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PÖFFi programm Viimsis >> loe lk 10-11 

Kodu tuleohutuks. Loe lk 5

3. novembril oli vallavalitsuse 
liikmeteks: vallavanem (Alvar Ildi 
asendaja) Christin Liis Krass, abi-
vallavanem (Margus Kruusmägi 
asendaja) Mark-Kennert Vildmaus, 
abivallavanem (Mati Mätliku asen-
daja) Martin Luts, abivallavanem 
(Oliver Liidemanni asendaja) Teet 
Simson, abivallavanem (Margus 
Talsi asendaja) Signe Parts, rahan-
dusameti juhataja (Randar Lohu 
asendaja) Martin Reinok.

Noorsoo- ja haridusameti juha-
tajal Janek Murakal on hea meel, 
et möödunud aastal toimunud 
noorte võimuvahetusest on kuju-
nenud traditsioon. “Noored vs “va-
nad” võimuvahetus tõi kahtlemata 
värskeid tuuli vallamaja koridori-
desse. Töövarjud ja uued valitsu-
se liikmed tõid koolipingist kaasa 
oma nooruslikkuse ning kõik head 
ettepanekud valla parendamiseks 
ning seetõttu olen veendunud, et 

Abivallavanem Signe Parts.

Noorte 
vallavõim 

2016

selline otsekontakt vallavõimu ja 
noorte vahel on kasulik mõlemale 
osapoolele. 

Noortel on hea võimalus õp-
pida midagi uut ning anda edasi 
oma ideed valitsusele ning pak-
kuda välja lahendusi, mille peale 
teised ei pruugi tulla. Vallajuhid 
aga kuulevad Viimsi noorte ideid, 
et üheskoos vallaelu veel enam pa-
rendada,” sõnas Murakas. 

“Lisaks kohaliku omavalitsu-

Noorte vallavalitsus ja tavapärane vallavalitsus. Fotod Liina Rüütel

Abivallavanem Mark-Kennert 
Vildmaus.

Rahandusameti juhataja Martin 
Reinok.

Vallavanem Christin Liis Krass.

Abivallavanem Teet Simson. Abivallavanem Martin Luts.

se terviklikule tundmaõppimisele 
said noored reaalselt mõista, mil-
line on ametnike ja vallavalitsuse 
liikmete igapäevatöö, teada, mil-
lega siin tegeletakse ning kuidas 
toimub vastutuse jaotus,” täiendas 
ametijuht. 

Täpsemalt noorte kogemusest 
vallavalitsuse liikmeks olemisest 
ja noorte ettepanekutest juba järg-
mises Viimsi Teatajas!

Noorsoo- ja haridusamet

Noorsootöö nädala raames andsid vallajuhid 
3. novembril valla juhtimise noortele.

Kelvingi küla 
üldkoosolek
Kelvingi küla üldkoosolek külavanema 
valimiseks toimub 30. novembril kell 
18.00 Kelvingi külakeskuse hoones.

Päevakorras: külavanema aruanne teh-
tud tööst, külavanema valimine, küla aren-
gukava arutelu ja kinnitamine, jooksvad 
küsimused.

Palume valimistoiminguteks kaasa võt-
ta isikut tõendav dokument!

Külavanema kandidaadid registreeri-
takse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 
1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Viimsi vallavalitsus

Tammneeme küla 
üldkoosolek
Tammneeme küla üldkoosolek külava-
nema valimiseks toimub 1. detsembril 
kell 18.30 Randvere Koolis (G. H. Schüd-
löffeli tee 4, Randvere küla).

Päevakorras: külavanema aruanne teh-
tud tööst, külavanema valimine, jooksvad 
küsimused.

Palume valimistoiminguteks kaasa võt-
ta isikut tõendav dokument!

Külavanema kandidaadid registreeri-
takse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 
1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Viimsi vallavalitsus

Muuga küla 
üldkoosolek
Muuga küla üldkoosolek külavanema 
valimiseks toimub 2. detsembril kell 
18.30 Randvere Koolis (G. H. Schüdlöf-
feli tee 4, Randvere küla).

Päevakorras: külavanema aruanne teh-
tud tööst, külavanema valimine, jooksvad 
küsimused.

Palume valimistoiminguteks kaasa võt-
ta isikut tõendav dokument!

Külavanema kandidaadid registreeri-
takse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 
1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Viimsi vallavalitsus

Pärnamäe küla 
koosolek
Pärnamäe küla koosolek toimub 25. 
novembril kell 18.30 Väike Päike las-
teaias (Kraavi tee 1, Pärnamäe küla).

Päevakorras: 2015. aasta kokkuvõte, 
2016. aasta plaanid, jooksvad küsimused.

Lisainfo küla sotsiaalmeediakanalis Face-
bookis Pärnamäe Külaseltsi lehel ja vee-
bis pärnamäeküla.ee. 

Pärnamäe Külaselts
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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. 
Oktoobris ilmub Viimsi Teataja kolmel korral.

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, 
liina.ryytel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 27. novembril.

Tere, Viimsi staadion!
5. novembril avati pidu-
likult Viimsi koolide 5.–9. 
klasside pendelteatejook-
suga kauaoodatud Viimsi 
kergejõustiku- ja jalgpal-
listaadion.

Staadioni avakõne pidas kul-
tuuriminister Indrek Saar, kes 
rõhutas tervisespordi olulisust. 
“Mul on hea meel, et Karulau-
gu tervisespordiradade kõrva-
le on nüüd Viimsisse loodud 
ka staadion, mis tõstab noorte 
huvi spordi – kergejõustiku ja 
jalgpalli – vastu,” sõnas Saar. 

Minister lisas oma kõnes, 
et mida nooremalt spordiga ha-
katakse tegelema, seda tervis-
likum kogukond kasvab. 

Vallavolikogu esimees Mai-
lis Alti sõnul on staadioni val-
mimist oodatud kaua. “Täna-
seks on Viimsi uue staadioni 
valmimist oodanud juba 10 aas-
tat! Siin, teie ees seistes, tun-
dub mulle natuke uskumatu, et 
kuidas me nii kaua ilma selleta 
oleme hakkama saanud. Mä-
letan ise, vanas Viimsi koolis 
käies, kui mugav ja tore oli 
oma kooli staadionil kehalise 
kasvatuse tundides käia, rah-
vastepalli mängida või hoo-
jooksu harjutada. Sel hetkel oli 
Viimsis lausa mitu staadionit, 
kooli ja kolhoosi oma. Suured 
ja olulised, ka üle Harjumaa-
lised võistlused nagu nt Ka-
lurikolhooside spartakjaad sai 
peetud hoopiski Kirovi suurel, 
tähtsal staadionil,” sõnas Alt. 

Eesti Olümpiakomitee kom-
munikatsioonijuht Aivo Nor-
mak rõhutas oma kõnes staa-
dioni kui kogukonna kogune-
misväljaku olulisust, tuues pa-
ralleeli arvutimängudega. “Ol-
les kunagi ammu mänginud 
üht arvutimängu, panin tähele, 
et minu “peategelased” olid 
stressis, väsinud ja loiud. Ehi-
tasin nende väikesesse maail-
ma spordiklubisid, staadioni, 
treeningväljakuid ning “peate-
gelaste” olemus muutus – oldi 
erksamad kui enne. Olen kin-

del, et Viimsi staadioni ehita-
mine toob tulemused ka viim-
silaste terviseharrastustesse,” 
sõnas Normak. 

Avamise põhisündmusest, 
Viimsi koolide 5.–9. klasside 
pendelteatejooksust, võttis osa 
350 last Püünsi, Randvere, Haab-
neeme ja Viimsi koolidest. Tä-
name kõiki õpetajaid ja õpila-
si, kes jooksid staadioni esime-
sel olulisel päeval!

Staadioni avamise õhtuju-
hiks oli Venno Loosaar ning 
staadioni õnnistas sisse EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
õpetaja Mikk Leedjärv.

Staadionist
Staadioni ehitamisel pandi li-
saks kergejõustiku harrastami-
se võimaluste loomisele suurt 
rõhku kaasaegse kunstmuru-
kattega jalgpalliväljaku ehita-
misse, mis vastab mõõtmetelt 
ja kattematerjalilt Eesti Jalg-
palliliidu staadionite hindami-
se kriteeriumites sätestatud 3. 
kategooria nõuetele.

“Uue staadioni kavandami-
sel on olnud mitmeid plaane 
– kas ta peaks olema rahvusva-
heliste võistluste standarditele 
vastav, mis pidi staadion peab 
asuma jne. Kuid kõige tähtsam 

on ikkagi see, et meie staadion 
on eelkõige Viimsi koolide õpi-
laste jaoks. Valla sportlikes hu-
viringides käib kokku pea 2000 
last ja arvestades meie laste juur-
dekasvu, muutub see arv iga-aas-
taselt endiselt,” sõnas Alt. 

Lisaks hakatakse tulevikus 
staadionil kindlasti läbi viima 
erinevaid spordivõistlusi. “Tä-
naseks on valmis staadioni kõi-
ge olulisem osa. Lähiajal on 
kavas ehitada ka staadioni pea-
tribüün koos mitmefunktsio-
naalse spordihalliga, mis la-
hendab staadioni jaoks lisata-
ristu vajadused nagu seda on 

riietusruumid ja inventarihoid-
lad. Samuti rajatakse staadioni 
juurde vajalikud parkimisalad. 
Mõeldud on ka kergejõustiku 
heitealade jaoks spetsiaalse väl-
jaku rajamisele,” täiendas Alt. 

Viimsi staadioni omani-
kuks on Viimsi vallavalitsuse 
tütarettevõte Viimsi Haldus, kel-
le juhi Madis Saretoki sõnul 
on staadioni loomise vajadus 
olnud viimsilastele teada juba 
aastaid. “Viimsi Kooli üsna 
kauaaegse hoolekogu liikme-
na on karjuv vajadus staadioni 
ehitamiseks minu jaoks ammu-
ilma selge. Ja kuigi, väljendu-

des veidi piibellikult: alguses 
oli sõna..., sai ikkagi tõsiasjaks 
see, et staadioni vajadusest rää-
kimine, selgitamine ja nõudmi-
ne ei viinud ega viinud aastaid
tulemuseni. Ikka ja jälle leiti, 
et midagi muud on tähtsam,” 
sõnas Saretok. 

Madis Saretoki sõnul oli 
staadioni ehitamine üks tema 
soov valla volikogusse kandi-
deerimisel. “Leppisime 2013. 
aastal mitmete hoolekogu liik-
metega kokku, et eesmärgi ni-
mel tuleb ise kätte võtta ja kan-
dideerida vallavolikokku sel-
leks, et saada ise otsustajaks 
kogukonna elus. Mul on hea 
meel, et meil läks see korda! 
Siinkohal tänan oma võitlus-
kaaslasi Mati Mätlikut kui pea-
mist staadioni ehitusega seo-
tud vallaisa, aga samuti Kris-
tina Kamsi, Aarne Jõgimaad, 
Katre Elias-Taali ja paljusid 
teisi, kes andsid endast panu-
se selle suure ja viimsilastele 
väga olulise rajatise teokssaa-
misel,” täiendas Saretok.

Volikogu esimees Mailis Alt 
tänas oma kõnes kogenud ja 
asjatundlike ehitajaid Lemmin-
käinen Eesti ASist, projekteerijaid 
OÜ Viimsi Arenduskeskusest, 
Klotoi OÜd ning ehitusjärel-
valve teostajat Ösel Consulting
OÜd, abivallavanem Mati Mät-
likku, sporditöö koordinaatorit 
Remo Merimaad ja kõiki teisi, 
kes nõu ja jõuga aitasid staa-
dioni rajamisprotsessis kaasa. 

Tänavu 19. veebruaril kuu-
lutas Viimsi vallavalitsus välja 
kergejõustiku- ja jalgpallistaa-
dioni projekteerimis- ja ehi-
tushanke, millele laekus kolm 
pakkumist. Edukaks pakkujaks 
osutus Lemminkäinen Eesti AS, 
kes tegi kõigile nõuetele vasta-
va pakkumise kõige madalama 
maksumusega, summas 1 304 
175 eurot (lisandub käibemaks). 
Staadioni ehitusega alustati 18. 
mail ning sõlmitud hankelepin-
gu täitmise tähtajaks oli 23. det-
sember 2015.

Viimsi Teataja

Noorsootöö nädala raames 
valmistasid enam kui 
1850 inimest helkureid, 
et viimsilased jõuaksid 
turvaliselt koju lähedaste 
juurde. 

Kui möödunud aastal “kaunis-
tasid” vallavalitsuse ja huvi-
keskuse töötajad ning piir-
kondlikud politseinikud valla-
valitsuse ümbruse puud ja põõ-
sad Viimsi valla helkuritega, 
et elanikud jõuaksid turvaliselt 
koju, siis tänavu otsustati hel-
kuripuu projekti laiendada, pak-
kudes võimaluse ise helkureid 
meisterdada ning hiljem ühes-
koos puudele riputada. 

2.–6. novembril meisterda-
sid pea 1850 huvilist helkureid, 
et pöörata tähelepanu liiklus-
turvalisuse olulisusele. Helku-

Turvalist kojujõudmist!

rite meisterdamisse olid kaasa-
tud 1.–6. klasside õpilased Viim-
si, Püünsi, Randvere ja Haab-
neeme koolist, koolieelsete rüh-
made lasteaialapsed MLA Viim-

si Lasteaedadest, Randvere ja 
Viimsi noortekeskusi külasta-
nud noored, Viimsi piirkondli-
kud politseinikud, Viimsi Päe-
vakeskuse külastajad, Prangli 

saare elanikud, Viimsi Huvi-
keskuse töötajad ja vallavalit-
suse teenistujad. 

Lisaks isevalmistatud hel-
kuritele riputati puudele ka Viim-
si valla logoga helkurid. Ühes-
koos riputati 6. novembril hel-
kurid Viimsi valla puudele. 

Helkuripuu 2015 projekti 
toetas kvaliteetse helkuripaela-
ga Viimsi ettevõte Coats Eesti 
OÜ ning kõige muu vajaliku soe-
tamisega Viimsi vallavalitsus. 

Suur tänu Viimsi Huvikes-
kuse ning Isemoodi Isetegijate 
Loovustoa partnerid: Viimsi 
Kool, Püünsi Kool, Randvere 
Kool, Haabneeme Kool, MLA 
Viimsi Lasteaiad, Viimsi ja Rand-
vere noortekeskused, Prangli
Rahvamaja, Prangli Kool ja 
Viimsi Päevakeskus. 

Viimsi vallavalitsus

Viimsi staadioni avamise 
pilte vaata Viimsi valla 
sotsiaalmeediast 
www.fb.com/ViimsiVald.

Aitäh kõigile, kes tulid staadion avamisele!

Staadioni linti lõikasid Lemminkäinen OÜ projektijuht Priit 
Kuldsaar, OÜ Viimsi Arenduskeskuse juht Haldo Oravas, Viimsi 
vallavolikogu esimees Mailis Alt, kultuuriminister Indrek Saar ja 
Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht Aivo Normak.

