 miljoni euro. 
Valla 20 miljoni suuruse aasta-
eelarve juures on selge, et igal 
aastal saame omavahenditest 
korda teha ja renoveerida vaid 
väikese osa vajadusest, mida 
ka teeme. Praegu pole vajaliku 
summa leidmiseks kiiret ja sel-
get lahendust, tegutseme selle 
nimel. Kindlasti kasutame 
raha taotlemiseks kõiki ava-
nevaid toetusfondide võima-
lusi. Üks kaalutav võimalus on 
alevikuõiguste taotlemine üle 
1000 elanikuga küladele, mil-
lega kaasneks riigi tunduvalt 
suurem toetus teede ehitamisel 
ja renoveerimisel.

Muuga külavanem Andrus 
Pihel tõstatas kogu valda puu-
dutava küsimuse hooldamata 
kinnisvara kohta: kas vald ei 
saaks kuidagi mõjutada risusta-
tud ja võssa kasvanud kruntide, 
niitmata heinamaade ja logude 
kuuride omanikke? Margus 
Kruusmägi vastas, et saab, ja 
möödunud aastast alates seda 
tehaksegi. Hooldamata kinnis-
vara (mille alla kuuluvad ka 
niitmata teeveered jm) omani-
kele tehakse ettekirjutus, mil-
les neid kohustatakse vajalikke 
hooldustöid tegema. Enamik 
omanikke reageerib ettekirju-
tusele, teisi tuleb kohustuste 
meenutamiseks trahvida. Valla 
inspektorid on juba alustanud 
kevadisi reide heakorraprob-

Külavanemad 
arutasid külade 
plaane ja probleeme

leemide tuvastamiseks, ka val-
laelanike märguanded hoolda-
mata varast on teretulnud.

Kelvingi külavanem mu-
retses külasse planeeritava 
kalatehase ning sellega seotud 
veevarustuse, haisu ja reostu-
se pärast. Margus Kruusmägi 
andis kavandatavast põhjaliku 
ja rahustava ülevaate. Nimelt 
on peetud läbirääkimisi ette-
võttega, kes impordib, fileerib 
ja pakendab Norra lõhet. Tegu 
on täiesti puhta, lõhna- ja reos-
tusvaba rangelt kontrollitava 
töötlemisega, mis mingilgi 
määral keskkonda ei ohusta 
ega elanike elukvaliteeti ei 
riku. Plaanide realiseerumisel 
loob ettevõte Kelvingisse ca 
200 uut töökohta.

Kõik külavanemad looda-
vad arusaadavalt valla raha-
lisele toetusele külaplatside, 
mänguväljakute jm avalikult 
kasutatavate rajatiste ehitami-
sel. Siin tuletas vallavanem Al-
var Ild külavanematele meelde 
kahte olulist eeldust, milleks 
on registreeritud külaseltsi 
olemasolu ja selle initsiatiiv 
külade arendamisel. Kui kü-
laseltsid võtavad enda peale 
algatuse ja asjaajamise, siis 
tervitab ja toetab vald nende 
tegemisi igakülgselt, näiteks 
omafinantseeringu tasumisega. 

Hoolimata sellest, et kõigi-
le probleemidele kohest lahen-
dust ei paista, said külavane-
mad kinnitust, et vallavalitsus 
on koostöövalmis ja tegutseb 
nendega ühisel rindel. 

Kaja Männiko 

Randvere külakeskuses on koos lasteaed, päeva- ja noortekeskus ning samas on ka perearstid. 
Foto erakogu

Sotsiaal- ja tervishoiuameti teadaanne: Euroopa Liidu 
toiduabi jagamine lõppeb 1. märtsil. 
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Kui kõige tihedam liiklus 
vastuvõtu aegadel on 
vallamajas kommunaal-
ameti suunas, siis külas-
tatavuselt teisel kohal 
on sotsiaalamet. Minu 
vastas istuv sotsiaalameti 
juht on vaheda sõna ja 
sõbralikult terase pilguga 
Reet Aljas. Reedast õhkub 
usaldusväärsust ja konst-
ruktiivsust.  

Reet, kui palju on sinu allu-
vuses sotsiaalametis töötajaid 
ja millega te valla elanikele 
kasulikud olete?

Meid on praegu kuus. 
Varsti asuvad meie suureks 
kergenduseks tööle uus laste-
kaitsespetsialist ja täiskoha-
ga koduhooldustöötaja, nii et 
peagi on meid kaheksa. Meie 
ameti ülesanne on kõige lühe-
malt öeldes aidata abi vajavaid 
vallaelanikke – toimetuleku-
raskustes inimesi ja peresid, 
puuetega lastega peresid, ter-
vise- ja toimetulekuprobleemi-
dega eakaid ning töötuid. 

Nimetasid lastekaitset kui 
ameti kitsaskohta, mis tun-
dub võhikule ootamatu. Kelle 
eest tuleb lapsi kaitsta vallal, 
kus elanikkond on keskmi-
sest tunduvalt jõukam ja ha-
ritum?

Jah, see võib tunduda oota-
matu, aga meie lastekaitsjate 
tööpõld on lai ja tööd tuleb aina 
juurde. Enim tuleb lapsi kaitsta 
olukordades, kus lapse elu või 
tervis on ohtu seatud, ja seda 
tihti kõige lähedasemate ini-
meste poolt. Sageli tuleb meil 
sekkuda perele keerulistel aega-
del, kui vanematel on käsil la-
hutus, mille käigus ei suudeta 
olulistes asjades kokku leppida 
ning kus lapsele ei jätku enam 
tähelepanu ja hoolt. Halvemal 
juhul muutub olukord selli-
seks, et kahjustab lapse hea-
olu ja turvatunnet. Tagajärjeks 
see, et lapsel läheb koolis aina 
kehvemini, suhted sõpradega 
muutuvad, laps sulgub endasse, 
tekivad vaimse või füüsilise ter-
vise probleemid. Olgu siis lap-
se mure märkaja õpetaja, lapse-
vanemad või lähedased, need 
juhtumid jõuavad meie laste-

Ametnikud valla leival: 
sotsiaal- ja tervishoiuamet

kaitsjateni. Nemad üritavad siis 
pooli lepitada ja teha seda nii, 
et lapsed stressirohkes olukor-
ras võimalikult vähe kannatak-
sid. Samuti suuname osapooled 
vajadusel edasi spetsialistide 
juurde, need on perenõustajad, 
-lepitajad, psühholoog jt. 

See on äärmiselt stressiroh-
ke töö ja töötajate läbipõlemise 
oht suur. See, et sotsiaaltöötaja-
tel tuleb tegemist teha rohkem 
madala hariduse ja sissetule-
kuga peredega, ei pea paika 
– probleeme tekib igasugustes 
peredes sõltumata haridustase-
mest ja majanduslikust toime-
tulekust.

Rääkisid ka toimetule-
kuraskustes inimestest, keda 
vald sotsiaalameti kaudu abis-
tab. Kes need inimesed on ja 
kuidas te neid aidata saate?

Kui veel mõnda aega tagasi 
olid need põhiliselt vanemad 
inimesed, kelle pensionist iga-
päevaseks äraelamiseks ei pii-
sanud, siis nüüd pöördub meie 
poole aina rohkem noori pere-
sid. Toimetulekuraskuste põh-
juseid on mitu, kuid enamasti 
on tegu kas ühe pereliikme 

töötuks jäämise või üksikvane-
ma tavaliselt ajutiste raskuste-
ga. Sellisel juhul tulebki valla 
poole pöörduda ja abi või nõu 
küsida. Teeme vajaduse selgeks 
ja aitame, see ongi üks olulisi 
kohaliku omavalitsuse ülesan-
deid. Küll aga peame küsijatele 
meelde tuletama, et valla eel-
arvest makstavate toetustega 
saame aidata ainult rahvastiku-
registri andmetel vallas elavaid 
inimesi. Teistele on vald ko-
hustatud andma vaid vältimatut 
sotsiaalabi. 

Toetuste nimekiri on meil 
pikk. Kogu info nende kohta 
on valla kodulehel ja kui keegi 
tunneb, et vajab meie abi, siis 
tuleks tal julgelt valla sotsiaal-
ametiga ühendust võtta ja rää-
gime, millega aidata saame.

Kuidas meil Viimsis töö-
tutega lood on?

Töötusega on meil lood 
hästi, meil on töötuid veidi üle 
2% tööjõulisest elanikkonnast, 
mida on väga vähe. Ja ka selle 
2% hulgas on suur osa ajutisi 
töötuid, pikaajalisi on vähe. 

Kuidas vald oma eakaid 
aidata saab? Eakas vallarahvas 

loodab valla toetusele mitmel 
puhul alates sotsiaalsest kuni 
füüsilise toimetulekuni?

Eakate kodustes tingimus-
tes toimetuleku tagamiseks on 
meil tööl üks inimene, kes muu 
sotsiaaltöö kõrvalt tegeleb ko-
duhooldusega. Tema hoole all 
on neli inimest, kellel ta aitab 
igapäevase eluga toime tul-
la. Enamik vanemaid inimesi 
eelistab oma kodus elada ka 
siis, kui jõud ja tervis enam 
kõigega iseseisvalt toime tul-
la ei võimalda. Neil juhtudel 
saabki valla sotsiaalamet aida-
ta koduhooldaja määramisega. 
Peatselt on meil olemas täisko-
haga koduhooldustöötaja ning 
siis on võimalik seda teenust 
pakkuda veel laiemalt. 

Nii eakate füüsilise heaolu 
kui seltsielu eest seisab meil 
MTÜ Viimsi Päevakeskus. 
Päevakeskuses toimuvad tree-
ningud, ringitegevus, loengud, 
kontserdid. Julgustan kõiki 
eakaid vallakodanikke päeva-
keskusest läbi astuma – kind-
lasti leiavad nad sealt endale 
meelepärast tegevust või ka 
võimaluse lihtsalt suhtlemi-
seks. Päevakeskus asub Haa-
bneeme südames, Kesk tee 1 
(tel 606 4080).

Samuti maksame toetusi vä-
hekindlustatud eakatele näiteks 
ravimite või muude suuremate 
kulude kompenseerimiseks. Ka 
aitame eestkoste vormistamisel 
või hooldekodukoha leidmisel 
ning nõustame mitmesuguste 
probleemide korral.

Viimsi elanikkond on sama 
suur kui mõnes Eesti linnas, 
kuidas nii väikese töötajaskon-
naga amet abivajajatega toime 
tuleb?

Seni oleme toime tulnud, 
elanikkonna kasvades võetak-
se ka töötajaid juurde. Kõiki 
teenuseid ja täies mahus vald 
siiski pakkuda ei suuda. Näi-
teks puuetega laste ja täiskas-
vanute päevahoiu teenust prae-
gu Viimsis ei pakuta. Selles 
valdkonnas otsime koostööd 
erasektori ettevõtetega, kes on 
väga teretulnud meile oma tee-
nust pakkuma.

küsis
Kaja Männiko

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

SPORDIRAJATISTE ADMINISTRAATORIT,
kelle ülesandeks on korraldada Viimsi valla välispordirajatiste, 
sealhulgas Viimsi mõisaplatsi palliplatside (aadressil Pargi tee 
3 ja 7, Viimsi alevik) ning Püünsi Kooli  tenniseväljakute (aad-
ressil  Kooli tee 33, Püünsi küla) ja territooriumi hooldustöid:
• korraldada välispordirajatiste eesmärgipärast kasutamist jalgpalli- 
ja tennisetreeninguteks ja -võistlusteks ning vajadusel muudeks spor-
ditegevusteks ja kultuuriüritusteks;
• korraldada välispordirajatiste kasutajatelt kehtestatud hinnakirja 
järgi üüritasude kogumist;
• vastutada välispordirajatistel asuva inventari, samuti hoolduseks 
kasutatava inventari ja vara heaperemeheliku kasutamise eest;
• teostada talveperioodil avalikuks kasutuseks ette nähtud murd-
maasuusaradade ja uisuplatside haldamisega seotud töid;
• teostada muid välispordirajatiste haldamisega seotud töid.

Nõuded kandidaadile:
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea organiseerimis-, suhtlemis- ja koostööoskus;
• initsiatiivikus ja vastutusvõime.
• Töökohal pakutakse sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, 
enesetäiendamise võimalusi, huvitavat ja vastutusrikast tööd. 
• Kandidaatidel palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hil-
jemalt 10.03.2014 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee.
• Lisateave tööalastes küsimustes: Remo Merimaa, tel  602 8860 või 
remo@viimsivv.ee.
• Lisateave konkurssi puudutavates küsimustes: Heli Kannes, tel 602 
8872 või heli@viimsivv.ee.