Staadioni avamisel pakuti 
kõigile soovijatele torti ning 
ürituse lõpetas ilutulestik.

Palju õnne kõigile võitjatele ja 
aitäh kõigile pendelteatejooksul 
osalenud noortele!

Lisaks riputati puudele ka 
Viimsi valla helkureid.

Helkurite valmistamine 
Haabneeme koolis.

Randvere Noortekeskuse 
helkurivalmistamise huvilised.
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Oktoobrikuu istungil võt-
tis Viimsi vallavolikogu 
ühehäälselt vastu mää-
ruse “Viimsi valla noorte 
toetamise ja tunnustami-
se tingimused ja kord“. 

Mõte taolise korra loomiseks 
tuli Viimsi elanike poolt kaasa-
va eelarve raames, noortele anti 
võimalus eelnõu koostamises 
osaleda ning aktiivselt kaasa 
rääkida ning ideid esitada. Hea 
meel on tõdeda, et tänaseks on 
ettepanek teoks saanud.  

Antud määrus lubab toeta-
da ja tunnustada kõiki Viim-
si valla noori vanuses 7–26. 
Noorte toetamiseks ja tunnus-
tamiseks on valla eelarves ette 
nähtud kuni 20 000 eurot. Otsu-
se noorte toetamise ja tunnus-
tamise kohta teeb vallavalitsu-
se poolt moodustatud komis-

Noored on meie tulevik!

jon, kuhu kuulub noortevoli-
kogu esindaja, õpilasesinduste 
esindaja, noortekeskuse esin-
daja ning kaks vallavalitsuse 
esindajat. 

Usume, et antud kord on 
suurepärane võimalus varase-
mast veelgi rohkem märgata 

Detailplaneeringud
27.11–11.12.2015 tööpäevadel kell 8.30–17.00 

(esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 

16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 

avalikul väljapanekul alljärgnevad detailpla-

neeringud:

1. Haabneeme alevikus, Karulaugu tee 13 

ja osaliselt Karulaugu tee 15 detailplaneering. 

Planeeringuala suurus on 1,2 ha ja see hõlmab 

kinnistuid Karulaugu tee 13 (89001:010:3721) ja 

osaliselt Karulaugu tee 15 (89001:010:3722). Pla-

neeringuala piirneb põhjast ja idast Karulaugu 

teega, lõunast kinnistuga Karulaugu tee 11, kus 

asub pallimängude plats ning läänest piirneb ehi-

tatava kergejõustiku välistaadioniga.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskes-

kus OÜ projekt nr 16-15) moodustatakse üks 

12 379 m2 suurune ärimaa (60%) ja kultuuri- ja 

spordiasutuse maa (40%) kasutamise sihtotstar-

bega krunt ning määratakse krundi ehitusõigus 

ühe kahekorruselise spordihoone ja kahe väli-

tenniseväljaku ehitamiseks, suurima lubatud ehi-

tusaluse pindalaga kokku 8100 m2. Spordihoone 

suurim lubatud absoluutkõrgus on 24,50 meetrit, 

lubatud on ka üks maa-alune korrus.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-

malik tutvuda ka Viimsi Kooli raamatukogus.

2. Püünsi külas, Viigi 1 ja Viigi 2 maaüksus-

te detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on 13 320 m2 ja see 

hõlmab kinnistuid Viigi 1 (89001:003:2910), Viigi 2 

(89001:003:1086) ja osaliselt Püünsi tee (89001:

001:0292). Planeeritavast alast ühe kolmandiku 

moodustab veekogude alune maa, tegu on osa-

ga Viimsi ainsast looduslikust järvest – Viikjärvest. 

Planeeritava ala maismaa osa paikneb kahel pool 

Tormilinnu teed (kinnistus nimega Püünsi tee) ja 

külgneb läänest Rohuneeme teega. Elamukrunti-

deks planeeritav maa-ala on hoonestuseta ja ka 

valdavalt kõrghaljastuseta looduslik rohumaa.

Detailplaneeringuga (WinWinPartner OÜ töö 

nr D-35) moodustatakse kolm üksikelamukrunti 

(kaks krunti suurustega 1500 m2, üks 1924 m2), 

üks 119 m2 suurune transpordimaa krunt ja üks 

8400 m2 suurune üldmaa krunt ning määratak-

se elamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise 

üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks 

kruntidel pos nr 2 ja pos nr 3, suurima lubatud ehi-

tusaluse pindalaga 300 m2 ja põhihoone kõrgu-

sega 8,5 meetrit (abihoonel 5,0 meetrit). Krundil 

pos nr 1 on lubatud ehitada üks ühekorruseline 

üksikelamu, kõrgusega kuni 6,0 meetrit ja üks 

abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit), suurim 

lubatud ehitusalune pindala on 200 m2.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega 

võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.viim-

sivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud korral-

duse “Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli 

detailplaneeringu algatamine, lähteülesande 

kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamata jätmine“ (15.09.2015 

korraldus nr 1483. Planeeritava ala suurus on 

1,67 ha, see asub Rohuneeme külas Kalmistu tee 

ja mere vahelisel alal, paikneb risti rannajoone-

ga, samas mereni ei ulatu. Maatükk on kirde-ede-

lasuunaline pikaksvenitatud üksus, mille pikkus 

on orienteeruvalt 350 meetrit, laius Kalmistu tee 

poolses otsas 37 meetrit, merepoolses otsas 67 

meetrit. Planeeritava ala ärimaaks määratav osa 

piirneb läänest elamukrundiga Suur-Ringtee 43 

ja looduslikuks maaks määratava krundi osa kin-

nistuga Uus-Oti, põhjast kinnistuga Kivineeme, 

idast kinnistutega Otti-II ja Ees-Oti.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on pla-

neeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi 

hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse mää-

ramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha mää-

ramine, teedevõrgu ja liikluskorralduse määra-

mine,  ehitiste ehituslike tingimuste määramine, 

ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingi-

muste määramine, haljastuse ja heakorrastuse 

põhimõtete määramine, kujade määramine, ku-

ritegevuse riski vähendavate tingimuste määra-

mine, keskkonnatingimusi tagavate nõuete sead-

mine ja servituutide seadmine.).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad 

detailplaneeringute kehtestamise korraldused:

1. Pringi külas, kinnistute Kimsi põik 3, 

Kimsi põik 5, Kimsi põik 7, Kimsi põik 9 ja 

Kimsi põik L1 detailplaneeringu kehtestami-

ne (22.09.2015 korraldus nr 1514). Detailpla-

neeringuga (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14009) 

moodustatakse üks üksikelamukrunt (6746 m2), 

üks sadama maa krunt (8378 m2), üks loodusli-

ku maa kasutusotstarbega krunt (1546 m2) ja üks 

tee ja tänava maa krunt (1086 m2) ning mää-

ratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksik-

elamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud 

ehitusaluse pindalaga 1000 m2 (maapealne) ja 

1200 m2 (üksikelamu maa-alune osa). Üksikela-

mu suurim lubatud maapealne kõrgus on 8,5 

meetrit (lubatud kaks korrust), abihoonel 5,0 

meetrit (lubatud üks korrus). Sadamahoone suu-

rim lubatud ehitusalune pindala nii maapealsel 

kui ka maa-alusel osal on 200 m2, hoone suurim 

lubatud kõrgus ümbritsevast maapinnast on 7,5 

meetrit. Sadamahoonele on lubatud ehitada kaks 

maapealset korrust.

2. Prangli saarel, Lääneotsa külas, kinnis-

tu Mölgisilla detailplaneeringu kehtestamine 

(27.10.2015 korraldus nr 1648). Detailplanee-

ringuga (Viimsi Valla Arenduskeskuse projekt nr 

12-11) moodustatakse kaks sadama maa kasu-

tamise sihtotstarbega krunti (pos nr 1 – 3697 m2 

ja  pos nr 2 – 953 m2) ning määratakse krundi pos 

nr 1 ehitusõigus ühe sadamahoone ja ühe paa-

dikuuri ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 

pindalaga 300 m2. Sadamahoone suurim lubatud 

kõrgus on 9,0 meetrit (kolm korrust), paadikuu-

ril 5,0 meetrit (üks korrus). Kinnistuga Mölgillla on 

kavas liita krundi pos nr 1 koosseisu planeeritud lai-

nemurdja ja muul, krundile pos nr 2 on planeeritud 

lainemurdja, mille alune maa on kavas liita munitsi-

paalomandis oleva kinnistuga Mölgisadama.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi val-

lamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Randvere Kool ootab oma meeskonda 

uusi õpetajaid.
1. Klassiõpetaja 3. klassile
2. Eripedagoog, HEV õpilaste klassiõpetaja
3. Kehalise kasvatuse õpetaja
Kandidaadil palume esitada järgmised dokumendid:
• elulookirjeldus; 
• koopiad dokumentidest, mis tõendavad kandidaadi vastavust kvalifikatsiooni-
nõuetele (haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrus nr 30 Direktori, õppealaju-
hataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded). 

Kandideerimisavaldus koos nõutavate dokumentidega saata hiljemalt esmaspäe-
val, 30. novembril e-posti aadressile leelo@randverekool.edu.ee.
Randvere Kool on kaasav õppijakeskne kogukonnakool, kus õppimine teeb õnne-
likuks!

ja väärtustada Viimsi valla ak-
tiivseid ja tublisid noori, üks-
kõik mis valdkonnas noored 
siis tegusad on. Olgu tegemist 
tubli muusiku, kunstniku, sport-
lase, näitleja, andeka õpilase, ak-
tiivse vabatahtliku või entusiast-
liku eestvedajaga… piire ei ole. 

Noored oskavad kindlasti 
näha ja märgata ning enda kõr-
valt leida neid, keda tunnusta-
da ja premeerida. 

Taotlusi komisjonile või-
vad esitada kõik soovijad, nii 
eraisikud kui ka organisatsioo-
nid. Toetust antakse nii üksi-
kule noorele kui ka noorte-
grupile, tähtis on ettepanekut 
põhjendada, miks rahalist tun-
nustust või toetust vääritakse. 
Taotlusevorm on leitav Viimsi 
valla kodulehel hariduse või 
noorsootöö rubriigi alt. Kõik 
täidetud taotlused tuleb saata 
e-posti aadressile haridus@
viimsivv.ee. 

Olge palun aktiivsed, mär-
gake ettevõtlike, julgeid, hak-
kajaid noori ning aidake meil 
neid tunnustada!

Mailis Alt

Lasteraamatu 
esitlus Viimsi 
Keskuses
Apollodesse jõuab peagi müüki And-
rus Kivirähki uus fantaasiarikas laste-
raamat “Oskar ja asjad“. Ootame Sind 
eksklusiivsele esitlusele 15. novembril 
kell 14 Viimsi Keskuse Apollosse. Raa-
matuesitlus ja arutelu toimub kohvi-
kus Mademoiselle, Andrus Kivirähk 
jagab autogramme Apollos. Esitluse 
päeval on raamatut võimalik soetada 
10% tavahinnast soodsamalt.

Viimsi Keskus

Huvialakoolides 
õppimisvõima-
lused laienevad
6. novembril sõlmisid Tallinna linn ja Viimsi vald 
lepingu vastastiku huvialakoolide koolitusku-
lude katmiseks. See võimaldab alates käesole-
vast õppeaastast Viimsi vallas elavatel lastel ja 
noortel õppida Tallinna linna munitsipaalhuvi-
alakoolides. 

Viimsi vallas on munitsipaalhuvialakoolides õppimise 
võimalused piiratud koolide väiksuse tõttu. Viimsi Muu-
sikakoolis on sel õppeaastal 190 õpilast ja Viimsi Kunsti-
koolis 140 õpilast, mis on Viimsi üldhariduskoolis käivate 
õpilaste arvust vaid 15 protsenti. Viimsi vallas õppivaid 
registrijärgseid üldhariduskoolide õpilasi on 2200, lisaks 
üle 500 lapse õpib veel Tallinna linna erinevates üldha-
riduskoolides. Tihti on laste huvialakooli valik seotud 
õppimisega Tallinna üldhariduskoolis, kus on logistiliselt 
otstarbekam käia ka huvialakoolis. Eelnevast tulenevalt 
on igati põhjendatud anda Viimsi valla registris olevatele 
elanikele võimalus kasutada Tallinna linna huvialakooli-
de mitmekesiseid võimalusi Viimsi noorte arendamiseks. 
Samas on ka Tallinna linn võtnud antud lepinguga kohus-
tuse koolituskulude katmiseks oma registrijärgsete elanike 
õppimise korral Viimsi valla munitsipaalhuvialakoolides. 

Sel õppeaastal on Viimsi 21 õpilast õppimas Tallinna 
Muusikakoolis, Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusika-
koolis ja Kunstimajas ning Tallinna Kunstikoolis. Viimsi 
Muusikakoolis ja Viimsi Kunstikoolis õpib kokku 38 Tal-
linna registrijärgset elanikku. Viimsi vald maksab Tallinna 
linnale ühe õpilase koolituskuludeks keskmiselt 142,27 
eurot kuus ja 1280,44 eurot õppeaastas. Tallinna linn mak-
sab Viimsi vallale  ühe õpilase eest vastavalt 112,66 eurot 
kuus ja 1013,98 õppeaastas. Arvestades käesoleva õppe-
aasta koolituskulude arvestuslike kulusid tuleb tasaarvel-
duse tulemusena Tallinna linnal Viimsi vallale tasuda ca 
11 000 eurot. 

Margus Talsi
abivallavanem

Noorte tunnustamine on oluline! Foto Matton
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Viimsi valla talihoolde 
periood algab 16. no-
vembril 2015 ning lõpeb 
15. aprillil 2016. 

Võrreldes varasemaga on uue 
hooldeperioodiga tõstetud täht-
samatel teelõikudel seisundita-
semeid (Aiandi tee, Pärnamäe 
tee, Lubja tee, Ravi tee ja Nel-
gi tee), mis näeb ette tihedamat 
sahkamist ja soolatamist. Samu-
ti on juurde lisandunud hool-
datavaid kõnniteid. 

Teid hooldame vastavalt le-
pingus kehtestatud teede sei-
sunditasemetele, milleks Viim-
sis on külateedel peamiselt 2. 
seisunditase, põhiteedel 3. sei-
sunditase ning tõusudel ja suu-
rema liiklusega lõikudel 4. sei-
sunditase. Jalg- ja jalgrattatee-
del on kehtestatud üldiselt 3. sei-
sunditase, kus libedusetõrjeks 
kasutatakse graniitkillustikku.

Talihoole sõiduteedel 
ning nõuded hooldele
Heidame põhjaliku pilgu tali-
hooldetööde ettevalmistusele ja 
töödele seatud nõuetele. Tali-
hoolde alguseks peab hooldaja 
varustama oma baasi piisava ko-
guse soola ning puistematerja-
lidega. Materjalide kohta esi-
tatakse vallavalitsusele ülevaa-
tamiseks vastavussertifikaadid, 
mis on kooskõlas kehtiva sea-
dusandluse ja normidega. Hool-
daja peab sügisel eemaldama 
teemaalt sahkamist takistavad 
võõrkehad (sh kivid, istikud). 
Teedele, kus puuduvad tähis-
postid, tuleb paigaldada mar-
kiirid tee kulgemist iseloomus-
tavatesse kohtadesse. Markii-
rid tuleb varustada 5 cm laiu-
se helkuriga. Tähistamisega peab 
olema tagatud igal ajahetkel tee 
asukoht liiklejale. Talihoolde 
esimesel päeval esitleb hool-
daja oma tehnika ülevaatami-
seks ning hooldemeeskonnale 
korraldatakse infopäev. Pärast 
seda algab igapäevane hoolde-
töö.

Lumetõrje teostamisel (sh 
lörtsi eemaldamisel) tuleb hool-
dajal tagada tänavate sõidutee-
del sahkamine maksimaalse või-
maliku ulatusega. Lumevallid 
tuleb sahata piisava lumeval-
litus ala olemasolul äärekivini, 
piisava lumevallitusala puudu-
misel maksimaalsele võimali-
kule kaugusele, tagamaks sõi-
duradade ja parkimiskohtade 
ettenähtud laiused. Juhul, kui 
eeltoodud tingimused ei ole 
täidetud, tuleb hooldajal asuda 
koheselt pärast sahkamise lõp-
pu vallide koondamisele grei-
deri vms masinaga või teisal-
damisele või ümberpaigutami-
sele lumerootori või laaduriga 
objekti piires või selle vahetus 
läheduses. Peale tehtava koon-
damise, teisaldamise või lu-
meveo tööde lõpetamist peab 
lumevallide alune ala olema 
viidud vastavusse seisundita-
seme nõuetega ja kuni seisun-
ditaseme nõuetega vastavusse 
viimiseni, tähistatud vastavate 
liikluskorraldusvahenditega. 

Ülevaade talihooldest valla teedel

Ristteele vaalutatud lumi tuleb 
eemaldada vaalutamise järg-
selt 30 minuti jooksul, et mitte 
takistada sõidukite pääsu kõr-
valteelt peateele. Lumevalli kõr-
gus enne ja pärast ristteed või 
ülekäigurada ei tohi olla kõr-
gem kui 0,5 meetrit 5 meetri 
ulatuses. Tähistamata ülekäigu-
radadega ristmikel ei tohi lu-
mevalli kõrgus olla kõrgem 
kui 0,7 meetrit 10 meetri ula-
tuses enne ja pärast ristmikku. 
Lund ei tohi lükata ega vaaluta-
da sõiduteelt ühissõidukite pea-
tuste taskutesse, ootealadele ega 
peatuste rentsliservadesse. 

Teelõikudel, mis piirnevad 
jalgteede või jalg- ja jalgratta-
teega, tuleb lumetõrjet teostada 
viisil, et oleks välistatud lume 
ja lörtsi paiskumine jalg- ja 
jalgrattateele ning jalgteedele, 
kui need on eelnevalt puhasta-
tud. Lund ei tohi kuhjata kõn-
niteele selliselt, et see takistab 
jalakäijate liiklemist. Jalakäi-
jatele tuleb jätta vähemalt 1,1 

m käimisruumi. Kõnnitee lume 
võib lume väljaveo paremaks 
organiseerimiseks vaalutada lu-
me väljaveoni rentslisse (v.a 
ühissõidukite peatuste taskute 
rentsliservadesse) selliselt, et 
see ei takista jalakäijate ja sõi-
dukite liiklemist. Sellisel juhul 
tuleb lumi ära vedada järgneva 
öö jooksul (sel puhul ei ole va-
jalik eraldi liikluskorraldusva-
henditega lumevalli tähistada). 
Jalakäijate ülekäigukohtades 
peab olema teostatud lume- ja 
libedusetõrje ning ligipääs üle-
käigurajale peab olema puhas-
tatud kogu ülekäiguraja laiuses 
vähemalt 2 meetrit või sinna 
suunduva kõnnitee või jalgrat-
ta ja jalgtee laiuses.

Hooldaja on kohustatud lu-
me või lumesegu ära vedama 
tavahoolde koosseisus hiljemalt 
sajujärgsel ööl järgmistel juh-
tudel: ühissõidukite peatuste 
ootealadelt; juhul, kui lumeval-
lid piiravad ohutuks liiklemi-
seks vajalikku nähtavust; ju-

hul, kui ei ole tagatud piisavalt 
suur käimisruum jalakäijatele;  
juhul, kui kõnni- või jalgratta-
teedele on lume ja jää sulami-
sel tekkinud lumesegu; kõiki-
delt treppidelt.

Juhul, kui hooldataval teel 
asuvad sõidukite parkimisko-
had, peab olema tagatud parki-
miskohtade kasutamisvõima-
lus ning pääs kõnniteele. Tee-
del, kus ühel pool teed on hoo-
ned või kõnniteed ning teisel 
pool teepeenar, hoonestamata 
kinnistu või haljasmaa, tuleb 
vältida lume vaalutamist hoo-
nestatud või kõnniteedega ala 
poolele.

Hooldaja võib kasutada li-
bedusetõrjel tardkivi materja-
le. Koos lumetõrjega tuleb lä-
bi viia ka karestamine. Sõidu-
teede ja parklate teepinna ta-
sandamiseks ning lume või jää-
kihi paksuse vähendamiseks 
2. ja 3. teeseisundi taset nõud-
vatel sõiduteedel, parklates, me-
haaniliselt puhastatavatel kõn-
niteedel ning jalgratta- ja jalg-
teedel tuleb kasutada teepinna 
haardeteguri suurendamiseks me-
haanilist karestamist, v.a kui 
see ei ole tehnoloogiliselt või-
malik või kui samaväärne tu-
lemus on võimalik saavutada 
muude vahenditega. Kui kii-
lasjää tekke või selle tekkimise 
ohu korral ei anna mehaaniline 
karestamine nõutud karedust, 
tuleb teha libedusetõrjet kõigil 
teedel. Lumesulamise perioo-
dil ei tohi vesi seista sõidutee 
kattel ja teepeenral. Vee ära-
voolu takistavad lumevallid ja 
jää tuleb teepeenardelt eemal-
dada, et vesi imbuks muldke-
hasse. Samuti peavad olema 
puhastatud lumest ja jääst rest-
kaevude luugid, ka ummistu-
nud truubid ja mahasõidutruu-
bid tuleb avada viivitamatult. 

Tõusudel- ja/ või muudes 
ohtlikes kohtades tuleb libe-
dusetõrje teostada mitte hiljem 

kui 20 minuti jooksul, arvates 
lumesaju algusest või libeduse 
tekkest. Tõusudel peab lume-
saju tingimustes olema sõidu-
tee teekate lume- ja jäävaba 
sõiduradade laiuses, libeduse-
tõrje tuleb teostada kogu tõusu 
ulatuses, vältimaks libeduse te-
ket kogu lumesaju jooksul. 

Liiklusmärgid ja viidad pea-
vad olema puhastatud lumest 
ja jääst. Kaitsepiirded, trepid, 
käsipuud, ohutuspiirded pea-
vad olema puhastatud nii, et 
nad on nähtavad nii sõidutee 
poolt kui ka jalg- ja jalgrattatee 
ning kõnnitee poolt.

Jalg- ja jalgrattateede 
ning jalgteede hoole 
ning nõuded kergliik-
lusteedele
Hooldajal on kohustus prog-
nooside alusel teostada libedu-
se ennetamine ja libeduse tek-
kimisel lume ja/või libeduse-
tõrje vastavalt hooldetsükli aja-
le. Hooldaja peab talvisel pe-
rioodil lume puudumisel (sõi-
dutee rentsel lume- ja jäävaba) 
ning sõltuvalt ilmastikutingi-
mustest teostama vähemalt 1 
(üks) kord kuus Haabneeme ja 
Viimsi alevike tänavatel kor-
rastustöid imuritega või mii-
nustemperatuuridel kuivkogu-
mist võimaldavate seadmete-
ga, tagades pühkmete ja puis-
tematerjali äraveo.

Kitsastel teemaadel on teehooldajal tublisti tööd, et lumi ära mahutada. Foto Harri Lugu

TEEHOOLDE PIIRKONNAD
Viimsi vald on jagatud 11 hooldepiirkonnaks:
l Viimsi aleviku piirkond – alltöövõtja Tuurmaa OÜ, hooldel ra-
kendatav tehnika: sahaga rataskopp;
l Haabneeme piirkond – alltöövõtja Tuurmaa OÜ, hooldel ra-
kendatav tehnika: sahaga rataskopp;
l Püünsi, Pringi ja Rohuneeme piirkond – Teede REV-2 AS, hool-
del rakendatav tehnika: sahaga unimog;
l Kelvingi, Leppneeme ja Tammneeme piirkond – alltöövõtja Ma-
ket OÜ, hooldel rakendatav tehnika: sahaga rataskopp+bobcat;  
l Randvere küla piirkond – alltöövõtja Arterega OÜ, hooldel ra-
kendatav tehnika: sahaga traktor;
l Muuga, Laiaküla ja Äigrumäe piirkond – alltöövõtja Linnahool-
duse OÜ, hooldel rakendatav tehnika: sahaga rataskopp, saha-
ga meeskonnaauto;
l Lubja piirkond – Teede REV-2 AS, hooldel rakendatav tehnika: 
teehöövel;
l Kergliiklusteed – Teede REV-2 AS, hooldel rakendatav tehnika: 
auto saha ja puisturiga; 
l Valla põhiteed – alltöövõtja Üle OÜ, hooldel rakendatav tehni-
ka: raskeveok saha ja puisturiga;
l Bussipeatused – alltöövõtja Haljastus Plus OÜ, hooldel raken-
datav tehnika: brigaad ja ATV;
l Prangli saar – alltöövõtja Prangli Saarte Selts MTÜ, hooldel ra-
kendatav teknika: maastur sahaga.

l Valla teehooldaja 
AS Teede REV-2, teemeistri 
tel 5301 5855, e-post viim-
sivald@trev2.ee
l Riigimaanteede hooldaja 
OÜ Üle, tel 5558 0240, 
e-post hoole@yle.ee

Vabandame!
Teavitame, et 30.10.2015 Viimsi Teataja  esilehel Vallavo-
likogu õigusaktide artikli viimases lõigus – EELNÕU LÄBIS 
ESIMESE LUGEMISE – esines eksitav info.

Paberväljaandes on eksitud faktiga seoses hääletamisega 
maksumäära tõstmises.

Paberväljaandes on kirjas, et volikogu istungil andsid oma 
poolthääle kõik volikogu istungil osalenud, ent faktide hilise-
mal kontrollimisel selgus, et antud küsimuses ei olnud volikogu 
liikmed ühel nõul. Kahjuks oli eksimuse ilmnemisel leht juba 
trükitud. Eksimus on parandatud Viimsi Teataja veebiversioonis.

Viimsi Teataja

Treppide seisund peab vas-
tama 3. seisunditasemega kõn-
nitee nõuetele (libedusetõrje, lu-
me ja lörtsi eemaldamine). Üle-
käiguradade, ühistranspordipea-
tuste ootealade, kõnni- ja jalg-
ratta- või jalgtee ning sildadel 
ja viaduktidel asuvate jalakäi-
gukohtade seisund peab vasta-
ma vähemalt 3. seisunditase-
mega tänava kõnnitee ning jalg- 
ja jalgrattatee nõuetele

Kloriidide kasutamine jalg- 
ja jalgrattateede ning kõnnitee-
de hooldamisel ei ole lubatud. 
Kõnni- ning jalgratta ja jalg-
teedel peab olema teostatud 
lume- ja libedusetõrje, tööde 
teostamisel vältida puistema-
terjali sattumist kõrvalasuvale 
haljasalale. Hooldaja peab kä-
sitsi puhastama trepid, kitsad 
jalgteekujad, vuugid ja restid. 
Trepid tuleb puhastada lumest 
ja teostada libedusetõrje kogu 
trepi laiuses. Hooldaja peab 
vastavalt vajadusele (lume kor-
ral) puhastama bussioote pin-
gid lumest. Koos pingiga tuleb 
puhastada ka pingiesine vähe-
malt 1 meetri laiuselt.

Hoolde järelevalve
Teehoolet kontrollitakse visu-
aalselt ning vajadusel ka pildis-
tamise ja mõõtmise teel. Kont-
rolli käigus avastatud puudu-
sed (näiteks konkreetse teenu-
se osutamata jätmine või tee-
nuse mittevastavus kehtestatud 
nõuetele) fikseeritakse proto-
kolliga, kuhu kantakse muu-
hulgas kontrolli käigus avas-
tatud puudused ja puudustest 
tingitud sanktsioonid ja maha-
arvamised. Vallal on õigus teha 
järelevalve käigus avastatud 
puuduste korral tasust mahaa-
rvamisi kokku kuuteistkümnel 
erineval juhul. Mahaarvamine 
ei ole teehoolde asendamiseks, 
vaid hooldaja kohustub oma 
kulul kõrvaldama protokollis fik-
seeritud puudused 12 tunni jook-
sul, kui protokollis pole märgi-
tud teisiti. Kõik teehoolet teos-
tavad masinad (sh alltöövõtja-
te masinad) on varustatud GPS 
jälgimisseadmetega. 

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist
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Tulekahju on kergem 
ennetada kui kustutada. 
Iga inimene saab palju 
teha, et tema ümbrus 
oleks võimalikult tule-
ohutu.

Tulekahju areneb eluohtlikuks 
minutitega, mistõttu on täh-
tis tegutseda kiirelt ja õigesti. 
Seejuures on oluline, et igaüks 
teaks, kuidas käituda tulekahju 
korral või mida teha selleks, et 
õnnetust ei juhtuks. Anname 
nõu ja pakume käitumisjuhi-
sed, kuidas kahjutuld enneta-
da. Teadlik käitumine on iga 
kodu tuleohutuse alus.

Oluline on järgida tuleohu-
tusnõuded ka väljaspool elu-
ruume, näiteks hoovis grillides 
või õues lõket tehes.

Küttekolded
Igal talvel on kahjuks tuleõn-
netusi, mille on põhjustanud üle-
köetud või järelevalveta jäe-
tud küttekolded. Tulest alguse 
saanud õnnetusi on lihtne en-
netada, kui oskad ohtu hinna-
ta ning märkad probleemseid 
kohti.

Kütteperioodi eel ja ajal 
pea meeles: 

1Sinu kohustus on hoida 
hoone korsten ja tahma-

lõõrid pragudeta ja puhtad.

2 Pliiti, maja- või saunaah-
ju tuleb kütta mõõdukalt. 

Liigkütmine on hoonete süt-
timise üks levinumaid põhju-
seid.