Valla sotsiaal- ja tervishoiuametit juhib Reet Aljas. Foto Kaja Männiko

Lapsevanematele
Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed 
lähevad 1. septembril 2014 esimesse klassi.

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määrusele nr 1 
“Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimu-
sed ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste 
vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoo-
dud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: 
www.riigiteataja.ee/akt/429122013071  

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastiku-
registri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus 
elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on eluko-
hajärgsed munitsipaalkoolid Viimsi Kool (Suur maja, Ka-
rulaugu õppehoone ja Randvere õppehoone), Püünsi Kool 
ja Prangli Põhikool. 

Millal algab koolikohustus? 2014/2015 õppeaastal 
võetakse I klassi lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 2014 
7aastaseks (sündinud 1. oktoobril 2006 kuni 30. septemb-
ril 2007) või on saanud 2013. aastal koolipikenduse. Koo-
likohustuslikust east noorema lapse vanem peab esitama 
lisaks taotlusele kas lasteaia poolt väljastatud koolivalmi-
duse kaardi või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koo-
livalmiduse kohta.

Kuidas minu laps saab õppekoha I klassi? Elukohajärg-
se kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, 
kes arvestab elukohajärgse kooli määramisel järgmist: 

• esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis
• võimaluse korral vanemate soove.
Millal ja kuidas ma taotluse esitada saan? Taotluse I klassi 

astumiseks saab esitada 1.–31. märtsini elektrooniliselt vee-
bikeskkonnas (saadaval valla kodulehel alates 1. märtsist). 

Juhul kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viim-
si valda on hilisem kui käesoleva aasta 1. veebruar, saab 
taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult e-mailile ha-
ridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse 
infolauda (E-N 8.30-19, R 8.30-17). Link elektroonilisele 
avaldusele ning taotluse blankett on saadaval Viimsi valla 
kodulehel hariduse menüüvaates (alates 1. märtsist).

Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu 
lapsele määrati? Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes 
määrab õpilasele elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse Noor-
soo- ja Haridusamet teavitab lapsevanemat kirjalikult ko-
misjoni otsusest elukohajärgse kooli määramise kohta hil-
jemalt 30. aprilliks. 

Mida teha, kui lapsele on elukohajärgne kool määratud?
Alates 15. maist tuleb vanemal elukohajärgseks koo-

liks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega 10. 
augustini. Lapsevanem saab esitada I klassi astumiseks 
vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli pärast 15. 
maid. Koolile esitatavate dokumentide loetelud leiate koo-
lide kodulehekülgedelt.

Kas ma saan lapse panna mõnda teise kooli? Vanemal 
on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb 
vanemal endal leida kool, kus on vabu kohti. Viimsi valla 
koolidel on õigus alates 10. augustist vabaks jäänud õppe-
kohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra 
järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad Tal-
linna koolides alates 15. juunist.

Mida teha, kui minu laps on 7aastane ja elab rahvastiku-
registri andmetel Viimsis, kuid ei lähe Viimsi valla munitsi-
paalkooli esimesse klassi? Sellisel juhul tuleb lapsevanemal 
kindlasti teavitada Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja Hari-
dusametit. Kindlasti teavitada ka lastest, kes alustavad või 
on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.

Kuhu pöörduda info saamiseks? Teie küsimustele 
vastavad Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja Haridusameti 
ametnikud: Katrin Markii, Noorsoo- ja Haridusameti ju-
hataja (tel 602 8868, markii@viimsivv.ee) ja Riin Suut, 
haridustöö spetsialist (tel 602 8868, riin@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

Fertilitases töötab lastekirurg
Käesolevast aastast võtab erahaiglas Fertilitas vastu ko-
genud lastekirurg dr Kristjan Kull. 

Doktor Kull teeb ambulatoorseid operatsioone kohaliku tui-
mestusega. Need on näiteks naha- ja nahaaluste kasvajate 
eemaldamine ja ka sünnimärkide eemaldamine, sissekasva-
nud küüne jm pisikirurgia. Kristjan Kulli vastuvõtule on ooda-
tud ka täiskasvanud. Vastuvõtud toimuvad Viimsis Fertilitase 
haiglas teisipäeviti k 9–13 ja neljapäeviti k 14–16.

VT
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Poola ja Eesti tihedad 
sidemed
Poola vabariigi suursaadik Grze-
gorz Marek Poznanski juhtis 
oma kõnes kuulajate tähelepanu 
Laidoneri tihedatele sidemetele 
Poolaga, mis ulatusid abielusi-
demetest kaugemale. “Laido-
neril ja Poola väejuhil marssal 
Jozef Pilsudskil oli ühesugune 
nägemus tugevast Kesk- ja Ida-
Euroopast,” sõnas Poznanski. 
“Kindral Laidoner  mõistis suu-
repäraselt, et marssal Pilsudski, 
võideldes Poola sõjas bolševike 
vastu 1920. aastal, ei võidel-
nud ainuüksi Poola, vaid kogu 
regiooni eest. 15 aastat pärast 
Poola liitumist NATOga ja 10 
aastat pärast Eesti ning Poo-
la ühinemist Euroopa Liiduga 
oleks marssal Pilsudski ja kind-
ral Laidner meie saavutuste üle 
uhked.”

Soov austada aateid
Peapiiskop Andres Põder üt-
les mälestusmärgi õnnistami-
sel: “Mälestusmärke on põhjust 
püstitada inimestele, kes on oma 
rahva ootuste ja lootuste väljen-
dajad ja teokstegijad, kelle pa-
nus puudutab meid kõiki, kelle 
mälestus jääb valguseks ja õn-
nistuseks. 

Eesti iseseisvust ja ajalu-
gu on võimatu mõista Johan 
Laidonerita. Nimi Laidoner an-
dis eneseväärikust ja jõudu ka 
okupatsiooniaastatel. “Ma tahak-
sin kodus olla... kui Laidoner 
juhatab väge,” laulis rahvas 
võõrvõimu trotsides ja oma va-
badustahet väljendades. 

Kodu teevad kindlaks ja 
armsaks need, kes on valmis 
selle nimel võitlema, kes näe-
vad tervet rahvast ja maad oma 
koduna, mida on vaja hoida ja 
kaitsta. Kes tunnevad, et see 
on iga rahva õigus ja teavad, 
et meie kõigi igaveseks elu-
asemeks on Jumal, kes meid 
hoiab ja kaitseb.

Mälestusmärki õnnistades 
väljendame soovi austada ja 
järgida neid aateid ja ideaale, 
mille nimel elasid inimesed, 
kellele see mälestusmärk on 
pühendatud. Palugem selleks 
Jumala  abi ja õnnistust.“

Seejärel asetati lilli mäles-
tusmärgi jalamile ning sõna sai 
Viljandi vallavanem Ene Saar. 
Ta tänas koduvalla rahva nimel 
Viimsi valda Laidoneri mäles-
tusmärgi püstitamise eest ning 
teatas, et samal päeval oli Vil-
jandi vald otsustanud taastada 
Johan Laidonerile valla auko-
daniku staatuse. 

Vallavanem tänas 
Viimsi vallavanem Andres Ild 
tänas kõiki, kes mälestusmärgi 
rajamisele nõu ja jõuga kaasa 
aitasid. 

Nende seas olid mälestus-
märgi “Taaskohtumine”, mis 
kujutab Laidoneride tagasi-

jõudmist koju pärast pikka ee-
malolekut, autorid Juhan Kan-
gilaski ja Maria Freimann, Ees-
ti Kunstiakadeemia III ja IV 
kursuse arhitektuuritudengid, 
kelle kõige esimene konkursi-
le esitatud töö võitis 18 võist-
lustöö hulgast. “Ja milline tore 
kokkusattumus on nimed, kelle 
mälestuseks rajatakse monu-
ment, ja monumendi autorite 
nimed!” lisas Alvar Ild.

Tänu pälvisid mälestusmär-
gi ehitaja Restor AS ning Arsi 
Kook, Mait Metstak, Ants Raud 
ja projekteerija OÜ Lootuspro-
jekt ning Kersti Lootus. Mäles-
tuspingi rajamise toetaja ning 
esindaja Tallinna Rotary Klubi 
ja Urmas Isok, mälestusmärgi 
rajamise idee algataja, tolla-
ne Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas, mälestusmärgi idee-
konkursi algataja, tollane valla 
maa- ja planeerimisameti juha-
taja Oliver Alver, Poola Vaba-
riigi Suursaadik T.E. Grzegorz 
Marek Poznanski, mälestus-
märgi ideekonkursi žürii töös 
osalenud aktiivne kaasamõtle-
ja, skulptor Tiiu Kirsipuu, kes 
andis nõu rajada mälestusmärk.  

Oma lugu peame ise 
jutustama
Tseremoonia järel siirduti 
mõisahoonesse, kus esinesid 
muusikud Peeter Paemurru ja 
Margus Riismaa. Seejärel kuu-
lati Raul Rebase loengut “Oma 
lugu peame me ise jutustama”. 

Kindral Laidoneri Selt-
si juhatuse esimees Trivimi 
Velliste sõnul on saanud tra-
ditsiooniks kutsuda kindral 
Laidoneri mälestuspäeval kee-
gi loengut pidama. Traditsioon 
sai alguse 2008. aastal Toomas 

Avati kindral Johan Laidoneri ja Maria 
Laidoneri mälestusmärk 

SõPRAdEGA KOOS
Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi avamisel asetasid 
sambale mälestuslilled ka Poola Vabariigi külalised.

Poola delegatsiooni eesot-
sas oli Sulejoweki linnapea Arka-
diusz Sliwa, keda saatis linna-
valitsuse välissuhete nõunik An-
ja Rosa. Sulejowek on Varssavi 
eeslinn nagu oleme meie Tal-
linnale. Samamoodi kui Viimsi 
uhkus on iseseisvussõja kange-
lane Johan Laidoner, on Sulejo-
wekis nende rahvuskangelase 
marssal Jozef Pilsudski kunagi-
ne kodu. Laidoneri armastatud 
abikaasa poolatar Maria Krus-
zewska-Laidoneri soontes voo-
las ka marssal Pilsudski suguvõsa 
veri.

Poola delegatsiooni kuulusid veel Pilsudski majamuuseu-
mi direktor Krzysztof Jaraczewski, kes on Pilsudski tütrepoeg, 
ja avalike suhete juht Anna Klammer. Mõlemad on hariduselt 
arhitektid. Poolas on otsustatud, et marssali muuseumi juurde 
rajatakse kangelase mälestuseks veel kolmekordne muuseumi-
hoone, mille ehituseks korraldati rahvusvaheline arhitektuuri-
konkurss. 

Mälestusmärgi avamisel, kus väliskülalistest osalesid Soome 
ja Läti suursaadik ning sõjaväeatašeed, esines kõnega Poola 
Vabariigi suursaadik Grzegorz Marek Poznanski. Avamisele olid 
kutsutud nende riikide suursaadikud, kes olid Vabadussõja ajal 
meile toeks.

Poola delegatsioon käis külas ka meie vallavalitsusel. Toimus 
vastastikku rikastav infovahetus leitud lahendustest erinevatel 
teemadel kooli- ja lasteaiakorraldusest kommunaalteemadeni. 

Enno Selirand

Hendrik Ilvese kõnega. “Raul 
Rebane on vaieldamatult ühel 
sõjatandril ülemjuhataja, ja 
see on psühholoogiline sõda,” 
sõnas Velliste loengut sisse ju-
hatades. 

Rebane keskendus oma 
loengus mõttemõjutusele, lugu-
dele, mis meist igaüht mõjuta-
vad. “Lugu ongi võim,” sõnas 
Rebane. “Ning lood omanda-
vad üha suuremat võimu. Le-
gendi jõud tekitab ühistunde 

ning järjest suuremat tähendust 
hakkavad meie elus omandama 
rituaalid ja tseremooniad.”

Rebane juhtis tähelepanu 
sellele, et kaitsta tuleks rahvus-
likke müüte, pühakodasid ja pü-
hasid tekste. 

Loengule järgnes Viimsi 
Kooliteatri esietendus “Ma vaa-
tan maailma Igaviku Aknast”, 
mis on pühendatud Johan ja Ma-
ria Laidoneri elule Viimsis. 

VT

Algus lk 1

Peapiiskop Andres Põder ja Jaakobi koguduse vaimulik Mikk Leedjärv. 

Laidoneri mälestuspäeval on alati palju veterane. 

Rünno Karna ja Laura Ojala, Kooliteatri etenduse Johan ja Maria.

Mälestusmärk tuledesäras. 

President T. H: Ilves Raul Rebane. Maria Freimann, Juhan Kangilaski.

Eesti Kaitseväe orkester. Fotod Kertu Vahemets

Kõneleb Poola suursaadik.
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Vabariigi valitsus kinni-
tas 14. veebruaril Eesti 
spordi nõukogu ettepa-
nekud spordi elutöö- ja 
aastapreemiate määrami-
seks. Üks elutööpreemia 
saajaid on viimsilane 
Jaak Salumets suurepä-
raste sportlike saavu-
tuste eest korvpallurina 
ja tulemusliku tegevuse 
eest korvpallitreeneri ja 
-arendajana. Sel puhul 
avaldame intervjuu Jaak 
Salumetsaga. 

Kuidas te Paide poisina korv-
palli juurde jõudsite?

Nagu sel ajal kombeks 
oli, keerles noorte elu ja tege-
vus hoovispordi ja spordikooli 
keskselt, nii ka minul. Mu emal 
oli ainult üks tingimus: õppima 
pidin kahtedeta. See nõue tuli 
täita tingimusteta. 

Minu lapse- ja noorukielu 
oli täis liikumist ja sporti. Ega 
korvpall ei olnudki mu eelis-
ala, talvel mängisin jäähokit 
ja suusatasin, lisaks olid saa-
lialad võrk- ja korvpall. Su-
vel tegelesin kergejõustikuga 
nende alade kogumikuna. Mu 
meelisala oli jäähoki. Korvpal-
li kasuks kaldusin seetõttu, et 
jäähokis ei toimunud regulaar-
set treeningut. Korvpall alana 
oli Paides tõusuteel. Veel üri-
tas võrkpall võita mind endale, 
aga mu otsus oli langenud. 

Miks ma olin nii hinnatud 
noor, et kõik tirisid mind enda 
juurde? Vastus oli väga lihtne: 
minu vaimne ja füüsiline areng 
oli teistest ees. Loomulikult oli 
mulle ka geenidega palju kaa-
sa antud, kuid peapõhjus oli 
mu mitmekülgne tegelemine 
kõikide spordialadega. Kogu 
mu mitmekülgsus oligi edu ta-
gatis hilisemas spordielus.  

Õppisite Pedas (Pedagoogili-
ses Instituudis, nüüdses Tal-
linna Ülikoolis), kehakultuuri. 
Kas olete ka võimlemisõpeta-
jana töötanud? 

Lõpetasin Peda 1978. a nor-
maalajast pikema õppeajaga. 
Võimlemisõpetajana ma tööta-
da ei jõudnud, tippsport võttis 
kogu mu aja. Kuid kõik kooli-
praktikumid tegin ausalt ära.

Millal teist sai viimsilane, kas 
juba Kirovi kolhoosi ajal? Kui-
das tulite Viimsisse elama?

Kirovi kolhoosi perioo-
diga ei ole mul pistmist. Esi-
mene kokkupuude Viimsiga 
oli aastal 1973. Meil õnnestus 
abikaasaga saada väike suvi-
lakrunt ja sinna mu süda jäigi.

Juriidiliselt saime Viimsi 
elanikeks aastal 2000, kui asusi-
me elama äsjavalminud kodus-
se. See oli armumine esimesest 
silmapilgust. 

Kalevi korvpallimeeskond oli 
legendaarne, tema parimatel 
aegadel oli korvpall kindlasti 

Jaak Salumets: 
Mitmekülgsus oli edu tagatis

üks populaarsemaid spordi-
alasid ja Kalevi meeskond 
tõstis oma võitudega rahva 
enesetunnet. Kas treeneri-
na innustas ja ka kohustas 
võistlustel see tunne või tegi 
töö raskemaks? 

Need emotsioonid olid 
võimsad, kuid tegelikult ei män-
ginud minevik minu töös mingit 
rolli. Olen pühendunud saavu-
tusele – tulemusele. Mind ei 
innustanud ei raha ega kuulsus, 
minu silme ees on lõppeesmärk!

Asusite 1985. a Kalevi pea-
treeneriks ja viisite meeskon-
na taas NL esiliigasse. Missu-
guse nipiga? 

Olen meeskonnamängija. 
Visioon, meeskonna kooslus, 
taustajõud, kaasaegne treenin-
gumetoodika ja väga kõrgel ta-
semel meditsiiniline tugi – need 
tingimused, lisaks 99% tööd 
ja 1% talenti. Ning mis kõige 
tähtsam – kogu meeskond pidi 
koos taustajõududega mõtlema 
ja liikuma ühes suunas. Selline 
on olnud ja on minu põhimõte, 
töötades treenerina. Üks ei suu-
da teha kogu meeskonna tööd. 

Töötasite mõnda aega 90nda-
tel treenerina Soomes. Kui-
das võrdlete eesti ja soome 
korvpallureid? 

Soomest sain esimesed ko-
gemused ja vitsad tööst välis-
maal. Nad üritasid mind lausa 
infost tühjaks pigistada. Sel 
ajal oli veel ülemvõim Eesti 
korvpalli käes. Järgmise küm-
nendi kohta peab tunnistama, 
et soomlased on meist mööda 
läinud ja päris pikkade sam-
mudega.  

Tulite 1980. a Eesti meistriks 
karates. Kui kaua karatega 
tegelesite ja miks see taga-
plaanile jäi?

Karate ei ole kuhugi jäänud, 
pigem on ta nihkunud spordist 
ette. Idamaine võitluskunst on 
aidanud mul edasi liikuda mu 
vaimsel teel. Füüsiline ja vaim-
ne tasakaal tagavad võimaluse 
elada õnnelikult ja rahus!

Eesti Treenerite Liidu esime-
hena olete kritiseerinud spor-
di pearahasüsteemi, sest see 
põhjustab tegevusetust. Mida 
selle asemele pakute, pare-
maks peate?

Olen treenerite problee-
midega tegelenud üle 10 aas-
ta. Kuna olen treener ja ol-
nud Eesti spordis tipptasemel 
sportlane ning lisaks seotud 
spordipoliitikaga kokku 45 
aastat, siis tunnen, et mul on 
õigus üht-teist rääkida.

Meie sport oli üles ehitatud 
sportlasekeskselt. Kogu mate-
riaalne ja vaimne tähelepanu 
oli sportlasele suunatud. Tree-
ner oli teisejärgulises rollis. 
Pearaha tulekuga muudeti vana 
süsteem ja asemele tulid klu-
bid. Kellegi arvates pidid meil 
tekkima suured pilootklubid 
(lapsed, noored, juuniorid, täis-
kasvanud, seeniorid, fännklu-
bid). See süsteem ei käivitunud. 

Treenerite keskmine vanus 
on tõusnud kriitilise piirini, 
järelkasvu neile ei tule. Kõrg-
koolid enam treenereid ei koo-
lita ja mis kõige hullem: tree-
nerite sotsiaalsed garantiid on 
tõusnud päevakorda väga te-
ravalt. Nendest probleemidest 
rääkisin juba kümme aastat 

tagasi, kuid keegi ei võtnud tõ-
siselt kuulda. Nüüd, kus prob-
leem on jõudnud päevakorda, 
räägivad sellest kõik.

Praeguse pearahasüsteemi 
eesmärk oli lapsed tänavalt 
ära saada. See ülesanne on 
täidetud. Kuid saavutusspor-
dis arengut ei ole. Laste saa-
vutusspordiks puudub vajalik 
raha ja pole ka koolitatud ning 
pühendunud treenereid. Põhjus 
on väga lihtne: enamik treene-
reid töötab täiskohaga teistel 
töökohtadel. Lastega töö on 
enamasti teisejärguline, mitte 
tulemusele orienteeritud. Tree-
nerite keskmine brutopalk on 
309 eurot!? Isegi noorte saa-
vutusspordi treeneritele palga 
maksmine ei ole täislahendus. 

Pilti tuleb vaadata terviku-
na. Lahendustega on hiljaks 
jäädud. Seni kui uus süsteem 
ei ole tööle hakanud, tuleb 
vana töös hoida ja alles aeg 
näitab, mis oli õige, mis vale. 

Miks on nii vähe näha ja kuul-
da noorte saavutusspordist? 

Maailm on muutunud. Lii-
kumise asemel istuvad lapsed 
arvutite taga. Kõige suurem 
probleem on, kuidas saada neid 
õue liikuma!? Lapsed n-ö eri-
alastuvad liiga vara, arengu 
algstaadiumis jääb puudu mit-
mekesisest harjutamisest. Sel-
lest tulenevad varajased vigastu-
sed ja lihassüsteemi ebaühtlane 
areng. 

Kui palju praegu sporti teete?
Kolm korda nädalas piisa-

va intensiivsusega. 
Küsis 

Annika Poldre

Legendaarne korvpallur Jaak Salumets tegutseb treenerina ja on seotud ka spordipoliitikaga.  Foto VT

Ene-Margit Tiit 
rahvaloendustest 
ja eestlaste elust 
Laupäeval, 22. veebruaril kell 12.30 ootame 
kõiki sugupuu-, rahvastiku- ja kultuuriloohuvilisi 
Viimsi Raamatukokku, Kesk tee 1 kuulama raa-
matu “Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme 
loendust“ autorit Ene-Margit Tiitu. 

Ene-Margit Tiit annab ülevaate kümnest Eesti pinnal toi-
munud rahvaloendusest ning eestlaste elust viie põlvkon-
na jooksul (aastatel 1881–2010). 

Rahvaloendused on Eesti alal toimunud 11 korral: 
1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 
1989. ja 2000. aastal. Need on andnud väärtuslikke and-
meid Eesti rahvastiku kohta viie põlvkonna jooksul ja 
pakkunud uurimisainet teadlastele nii minevikus kui ka tä-
napäeval. Rahvaloenduste tulemused räägivad Eesti rahva 
loo. Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp on öelnud: 
“See on seni mahukaim teos, mis võtab kokku rahvaloen-
duste loo...”. Raamatut saab laenutada raamatukogudest, 
sh Viimsi Raamatukogust, ja ka alla laadida internetist 
aadressilt http://www.stat.ee/58383 või DIGARist.

Ene-Margit Tiit on Eesti statistik ja rahvastikutead-
lane. Ta on Tartu Ülikooli füüsika-matemaatikadoktor ja 
matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessor 
ning Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna pea-
metoodik. Ta on kirjutanud teadustöid, publikatsioone ja 
teoseid matemaatilise ja rakendusstatistika, rahvastikutea-
duse, sotsioloogia ja antropomeetria alal. Ta on ka mitme-
te raamatute koostaja ja toimetaja ning magistri- ja dokto-
ritööde juhendaja. Esimese Tartu Ülikooli naisteadlasena 
valiti Ene-Margit Tiit 1995. aastal Helsingi Ülikooli riigi-
teaduste audoktoriks. 1997. aastal pälvis ta Gerhard Rägo 
nimelise mälestusmedali. Ta on Valgetähe teenetemärgi 
IV järgu ja Tartu Tähe kavaler. Ta on Rahvaloenduse 2011 
teadusnõukogu esimees. 

Ene-Margit Tiit on särav isiksus, kellel on lisaks heale 
haridusele ka väga lai silmaring. Ta oskab rääkida väga 
huvitavalt, tema jutt ei ole kuiv ega igav ning tal on laiad 
teadmised paljudes valdkondades. Usun, et ka 22. veeb-
ruari pärastlõuna jääb kaugele igavast loengust ja annab 
lisainfot ning laiema pildi eesti rahvastikust, mis on igati 
vajalik nii tavakodanikule, suguvõsa uurijale kui ka aja-
loolasele. 

Põneva kohtumise ja mõnusa jutu kõrvale pakutakse 
ka kohvi ja teed. Kohtumine on kõigile osalejatele tasuta.

Ootame kuulama ja kaasa rääkima Ene-Margit Tiiduga 
22. veebruaril Viimsi Raamatukogus.

Jane Palu
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Teele-Reet Tõrs ja Mikas 
Miniotas pälvisid Aasta 
Kodu konkursil parima 
lastetoa preemia.

“Esmamulje sellest lastetoast 
oli, et siin võib kõike teha ja 
ennast lihtsalt lapsena tun-
da. Just sellisena nagu oled ja 
olla tahad,” iseloomustab žü-
rii liige Annika Toomla pree-
mia andnud firmast ByHand. 
“Väga nutikas on väike eral-
dussein redeli näol. Lindudega 
tapeet ja põrandavaibad sobi-
vad omavahel kenasti ja anna-

Parim lastetuba asub Viimsis

vad parajalt särtsakust. Tore on 
ka soe ja naturaalne põrand.”