3 Sina vastutad, et su kodu 
elektrijuhtmestik ja elekt-

18 viisi tuleohutuse tagamiseks

riline kodutehnika oleks terved 
ja korras.

4 Suitsuandur aitab sul avas-
tada tulekahju selle algu-

ses.

5 Sa ei tohi jätta kütte- ja 
soojendusseadmeid (plii-

te, ahje, katlaid, soojapuhureid 
jms) järelevalveta.

6 Ära sulata külmunud torus-
tikku lahtise tulega.
Puitküttega püsielamus tu-

leb kütteseadmeid ja lõõre pu-
hastada kaks korda aastas. Hoo-
ajalises elamus peab korstna-
pühkija käima üks kord enne 
kütteperioodi algust. Gaasiküt-

teseadmeid tuleb puhastada üks 
kord aastas. Puhastamissagedus 
peab välistama tahmapõlengu 
ohu.

Ahju peaks kütma kvali-
teetse halupuuga. Kui kütte-
koldesse visatakse halva kva-
liteediga küttematerjale (okas-
puu, pinnud jne), tuleb kütte-
keha tihedamini hooldada.

Küttesüsteemi tohib ehita-
da pottsepp, kellel on kutse-
tunnistus. Selle kehtivust tuleb 
enne töö tellimist kindlasti 
kontrollida kutsekoja kodule-
hel. Pottseppade kontakte on 
võimalik leida lehelt  www.
pottsepad.ee.

Telli korstnapühkija 
varakult
Igal aastal saab paarsada tule-
kahju alguse suitsulõõris sütti-
nud tahmast. Kõik taolised põ-
lengud on võimalik ära hoida 
korstnate ja küttekehade regu-
laarse puhastamise ja hoolda-
misega.

Teavet korstnapühkija tel-
limise kohta saad küsida pääs-
teala infotelefonilt 1524. Korst-

napühkijate kontakte on või-
malik leida ka lehelt www.
korsten.ee. Ühtlasi tuletame meel-
de, et korstnapühkijal peab ole-
ma kutsetunnistus. Selle keh-
tivust tuleb enne töö tellimist 
kindlasti  kontrollida kutsekoja 
kodulehel.

Ühtlasi saad sellest tabelist 
kontrollida, millised töid eri-
neva kutsetunnistusega korst-
napühkijad võivad teostada.

Pärast hooldustöid koostab 
korstnapühkija akti, kus on kir-
jas tehtud tööd ning korstna-
pühkija kutsetunnistuse num-
ber. Nii tellija kui ka korstna-
pühkija kirjutavad aktile alla. 
Õnnetuse korral pead nt kind-
lustushüvitise saamiseks tõen-
dama, et küttekolded olid hool-
datud. Seepärast tuleb akt kind-
lasti säilitada.

Külmal ajal tuleb eriti jäl-
gida katlamajade tuleohutust ja 
korrasolekut. Rikete tõttu võib 
kütteta jääda palju maju. Sellel 
võivad olla väga tõsised taga-
järjed.

Õnnetuste vältimiseks soo-
vitame:

Abiandjate kontaktandmed
l Hädaabinumber 112
l Viimsi valla infotelefon 14 455
l G4S patrull 1911
l Piirkondlik politseinik 6028 855 
l Veebipolitseinikud: andero.sepp@politsei.ee, 
maarja.punak@politsei.ee 

l Ohvriabi telefon 16 106, info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
l Lasteabi telefon 116 111, www.lasteabi.ee
l Kadunud laste infotelefon 116 000, www.116000.ee
l Tugitelefon vägivalda kogenud naistele 1492
l Eluliin 6558 088
l Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
l Päästeala infotelefon 1524
l Elektrilevi rikketelefon 1342
l Laste ombudsmani telefon 6938 404
l Merevalvekeskus 6191 224
l Lastearsti infoliin 1599 (tasuline)
l Perearsti nõuandetelefon 1220
l Mürgistusteabekeskus 16 662

Septembris ja oktoobris 
toimusid Viimsi vallas 
kaks olulist õppust, et 
valmistada valla amet-
nikud ning politsei-, 
päästeameti- ja kiirabi-
töötajad ette võimalikeks 
kriisiolukordadeks. 

Kriisikomisjoni 
lauaõppus
Kas me oleme suurõnnetuseks 
valmis? Kas nii üldse saab kü-
sida? Ilmselt saab, aga kas me 
oleme valmis?  

“Tähelepanu! Palun kogu-
neda vallavalitsuse saali. Ko-
guneb kriisimeeskond.” Selli-
ne teade laekus 24. septembril 
Viimsi valla kriiskomisjoni liik-
mete telefonile. Mis juhtus, kas 
midagi tõsist, oli enamuse ko-

misjoniliikmete esimene reagee-
ring.

Tollel neljapäeval toimus 
Viimsi valla kriiskomisjoni õp-
pus, mille eesmärk oli testida 
valla kriisikomisjoni teadlik-
kust ja oskusi.

Legendi kohaselt toimus va-
ring Viimsi vallas ühe meele-
lahutuskohas. Varingu tulemu-
sena plahvatas gaasikatlamaja, 
mille tagajärjel muutus kogu 
hoone varisemisohtlikuks ning 
paljud inimesed jäid hoonesse 
lõksu. Olukorra lahendamiseks 
kogunes regionaalne kriisiko-
misjon ja Viimsi valla kriisiko-
misjon.

Õppuse tulemusena selgus, 
et valla kriisikomjon ei ole val-
mis reageerima suurõnnetuste-
le. Kriisikomisjon analüüsib õp-

puse käigus saadud kogemust 
ja teeb aktiivset koostööd Pääs-
teameti Põhjakeskuse Kriisire-
guleerimisebürooga ning on järg-
misteks õppusteks rohkem tead-
likumad.

Äkkrünnak koolile
20. oktoobril kell 10.00–13.30 
oli Viimsis ennenägematu hulk 
erinevaid politsei-, päästeame-
ti- ja kiirabisõidukeid. Samuti 
oli näha kahte nn staabibussi. 
Viimsi Koolis toimus politsei, 
päästeameti, kiirabi ja kooli 
suur ühisõppus, mille käigus 
harjutati reageerimist äkkrün-
nakule.  

Õppuse üldjuht, Põhja pre-
fektuuri vanemkomissari Janek 
Laanevälja sõnul mängiti õp-
pusel läbi kõik sündmuse la-

Õppused turvalise Viimsi heaks
hendamise olulised osad. “Õp-
pus keskendus äkkrünnakule, 
kuid sarnased reageerimispõ-
himõtted kehtivad ka teiste po-
litsei ja koostööpartnerite suu-
remat ressurssi nõudvate sünd-
muste lahendamisel. Harjutu-
sega testime infoliikumist, po-
litsei ja partnerasutuste jõudu-
de kaasamist, koostööd kõigi 
osapooltega ning sündmuse la-
hendamise juhtimist,” rääkis 
Laaneväli.

Sarnaseid koostööõppuseid 
teeb politsei regulaarselt kogu 
Eestis. Tallinnas ja Harjumaal 
oli viimane suurem ühisharju-
tus aasta tagasi siseministee-
riumi hoones. 

Mati Mätlik
abivallavanem
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AVASTADES TULEKAHJU
l Helista häirekeskusele 112 ja teata tulekahjust. 
l Teavita lähedal olevaid inimesi. 
l Vajuta tööle tulekahjusignalisatsiooni süsteem, kui see hoo-
nes on.
l Aita ilma ennast ohtu seadmata inimestel ohtlikust kohast 
eemalduda. Tee seda vaid siis, kui nad on ohus.
l Alusta võimaluse korral tule kustutamist käepäraste vahendi-
tega. Ära ennast ohtu sea.
l Mine saabunud päästjate juurde ja räägi, mida tulekahju koh-
ta tead.

HÄIREKESKUSSE (112) HELISTADES ÜTLE
l Mis juhtus? Ütle lühidalt ja selgelt, mis juhtus ja millega. Nii 
saab päästekorraldaja rutem probleemi süveneda. Häirekeskus 
peab teadma, mis täpselt põleb – hoone, sõiduk, prügi, kulu 
vms. Hoone puhul on tähtis, mis korrus on ohus, kas paistab ai-
nult suitsu või ka tuld ja kui suur tuli on.
l Kus juhtus? Ütle võimalikult täpselt õnnetuse aadress. Õn-
netuspaiga reedab harilikult suits. Kui õnnetuse liik, olemus ja 
koht on teada, jõuab kähku kohale just õige abi.
l Kas keegi sai viga või võib olla ohus? Kiirabi päästemees-
konnaga alati välja ei sõida. Ta stardib siis, kui keegi on saanud 
kannatada või on selleks reaalne oht. Tulekahjude puhul tähen-
dab see, et põlengust haaratud piirkonnas viibib või arvatakse 
viibivat inimene. Kui helistaja oskab seda öelda, on maksimaal-
selt tagatud kõige tähtsam – inimelu kaitse.
l Kas põlevas hoones võib olla lisaohte? Lisaohud on gaasi-
balloonid, põlevvedelikud, lõhkeained jms. Sageli on need la-
dustatud pööningutele või kõrvalhoonetesse, nagu garaažid või 
kuurid. Just seal on tuleoht tihti suurem kui eluruumides, sest 
nende alade ohutust ei jälgita sama pingsalt.
l Mis on teataja nimi ja kontakttelefon? Häirekeskuste teh-
nika võimaldab enamiku telefoninumbreid kohe kindlaks teha. 
Siiski küsitakse helistaja kontakti, sest ta võib helistada nt võõ-
ralt numbrilt. Õigele telefonile saab tagasi helistada ja küsida 
lisateavet, näiteks täpsustada aadressi või ligipääsuvõimalusi.

7 Hooldada katlaid ja kütte-
süsteeme ettenähtud ajal, 

kuna maksimaalsetel koormus-
tel töötavad kütteseadmed eel-
davad ideaalset korrasolekut.

8 Kütta katlaid ainult kvali-
teetainega.

9 Jälgida küdevaid katlaid 
külmal ajal tavalisest hool-

samalt.

Hoonetulekahjude 
vältimine
Tuli levib ruttu. Parim kaitse 
tulekahju vastu on tunda tule 
käitumist, teadvustada tuleoh-
tu ja seda ennetada.

Tulekahju vältimiseks: 
Paigalda tubadesse suit-
suandurid.
Kontrolli nende korras-
olekut iga kuu. Vaheta pa-

tareid kord aastas või nende 
tühjenedes. Sellest annab mär-
ku tavatu heli.

Õpi ise ja juhenda pere-
liikmeid, kuidas käituda

tulekahju tekkides ja kuidas sel 
puhul hoonest lahkuda.

Muretse koju esmased tu-
lekustutusvahendid. Õpi

ise ja õpeta pereliikmeid neid ka-
sutama.

Harjuta oma pereliikme-
tega evakueerumist.
Proovi seda teha kinni-
silmi. Tulekahju ajal te-

kib väga palju suitsu. Hea, kui 
pääsetee on pimesi selge.

Hoia end kummargil või 
käpakil. Käsikaudu liiku-

des katsu enne avamist ukse 
temperatuuri. Kuuma ukse taga 
võib olla tulekahju.

Liikudes pea meeles, et 
lae all on alati rohkem

suitsu ja kuumust kui põranda 
lähedal.

Ametiasutustes, teenin-
dusettevõtetes, kaubama-

jades jt avalikes kohtades pea-
vad iga korruse seintel olema 
evakuatsiooniplaanid. Evakuat-
siooniteed peavad olema mär-
gistatud turvavalgustustitega.

Esmased tulekustutusvahen-
did on: pulbertulekustuti, väi-
ke tuletõrjekraan, kast liivaga, 
anum veega, tulekustutusvaip, 
improviseeritud tulekustutusva-
hendid nagu riided, muld jne.

Päästeamet

Tulekahju areneb eluohtlikuks minutitega. Foto Fotolia



6 13. november 2015

1993. aastal avatud Püünsi 
kool tähistas 5. novembril 
22. sünnipäeva.

Noorsootöö nädalasse langes 
Püünsi küla jaoks oluline päev 
– kooli sünnipäev. Väike, kuid 
hubane koolimaja on haridust 
pakkunud tänaseks üle 22 aas-
ta, pakkudes lisaks tavapäras-
tele koolitundidele ka mitme-
külgset mitteformaalharidust. 

Läbi aastate on lapsevane-
mad pidanud Püünsi kooli tu-
gevuseks väikest kogukonda, 
kus kõik tunnevad kõiki ning 
õhkkond on seetõttu rahulik, 
turvaline ja rõõmsameelne. 

Püünsi kool on meie teine 
kodu – nii kirjutas oma kooli 
kohta üks õpilane.

Palju õnne kooliperele!
Viimsi vallavalitsus

Mardid külastasid 
vallamaja
9. novembril külastasid MLA Viimsi Laseteaiad 
Astri maja suured ja väikesed Mardid Viimsi 
vallavalitsust. 

Traditsioonide kohaselt lauldi, küsiti mõistatusi ning edas-
tati vallavalitsuse teenistujatele soove. Muude heade soo-
vide hulgas sooviti Viimsile ka uut vallamaja.

Aitäh kõikidele tublidele õpetajatele ja lapsevanemate-
le, kes pisikesi Marte õpetasid ja juhendasid!

Vaata vahvate Martide laulmist Viimsi valla sotsiaal-
meediast fb.com/ViimsiVald.

Viimsi vallavalitsus

Praegu veel Lavendel 
Spa-ga samas majas Viim-
simarketi nime kandvast 
poest saab peagi Lavendli 
nime kandev kauplus. 

Sellega lõpeb ka tänavu lahva-
tanud nimetüli ning segadus, 
sest siiani kannavad Viimsi 
kaubandusristmikul toidupood 
ja selle kõrval asuv uus kau-
banduskeskus ühesugust nime. 

Kuid nimemuutus pole üks-
nes Viimsi ühe vanema toidu-
peo fassaadimuutus, vaid selle-
ga kaasneb ka sisuline areng, 
mille taga on kaupluse uus oma-
nik ja juhataja Tiiu Saks. 

Tema kaubandusalane ko-
gemus ulatub juba sajandiva-
hetusse, mil Tiiu Saks avas 
Tallinnas kõige esimese öko-
toodete müügile keskendunud 
kaupluse. 2011. aastast tegut-
seb Mahemarketi nime kandev 
kauplus Mustamäe tee alguses 
avaral müügipinnal. Tänavu su-
vel avas Saks Mahemarketi ka 
Pirital endise postkontori ruu-
mides.

“Koostöö Viimsimarketiga 
sai alguse, kui selle omanikud 
pöördusid minu poole koostöö-
ettepanekuga. Nende soov oli 
pakkuda oma suurendatud müü-
gipinnaga kaupluses ka ma-
hekaupu,” selgitab Tiiu Saks. 
Tema sõnul oli selge, et suur 
konkurents Viimsi kaubandu-
ses ei tee kellegi elu lihtsamaks 
ja millegagi oli vaja eristuda. 