Kodukirja peatoimetaja Mal-
le Pajula sõnul oli väga põnev 
selle pere kodu tervikuna. “Na-
gu rännak läinud aastakümne-
tesse, eriti 1960. aastatesse. Vä-

ga harva kohtab selle aja vaimus 
kööke. Pere usub, et lisaks loo-
dushoiule on vana mööbli taas-
kasutamine väga mõistlik – on 
see ju aastakümneid juba vastu 
pidanud ja end tõestanud.“

Kodukiri korraldab kodu-
konkurssi juba 17. korda. Aasta 
Kodu on suurima peaauhinnaga 
kodukonkurss. Peaauhinna an-
nab välja peatoetaja K-Rauta. 
Parima lastetoa preemia on 250 
eurot ja kinkekaart 250 euro 
väärtuses ByHandilt. Ürituse 
patroon on Evelin Ilves. 

Kodukiri

Võidutuba. Foto Priit Grepp

Viimsi Jaakobi kiriku oreli 
ehitamiseks on kogutud 
11 715 eurot.

Oreli ehitamine on koguduse-
le suur ettevõtmine. Kuna hea 
akustikaga Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus pole siiani olnud tradit-
sioonilist luterliku kiriku muusi-
kainstrumenti orelit, oleme juba 
mõnda aega tegelnud selle ehi-
tamise ettevalmistusega. 

Orel tellitakse Saksamaalt 
firmalt Mühleisen ja selle mak-
sumus on 170 000 eurot. Ole-
me alustanud orelivilede müü-
giga. Vilede hinnad algavad 30 
eurost, prospektiviled maksa-
vad 2000 eurot ning neile on 
võimalik tagumisele küljele gra-

Orel kogub toetust

veerida annetaja, n-ö vile oma-
niku nimi. Kiriku seinal ja ko-
guduse kodulehel on tabel, kus 
on välja toodud viled ja nende 
hinnad. Tulevikus paigutame 

oreli kõrvale tahvli nimedega, 
kelle viled selles orelis kõlavad.

Mida siis inimene oma an-
netusega ostab? Kui ta valib 
ühe helikõrguse kindlas regist-
ris, hakkab see vile, mis seda 
heli tekitab pärast sinna tuule 
sisse puhumist, helisema. Sel 
viisil saab annetaja osaks muu-
sikast, mida sellel orelil män-
gima hakatakse. 

Oleme väga tänulikud kõi-
gile annetajatele ja nimeliste 
orelivilede ostjatele. Üks vii-
maseid suurannetajaid Viimsi 
oreli heaks oli vallavanem Al-
var Ild.

Hille Poroson
organist, 

oreliprojekti eestvedaja
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Püha Jaakobi kirikus avati 
6. veebruaril Soome piis-
kopi ikooninäitus. 

Pole väga tavaline, et luteri kiri-
kus saab vaadata õigeusu ikoo-
ne. Veel tavatum on see, et need 
on maalinud Soome õigeusu 
piiskop Arseni ning veelgi ha-
ruldasemad on need seetõttu, et 
edaspidi ei saa neid enam näha 
seinal rippumas, sest ikoonid on 
maalitud Soomes asuva õigeusu 
kabeli jaoks, kus nad kinnitatak-
se lakke. 

Ikooninäituse avamisel ütles 
Jaakobi kiriku vaimulik Mikk 
Leedjärv, et selline kahe kiriku 
– luteri ja õigeusu kiriku – koh-
tumine Viimsis on eriline sünd-
mus. Selle sündmuse põhjus on 
seotud Jaakobi kiriku saamis-
looga, millesse andsid Soome 
õigeusu kirik ja piiskop Arseni 
oma toetusega panuse, luues sel-
lega justkui silla Eesti ja Soome 
vahel. 

“Mingis mõttes on taevas 
täna langenud seintele,” sõnas 
näituse kuraator Erkki Juhan-
di. Ta rõhutas piiskop Arseni 
toetust Eestis EAÕK Tallinna 
Püha Siimeoni ja Hanna kiriku 
renoveerimisse ja Püha Jaakobi 
kiriku ehitusse. “Tänavu, kui 
kogudus saab 20aastaseks, on 
see näitus kui tänu märk, et me 
taas kohtume,” lausus Juhandi. 

Piiskop Arseni rääkis, et 
ikoonil on kaks ülesannet: see 

Ikooninäitus Viimsis

peab looma palvetamise mee-
le ja õpetama piiblit lugema. 

“Ikooni kaudu saab palvetami-
se meelerahu ning ikoon õpe-
tab teema kaudu, mida kajas-
tab,“ selgitas piiskop. Näituse 
ikoonidele on maalitud Kris-
tus, kes saab kabeli laes keskse 
koha, tema ümber paigutuvad 
neli evangelisti sümbolit ning 
nende ümber asetuvad inglid. 

Joensuu piiskop Arseni maa- 
litud ikoone on Soome kogu-
dustes, kloostrites ja muuseu-
mides ning Poola ja Venemaa 

kloostrites ja kogudustes, sa-
muti USAs, Türgis ja Vatika-
nis. Piiskopi esimene ikooni-
näitus avati 1983. a Soomes. 
Ta teeb paar näitust aastas, on 
maalinud väga palju ikoone 
ega oskagi öelda nende täpset 
arvu. Piiskop Arseni on ka mit-
me raamatu autor ning tegev 
rahvusvahelistes kirikuorga-
nisatsioonides. “Kõige jaoks 
võib leida aega,” ütles piiskop. 
“Inimestel on aega heade ja 
halbade asjade jaoks. Küsimus 
on aja kasutamises.”

Piiskop Einar Soone tänas 
piiskop Arsenit EELK poolt 
ning andis talle koostöömeda-
li panuse eest õigeusu ja luteri 
kiriku koostöö heaks. Näituse 
avamisel viibisid Eesti Apost-
liku õigeusu kiriku peapiiskop 
Stefanus, isa Makarius Kree-
talt ja isa Grigorios Kreekast 
ning Soome suursaadik Eestis 
Aleksi Härkonen. Avamisel 
laulsid Püha Jaakobi kogudu-
se kammerkoor Andrus Kalve 
juhatusel ja Siimeoni Hanna 
kiriku lauljad.

Piiskop Arseni kiitis Püha 
Jaakobi kiriku head akustikat 
ja valgust ning hindas suure-
päraseks usu ja kultuuri koos-
toimimist selles pühakojas. Ta 
lausus kiidusõnu Erkki Juhan-
di kohta, kes näituse väga kii-
resti üles pani. 

Näitus on avatud kaks kuud.
Annika Poldre

Isa Makarius Kreetalt, EAõK pea-
iiskop Stefanus ja isa Gregorius 
Kreekast. 

Piiskop Arseni ja näituse kuraator Erkki Juhandi. Fotod VT
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Eralasteaed 
Pääsupoeg on 
8aastane
4. veebruaril tähistas eralasteaed Pääsupoeg 
oma 8. sünnipäeva. 

 

Eks ole see II klassi juntsu iga, kus nii mõnigi asi jookseb 
juba ise kindlat rada pidi, mõnes asjas aga tuleb õpetajal 
olla tugev suunanäitaja ja reguleerija.

Eralasteaial Pääsupoeg on kaks filiaali, mõlemas majas 
töötab kaks rühma. Nooremas rühmas on 2–3aastased lap-
sed, vanemas rühmas on laste vanus 3–7 aastat – seega on 
tegemist liitrühmaga. Mis teeb aga laste elamise-olemise 
Pääsupojas eriliseks?

Lisaks õpitegevustele, mille käigus omandavad lapsed 
elementaarsed teadmised ja oskused, on laste igapäeva-
toimingutes suur tähtsus mängul. Mäng on väikese lap-
se õppimise ja arenemise loomulik viis. See on tegevus, 
mis kõige paremini vastab lapse füüsilistele ja psüühilis-
tele vajadustele ning omadustele. Mäng on oluline lapse 
kujunemisel täiuslikuks isiksuseks. Sellega seonduvad 
vajaduste muutumine, tahtemotiivide areng ja käitumine 
kujuteldavas plaanis.

Koolieelsel ajal saavad tähtsaks rollimängud. Neid 
mängides on oluline, et laps omandaks elementaarse suht-
luskultuuri. Erinevate rollide täitmine, allumine ja juhtimi-
ne, viibimine erinevates olukordades, probleemide lahen-
damine – see kõik aitab kaasa lapse sotsiaalsele arengule.

Eeltoodut silmas pidades oleme kohandanud vanema 
rühma lastele jõulunäidendiks klassikalise muinasjutu. 
Jõulunäidendis on igal lapsel oma roll ning peategelased 
on kooliminevad lapsed. Sellel aastal mängis Pääsupoeg-1 
Rõõmurullide rühm Ch. Perrault` muinasjuttu, “Saabaste-
ga Kass”. Kassi osatäitja Rica Mia Saluveer ka laulab so-
listina ja tantsib. Kassi isanda, markii de Carabasi osas on 
Liisa Männiko, Kuninga rollis on Andre Suurkask, Print-
sessi mängib Kirke Vessmann ning Hiiglase ja Hiire osa 
etendab Anni Maria Nõmmann. Rühma ülejäänud lapsed 
täidavad rahva rolli nii sõna, laulude kui tantsudega. 

Näidendis on suur tähtsus ka muusikal. Laulud õpetas 
lastele selgeks muusikaõpetaja Katrin Raamat ning liiku-
mist juhendas huvikooli Pääsupoeg balletiringi õpetaja 
Tiina Rebane. Lavakujunduse eest kandis hoolt õpetaja 
Katrin Kreisen.

Näidendis oma osa õppimine ja esinemine avardab 
laste silmaringi, rikastab sõnavara, treenib mälu, õpe-
tab üksteist kuulama ja üksteisega arvestama ning annab 
lastele eluks väga vajaliku kogemuse – esinemisjulguse. 
Rõõmurullid on oma näidendiga nii lavaküpseks saanud, 
et oleme suutelised andma ka n-ö külalisetendusi teistes 
lasteaedades. 18. veebruaril olid lapsed oma näidendiga 
külas sõpradel Pääsupoeg-2 lasteaias. 

Palju rõõmu ja head pealehakkamist kõigile pääsupoe-
gade lastele ka edaspidiseks!

Täname lapsi ja lapsevanemaid õnnesoovide eest las-
teaia 8. sünnipäeval.

Marika Saul
Eralasteaia Pääsupoeg 

Rõõmurullide rühma õpetaja

“Saabastega Kassi“ muinasjutu tegelased. Foto Pääsupoeg

2004. aasta jaanuaris val-
mis Viimsis kuue rühma-
ga eralasteaed “Päikese-
ratas“, kus esialgu avati 
neli rühma. 

Sel ajal alustanud õpetajatest 
on tänaseks tööle jäänud Anne 
Aatonen, Eve Sillaots, Kersti 
Koster, õppejuht Angela Rei-
nart ja direktor Margery Li-
lienthal. Nüüdseks on “Päike-
seratta” maja üks MLA Viimsi 
lasteaedade kaheksast majast. 
Esimesed “Päikeseratta” laste-
aia kasvandikud on  lõpetamas 
juba kaheksandat klassi. Oma 
maja ja õpetajaid käiakse ikka 
vaatamas.

Kui lapsed esmaspäeval, 
3. veebruaril lasteaeda tulid, 
oli õhus tunda sünnipäevale 
omast ärevust ja rõõmu. Las-
teaed “Päikeseratas” tähistas 
10aastaseks saamist värvide 

nädalaga. Sünnipäevanädalal 
olid lasteaia tegemistest ooda-
tud osa võtma kõik vanemad. 
Kohe oligi algamas sinise es-
maspäeva karneval ühes tant-
sude ja mängudega. Kollasel 

teisipäeval ootas lapsi üllatus: 
nende oma õpetajad esitasid 
väikese etenduse “Vikerkaar”. 
Vahva oli vaadata õpetajaid 
näitlemas ja laulmas. Punasel 
kolmapäeval tuli liikumisõpe-

taja Ülle eestvedamisel panna 
ennast proovile mitmesugustes 
võistlustes. Neljapäev oli val-
ge päev, lapsed möllasid lumes 
ja tegid üheskoos ringi peale 
kogu lasteaiale. Päikesejänku-
de rühma lapsed koos vanema-
tega ehitasid lumelinna.

Nädala kõige magusam 
päev oli kindlasti kirju-mirju 
reede, kus kõik rühmad val-
mistasid vanemate kaasabil 
suurepäraseid sünnipäevatorte. 
Vahvat nädalat jäävad meenu-
tama värvilised õhupallid sein-
tel ja laste joonistused/meister-
dused oma armsast lasteaiast. 

Palju õnne “Päikeseratta” 
majale ja tänu tublidele lastele 
ning vanematele, kes on muut-
nud meie lasteaia just selliseks, 
nagu see tänasel päeval on!

Riina Hallik
Päikeseratta maja 

vanemõpetaja

Lasteaed “Päikeseratas” sai 10aastaseks!

Etenduses “Vikerkaar“ mängisid Päikeseratta õpetajad. Foto Angela 
Reinart

Tubli! Tubli! – see sõna 
kaikus üle Haabneeme 
laupäeval, 6. veebruaril, 
kui Karulaugu kooli ja 
lasteaia taga mäenõlval 
aste suusamaratoni peeti. 

“Tubli!” hüüdsid emad-isad 
oma suurematele ja päris väi-
kestele lastele, kes vapralt suu-
sarajal finiši poole rühkisid, 
mõni oskuslikult, mõni esimesi 
suusasamme tehes. “Sõida ikka 
rajal!” “Hoia keha ettepoole!” 
kõlasid vanemate hüüded. “Ma 
oskan ise,” kostis mõnelt vastu-
seks. Kõik sõitsidki nagu oska-
sid, ka need, kes olid nähtavasti 
alles esimest korda suuskadel. 

Viimsi Lasteaiad olid osa-
nud oma suusamaratoni korral-
dada selle talve parimal näda-
lalõpul, kus polnud pakast, aga 
jätkus lund nii palju, et lapsed 
said tõelist sporditegemise tun-
net tunda. Rajale läks igaüks 
oma stardiajal, mis rinnasildile 
kirja pandi. Rajal pakuti sooja 
mustikasuppi ja sealt ei puudu-
nud ka arstipunkt, kus Vigrid 
sõitjaid ergutasid. Ning finišis-
se sõideti nagu päris maratonil 
ergutushüüete saatel. Väike ra-
da oli 0,7 ja pikk 1,9 km. Võist-
lema pääsesid kõik vanuses ku-
ni 10 aastat. Eesmärk oli seatud 
mitte võita, vaid osa võtta. Sest 
võitsid kõik.

Kõik osavõtjad said meda-
lid ja diplomid, kommi ja õhu-
palli ning Viimsi Kooli ujula 
kinkekaardi. Ja pärast sõitu soo-
ja kapsasuppi. Tundus, et kor-
raldamas oli pea kogu Viimsi 
valla lasteaedade pere, kel abiks 
ka lapsevanemad. Keegi ei pi-
danud kõrvale jääma, koha-
peal sai suusavarustust laenu-
tada. Viimsi Lasteaedade juha-
taja Margery Lilienthal rääkis, 
et neljas lasteaia majas on juba 
olemas suusavarustus ning 
plaan on see kõikidesse maja-
desse osta. 

Kohal oli ka suusakooli 
buss, kust sai suuremaid suus-

ki laenutada. Lennujaama po-
litseinikud näitasid põnevaid 
aparaate – oma igapäevaseid 
töövahendeid, millega tuvasta-
takse valedokumente. 

Juba eelregistreerimisel oli 
nime kirja pannud umbes 300 
last, võistluspäeval registreeruti 

Tublid olid kõik!

veel usinasti. Võistluse lõpetas 
491 last. “Kui juurde arvutada, 
et enamik oli koos kahe vane-
maga, siis võib öelda, et kokku 
käis sel spordipäeval pea 1500 
viimsilast,” teatas Margery Li-
lienthal. See kõnekas arv näitab 
Viimsi Lasteaedade spordilem-

bust, mida on ka vanematesse 
süstitud. Viimsi Lasteaedadel 
on juba traditsiooniks kujune-
nud korraldada igal aastal pe-
respordiürituste sari. Suusama-
raton oli aasta kolmikürituse 2. 
etapp.

VT 

Kohal oli ka Lotte.

Finišiaeg pandi kirja.  Kõik osalejad said diplomi. Abivalmis Vigrid.

Lennujaama politseinikud näitasid põnevaid töövahendeid.

Pildiallkiri. Starti läheb üks noorimaid osavõtjaid. Fotod VT



17. veebruaril peeti Viimsi Koolis teist korda 
internetipõhist üle-eestilist kõnevõistlust. Osales 
32 gümnaasiumiõpilast, kellest Viimsisse lõpp-
võistlusele pääses kaheksa, võistlema tuli seitse.

Noortel tuli ette valmistada kõne teemal “Oh, ajad, oh, 
kombed!”, lähtudes kolmest uudisest, et Tartu Ülikoolis 
kaitstakse enamik teadustöid inglise keeles, meie tõlkekir-
jandus väheneb, rohkem loetakse inglise keeles ja paljud 
eesti noored lähevad välismaale õppima ja töötama. Lõpp-
võistlusel tuli kõned neljaliikmelisele žüriile ette kanda. 
Seejärel said osalejad teada uue kahe minuti pikkuse kõne 
teema, mis tuli veerand tunni jooksul ette valmistada ja 
seejärel esitada.

Žüriisse kuulusid Jaakobi koguduse vaimulik Mikk 
Leedjärv, Viimsi Kooli direktor Karmen Paul, Randvere 
Kooli tegevjuht Leelo Tiisvelt ja Viimsi Teataja peatoi-
metaja Annika Poldre. Teine voor muutis esimese vooru 
tulemusi – mõni langes tahapoole, mõni üllatas. 

Esikoha sai Ereli Muuga Viimsi Koolist, II koha Ro-
bin Aleks Jõgi 21. keskkoolist ja III koha Brigitta-Robin 
Raudne Viimsi Koolist.

VT 

Moekonkurss
Püünsi Koolis
2011. aastal Comeniuse projektist “How Big Is 
Your Foot” alguse saanud taaskasutuslik moe-
konkurss “Roheline õmblusmasin” jõudis 6. veeb-
ruari õhtul kolmanda moeetenduseni. 

Konkursi eesmärk on luua 
vahvaid uusi riideid, taas-
kasutades vanu. Kulunud 
ning unustatud riided tuleb 
fotole jäädvustada, seejärel 
valmistada vanadest uued, 
lisada võib sära andvaid uusi 
detaile. Noorematel osalistel 
on lubatud kasutada rõivas-
te valmimisel vanemate abi 
ning see tähendab nii laste-
le kui ka vanematele vahvat 
koostegemist. 

Tänavune konkurss oli pealtvaatajate poolest rahvus-
vaheline, kuna samal ajal toimus Püünsi Koolis NordPlusi 
toiduteemalise projekti “Preventive diet and activities in 
early school years and after school care” osaliste kohtumi-
ne. Sellesse projekti kuulub ka Norra kool, kellega “Ro-
helist Õmblusmasinat” kaks aastat tagasi alustasime. Kaa-
sasime ka meie vahva hispaanlasest vabatahtliku Maria. 

Võistlejate arv suureneb iga aastaga. Tänavu oli tihe 
võistlus just nooremas vanusegrupis (1.–3. klass). Parima-
teks osutusid: I koht – Janely 1b klass, II koht – Maria 1b 
klass, III koht – Elisabeth 1b klass. 4.– 6. klassides jagati 
auhinnalised kohad järgmiselt: I koht – Laura-Ly 5. klass, 
II koht – Kaisa 5. klass ja Raina 6. klass, III koht – Kätliin 
Gertrud ja Cassandra 6. klass.

Grand Prix’ ja sellega kaasneva rändauhinna viisid sel 
aastal kaasa õed Pamela 1.a klassist ja Saskia 3. klassist. 
Võidu tõi neile vahva pikkadest meeste lipsudest valmis-
tatud “Püünsi koolivorm”, lisaks leidlik esitlus.

Välja anti ka eripreemiad. Parima esitluse eest – Anna 
Liisa 1.a klass, leidlikuma mõtte eest – Triin 1.a klass, 
julgetele poistele vahva esitluse eest – Henri 1.a klass ja 
Kaspar Viimsi Koolist.

Gea Radik
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29. jaanuarist 2. veebrua-
rini võõrustas Viimsi Kool 
rahvusvahelise projekti 
“TreasureBooks” esime-
sel kohtumisel 37 õpilast 
ning 8 õpetajat Soomest, 
Taanist ja Saksamaalt. 

Projekti “TreasureBooks” ees-
märk on tõsta lugemise ja kir-
jutamise populaarsust põhi-
kooli õpilaste hulgas, kaasates 
mitmeid info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia vahendeid. 
Projektis osaleb lisaks Viimsi 
koolile Aabybro Efterskole Taa-
nist, Neu-Isenburg Goethesc-
hule Saksamaalt ja Latokarta-
non peruskoulu Soomest. Pro-
jekt on saanud toetust Elukest-
va Õppe Programmist. 

Projekti eesmärgi saavuta-
miseks viiakse läbi neli suure-
mat tegevust, milleks on õpilaste 
10 kõige populaarsema raamatu 
uuring ning nende tulemuste 
põhjal e-raamatute koostamine, 
traditsioonilise jutustuse mo-
derniseerimine, Frankfurdi raa-
matumessi külastus ning ühis-
jutustuse kirjutamine ja selle 
näidendiks lavastamine.

Eesti kohtumisel keskendu-
ti raamatute uuringu tulemuste-
le. Eelnevalt oli iga kool oma 
III kooliastme õpilaste hulgas 
läbi viinud küsitluse populaar-
sematest teostest ning selle 
põhjal koostanud kümne popu-
laarseima raamatu nimekirja. 
Kohtumisel jagasid õpilased 
mõtteid loetud raamatutest, 
koostasid nende põhjal ühiseid 
soovituste nimekirju ning tegid 

Viimsi Kool rahvusvahelises 
projektis “TreasureBooks”

postreid, et enda lemmikraa-
matuid teistele nii-öelda maha 
müüa. Lisaks koostasid õpi-
lased iga riigi kümmet huvi-
tavamat raamatut tutvustavad 
e-raamatud, mida saab näha 
projekti koduleheküljel treasu-
rebooks2013.wordpress.com. 

Soome, Saksa ja Taani õpi-
lased majutati Viimsi Kooli 
7.–8. klasside õpilaste peredes-
se. See aitas kaasa erinevate 
Euroopa kultuuride tundmaõp-
pimisele ning võõrkeelte prak-
tiseerimisele. Koos peredega 
veedeti õhtud ning laupäevane 
päev, mille jooksul meie õpi-
lased näitasid oma külalistele 

põhilisi turismiobjekte nagu 
meremuuseum, Tallinna vana-
linn, teletorn ning veetsid koos 
lõbusalt aega. 

Kui alguses tundsid õpi-
lased võõristust ja mõnevõrra 
keeruline oli inglise keeles su-
helda, siis ebakindlusest saadi 
kiiresti üle ning keelebarjääri 
õpilaste vahel ei tekkinud. Pü-
hapäeval saadeti külalised pi-
sarates oma kodudesse tagasi.  

Tagasisides tõid õpilased 
välja, et kohtumine aitas neil 
praktiseerida inglise keele os-
kust. Nad õppisid tundma teiste 
riikide noori, leidsid nii mõnegi 
uue raamatu, mida lugeda, õp-

pisid uue IKT vahendi, mille-
ga e-raamatuid koostada ning 
neile meeldis tantsida nii eesti 
kui taani rahvatantse. Ainuke, 
mis õpilaste arvates oleks või-
nud teisiti olla, oli kohtumise 
pikkus. Liiga lühike oli aeg, 
mil saadi teiste riikide noortega 
koos olla, sest juttu ja tegevust 
oleks jätkunud pikemaks ajaks. 

Kohtumisel osalenud õpi-
lastel ja õpetajatel on võimalus 
taas kohtuda juba 2.–6. aprillil 
Taani partnerkoolis. Siis on tee-
ma moderniseeritud jutustused 
ja nende väljapanek näitusele. 

Maarja Urb
Riita Järve

Püünsi Kooli lasteaia 
2013/2014. õppeaasta 
teema on “Kombu ja Misse 
pärimuslood”. Kombu ja 
Misse on meie lasteaia 
kaks vahvat ja uudishimu-
likku kaheksajalgset mas-
kotti, kes aitavad lastel 
tutvuda keskkonnaga oma 
lugude kaudu. Näitusel 
“Vanade mänguasjade 
lood“ avab aga ukse esi-
vanemate mängumaale.