Sellele vaatamata sai paari 
kuuga selgeks, et püsimajää-

miseks tuleb teha suuremaid 
muudatusi. “Kuna endised oma-
nikud on selles vallas tegut-
senud juba aastakümneid, siis 
said nad aru, et vaja oleks teist-
moodi mõtlemist ja tegutse-
mist. Endas nad seda potent-
siaali aga ei näinud ja nii saigi 
minust uus juht ja omanik,” 
kirjeldab Tiiu Saks.

Uue omaniku sõnul tähen-
dab muutus, et kaubavalikus 
püütakse üha rohkem täienda-
da oma riiuleid eelkõige koha-
liku toiduga. Eelistatud märk-
sõnad on mahe ja eestimaine. 
Samas inimesed, kes on har-
junud n-ö tavakaupu sellest 
poest ostma, ei pea vähemalt 
esialgu kartma, et nad millest-
ki ilma jäävad, sest sortiment 
esialgu lihtsalt täieneb uute ja 
tervislike toodetega. “Oleme näi-
teks hakanud oma kuulsaid või-
lehttaigna pirukaid valmistama 
ka täisterajahust ja vähendatud 

suhkrusisaldusega,” toob Saks 
näite. 

Endise Viimsimarketi pa-
garit ja kulinaariatooteid tea-
vad kohalikud elanikud juba 
aastaid ja seda peetakse kaup-
luse üheks konkurentsieeliseks.

Tarnijateks saavad poel ole-
ma üha rohkem väikesed ja ko-
halikud tootjad, kes teinekord 
suurde kaubanduskettidesse ei 
pääsegi. 

Teistest Viimsi kauplustest 
eristab uue nimega poodi ka 
Pepekala mereannilett, mis on 
samuti oma värske ja kvaliteet-
se toodangu poolest kohalike 
seas oma klientuuri leidnud.

“Meie visioonis on Lavend-
li pood ostmispaik inimestele, 
kes hindavad eelkõige värskust 
ja kvaliteeti, eelistavad koha-
likku ja keskkonnasõbralikku, 
tervislikku toodangut,” lisab 
Tiiu Saks.

Tiit Efert 

Aitäh, vahvad Mardid! Foto Liina Rüütel

Vanast Viimsimarketist saab 
Lavendli pood

Lavendli poe kaupluse uus omanik ja juhataja Tiiu Saks kiidab poe 
mitmekülgsust. Foto Tiit Efert

Palju õnne, Püünsi kool!

Traditsioonide kohaselt valmistasid lapsed tordid ise.

Kooli sünnipäevatortidel süütas 
küünlad direktor Jekaterina 
Tserepannikova, abivallavanem 
Margus Talsi ning volikogu liige 
ja külavanem Jüri Kruusvee.

3A klassi tort.

1A klassi küpsisetort.

Sai kooki, sai tantsu – oli tõeline sünnipäevapidu pere keskel! Fotod Gea Raadik
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Reaalne kogemus reaalse moonaga
LAHINGLASKMISTEL 
KASUTATUD RELVASTUS
l Automaat AK-4 
l Kuulipilduja MG-3
l Granaadiheidja Carl 
Gustav

30. oktoobrist kuni 
1. novembrini toimus Ida-
Virumaal Sirgalas Rävala 
malevkonna lahinglask-
mine koos Männiku ma-
levkonna ja Lääne male-
va miinipildujatega.

Rävala malevkonna lahinglask-
misi korraldatakse peamiselt 
kaks korda aastas – kevadel ja 
sügisel – eesmärgiga tuletada 
kaitseliitlastele meelde varem 
õpitut ning treenida kaitseliit-
laste valmisolekut kriisiolukor-
raks. 

Reede, 30. oktoobri õhtul 
kogunesid Jägala mõisas mõ-
nikümmend laigulisse riietatud 
kaitseliitlast  Rävala malevkon-
nast ning ajakirjanik Viimsi Tea-
tajast, et ühiselt kontrollida rel-
vad ja varustus ning suunduda 
kolonnis Ida-Virumaale Sirgala 
harjutusväljakule.

Hämaratel õhtutundidel Sir-
galasse jõudes oli ülesandeks 
laagriplatsi loomine – telkide 
püstitamine, õhtusöök, kütte-
puude ettevalmistamine, pat-
rullmeeskondade jaotamine, tel-
gikütmis graafiku koostamine, 
kuivtoidu pakkide jagamine jms 
–, millele järgnes jaoülemate 
koosolek. 

Kaitseliidu telkides taga-
takse magamiseks mugav tem-
peratuur öiste kütmistega. Ol-
les lahinglaskmistel ainus nais-
terahvas ei määranud telgi-
kaaslased mind ei öisesse pat-
rulli ega ka telgikütte valvesse, 
kuigi avaldasin viimaseks ka 
valmisolekut.

Juba varasematest kohtu-
mistest on mulle selgeks teh-
tud, et metsas ei ole meest ega 
naist, on võitlejad. Võitlejate 
energiavarude säilimiseks on 
oluline söök ja jook. Malev-
konnast kaasa võetud veeka-
nistreid täidavad kaitseliitlased 
aktiivselt – suurem veepudel nn 
kaamelikotiga seljas ja väiksem 
rakmetes on paljudele kaitse-
liitlastele saanud juba tavapä-
raseks. Põhitoit antakse kõigile 
võitlejatele Kaitseliidu poolt – 
kuivtoidupakk 24 tunniks. 

Harjutamine 
Laupäev, kell 6.45 – laagriplatsi 
kõige kaugemas telgis on küt-
tekoldes tuli olnud pea terve 
öö ning paratamatult tekib soov 
uneaega pikendada. Vaikselt 
kostuvad erinevad äratuskel-
lad, hommikutervitused, jutu-
vadin ja toidupakkide avami-
ne. Õhtul saadud kuivtoidu pa-
kis oli hommikusöögiks mõel-
dud hommikuhelbed piimaga 
– võib süüa nii kuivalt kui ka 
segatuna veega.

Kell 7.30 – väljaspool telki 
on karge õhk, miinuskraadid, 
udu, rõõmsameelsed noorme-
hed ja sõbralik sabaliputav koer 
Hank, keda ilmselt võiks kut-
suda malevkonna koeraks. Õp-
puste instruktor Kuldar Karula 
konkreetsete käskluste saatel 
algab ühine hommikune rel-
vade ja salvede kontroll ning 
kuivtreening. 

Meeldetuletustele ja ühi-
sele treeningule järgneb kol-
me jao harjutamine maastikul, 
eesmärgiks treenida rünnakut 
vastastele. Harjutamine, liiku-
des paari kaupa, poole jao kau-
pa, vastavalt jaoülema käsku-
dele. Iga rünnaku harjutamise 
järgselt toimub kohene koos-
olek, et vigu analüüsida. 

Pool päevast on möödu-
nud justkui valguskiirusel ning 
on tekkinud paus, lõunapaus. 
Laagripaika tagasi suundudes 
on kuulda mõnusat tagasisi-
destamist, kuivtoidupakkidest 
meelepärase toidu otsimist, ka-
telokkide täitmist veega, prii-
muse lahtikeeramist ning esi-
meste toitude ja kohvi valmi-
mist. 

Minu ja paljude teiste lõu-
nakaaslaste valituks osutuvad 
lihapallid kartuliga tomatikast-
mes. Pakutakse Šveitsi sõduri-
šokolaadi, võileiba ja kohvi.

Jagudega ründamise ja lõu-
na järgselt minnakse edasi har-
jutustega. AK-4 kasutajad saa-
vad ülesandeks üksikvõitleja 
harjutuse omandamaks ja tree- 
nimaks laske- ja sihtimiskiirust 
ning tuleavamisrežiimi, nii ta-
vapärasest püsti laskeasendist, 
vastasõlast ja ebamugavast pi-
kali asendist. Harjutusel on mää-
ravaks nii täpsus kui ka kiirus.

Eemal harjutavad sama üles-
annet lamades kuulipildurid rel-
val MG-3.

Järgneb taktikaline lahing-
paari harjutus, põhimõttel tuli 

ja liikumine. Võitlejad kasuta-
vad lahingmoona, mistõttu jäl-
givad instruktorid peamiselt 
ohutust ning tulerežiimi. Või-
malikult reaalse situatsiooni ta-
gamiseks kaasatakse kiired sal-
vevahetused. Tavaõppustel 
paukmoona kasutades on olu-
kord hoopis lihtsam, kuid la-
hingmoonaga näitavad kaitse-
liitlased head distsipliini ja te-
gutsevad korrektselt.

Paus – kellele õhtusöök, kel-
lele uinak ja silmade puhka-
mine. Minu telgis on juba 15 
minuti pärast kosta nohinat 
vähemalt viiel viisil. Vaikselt 
sosistan kõrvale ja küsin paar 
küsimust ning peagi on kõigil 
tekkinud uni. Ootame oma kor-
da uue harjutuse täitmiseks.

Kutse! Sahina saatel üks-
teise järel liiguvad võitlejad 
täisvarustuses lõkke äärde, et 
oodata masinat, mis viiks uude 
laskmiskohta.

Ülesandeks on sihtmärgi 
laskmine pimedas (raketi valgu-
ses, mis tagab lahinguolukorra). 
Sihtmärkide tabamust kontrol-
lima minnes lõõbitakse sõbra-
likult: “Mina lasin 20 lasust 26 
pihta!” 

Seoses ühe võitleja ärami-
nekuga antakse õhtupimeduses 
ühele lahingpaarile võimaluse 
Gustist lasta. 

Granaadiheitjat lasknud la-
hingupaari ühe liikme, seersant 
Puumeistri sõnul on Gusti näol 
tegemist töökindla relvaga. “Võit-
luses vastasega on Gusti üks 
vajalikumaid relvi tänu suure-
le valikule laskemoonale ja töö-
kindlusele, mille teeb muga-
vaks laskmissüsteem ning ta-
gasilöökide puudumine. Kasu-
tajasõbralikkuse tagab lähidis-
tantsilt ehk kuni 300 m kau-
guseni kasutatav mehaaniline 
täpne sihik. Juhul, kui sihtida 
liikuvat sihtmärki ja kaugemat 
distantsi, on soovitatav kasu-
tada komplektis olevat optilist 
sihikut, mis aitab arvestada 
eelsihtimist vastavalt vaenlase 
liikumiskiirusele ja suunale,” 
kommenteerib võitleja relva. 

“Relva taga peab olema mui-
dugi koolitatud sõdur, võitleja. 
Lisaks kõigele muule on Gusti 
näol tegemist lihtsa ja loogili-
se relvaga, mille eriolukorras 
saab selgeks teha igaühele mõ-
ne minutiga, kuid märgi, vasta-
se tabamise tagab siiski harju-
tamine,“ täiendab Puumeister. 

Instruktori kõrval, pimedal 
metsateel ootame karjet “Gusti 
laseb!”, mis enesele ootamatu-
le tuleb kiirelt, millele järgneb 
väike võpatus ning kaugusesse 
ulatuv moona tuli – kahtlemata 
kogemus kogu eluks. Laskmist 
korratakse veel teinegi kord 
ning selle moona kest on nüüd-
seks mul kodus aknalaual. 

Tagasi laagriplatsile jõudes 
saabub uni kiirelt ja hommik 
ootamatult. 

Kuna eelmisel päeval läks 
pimedaks ootamatult vara, tu-
leb pühapäeva hommikut alus-
tada veel varem – esimene ära-
tuskell heliseb kell 5.40.

Lõpulahing
Kell 6.30 – käes on eriline päev! 
Viimased harjutused Gustiga, 
kuivtreening maastikul ning 
reaalne lõpulaskmine koos 
Männiku malevkonna ja Lääne 
maleva miinipilduritega, kelle 
roll lõpuharjutuses on olla vasta-
ne eelpool kirjeldatud jagudele.

Kannan killuvesti ning tun-
nen, et tassin endaga mitu tun-
di järjest süles ja seljas pisi-

kest, vähemalt kolmeaastast last 
koos suure mänguasjakotiga.

Vaatan toimuvat ja kuulan 
käsklusi. Paugud on kõvad ning 
esimesel sekundil on näha, kui-
das laskemoon taeva poole tõu-
seb. 

Miinipildurite laskemoona 
on kahte erinevat: killupuru ja 
suits. Vastavalt sellele, kuidas 
teiselt poolt “küngast” telli-
takse, antakse kuulipilduritele 
käsk relv laadida.

Vahetan poolt ning jõuan 
visuaalselt efektsemale vaata-
misväljakule. N-ö minu jao 
võitlejad on asumas vastastega 
ründele. Instruktorid annavad 
ülevaate uuele saabunud võit-
lejatele – vastaseid on palju, 
eelmine jagu on langenud… 

Visuaalselt vaadates on kõik 
nagu päris – suits, sädemed, 
jooksimine, käsklused, varju-
mine… On näha, et jagu on 
üheskoos harjutanud ning saa-
dud üksteise usaldus koos töö-
tamiseks.

Taamal kostub: “Vaenlane 
hävitatud!”

Võitlejate näost on näha 
väsimust ja õnnetunnet! Inst-
ruktorid annavad tagasisidet ja 
näpunäiteid, teevad märkusi. 

Lahinglaskmise nädalava-
hetus on möödunud üle ootus-
te kiiresti ning võitlejate koge-
mustepagas on täienenud.

Lahinglaskmise nädala-
vahetus lõpetatakse üheskoos 
relvade puhastamisega.

Lahinglaskmiste 
olulisus
Rävala malevkonna Jõelähtme 
sisekaitsekompanii rühmaülem 
seersant Mardo (kaitseliitlane 
aastast 2013) sõnul võtab ta 
võimalusel alati lahinglask-
mistest osa seetõttu, et kinnis-
tada varem õpitut ning harjuta-
da koostööd teistega. 

“Minu kui kaitseliitlase ja 
rühmaülema jaoks on oluline, 
et lahinglaskmisi korraldataks 
peamiselt seetõttu, et saaksime 
laskmiskogemust, kasutades pä-
ris laskemoona reaalses situat-
sioonis, maastikul. Üks asi on 
lasta valge kindaga lasketiirus 
märki, ent hoopis teine olu-
kord on killuvesti, kiivri, rak-
mete jms varustusega metsas 
maastikul mütates jaoga koos 
liikuda ja vastasega lahingus 
olla,” sõnab Mardo. 

Lahinglaskmiste harjutami-
si ehk võitlejate kogemustepa-
gasi suurendamiseks võiks la-
hinglaskmisi olla rohkem. “Mi-
nu silmis on lahinglaskmiste 
korraldamise näol tegemist ühe 
olulisemate õppustega malev-
konna aastaplaanis ning ideaa-
lis võiks neid aastas olla veel 
lisaks. Iga harjutamine on olu-
line – alustades rivi- ehk kuiv-
treeningust ning lõpetades pi-
medas laskmisega, sest ilma 
nendeta ei saaks me astuda 
miinipildujatega ühisesse lõ-
pulahingusse või vajadusel rii-
gi kaitseks välja astuda,” mär-
gib seersant Mardo.

Liina Rüütel

Ühised harjutamised.

Oluline on jääda märkamatuks. Kaitseliidu telgid. 

Metsas toiduvalmistamine on 
kogemus ja oskus omaette.

Seersant Mardo koos koera Hankiga. 

Männiku malevkonna miini-
pildurid.

Miinipilduri suuna arvutamine.
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Riigikogu rahanduskomis-
jon alustas järgmise aasta 
riigieelarve kava läbi-
vaatamist. Riigieelarvest 
Tallinna linnale suunatud 
2016.  aasta investee-
ringutest on Russalka rist-
miku rekonstrueerimine 
oluline eelkõige Viimsi ja 
Pirita elanikele.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvus-
fondi kaasfinantseerimise toel 
rajatakse Reidi tee lõik ja kaas-
aegne ristmik. Tänasel päeval 
on Pirita tee läbilaskevõime 
selline, et tipptunnil hakkab 
ummik pihta juba Pirita Selve-
ri  juures ja venib kuni südalin-
nani välja. Suur osa Viimsi ja 
Pirita elanikest käib tööl Tal-
linnas, samuti peavad paljud 
kooliõpilased jõudma hommi-
kul kesklinna koolidesse. Um-
mikutes kulub palju inimeste 
väärtuslikku aega, mida saaks 
kasutada palju otstarbekamalt.

On veel võimalusi arenda-
da sõiduauto ja ühistranspordi 

kombinatsiooni “Pargi ja reisi” 
lahenduse näol. Selle lahendu-
sega liitunud parklaid oleks 
võimalik ka juurde teha. Põhi-
line lahendus on siiski uus rist-
mik ja lisatrass, kuivõrd ühis-
transpordi sujuvat liiklemist 
takistab teelõik Russalka rist-
miku ja Metodisti kiriku vahel, 
kus Viimsist, Piritalt ja Lasna-
mäelt lähtuv liiklus, sealhulgas 
bussid ja tramm on surutud 
kahe rajaga teelõigule. Eriti 
aeglaseks läheb liiklus sellel 
lõigul siis, kui Lasnamäelt tu-
levad kaubaveokid, mis suun-
duvad laevale sadamasse.  

Riigieelarve käivitab 
Russalka ristmiku ehituse

Põhjaväila ehitusest, mis 
ühendaks kiirelt läbitava tras-
siga Lasnamäe ja Põhja-Tal-
linna, on räägitud aastaid. Ku-
nagise plaani järgi pidi trass 
valmima aastatel 2012–2015, 
aga teostuseni pole see jõud-
nud. Uus Reidi tee lahendus 
oleks lõik Ahtri ja Jõe tänava 
ristmikust kuni Russalka rist-
mikuni. Reidi tee projekteeri-
mise leping sõlmiti ettevõttega 
K-Projekt. 

Russalka ja Haabersti rist-
mike rahastamiskava on nüüd  
järgmise aasta riigieelarves sees 
ja Tallinnal tuleb leida omafi-

nantseering Tallinna eelarvest. 
Vastavad kokkulepped on prae-
guseks teadaolevalt ka olemas. 

Russalka ristmiku ja Reidi 
tee ehituse kogumaksumuseks 
on kavandatud 28 miljonit eu-
rot ja see summa sisaldab ka 
omafinantseeringut. Tallinna lin-
na hinnangul võiks sellest järg-
misel aastal ära kuluda 14,12 
miljonit eurot. See peaks siis 
sisaldama nii projekteerimist, 
kaevetöid kui ka maade võõ-
randamise kulu. 

Kui kõik kulgeb sujuvalt ja 
ei tule ootamatuid takistusi, siis 
võiks projekt valmida järgmisel 
aastal. Seejärel oleks hange ehi-
taja leidmiseks ja ehitus võiks 
toimuda aastatel 2017–2018. 
Oleks väga tervitatav, kui ehi-
tus valmiks aastaks 2018, mil 
Eesti Vabariik tähistab sajandat 
juubelit. 

Aivar Sõerd
Riigikogu rahanduskomisjoni ja 
Viimsi vallavolikogu eelarve- ja 

arengukomisjoni liige

Jõuluks kapid korda!
Oktoobris esmakordselt toimunud Viimsi taaskasutusturg 
ehk kirbukas tuleb taas detsembri alguses.

3. oktoobril korraldati esimest korda Viimsi taaskasutusturg 
ehk kirbukas ning korraldajatel on hea meel tõdeda, et viimi-
laste huvi on suur! 

Detsembri esimesel laupäeval, 5. detsembril kell 10–14 oo-
tavad kirbuka korraldajad kõiki ostlejaid ja müüjaid taas Viimsi 
Kooli (Randvere tee 8) fuajeesse.

Täpsem info ja müüjaks registreerimine e-posti aadressil 
tkturg@gmail.com. Lisainfo Facebooki sündmuselt, mille leia-
te aadressil https://goo.gl/AekOBR. 

Kirbuka korraldajad

Prangli saare talurahva-
muuseumi selts MTÜ 
3 aastat tagasi loodud 
Prangli saare loodusmuu-
seum sai kingituseks 34 
erinevat linnu- ja väike-
uluki topist.

Topised kinkis Prangli saare 
loodusmuuseumile viimsilane 
Maris Akkerman koos oma va-
naema Maria Aasaga. Topised on 
Järvakandis valmistanud Maris 
Akkermani vanaisa ja Maria Aasa 
abikaasa, suur linnu- ja loo-
maarmastaja Roland Teesalu. 

Peab mainima ühte huvita-
vat fakti, et antud topised ei ole 

Prangli 
üldkoosolek
4. novembril toimus Prangli saare üldkoosolek, 
kus saarevanem võttis kokku lõppeva aasta ning 
tutvustas 2016. aasta suuremaid plaane. 

Mul on hea meel, et Prangli saare üldkoosoleku osavõtt 
oli aktiivne. Üheskoos vallavalitsuse esindusega arutasid 
saarerahvas laevagraafiku parendamist, veemajanduse toi-
mimist, Eesti Posti tegevuse võimalikku jätkumist saarel 
ning avalike prügikastide paigaldamist.

Oodatuim arutelu toimus piletimüügitulust laekuva 
toetusest saare rahva heaolu parandamise ettepaneku-
tel. Juba eelnevalt olid saare püsielanikud arutanud ning 
üldkoosolekule esitatud järgmised ettepanekud: toetada 
Prangli saare meditsiinipunkti ja soetada vajalikke käsi-
müügiravimeid; Lääneotsa tee projekti tellimine ja läh-
teülesande koostamine; endise elektrijaama ümberehita-
mine multifunktsionaalse hoone projekti tellimine; saare 
kiigeplatsil kiige renoveerimine; avalike käimlate ehita-
mise toetamine. Kõiki esitatud ettepanekuid toetati suure 
häälteenamusega. Uued ettepanekud juba aasta pärast!

Vallavalitsuse poolt oli esindatud merendusspetsialt 
Igor Ligema ja abivallavanem Mati Mätlik.

Mati Mätlik
abivallavanem

ükski kütitud topiste valmista-
mise tarvis, vaid need linnud-
loomad on kuidagimoodi ise 
oma lõpu leidnud. Ja mis kõi-
ge olulisem, pea igal linnul ja 
loomal on oma lugu rääkida. 
Kõige huvitavamat lugu rää-
givad kindlasti kurg Kirru ja 
uhke suur punane kodukukk. 
Antud topised vaatamata oma 
vanusele on ideaalses korras, 
neid on väga hästi hoitud.

Antud kingitus tuli meile 
tõelise suure ja rõõmsa üllatu-
sena. Kuna me tänasel hetkel 
kuskilt regulaarset toetust ei 
saa, siis oma muuseumi jõudu-
dega me poleks kindlasti suut-

nud nii suurt kogust topiseid 
muuseumisse tellida. 

Täname siinkohal veelkord 
väga kõiki osapooli, kes topis-
te Prangli loodusmuuseumisse 
sattumisele kaasa aitasid. Antud 
kollektsiooni jaoks peame oma 
pisikeses muuseumis nüüd uut 
ekspositsioonipinda hakkama 
ette valmistama. Ilmselt saame 
kogu uue loodusmuuseumi pü-
siekspositsiooni valmis ja kõi-
gile huvilistele avalikuks näita-
miseks avada alates tuleva aasta 
aprillist alates.

Tae Laurand
Prangli saare talurahva-

muuseumi selts MTÜ juhataja

Kohtumiseni Kirbukal!

Prangli muuseumis uus topisekollektsioon

Topisekollektsiooni autor on 
suur linnu- ja loomaarmastaja 
Roland Teesalu. Foto erakogu

Uus ristmik jääb Russalkast mere poole.
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Pika kuldse sügise asemel 
saabub tavaliselt lõpuks 
ikkagi hall, raagus ja tuu-
line aeg. Looduses käivad 
asjad raudselt oma rada. 
Eks selleks, et kaamos 
meist päris võitu ei saaks, 
tähistatakse valguse ja 
rõõmu pühi – jõule – just 
aasta kõige pimedamal 
ajal. 

Mida pimedamaks läheb väl-
jas, seda valgemaks ja särava-
maks sees ja iga nädalaga süü-
datakse uued küünlad. 

Ingleid ja paradiisi kuldset 
kuma on Viimsis sel jõuluajal 
natuke rohkem kui tavaliselt. 
Jõuluaja eelõhtul, nädal enne 
esimest adventi, avatakse EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja 
Rannarahva muuseumis Epp Ma-
ria Kokamägi maalide näitus 
“Maastikud inglitega – kuld-
sed pildid“. 

Epp Maria Kokamägi maa-
lid äratavad mõtteid. Aasta-aas-
talt on kunstniku looming  oman-
danud üha kuldsema kolorii-
di. Vanas vaimulikus kunstis 
ja ikoonimaalis tähistab kuld 
ja kuldkollane paradiisi kuma 
ning tundub, et kuldne seal-
poolsuse kuma võibki olla sõ-
num, mida Epp-Maria inglid 
edasi annavad. Nad nagu üt-
leksid: “Vaadake aukartuses ja 
imetluses elu mitmekesisust ja 
hingematvat ilu!”

Lisaks tiivulistele annab ka 
maale ümbitsev kuldselt siller-
dav raam tugeva vihje seal-
poolsuse läbikumamisele. Nen-
de paradiisiraamide sisse ma-
hub elu kogu oma rikkuses. 
Raamidesse mahub loodust õn-
nistav vihm, viljapõllu üle kum-
marduv ingel ja pajud Sepa-
maa talu õuel, mis näevad väl-
ja täpselt nagu oliivipuud ning 
seovad Epp Maria maalidel 
Läänemere ja Vahemere ranna 
ühtseks maailmatervikuks.

Kuldsetesse raamidesse ma-
hub ka glamuurne kultuur oma 
lõpmatute mälestusväärtustega, 
samuti inimkonna lapsepõlvest 

Jõulumaastik inglitega

pärit druiidlikud haldjad ja ve-
tevalla hämar salapära oma mui-
nasjutulise fantaasiamaailmaga.

Eksponeeritav kollektsioon 
on koostatud 2012–2015 val-
minud  töödest. Maalidest hoo-
vav headuse ja ilu, kultuuri ja 
glamuuri koosmõju on lum-
mav. Kunstnik on ise ühes in-
tervjuus oma loomingu kohta 
öelnud: “Kunsti ülesanne on 
anda positiivset, et negatiivset 
natukenegi tasakaalustada, mui-
du pole kunstil üldse mõtet.” 

Muuseum ootab jõuluajal 
külalisi sellest headuse mõ-
just osa saama. Ruumid on täis 
vürtsi- ja piparkoogilõhna ning 
nende jaoks, kel on silma näha, 
astub ehk ka mõni ingel kuld-
sete raamide kumas maalilt 
maha. Nii nagu laulusalmis: 
Jõuluööl käib ingel igas toas,
liigub seal ta küünlavalgusjoas.
Silmaga sa vaevalt teda näed,
ainult tunned, et ta soovib hääd.

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

Viledate villurite* väljanäitus
Eelmisel aastal laineid löönud käpikunäitusega seoses lae-
kus muuseumile ohtralt kaebusi. Muuseumi süüdistati dis-
krimineerimises – miks ainult kindad?! Kuigi muuseum 
endal süüd ei näe, oleme valmis üldsuse survele vastu tule-
ma. Sel aastal avame kauaoodatud villaste sokkide näituse!

Näitusele ootame just Sinu villa-
seid sokke! Üksikud sokid, auguga so-
kid, väikseks jäänud sokid, pesus nässu 
läinud sokid, poolelijäänud sokid, aja-
hambast puretud sokid, tuttuued sokid 
– olgu soki saatus või elukaar milline 
iganes, kõik kogume kokku! 

Too oma kootud villane sokk või 
sokid Rannarahva muuseumisse või 
Viimsi vabaõhumuuseumisse hiljemalt 
22. novembriks. Peida soki sisse tema 
elulookirjeldus, mis kõneleb soki saa-
misloost, kaotamisest või leidmisest, 
kinkimisest, seotud inimesest. 

Jõulukuuks saavad sokid osaks tore-
dast installatsioonist Viimsi vabaõhu-
muuseumis. 

Hoolitseme sokkide eest hästi ja tagastame sokid omanike-
le pärast näituse lõppu!

Lisainfot ja elulookirjelduse blankette jagab sokikorjaja Bir-
git Orav e-posti aadressil birgit@rannarahvamuuseum.ee või 
telefonil 5662 6542.

Rannarahva muuseum
*villur = villane sokk

Epp Maria Kokamägi “Ingel väikese mõõgaga”.

Viimsi vabaõhumuuseum 
võtab tööle
JÕULUKUUSE
Kandidaadilt eeldame:
- kõrgust vähemalt 8 meetrit
- ilusat kaharat võra
- sirget tüve
- tugevaid oksi
- rohelist värvust
* kasuks tuleb kasvukoht Viimsi vallas

Omalt poolt pakume:
- töökohta väärikas kohas – Viimsi vabaõhu-
muuseumis
- avalikkuse suurt tähelepanu
- jõuluajal kauneid ehteid

Kandideerimisavaldus ja foto palume 
saata: anu@rannarahvamuusem.ee

NB! Kandideerida võivad ka nooremad ja 
kiduramad eksemplarid, ka hekikuused!
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JUST FILM 
Kinoseansid algavad Viimsi Ki-
nos kell 17 ja piletid on müü-
gil piletilevi.ee ja alates 13.11 
Viimsi Kinos olevas PÖFF-i 
kassas.