Oleme Püünsis muinasjuttu-
de ja lugude usku. On tehtud 
uurimusi, et lugude kuulamise 
läbi õpivad ning arenevad ini-
mesed kõige enam. Narratiiv 
on väärtuslik õppevahend, mis 
on tähelepanu ja vaimse arengu 
parim viis. Head, mõnusalt ju-
tustatud lood on võlunud lapsi 
kuulama ammustest aegadest. 
Lugude kuulamine ja jutusta-
mine on äärmiselt oluline nii 
sidusa kõne arendamise kui ka 
väärtuskasvatuse seisukohalt. 
Lugude vestmine on rahvakul-
tuuri osa, see on kollektiivne 
suhtlemisvahend, mille abil on 
kaugetest aegadest alates va-
hendatud põlvkondade koge-

Püünsis elustuvad vanad mänguasjad

musi ja kasvatatud lapsi. Jutud 
lükkavad liikvele meie siseelu. 
Nad näitavad väljapääsuteed, 
õpetavad laskumist või mäk-
ketõusu ja aitavad vabaneda 
murest ning hirmust. Nii mee-
litavad lood ning jutud tutvuma 
ümbritseva keskkonnaga müü-
tiliselt, sümbolite vahendusel. 

Aga pärimuskultuur ei ole 
ainult see, mis kunagi oli. Päri-
muskultuur on ka see, mis on, 
mida me ise teeme, loome, kus 
me oleme, kes me oleme.  

Johannes Käis väitis, et tee-
maõppes (üldõpetuses) on väga 
oluline lapsepärasuse nõue – 

õpetuse sisuks võivad olla ainult 
lapse huvide ringi kuuluvad as-
jad ja nähtused, kõik, mis kui-
dagi puudutab lapse hinge/tun-
deid. Laste jaoks on alati väga 
oluline, lähedane ning tundeid 
puudutav tema pere ja selle päri-
mused. Sellest lähtuvalt otsusta-
sime korraldada näituse “Vana-
de mänguasjade lood”. 

Paljudes peredes leidub 
mõni vana mänguasi, mis on 
kunagi olnud ema, isa või kogu-
ni vanaema lemmik. Mingi ime 
läbi meeldivad need vanad ja 
kulunud lelud ka lastele. Ilmselt 
sellepärast, et just nendele asja-

dele on läbi mängude hing sisse 
puhutud. Nendel mänguasjadel 
on oma lood. Väga huvitav ja 
maagiline on neid lugusid jaga-
da ja neid mänguasju vaadata. 

Meie näitusel on vahva 
26aastastest nukkudest abielu-
paar Frits ja Kertu, 50aastane 
mänguhirv Bambi, 35aastane 
Imekaunis Vassilissa, nukunäo-
ga karu Matti, nukk Buratino, 
koerake Vudi, ilus Saksa nukk 
Willy, armas beebinukk, järel-
veetav ralliauto, kunagi väga 
eriliseks peetud mudelautod, 
vanad mängukarud ning südi-
kas plastmassist kass, 1980nda-
test pärit mänguõmblusmasin, 
-klaver ja kannel jms. toredad 
asjad, millega on seotud mõ-
nusad, südamlikud lood. Ei ole 
vist vaja lisadagi, et lastele on 
see näitus väga põnev. Vanu 
mänguasju ei saa küll puudu-
tada, aga mänguasja lugu muu-
dab selle lelu kõigile omaseks. 

Kellel on võimalus ning 
huvi, see on oodatud meie las-
teaia põnevat näitust külastama! 

Loome ise pärimust!
Triinu Puidet

Püünsi Kooli lasteaia 
õppealajuhataja

Projektis osalejatel keelebarjääri polnud. Foto Viimsi Kool

Armsad vanad mänguasjad, neil on oma lood. Foto Püünsi Kool

Kellel on ülearu?
Otsime 8. klassi taaskasutusliku loovtöö jaoks kasutatud 
diivanit või pehme mööbli komplekti. 

Kui kellelgi seisab tarbetult vana diivan või pehme mööbli 
komplekt, oleksime rõõmsad. Üks 8. klassi neiu kataks need 
uue kattega ja muudaks rõõmsaks ning Püünsi Kooli õpilased 
saaksid vahetundides mõnusasti puhata. Võtke meiega jul-
gesti ühendust: gea@pyynsi.edu.ee , tel 5688 1372. 

Kõnevõistluse 
esikoht Viimsisse



10 21. veebruar 2014

Juba 9. aastat valib Viimsi 
Ettevõtlike daamide Assot-
siatsioon Viimsi Aasta 
Naist. Sellist hoolivat, 
naiseks olemise kõiki 
võimalusi realiseerida 
suutvat naist, kes hoolib 
ühiskonnast, oma perest 
ja lastest, ka oma tööst. 

Inimene sünnib füsioloogiliselt 
üsna võimekana, sotsiaalselt 
alustavad aga kõik nullist. Ini-
mest ei iseloomusta mitte üks-
nes karjas elamine, ta on kul-
tuuriline olevus. Igal tema teol 
on tähendus, vahel mitugi. Olu-
line on ise oma tegude tähendu-
sest aru saada, kuid sama tähtis 
on ka teiste tegusid mõista. Sel-
leks on vaja kasvatust, haridust, 
kultuuri, aga ka empaatiat.

Naistel on empaatiat roh-
kem kui meestel. See tuleneb 
aju ehituse iseärasusest. See on 
naiselikkus. On kurb, kui soo-
vist meeste maailmas läbi lüüa 
need õrnad ja tundlikud naised 
kalestuvad, mehistuvad. Kelle-
lelt siis hakkavad lapsed ja ka 
kodakondsed kaastunnet, hoo-
limist ja mõistmist saama? Kes 
hoiab maailma tasakaalus?

Hoolimatus pressib sisse 
igast suunast. Kui liikluses 
ei näita teile ette pöörav auto 
suunda, tekib küsimus: miks? 
Miks ta ei teata viisakalt, et 
„pardon”, vupsan siit läbi, on 
pisut ruumi, mul pisut kiire. 
Miks peab käituma nagu skiso-
freenik ettearvamatult ja teisi 
hoiatamata? Ka siis, kui inime-
ne asub kehvade sõiduoludega 
autoteele, ei mõtle ta tõenäoli-
selt, millises olukorras on sadu 
kordi massiivsema auto juht. 
Kas ta ikka jõuab reageerida, 
kas jõuab pidurdada? Sellised 
ettearvamatud manöövrid on 
sageli raskemate liiklusõnne-
tuste põhjus. Tasuks ehk meel-
de tuletada inimlikkuse ABCd 
– mõelda, mida teine tunneb, 
kui ma nii teen ja ütlen? Mida 
mina tema nahas tunneksin?

Teine näide. Küsisin kord 
oma algklassiealistelt sugulas-
telt, mis nad teeksid, kui näek-
sid kraavis lebavat määrdu-
nud riietega inimest. Enamik 
vastas, et lahkuksid kiiresti 

sellest paigast. Lisasin, et aga 
kui see on sinu isa, muidu kor-
ralik mees, aga kukkunud en-
nast koledaks, sest sai insuldi. 
Mida siis teeksid? Kutsuks abi, 
oli vastus. Aga see lebav mees 
on tõenäoliselt kellegi isa ning 
kui ta kiiresti abi ei saa, on 
tevisekahjustus pöördumatu, 
temast saab invaliid või ta ko-
guni sureb. Kas tahame sellist 
asjade käiku? Meie lapsed sa-
geli ei tea, et helistades 112 on 
nii lihtne abi kutsuda, et ei pea 
ise mitte midagi rohkemat te-
gema (lapsed ei tohikski) kui 
teatama abivajaja asukoha ja 
kirjeldama nähtut. Isegi koha-
le jääma ei pea. Nii lihtne on 
käituda inimesena ja päästa 
ennast ka süütundest, mis abi 
andmata jätmine tekitab. Sel-
list hoolimist õpivad meie lap-
sed oma vanematelt, võib-olla 
ka koolis. Kuid sellist hooli-
mist võib vajada ootamatult 
ükskõik kes meist.

Lapsed kannavad käitu-
mismustrid üle sealt, millega 
kokku puutuvad. Inimestega 
koos olles inimestelt, huntide-
ga huntidelt (Mowgli), masi-
natega masinatelt.

Kuidas kasvatati meid ja 
kuidas meie oma lapsi kasvata-
me? Kas teeb seda arvuti (va-
rem – tänav) või veedame meie 
lastega kvaliteetaega, räägime 
maailma asjadest, kaasame 
lapse kultuurisfääri, et ta saaks 
aru, mida ja miks elus teha? 
Kas õpetame lastele vana head 
tarkust: tee teisele seda, mida 
tahad, et sullegi tehtaks?

Inimesel on geenid, mis 
juhivad võimet teistest inimes-
test aru saada. Kui need geenid 
ei tööta, on tulemuseks autism, 
skisofreenia ja teised närvi-
süsteemi häired. Et keskkonna 
keemiline saastamine on põh-
justanud üha suurema hulga 
selliste seisundite tekkimist, 
vajab ühiskond üha rohkem ka 
mõistmisvõimet ja empaatiat, 
sest abivajajaid on üha enam. 
Ja muide, tasub tähele panna, 
et peaksime ikka nägema ini-
mest, kellel on puue, mitte pel-
ka puuet. Peame nägema last, 
kes teeb midagi halvasti, mitte 
halba last. Peaksime nägema 
inimesi nende hingepeeglist, 
mitte ainult väliskesta.

Meie Viimsi on aedlinna sar-
nane asula. Kultuuriliselt kõige 

tervem koht elamiseks. Kultuu-
rifilosoofid Oswald Spengler, 
Lewis Mumford ja teised on 
just aedlinna pidanud tsivilisat-
siooni oaasiks ajal, mil kultuur 
suurlinnades laguneb. Väikeste 
asumite võimekuse tagab see, et 
inimestel on sarnased väärtus-
hinnangud, on ühine tuleviku-
kontseptsioon, on laste kasva-
tamiseks sobilik keskkond. On 
turvaline.

Oleme siis kultuursuse ja 
inimeseks olemise esirinnas, 
nagu meie elukoht eeldab ja või-
maldab. Tunnustame inimesi, 
kes meie elukeskkonnale inimli-
kus plaanis väärtust lisavad.

Juba üheksandat aastat va-
lib Viimsi Ettevõtlike Daami-
de Assotsiatsioon Viimsi Aasta 
Naist. Sellist hoolivat, naiseks 
olemise kõiki võimalusi rea-
liseerida suutvat naist. Naist, 
kes hoolib ühiskonnast, oma 
perest ja lastest, ka oma tööst. 

Nominentide esitamise ak-
tiivsus aga näitab, kas ka üle-
jäänud sootsium on sama hoo-
liv ja  kultuuriväärtuslik. 

Ene Lill
VEDA president

Viimsi Vallavolikogu liige

Valime hoolivat naist

Viimsi aasta naise 2012 nominendid: Riina Aasma, Aina Saarma ja Margery Lilienthal. Foto VEdA

OLE OMA TERVISE TEEJUHT!
27.02.2014 k 18–19.30 Viimsi Kooli aulas

KORALLIKLUBI esitleb:
Dr. Riina Raudsiku terviseloengut 
“Eelmäng haigustele”

Dr. Raudsik – Jüri Tervisekeskuse juhataja ja 
perearst, töötanud kardioloogi, anestesioloogi, 
kirurgi ja kiirabiarstina.

Kohapeal võimalus tutvuda ja osta 
KORALLIKLUBI tervisetooteid. 
Loengu osalustasu 6 €.

Meepäevad 
Lillepaviljonis
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 8. ja 9. märt-
sil kell 10-17 Tallinna Lillepaviljonis Pirita tee 26 
kogupereürituse ”Mesimagus Naistepäev”.

Eesmärk on propageerida puhast eestimaist mett, meie 
mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid terven-
davaid ja hügieenilisi omadusi; tutvustada tarbijaile ko-
dumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulikke 
vastastikuseid kontakte.

Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat 
mett ja annavad teavet mesindussaaduste liikide päritolu, 
omaduste ja kasutamise kohta. 

Müügil on tootjahinnaga mitmekesises valikus Eesti 
mett ja mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm jm, ter-
vistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning teisi 
loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoode-
test valmistatud preparaate ning kosmeetikat. 

Naistepäeval jagatakse naistele tasuta loengutel pal-
ju huvitavaid ja kasulikke teadmisi ja oskusi. Õpetatakse 
mee kasutamist koos ravimtaimedega, räägitakse mesilas-
vaha ja mõtsu kasulikest omadustest.

Kingituseks võib valida lilli, ehteid, laias valikus käsi-
tööd, kosmeetikat, parfümeeriat, loodusakvarelle, samuti 
naisi huvitavat kirjandust. 

Lastele räägib mesinik Hinge Laur mesilaspere elust. 
Lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida ning voolida 
mesilasvaha sisaldavast plastiliinist. 

Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks 
muusika. Kohal on mesindussaadustega ravi konsultant 
Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud Ilmar Särg. 

Piletid on täiskasvanutele 1,6 €, pensionäridele ja õpi-
lastele 1 €. Perepilet on 3,2 €. Loengud, konsultatsioonid 
ja üritused on tasuta. Info loengute kohta: www.eestimesi.
ee, tel 601 4778, 5566 2649.

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige

Püünsi Kooli lastead otsib oma tegusasse kollektiivi 

lasteaiaõPetajat 
(lapsehoolduspuhkusel töötaja asendajaks) täiskohaga.

tööle asumine 19. märts 2014.

avaldus ja CV saata hiljemalt 28. veebruariks aadressile Püünsi Kool, 
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 

e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

eralasteaed tibu võtab alates 1.04.2014 tööle 
1,0 ametikooormusega

lasteaiaõPetaja
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridus.

avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume 
saata 20. märtsiks k.a e-postile lasteaedtibu@gmail.com või tuua 

lasteaeda. eralasteaed tibu – Vehema tee 6, 74001 Viimsi. 
tel 5192 5869, 602 0083.

lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee
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21. veebruar – 16. märts

Viimsi valla kultuurikalender
Fotonäitus “Viimsi mõis – 
enne ja praegu” kõrvutab foto-
jäädvustusi tänasest ja kahe-
kümne aasta tagusest mõisast
Dokumendinäitus “Kaks algust”. 
Eesti Rahvusarhiivi näitus
Vabadussõja-aegsete fotode 
näitus
(Karl Hõbenikule ja Hans 
Tuksamile kuulunud fotod)
21. veebruaril k 16 Vabariigi 
sünnipäevale pühendatud 
kontsert
Ansambel “Põldsepp ja pojad“. 
Sissepääs tasuta 
Kohti piiratud arvul, vajalik 
eelregistreerimine.
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS näitus “Marko Matvere 
pliiatsijoonistused“
Näitus “Käsitöö voodis“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada 
helen@rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste 
elu-olu“
Talvel muuseum avatud 
nõudmisel, tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee 
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Piiskop Arseni ikooninäitus 
“Inglite tulek“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas

Viimsi fotoklubi näitus
Komos & Viimsi harrastusteater 
mustvalgelt
Viimsi Päevakeskuses 
(E–N k 12–16)

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
“Muinasjutt“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 20. märts
Näitus “Marko Matvere 
joonistused“ 
Näitusel väljas olevad tööd on 
katamaraan Nordea kajutis 
kribatud portreed reisil 
kohatud melaneeslastest ja 
indiaanlaste järeltulijatest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 2. märts
Erika Veermäe maalinäitus 
I korrusel
Fotonäitus “Viimsi Kaunis 
Kodu läbi aastate“ 
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 27. veebruar
Raamatuväljapanek “Tunne 
iseennast!“
Põnevat lugemist psühho-
loogiast
Lastele “Kaunimad lasteraa-
matud 2013”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 28. veebruar
Raamatuväljapanek “Tali-
olümpiamängud läbi aegade“
Prangli Raamatukogus

21. veebruar
Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud haridusprogramm
“Mina elan Eestis. Eesti elab 
minus“
Sobib lasteaia vanemale 
rühmale, põhikooli I ja II kooli-
astmele
Kestvus u 1,5 tundi
Hind 4 € laps, saatjad tasuta
Registreerimine ja info 
ilona@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

21. veebruar k 13
Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva 
tähistamine
Viimsi Päevakeskuses

21. veebruar k 16 
Vabariigi sünnipäevale 
pühendatud kontsert
Ansambel “Põldsepp ja pojad“. 
Sissepääs tasuta 
Kohti piiratud arvul, vajalik 
eelregistreerimine

Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

21. veebruar k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

21. veebruar – 2. märts
Raamatuväljapanek 
“Igaüks meist ongi Eesti – 
Eesti ja tema inimesed“
Viimsi Raamatukogus

21. veebruar – 30. märts
Lastele “Head poisid Bert ja 
Sune“ (Sören Olsson 50)
Viimsi Raamatukogus

22. veebruar k 9–14
Viimsi Taluturult saad lauale 
värske ja kodumaise toidu-
kraami
Kes hommikuti turul käib, see 
asjatult ei longi
Viimsi Vabaõhumuuseumis

22. veebruar k 11
Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus 
koostöös Spordiklubiga CFC
Toimub vastavalt lumeoludele
Rohuneeme suusaradadel

22. veebruar k 12.30
Loeng “Eesti rahvastik: viis 
põlvkonda ja kümme loendust“
Viimsi Raamatukogus

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

23. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid 
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

24. veebruar k 11
Eesti Vabariigi sünnipäevale 
pühendatud üritus
Prangli saare sädeinimese 
tunnustamine
Kontsert: Urmas Sisaski 
muusikat “Tähistaeva tsüklist“
klaveril Tiiu Sisask, tekste loeb 
Ronald Korv
Kaetud on kohvilaud
Üritus on kõigile tasuta!
NB! Lisareisi info leiad 
www.veeteed.com
Prangli Rahvamajas

24. veebruar k 12–14
Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud perepäev
Rannarahva Muuseumis ja 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. veebruar k 19
Käsipalli meistriliiga võistlused
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Viljandi HC
Korraldaja: HC Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

27. veebruar k 19
Loomelabor
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. veebruar k 19
Klaverikontsert müütidega 
“Kosmilised helid“
Valik lugusid Urmas Sisaski 
tähistaeva tsüklist
Klaveril Tiiu Sisask, müüte loeb 
Ronald Korv
Piletid hinnaga 4 € müügil 
enne kontserdi algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

28. veebruar k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. veebruar k 19
Käsipalli esiliiga võistlused
HC Viimsi – Oskar
Korraldaja: HC Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

1. märts k 12
Loeng-töötuba “Ürtide 
kasutamine kosmeetikas“
Katrin Luke, Karepa Ravim-
taimeaed
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee 
Koolitus on tasuta (toetab 
Leader)
Harmoonikumis

1. märts k 15
Loeng-töötuba “Salvi 
valmistamine“
Katrin Luke, Karepa Ravim-
taimeaed
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee 
Koolitus on tasuta (toetab 
Leader)
Harmoonikumis 

1.–2. märts
XXII Eesti valdade talimängud
Jõhvis

1.–2. märts k 11
Viimsi valla meistrivõistlused 
saalijalgpallis 2014
Korraldaja: Viimsi NJK VMP
Viimsi Kooli spordikompleksis

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

2. märts k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse 
kirikus

2. märts k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

2. märts k 17
Koit Toome naistepäeva 
kontsert
Kitarril Jorma Puusaag
Piletid hinnaga 14/12 € 
müügil Piletilevi müügi-
punktides
Viimsi Huvikeskuses

2. märts k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3.–27. märts
Raamatuväljapanek täis-
kasvanutele “Naine kirjan-
duses“
Lastele “Eesti kirjanikult eesti 
lapsele“
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

3.–30. märts
Raamatuväljapanek 
“Liikumine on hea tervise alus“ 
(liikumisaasta 2014)
Viimsi Raamatukogus

3.–31. märts
Raamatuväljapanek “Eesti keel 
ja kultuur“
Prangli Raamatukogus

4. märts k 11–15
Vastlapäeva võistuliug 
Erinevad võistlused liulask-
mises. Auhinnad parimatele!
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laste tantsuklubi ja 
Black&White
Vastlasõit mootorsaaniga
Vastlakuklid ja kuum tee
NB! Üritus toimub lumeolude 
paranemisel!
Laidoneri mõisa mäel

4. märts k 19
Siidisalli õpituba
Hind 15 €
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

5. märts k 19
Seebi valmistamise õpituba
Hind 12 €
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

6. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. märts k 13
Naistepäeva tervituskontsert
Viimsi Päevakeskuses

7. märts k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. märtsil k 19
Rakvere Teater “Lahuselu“
Osades Liisa Aibel ja Tarvo 
Sõmer
Piletid hinnaga 12/10 € 
(soodushind õpilastele ja 
pensionäridele)
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838, 
viimsi@huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuses

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

9. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

11. märts k 19
Siidisalli õpituba
Hind 15 €
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

12. märts k 19
Seebi valmistamise õpituba
Hind 12 €
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

13. märts k 17.30
Kohtumisõhtu Enn ja Helga 
Nõuga
Viimsi Raamatukogus

13. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. märts k 14
Viimsi valla meistrivõistlused 
ujumises
Korraldaja: Viimsi Veeklubi 
koostöös Viimsi Vallavalitsusega
Viimsi Kooli ujulas

14. märts k 19
Kontsert: Luisa Värk ja Artjom 
Savitski
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

16. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö koor-
dinaator

tel 602 8866, e-post marje@
viimsivv.ee 

www.viimsivald.ee 
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Eakate käsitööring 
Viimsi Huvikeskuses

 

Meie kohtumised leiavad aset üle 
nädala kolmapäeviti kell 11.00-13.00

Võta meiega ühendust ja tule naudi 
toredat seltskonda samal ajal õppides 

midagi uut!

Juhendaja Ljuba Keskküla
tel. 5816 7516

MUiNasjUtUVõiMleMiNe
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osava-
maks ja julgemaks. arendame koos nii keha kui ka fan-
taasiat. Meie saatjaks on muusika ja erinevad muinasju-
tulised vahendid. tunnis saad osaleda koos ema või isaga, 
hoidja või vanaemaga.
tund on mõeldud 2.–3.aastastele lastele. R 10.45 Viimsi 
Huvikeskuses. tunni hind on 5 €.
Küsimused ja registreerimine: heatujustuudio@gmail.com, 
5563 4784 (Piret Kõõra)
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iks kevadväsimus 
meid kimbutab?
Meie põhjamaises kliimas on 
enamasti kevadväsimuse põh-
juseks kiiresti muutuvad aas-
taajad. Pärast pikka ja pimedat 
talve on keha kevadel n-ö üle-
minekufaasis ning alles koha-
neb uue aastaajaga. Inimese or-
ganism reguleerib automaatselt 
ainevahetuse ja hormoonide ta-
sakaalu vastavalt ilmastikuolu-
dele. Külmal ja pimedal perioo-
dil püüab organism end hoida 
– vähendab kehatemperatuuri, 
tõstab vererõhku ning hakkab 
tootma suuremates kogustes 
unehormooni ehk melatoniini. 
Kevadel hakkab taas organism 
päikese ja valguse toimel hor-
monaal- ja ainevahetussüstee-
mi muutma, et kohaneda uute 
ilmastikuoludega. Kehatempe-
ratuur tõuseb, veresooned laie-
nevad, alaneb vererõhk ning 
väheneb unehormooni mela-
toniini tootmine, mis asendub 
heaoluhormooni serotoniiniga. 
Kuna aga kohanemine on aeg-
lane protsess, siis pika talve üle 
elanud organism on kurnatud, 
tekivad kergesti stress ja äre-
vus, mille tulemusena tuntakse 
väsimust ja üldist loidust. 

Enamasti põhjustab ke-
vadväsimust C- ja D-vitamii-
ni puudus, vähene füüsiline 
aktiivsus, ületöötamine ning 
napp uneaeg. Inimene peaks te-
gelikult elama loodusega ühes 

rütmis nagu näiteks karu, kes 
soojal perioodil on aktiivne, va-
rub rasva naha alla ning läheb 
talveks puhkama. Kevadel on 
tal taas jaksu edasi toimetada. 

Inimene peaks toimima 
sama moodi: kevadel, suvel ja 
sügisel andma oma organismile 
täisväärtuslikku värsket toitu, 
mis sisaldaks muuhulgas kül-
luslikult vitamiine ja mineraal-
aineid, talveperioodil aja maha 
võtma ning palju puhkama. 
Kahjuks on tänapäeva inimesed 
ammu looduse rütmis elamise 
unustanud ning otsida tuleb lee-
vendus- ja ennetusmeetmeid, et 
kevadväsimusest võitu saada.

Kuidas kevadväsimust 
ennetada ja sellega 
toime tulla?
Need, kes on jõudnud suvel 
ja sügisel oma “akusid” ehk 
jõuvarusid õigesti laadida, ei 
tunneta kevadel suuri muutusi. 
Oluline on tähelepanu pööra-
ta oma toitumisele, muuta see 
mitmekesisemaks ja vitamiini-
rikkamaks. Lisaks aitavad mõõ-
dukas füüsiline koormus ning 

pikem uneaeg organismil tal-
veperioodi kergemini üle elada 
ning kevadväsimust ennetada. 
Tartu Ülikooli majandusküber-
neetik ja taimetark Mercedes 
Merimaa soovitab süüa kevade 
hakul looduses või oma aias pea 
välja pistnud väega taimi nagu 
nõges, mis on nii võimas, sest 
aitab käivitada organismis loo-
mulikud protsessid, puhatada 
verd ning üle minna normaalse-
le režiimile. Samuti kosutavad 
tervist nurmenukk, võilill (eriti 
juured), naat, paiseleht, põldosi, 
vesihein, põldrõigas, hiirekõrv 
jpt, mis on pungil vitamiinidest 
ja mineraalainetest. Edukalt saab 
kevade ka endale tuppa tuua ak-
nalaual idandeid kasvatades (näi-
teks lutsern, munguba, läätsed). 
Päikeseenergia paneb puhkema 
taime terasse peidetud elujõu, 
mis aitab inimese tervist kiiremi-
ni üles ehitada ja reipaks jääda.