Reede, 13.11
Ilus tüdruk (2015, Austria).
15-aastase Charlotte’i maailm 
saab korralikult läbiraputatud, 
kui tema vanemate pealtnäha 
täiuslik suhe kokku variseb. See 
on noore neiu jaoks esimene 
märk sellest, et armastus on pal-
ju keerulisem kui seda ena-
masti kujutatakse ning sageli 
võib see rohkem valu tekitada 
kui rõõmu pakkuda. Proovi-
des uue eluga harjuda, tutvub 
Charlotte Carlo ja Sulzeriga – 
kahe täiesti erineva iseloomu-
ga noormehega – ning olukord 
muutub veelgi segasemaks, sest 
armastusel on tuhat palet ning 
vahel võib olla väga keeruline 
selle erinevaid varjundeid ära 
tunda.

Laupäev, 14.11
Hoidja (2015, Belgia, Šveits, 
Prantsusmaa). 
Noorus on karm aeg. Väideta-
valt ka ilus aeg, kuid sellest 
saab ehk kunagi hiljem sotti. 
Seni tuleb end jamast läbi raiu-
da ja loota, et see kõik ikka 
millekski hea on. Maxime on 
15-aastane väravavaht, kel on 
potentsiaali saada väga kõvaks 
tegijaks. Võitlejahing Maxi-
me’is ärkab veelgi enam, kui 
tüdruksõber Mélanie lapseoo-
tele jääb. Ohjeldamatu loomus 
ei lase poisil aga ühele asjale 
keskenduda. Midagi või mitte 
midagi, see on Maxime’i otsus-
tada.
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 Pimedate Ööde Filmifestival

19. Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) toimub 
13.–29. novembril.

PÖFFi missiooniks on maailma filmikultuuri tutvustamine Ees-
ti vaatajatele ja seeläbi filmikultuuri populariseerimine Eestis, 
filmi- ja kinoprofessionaalide omavahelise suhtluse arendamine 
rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ning Eesti filmikultuuri 
tutvustamine välisriikides. PÖFF lähtub oma tegevustes vaba-
ühenduste eetikakoodeksist.

Üks osa PÖFFist on Just Filmi Festival ehk Tallinna Pime-
date Ööde Filmifestivali laste- ja noortefilmide alafestival, mis 
koosneb lastefilmide ja noortefilmide võistlusprogrammist ning 
eriprogrammidest. Just Film toimub igal aastal novembrikuus 
sarnaselt PÖFFi põhiprogrammiga. Näitamisele tulevad filmid, 
mida ka kõige suurem filmisõber igapäevaselt naljalt näha ei saa. 
Mõni neist ajab nutma, mõni naerma, mõni muudab elu. Midagi 
meelepärast leiab igas vanuses kinokülaline. 

Festivalil linastub igal aastal umbes 50 filmi ning oma pub-
likuarvu juures on Just Filmist tänaseks saanud Eesti üks suure-
maid laste- ja noorteüritusi, mida igal aastal külastab kokku ligi 
12 000 filmihuvilist. 

Pühapäev, 15.11
Noor Sophie Bell (2015, Root-
si).
Kuidas lasta lahti inimesest, kel-
leta sa oma elu ette ei kujuta? 
Ja kuidas leppida sellega, et ini-
mene, keda sa enda meelest lä-
bi ja lõhki tunned, osutub kel-
lekski hoopis teiseks? Äsja kesk-
kooli lõpetanud Sophie peab 
ootamatult ette võtma emotsio-
naalselt ränga teekonna läbi 
hipster-Berliini narkopidude, 
“kunstiprojektide” ja noorte bo-
heemlaste hängimiste, et mõis-
ta, mis juhtus tema kahtlastel 
asjaoludel surma saanud pari-
ma sõbranna Alice’iga. 

Esmaspäev, 16.11
14+ (2015, Venemaa).
Esimene armastus võib olla karm, 
seda eriti poiste jaoks. Ljoša 
elab Lasnamäe-laadses getos, 
kus kohalike poiste vahel käib 
kogu aeg võitlus – kakeldakse 
niisama, ilma mingi põhjuseta, 
sest nii on lihtsalt kombeks. 
Kui see väike osa Ljoša elust 
kõrvale jätta, ei erine ta elu suu-
res osas millegi poolest. Kor-
raga avastab aga poiss, et on 
armunud. Vika on ilus tüd-
ruk, õigemini, maailma kõige 
ilusam tüdruk ja maksku, mis 
maksab, nüüd tuleb Ljošal lei-
da tee tema südamesse. 

Teisipäev, 17.11
Puude hääl (2015, Kanada).
Kõige tähtsam on olla igavesti 
vapper. Kui midagi juhtub, siis 
tuleb, nagu poksiringis, end püs-
ti vinnata ja ülbeks muutunud 
vastasele lihtsalt tuupi anda. Jé-
rémie peab suve isa puidufir-
mas veetma. Selle asemel ta-
haks ta tüdrukutega ulakusi te-

ha, oma räpi-iidolite moodi seis-
mist harjutada ja sõpradega ro-
mulas tuuseldada. “True De-
tective’i” stiilis atmosfäär hak-
kab aga üha enam mõjule pää-
sema ja loost saab kiiresti mi-
dagi enamat kui tavaline pube-
ka töösuvi.

Kolmapäev, 18.11
Teised tüdrukud (2015, Soome).
Kas põgeneda koletu maailma 
eest, mis oma halastamatuses 
on kujundanud sinust elu vaes-
lapse, või lasta katsumustel vor-
mida endast ellujääja? Kesk-
kooli lõpuaasta paneb neli noort 
neidu proovile armastuses ja 
eneseotsingutel ning näitab täis-
kasvanuelu oma reaalses eba-
õigluses. Südamlikku lugu ene-
seotsingutest laias maailmas saa-
dab mõnus indiemuusika, see 
puudutab noorukite levinumaid 
valupunkte täiskasvanuelu lä-
vel ja loob tunde, et äkki sa 
polegi siin maakeral nii üksi.

Neljapäev, 19.11
Kepigäng (Kaasaegne armas-
tuslugu) (2015, Prantsusmaa).
Kaunitarist neiule George’ile 
meeldib Alex, ent Alexile hak-
kab meeldima hoopis George’i 
tagasihoidlik sõbranna Laetitia. 
Nende omavahelistest mängu-
dest ja armukadedusest kasva-
vad poolkogemata välja orgia-
peod, mis koguvad ümbruskon-
na noorte seas kiirelt populaar-
sust. Alguse saab omamoodi ta-
saselt hõõguv seksrevolutsioon, 
mille kaudu otsivad noored 
oma identiteeti ja kohta elus. 
“Kepigäng” on intiimne, kuid 
avameelne, kergelt iroonilise 
alatooniga kaasaegne armas-
tuslugu.

Reede, 20.11
Kitsas nahk (2015, Itaalia).
Eduardo on täiesti tavaline noor-
mees, kellele meeldib käia sõp-
radega väljas ning ajada taga 
tüdrukuid. Kuid tal on ka üks 
piinlik probleem, millest ta ei 
julge kellelegi rääkida – tema 
eesnahk ei tööta päris nii nagu 
peaks. Esimese hooga ei oska 
arst anda talle muud nõu, kui 
et tuleb lihtsalt oodata ja küll 
siis saab kõik korda. Aga Edu-
ardol pole aega oodata, teisme-
liseelu tahab elamist. Pööraselt 
naljakas film ajab eranditult 
kõiki naerma, eriti tüdrukuid.

Laupäev, 21.11
Amateur Teens (2015, Šveits).
Jah, see film on umbes sellis-
test asjadest, nagu pealkiri ai-
mata laseb. Aga kindlasti mitte 
etteaimatavas mõttes. Šveitsi re-
žissöör Niklaus Hilber näitab, 
kui räigelt sotsiaalmeedia ja ne-
tiseksuaalsus noorte ajusid kam-
mivad. Nooruse deemonid saa-
vad sellest ainult hoogu juur-
de. Filmis pole selget piiri hea 
ja halva vahel. Kes noortest on 
süüdlane, kes ohver? Keegi ei 
tea, mida nad teevad. Mitte et 
vanemaks saades rohkem tea-
taks.

Pühapäev, 22.11
Ring (2015, Rootsi).
Harry Potteri fenomenile sar-
naneva samanimelise raamatu-
triloogia esimese osa suurepä-
rane filmiadaptsioon, mis suu-
dab võluda ka neid, kes eelis-
tavad raamatuid filmidele. Ra-
hulikus Engelsforsi linnakeses 
elavad kuus keskkoolitüdrukut 
peavad kõrvale jätma oma eri-
meelsused ja isiklikud problee-
mid, et päästa maailm deemo-
nite käest. See on põnev, kõhe, 
visuaalselt kaunis ning suure-
pärase soundtrackiga seiklus-
film, mis haarab vaataja täieli-
kult enda maagilisse maailma. 

PÖFF
Kinoseansid algavad Viimsi 
Kinos kell 19 ja 21 ja piletid 
on müügil piletilevi.ee ja ala-
tes 13.11 Viimsi Kinos olevas 
PÖFF-i kassas.

Esmaspäev, 23.11 k 19
Lapsi platsile ei lasta (2015, 
Holland).
Wyne on 30ndate lävepaku üle-
tanud kunstnik, kes seisab ras-
ke katsumuse ees, mis paneb 
proovile väga pikaajalise sõp-
ruse – väljakutse ise ei ole aga 
ei midagi rohkemat ega vähe-
mat kui täiskasvanuks saami-
ne. Vahest eneselegi üllatuseks 
on elupõletajast Wyne’i üles-
andeks leida uus viis, kuidas ise 

mugandumata veeta muretult 
aega südamesõbraga, kes on ot-
sustavalt asunud peret looma. 
Naiste jalgpalliklubi käivita-
mine näib olevat just soovi-
tud päästerõngas, kuid paraku 
kaasnevad sellega ettearvama-
tud seiklused ja pöörded.

See on lugu sõprusest, kuid 
veel rohkem ehk eneseleidmi-
sest. Hannah van Luntereni ke-
hastatud kangelanna ei ole nõus 
manduma klantsajakirjade (pe-
re)naiseks, samas on selgete ees-
kujudeta oma teed leida kül-
laltki raske ja kõik ei pruugi 
seda alati mõista. Ometi tasub 
see end ära.

k 21
Jäärad (2015, Island).
Ühes Islandi üksildases orus ela-
vad kõrvuti lambakasvatajad 
Gummi ja Kiddi. Nende lam-
bakarja, mille vennad pärisid 
juba oma esivanematelt, pee-
takse üheks riigi parimaks ja vää-
rikaid loomi on korduvalt au-
hindadega pärjatud. Ehkki ven-
dadel on ühised valdused ja sa-
ma elustiil, ei ole nad omava-
hel juba 40 aastat sõnagi vahe-
tanud.

Kui Kiddi lammaste hulgas 
vallandub ühtäkki surmav hai-
gus, ähvardab see kogu orgu. 
Katku levitamiseks otsustavad 
võimud kõik loomad tappa; see 
aga tähendab peaaegu surma-

otsust talunikele, kellele on lam-
bad peamiseks sissetulekualli-
kaks. Paljud neist jätavad talu-
pidamise sinnapaika, kuid Gum-
mi ja Kiddi ei anna nii kergesti 
alla. Kumbki vend üritab ka-
tastroofi ära hoida omal moel, 
Kiddi püssi ja Gummi mõis-
tuse abil. Ühises võitluses on 
vennad siiski sunnitud koos-
tööd tegema, et päästa välja-
suremisest nii oma hinnalised 
loomad kui ka iseend.

Teisipäev, 24.11 k 19
Mina olen Beso (2014, Gruu-
sia).
Beso on 14-aastane poiss, kes 
elab mahajäetud külakeses. Te-
ma perekonnal on arvukalt prob-
leeme: Beso isa on vana, Tšer-
nobõli tragöödia tagajärjel in-
valiidistunud mees, kes vahib 
päevad läbi telekat ja kirub pe-
rekonda. Beso ema on peres 
ainuke, kes leiba lauale toob – 
igal hommikul läheb ta linna, 
kus peab väikest pudukaupade 
poodi. Beso vend Leri kuulutab 
end homoks ja annab kodus 
eratantsutunde. Kuigi Beso ja te-
ma sõber Beka on sageli klas-
sikaaslastel hammaste vahel ja 
kiusata, tunnevad kaks sõpra 
end igati hästi – nad hingavad 
bensiini, sebivad tüdrukutega 
ja mängivad lapsikuid mänge.

Beso tegeleb ka räppmuu-
sikaga, tema soov on saada 
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kunagi rikkaks ja kuulsaks, et 
oma perekond järje peale ai-
data.

k 21
Soovide puu (1977, Gruusia).
Abuladze kümnes täispikk film, 
mis kandideeris 1978. aastal Chi-
cago filmifestivalil parima fil-
mi tiitlile, põhineb Giorgi Leo-
nidze lühilugudele.

“Soovide puus” on tunda va-
nade rahvapärimuste hõngu ja 
vaimustavat visuaalset allegoo-
riat. Paljudest episoodidest koos-
neva pastoraali tegevus leiab 
aset ühes Gruusia külas enne 
revolutsiooni ning jälgib küla-
elanike elusid läbi nelja aasta-
aja. 22 lugu on põimitud üheks 
jutuks, mille keskmes on kau-
nis noor naine, keda sunnitak-
se abielluma mehega, keda ta 
ei armasta. Neiu iseteadlik ar-
mastus teise vastu viib rituaal-
se häbistamise ja ohverduseni.

Kolmapäev, 25.11 k 19
Pandimaja (2015, Austraalia). 
Inimestest ja grafitist kirju Foot-
scray on mitmekesine ja mul-
tikultuurne Melbourne’i ees-
linn, mille palavatel tänavatel 
võib kohata kõige eriskumma-
lisemaid, kuid samas täiesti ta-
valisi inimesi. Nagu ütleb üks 
filmi tegelane, narkosõltlasest 
lõuapoolik Carlo: “Iseenda jaoks 
oleme kõik normaalsed.”

Käreda loomuga, kuid hea-
südamlik Les Underwood peab 
ühel sellisel tänaval koos oma 
halvemaid päevi näinud abilise 
Dannyga väikest pandimaja, kus 
ristuvad tihti linna värvikate te-
gelaste igapäevased teed. Me 
ei õpi kõiki neid karaktereid 
tundma – selleks on neid liiga 
palju –, kuid näeme killukesi 
nende elust ning saame vihjeid 
nende tunnetest ja mõtetest, 
muredest ja rõõmudest.  

k 21
Prokurör, kaitsja, isa ja poeg   
(2015, Bulgaaria, Rootsi, Hol-
land).
Tunnistaja K109, 18-aastane bos-
nialane, kes on tuvastatud De-
van Palići nime all, on peamine 
tunnistaja kohtuistungil, mille 
endine Jugoslaavia on tellinud 
Haagi Rahvusvahelises sõja-
tribunalis, et mõista koht Bos-
nia sõjakomandöri Milorad 
Krstići üle, keda süüdistatakse 
mitmetes sõjakuritegudes. Tema 
kindlameelne kaitsja Mikhail 
Finn peab võitlema sama sü-
dika süüdistaja Catherine Lag-
range’iga, et tõestada tunnista-
ja ebausaldusväärsust.