Kindlasti ei saa vajalikke 

vitamiine ja mineraalaineid 
kätte kaubanduslettidel ole-
vatest puu- ja köögiviljadest, 
mida on ohtralt kemikaalide-
ga töödeldud ning välismaalt 
Eestisse veetud. Need on vita-
miinidest tühjad. Eelistada tu-
leks kodumaised saadusi, mis 
pärinevad oma aiast või osta 
mahekauplustest. Ka värskelt 
külmutatult säilivad vitamiinid 
puu- ja köögiviljades hästi.

Iga inimene saab iga päev 
oma keha kuulates ja paremini 
tundma õppides aru, mida orga-
nism tegelikult vajab, et tunda 
end hästi ja puhanuna. Ürgsed 
põhivajadused, mis hoiavad 
inimest terve ja tasakaalus, on 
täisväärtuslik toit, mõõdukas 
füüsiline koormus, pikem une-
aeg, värskes õhus viibimine 
ning palju häid emotsioone. 

Terje Vaino
tervisejuht, Pilatese treener

www.pilatespluss.ee

Viimsi Kepp võitis 
põhihooaja
Saalihoki esiliiga viimane mänguvoor pakkus 
palju põnevust, Viimsi Kepp oli võidukas. 

Viimsi Kepp alistas viimases mängus Jäneda meeskonna tule-
musega 8:3 ning kuna lähim konkurent esikohale TVK Leegid 
kaotas samaaegselt võõrsil Jõgeva Tähe II-le, siis kokkuvõttes 
jõudiski Viimsi Kepp tabeli kõrgeimale positsioonile.

Põhihooaja seitsme võidu kõrval saadi ka kaks kao-
tust ning kogutud 21 punkti annab kokkuvõttes playoffis 
esimese asetuse. Juba tuleval pühapäeval ollakse Tallin-
nas vastamisi Tartu EMÜ II meeskonnaga. Eksimisruumi 
enam pole ning hooaeg jätkub ainult võidu korral. Mäng 
toimub Õismäe Sportmängude hallis 23. veebruaril algu-
sega k 13. Tule kohale viimsikaid toetama!

Madis Kass 

Tule trenni 
Kui soovid vabaneda emotsionaalsetest ja füüsilistest pin-
getest ning tasakaalustada keha energiakanaleid!

SHINDO tunnid toimuvad teisipäeviti kell 19.30 ja reedeti 
kell 13.00 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis. 
Shindo on venitus-, lõõgastus- ja massaaziharjutuste süsteem, 
kus kohtuvad tuhandeid aastaid vana idamaine tarkus ning 
tänapäeva teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast. 
Lisainfo: tel. 56 355 436 ja www.huvikeskus.ee

Aive Märtson
treener

Spordiüritustest tulekul
22. veebruaril  toimuma pidanud Viimsi valla meistrivõistlu-
sed suusatamises jäävad ebasobivate ilmastikutingimuste tõttu 
ära. Lisainfo tel 602 8860.
22. veebruaril k 10. Talisuplusfestival Pirita Open 2014 / Pi-
rita jahisadamas / Korraldaja: Viimsi Veeklubi
23. veebruaril k 13. Saalihoki Esiliiga Playoff mäng / Viimsi 
Kepp vs Eesti Maaülikool SK II / Õismäe sportmängude hall / 
Korraldaja: Viimsi Kepp.
27. veebruaril k 19. Käsipalli Meistriliiga / HC Viimsi/Tööriis-
tamarket vs Viljandi HC / Viimsi Koolis / Korraldaja: HC Viimsi.
1.–2. märtsil k 10. Viimsi valla meistrivõistlused saalijalgpal-
lis / Viimis Koolis / Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Viimsi VMP 
koostöös Viimsi Vallavalitsusega / Registreerimine kuni 25.02. 
aleks@pyynsi.edu.ee Info tel 552 1430.
1.–2. märtsil. XXII Eesti valdade talimängud/ Jõhvi/ Korralda-
ja: Eestimaa Spordiliit Jõud
6. märts k 19. Käsipalli Meistriliiga / Värska Originaal vs HC 
Viimsi/Tööriistamarket / Mesikäpa Hallis

Paratamatu kevadväsimus?

Aastaaja vahetumine teeb vaeva.
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ERAKUULUTUSEd

laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

In memoriam Margus Sild 
(12.11.1960 – 05.02.2014) 

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas,

elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas....

Viimsi Kool mälestab varalahkunud kolleegi. Margus töötas Viimsi Koolis alates 
1. septembrist 1989, kokku 24 aastat matemaatika ja füüsika õpetajana ning saatis 
kolm lendu teele klassijuhatajana.

Meenutame Margust kui positiivsust kiirgavat ja hea huumorimeelega kolleegi. 
Tema legendaarsed anekdoodid on jäänud elama. Tihtilugu oskas ta nii tabavalt 
öelda, et mõned fraasid on jäänud kasutusse nii õpilastel kui ka kolleegidel. Ta 
suutis õpetajate toas kõiki naerutada, anda hea tuju kogu päevaks. Sageli meenuta-
takse tema vaimukaid kingitusi ja sõnavõtte. Margus armastas lugeda ning tundis 
huvi teatri ja kultuuri vastu üldiselt. Temaga sai rääkida väga erinevatel teemadel.

Rõõmsa ja optimistliku mehe sees oli suur hing, ta seisis õiglase kohtlemise 
eest. Margus nägi südamega seda, mis tihti jäi silmale nähtamatuks. Tal oli mingi 
seletamatu võime mõista neid lapsi, kes põhjustasid alatasa õpetajatele muresid. 
Õpilased hindasid teda väga ja pidasid temast lugu kui targast ja laia silmaringi-
ga õpetajast, kellel oli hea huumorimeel. Ta oskas keerulisi asju lihtsalt seletada. 
Margus tõestas seda vana Viimsi kooli füüsikaklassis alailma, et füüsika, see on 
ju imelihtne. Lisaks oma aine õpetamisele vormis ta oma õpilastest, ka kõige kee-
rukamatest natuuridest, selliseid inimesi, kes oskaksid iga olukorras hästi käituda 
ning väärtustaksid kaasinimest. 

Inimesena oli Margus külalislahke ja abivalmis ning oskas kolleege ja õpilasi 
ära kuulata, olla nõu ja jõuga vajadusel abiks. Ta oli alati seltskonna hing, kes 
jaksas oma energiaga hoida ülal kaaslaste tuju ning oskas muuta temaga koos vee-
detud aja meeldejäävaks. 

Marguse jälg Viimsi Kooli ajaloos on kustumatu.

Kaasteelised Viimsi Koolist

l Müün: muld, kruus, killustik, liiv. Koos transpor-
diga. Hind soodne! Tel 5608 1801.
l Geelküünte hooldus ja paigaldus Haabneemes. 
Küsi lisa tel 513 2915, Janika.
l Aitan erinevate koduste tööde juures, kus vaja 
meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib. 
Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan köö-
gimööblit koos tehnikaga, kinnitan kardinapuud 
ja riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman pika-
ajalist kogemust (5 a) IKEA mööbli kokku mon-
teerimisel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja lepime 
kokku. Tel 5918 2228, Priit.
l Ostame Teie vanu ja antiikseid esemeid. Raha 
kohe kätte! Tel 5697 9164.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075.
l Kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama 
õpetamine, järeleaitamine emakeeles, parandus-
õpe (düsgraafia, düsleksia). Tel 505 9605.
l AS Harjumaa Liinid pakub tööd bussijuhtidele 
liinide algusega Viimsist. Info tel 5558 0667, 
kart.alehodzin@atko.ee.
l Otsime 1,9aastasele lapsele hoidjat. Asukoht 
Haabneeme. Tel 5558 1424.
l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 
1-2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. 
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või rehvid24@on-
line.ee.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, 
kasvumuld, kivisüsi koos transpordiga hea manöö-
verdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni 
Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 2632, mullavedu@
hot.ee.
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
l Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke, vana-
raha, postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja 
trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim. 
l Välisvoodrilaud 19x106/121/146 mm h: al 
4,5–7,5 €/m2; sisevoodrilaud 12x96/120 mm h: 
al 4–6,4 €/m2; põrandalaud 28x120/145 mm ja 
33x145/195 mm h: al 7–13,5 €/m2; tuulekastilaud 
18x95/120/145 mm h: al 4–6,5 €/m2; roov 50x50 
mm h: 190 €/tm; voodrilaudade tööstuslik värvi-
mine h: 1,4 €/m2 krunt 1,8 €/m2 värv. Transpordi-
võimalus. Kontakt 5455 1700, info@voikapuit.ee.
l Otsin kitarriõpetajat 12aastasele tüdrukule. 
Individuaalsed tunnid Viimsis nädalavahetusel. 
Tel 5303 5560.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt tel 507 4178.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 
2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, sihtots-
tarve elamumaa. Hind 5000 eurot. Tel 505 8794; 
e-post martin@baltreal.ee.
l Kvalifitseeritud 3. kat. pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii ja teostuse akt. Tel 501 5320. 
Lisainfo aadressil info@warmness.ee.

l Ostame suvila otse omanikult Haabneeme või 
Pringi külas, Vähemalt 70 m2 + maad 1000 m2. 
Soovi korral vastu anda 2toaline korter Pelgulin-
nas. Tel 5567 3105. 
l Pakun kvaliteetset ja hea hinnaga veoteenust 
eraisikutele ja ettevõtetele. Ka õhtuti ja nädalalõ-
pud. Kaubaruumi mõõdud: pikkus 3,8 m, laius 1,9 
m ja kõrgus 2,1 m. Asun Viimsis. Helista ja teeme 
ära. Tel 5307 0849.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage tel 5625 1195 (kella 9-19ni), Tiiu.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Karvahooldus koertele. Pesu, kuivatus, pügami-
ne, trimmimine, takkude eemaldamine, põhjalik 
kammimine, näituseks ettevalmistus. Šnautserite, 
West Highland terjerite trimmimine ka näituseks. 
Kõrvade puhastus, küünte lõikus, massaaž. Ooda-
tud on kõik koerad – suured ja väikesed! www.re-
bekapood.ee, tel 5650 1738, e-mail rebekapood@
koertehooldus.ee. Leia meid ka Facebookis: Rebe-
ka Lemmikloomapood. Asume Tallinnas, Kibuvitsa 
23, Kristiine Keskuse vahetus läheduses.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots 
5-25 cm 1,9 €, lepp 30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 
2,5 €, kask 30 cm 2,8 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 
50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda ta-
suta. Tellimine 5198 9070, info@unitedexpo.ee, 
www.unitedexpo.ee.
l Müüa libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillustik-
ku. Kotis 30 kg, 6 €/tk. Tellides 6 kotti või enam 
on kohale toomine tasuta. Tel 509 2936.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 
kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust 
aitab  spordimassaaz lihaseid lõdvestada ja kehal 
kiiremini taastuda. Pärast massaaži pole vaja ku-
hugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaa-
lse lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju teile 
sobival ajal koos massaažilauaga.  Tund aega 20 €. 
Massööri tellimine tel 509 2550 või reedu48@
hotmail.com.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimi-
ne. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigal-
dus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-
kumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
l Pilatese treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo 
www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.
l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, oht-
like puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, põ-
randate vahatamine ja õlitamine. Tel 5638 8994, 
www.puhastused-kpe.com.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee.
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Mummu lastehoid 
võtab vastu 

uusi lapsi vanuses 
1,5  koolieani!

Tulge tutvuma!!!

Avatud E–R k 7.30–18.00. 
Lisainfo: www.mummulasteaed.ee, 

tel 5699 7448
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Maxima Eesti OÜ pakub tööd 
järgmistele ametikohtadele:

VIIMSI Maxima X kaupluses:
- VAHETUSE VANEM
- LETITEENINDAJA

- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
- SAALITÖÖTAJA

MUUGA Maxima X kaupluses:
- VAHETUSE VANEM 

- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
Ettevõte garanteerib:                                    

- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid                          
- tasuta lõunasöögid

- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee.
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole või

saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 623 0690.