Filmi aluseks on tõestisün-
dinud lugu Bratunaci munit-
sipaalnõukogu juhi Miroslav 
Deronjići kohtumõistmisest, kel-
lele Haagi tribunal mõistis 10-
aastase vanglakaristuse 64 bos-

nialase massimõrva korralda-
mise eest Glogova külas.

Neljapäev, 26.11 k 19
Happy Hour 19 (2015, Saksa-
maa, Iirimaa).
Kolm meest otsimas inspirat-
siooni, puhast loodust ja sidet 
oma sügavama sisemusega – nad 
on metsikud ja vabad ning 
nende vahel on tõeline sõprus. 
See on “Jumalate videvik”, 
kuid siin on rohkem vihma ja 
vähem jumalaid. Kolm saks-
last, kaks keskeakriisi. Kuid 
ainult üks Iirimaa.

k 21
Fotograaf (2014, Poola).
Noor Moskva politseinik Nata-
ša kohtub enda teadmata psüh-
holoogi kabinetis Fotograafiks 
nimetatava sarimõrvariga, kes 
jätab oma ohvrite juurde süü-
tõendeid markeerivaid num-
merdatud kaarte, nagu ametli-
kes uurimistoimingutes kom-
beks. Ootamatult muutub Na-
taša sarimõrvari otsingutel võt-
metegelaseks, sest ta on teada-
olevalt ainus inimene, kelle Fo-
tograaf on pärast kohtumist el-
lu jätnud. Aga miks? 

Jäljed viivad uurijad Serbs-
ki psühhiaatriakliinikusse, kus 
nõukogude ajal diagnoositi po-
liitiliselt probleemseid isikuid, 
ja sealt edasi 1970ndatel Poo-
las, Legnicas asunud nõukogu-

de sõjaväelinnakus toimununi. 
Kurjategija jälitamisloost saab 
paralleelselt sarimõrvari kuju-
nemislugu ning uurijad leiavad 
ennast sündmuste ja nende toi-
mikutesse talletatud versiooni-
de rägastikust. Piirid faktide ja 
ametlike väljamõeldiste vahel 
muutuvad järjest hägusamaks ja 
Natašat hakkab aina enam vae-
vama küsimus, milline seletus 
saab antud uurimise ametlikuks 
versiooniks.

Reede, 27.11 k 21.30
Teise nimega Nadja (2015, Iis-
rael, Suurbirtannia).
17-aastane Nadia on noor araab-
lanna, kes on armunud Nime-
risse, Palestiina vabastamise 
grupi aktivisti. Kui Nimer peab 
minema Inglismaale missioo-
nile, abielluvad noored sala-
ja ning Nadia lahkub Iisraelist 
koos mehega. Alles siis, kui 
naine on end Inglismaal sis-
se seadnud, saab ta iga päev 
abikaasat truult koju oodates 
aru, millise otsuse ta on vastu 
võtnud – ka tema on nüüd-
sest riigireetur, pealekauba on 
ta häbistanud oma vanemaid 
ja ennekõike kallist ema. Kui 
võimud Nimeri kinni võtavad, 
jääb Nadia omapäi ega kuule 
Nimerist enam aastaid. Naisest 
saab immigrant Inglismaal ja 
ta teeb musta tööd keemilises 
puhastuses, kartes iga päev po-
litseid ja nägemata võimalust 
kodumaale naasta. Selleks, et 
naasta tagasi kodumaale, peab 
ta vahetama koos nimega ka 
oma usu – moslemist peab saa-
ma juut –, see on naise tragöö-
dia. 20 aastat hiljem on Na-
diast saanud Maya Goldwas-
ser, edukas koreograaf Jeruu-
salemmas; tal on nägus ja toe-
tav iisraellasest abikaasa Yoav, 
kaks armsat last ja päikesekül-
lane kodu. Ühel õhtul aga näeb 
Maya kedagi, kes tuletab talle 
meelde, et minevikku ei saa 
unustada – see on olnud ja jääb 
meid kummitama. Kõik need 
aastad hiljem vaatab Mayale 
peeglist vastu Nadia.

k 19
Black (2015, Belgia).
Brüssel on koduks paljudele 
jõukudele ja kuritegevusega seo-
tud noori tekib aasta-aastalt ai-
na rohkem. 15-aastane musta-
nahaline teismeline Mavela avas-
tab end mässituna šovinistlik-
ku, rassistlikku ja ülivägivald-
sesse mustade kampa. Ta on 
sunnitud ekslema läbi vägival-
la ja kaose labürindi, et olla 
koos oma armastatu Marwani-
ga, kes kuulub vastaste, seda-
puhku araablaste jõuku. Värs-
ke paarike on sunnitud oma su-
het saladuses hoidma ja kohtu-
misi varjama… Režissööride 
duo Adil El Arbi ja Bilall Fal-
lahi äärmiselt lummav armulu-
gu rullub lahti värvikirevas ja 
elavas, kuid rabavalt ähvarda-
vas Brüsseli allmaailmas, kus 
ümbritseva ühiskonna reeglid 
on taandunud tapa-või-saa-ta-

petud stiilis põhimõtteks. Mood-
sasse tänapäeva konteksti too-
dud lugu on omalaadne aus-
tusavaldus sellistele suurtele ja 
võimsatele armastuslugudele na-
gu “Romeo ja Julia” ning “West 
Side Story”. Silmatorkavalt õi-
gel ajal linastunud taies, mis 
ülistab kõikehõlmavat armas-
tust just siis, kui rusutud Eu-
roopa seda kõige enam vajab.

Laupäev, 28.11 k 19.30
Microbe & Gasoline (2015, 
Prantsusmaa).
Otsime üles oma sisemise lap-
se ja laseme tema fantaasial tõus-
ta kõige pöörasematesse kõr-
gustesse! Just sellest räägib 
Michel Gondry uus film “Mik-
roobid ja bensiin” – kahest teis-
melisest poisist, kes pole just 
klassi kõige popimad, kuid oma 
ideede ja mõnusa huumori-
soone poolest ilmselgelt ena-
mikust klassikaaslastest palju 
rikkamad. Suvevaheaja lähe-
nedes otsustavad poisid ehita-
da omanäolise liikuva sõiduk-
maja, mille maksimumkiirus 
on 20 km/h. Nii algab road 
trip mööda Prantsusmaad, täis 
eneseavastusi ja koomilisi si-
tuatsioone.

Ehkki tegu on klassikalise 
lastefilmiga, sobib film tegeli-
kult ka 25–35-aastastele ja va-
nematelegi filmikülastajatele, 
et võtta ette väike nostalgiline 
teekond oma 80ndate lemmik-
filmidesse, sest just selle ajastu 
väikesi äratundmisrõõme võib 
märgata nii kostüümides, suh-
tumises tehnoloogiasse kui ka 
üleüldises atmosfääris. See on 
justkui Gondry kummardus oma 
(ja kogu oma põlvkonna) lap-
sepõlvele, mis toob välja kaks 
lapsepõlve alter ego. 

k 21.45
Sõda (2015, Taani)
Claus Pedersen (Pilou Asbæk) 
on noor, siiras ja kohusetund-
lik sõjaväelane, kes juhib edu-
kalt ja alati eesrindel Taani 
kaitseväelaste kompaniid Af-
ganistanis. Samal ajal annab te-
ma abikaasa Maria (Tuva No-
votny) Kopenhaagenis endast 
parima, et toime tulla nende 
kolme väikese lapse ja kodu-
se eluga. Ühel päeval annab 
Claus sõjaväljal Talibani vi-
hisevate kuulide all käsu, mis 
toob kaasa tõsiseid tagajärgi ja 
pöörab nende pere elu ootama-
tult pea peale. 

Noor lavastaja ja stsenarist 
Lindholm on viimase viie aas-
taga kujunenud üheks silma-
paistvamaks täheks Taani fil-
mitaevas. Kuigi ta ei järgi ot-
seselt Dogma 95 reegleid, on 
tema askeetlikud ja eluläheda-
sed linateosed (viimati PÖFF-
il kiidetud “Kaaperdamine”) 
igati nendest mõjutatud. Lind-
holmi dokumentaalfilmilikku 
lähenemist nii tegelaskujudele 
kui ka näitlejatele on tunda ka 
selles filmis, näiteks on filmi 
sõdurite hulgas mitmed Afga-
nistani sõja veteranid. 

Pühapäev, 29.11 k 19
Viimane takso Darwinisse (2015, 
Austraalia).
Reg Cribbi näidendi põhjal la-
vastatud filmi “Viimane takso 
Darwinisse” võib kahtlemata 
lahterdada esimesse kategoo-
riasse. Režissöör Jeremy Sims 
tõestab selles äärmise tundlik-
kusega jutustatud loos, kuidas 
ühe elu lõpust on võimalik rää-
kida soojas ja isegi humoori-
kas valguses, muutumata see-
juures imalaks või vähem tõsi-
seltvõetavaks. Läbi südamliku 
huumoriprisma vaatleb Sims se-
da elu “halli alasse” kuuluvat 
teemat ehk inimese õigust ot-
sustada ise oma surma koha ja 
aja üle. 

Loo keskmes olev väike-
linna taksojuht Rex (Michael 
Caton) saab teada, et tema kõ-
hus olevat vähkkasvajat pole 
võimalik eemaldada ja tal on 
jäänud elada vaid kolm kuud. 
Austraalias on värskelt jõustu-
nud eutanaasiat lubav seadus 
ja Rex ei soovi veeta oma vii-
maseid kuid haiglavoodis, see-
pärast võtab ta oma kollase 
taksoga ette retke Darwinisse, 
kus tegutseb eutanaasia eest 
võitlev ja seda praktiseerida 
sooviv dr Farmer (Jackie Wea-
ver). Morbiidse Kolgata tee ase-
mel kujuneb 3000 km pikkune 
sõit Darwinisse aga seiklusli-
kuks road tripiks, kust ei puu-
du värvikad kohtumised põne-
vate karakteritega – ning Rexi 
jaoks saab sellest ootamatusi 
täis retk tõelise iseenesemõist-
mise juurde. 

k 21.30 
Must Alpinist (2015, Eesti).
Tõestisündinud juhtumi aine-
tel müstiline lugu Nõukogude 
Eesti lõpuperioodi tudengitest, 
kes otsustavad Siberi mäge-
desse matkama minna. Reisiju-
hiks tundub olevat aga esime-
sest hetkest peale saatus ise. 
Esialgset gruppi ei saada täis ja 
nii läheb teele seltskond pool-
võõraid noori, kellel kõigil on 
seiklustest oma ettekujutus ja 
motiivid. 

Geoloogiatudengeid meeli-
tab mägede poole poolvääris-
kivi nefriit; teised aga, eesot-
sas elavaloomulise Eeroga, ta-
havad lihtsalt lõbusalt aega vee-
ta. Hõõrumine ja mõrad grupi 
seas süvenevad ajapikku, pää-
dides lõpuks grupijuhi Olle ka-
dumisega mägedes.

Maad võtab paanika ja para-
noia. Noorte mõistusesse sigi-
nevad hirmud, segased mõtted 
ja tunded. Kadunud kaaslane 
jäetakse maha ja minnakse mäe-
jalamil asuvasse burjaatide kül-
la, kus oodatud abi ja pääsemi-
se asemel hakkavad aga toimu-
ma järjest kummalisemad sünd-
mused. Tundub, et asjaga on 
seotud nii kohalikud võimu-
kandjad, šamanistlikud burjaa-
did kui ka Eero ja kadunud 
Olle. 

PÖFF
Viimsi Kino
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Alkoholi mõjust lapsele ja 
käitumisnõuandeid vanematele
Vanemad saavad teha palju selle jaoks, et alkoholi tarvi-
tamine liiga varases eas ei rikuks lapse võimalusi õnneli-
kuks eluks tulevikus. Kõik algab sellest, et vanemad tea-
vad ise piisavalt palju alkoholi mõjust inimesele, et nad 
suudavad enda eeskuju olulisust mõista ja oskavad lapse-
ga asjalikke arutelusid läbi viia.

Alkohol ja selle mõju ajule. Organismi jõudes mõjutab al-
kohol inimese aju ja see omakorda mõjub mitmel erineval 
moel inimese käitumisele. Alkoholi tarvitades väheneb inimese 
enesekontroll, suureneb impulsiivsus, mida inimesed tajuvad 
sageli piiride kadumisena. Kehvemaks muutuvad tähelepanu 
ja mälu ning nõrgeneb koordinatsioon. Väheneb ka suhtlemis-
võime ja sõnavara muutub piiratuks. Alkoholi tarvitamine võib 
kaasa tuua agressiivsust, riskeerivat käitumist ja ebamõistlikke 
otsuseid. Alkohol ja teised meelemürgid mõjuvad laste ja täis-
kasvanute ajule veidi erinevalt ja oluline on teada seda, et mõ-
ju laste ajule on oluliselt tugevam.

Lapse aju on veel arenev organ, mis vajab aega täielikuks 
küpsemiseks ja selle arengu käigus on aju väga tundlik erine-
vatele mõjutajatele. Lapse- ja noorukieas tarvitatav alkohol 
kahjustab ajurakke. Tasub meeles pidada, et alkoholi mõju aju 
eesmisele osale ehk otsmikusagarale on selgelt olemas. Mi-
da varasemas eas alustab laps alkoholi tarvitamistega, seda 
suurem on tõenäosus, et otsmikusagara poolt juhitavad prot-
sessid ei arene täielikult välja. See piirkond ajust aitab teha 
otsuseid ja võtta vastutust oma valikute eest, seostada uut 
infot varasemaga ja jätta meelde õpitut, kontrollida ennast ja 
kasutada oma tahtejõudu, mõelda kriitiliselt ja teha koostööd 
teiste inimestega. Kõik need oskused on hädavajalikud sel-
leks, et inimene oma elus hästi hakkama saaks.

Alkoholi tarvitamise põhjused. Sellel, miks noored hak-
kavad alkoholi tarvitama, on mitmeid erinevaid põhjused ja 
ka selliseid, mille osas on vanematel suur mõju. Tavaliselt 
mõeldakse, et joomisega tahavad teismelised piire katsetada 
ja midagi uut proovida lihtsalt selle pärast, et nad on sellises 
vanuses. Kuid vanemad võiksid mõelda veidi laiemalt võima-
likele erinevatele põhjustele:

1. Igavuse tundmine ja see, kui lapsel pole piisavalt pal-
ju huvitavaid vaba aja tegevusi, on üks põhjustest, miks laps 
võib oma sõpradega koos vaba aega sisustada alkoholi joomi-
sega. Laps vajab selliseid tegevusi, milles ta peab veidi pingu-
tama ja õppima, kuid saab samas ka eduelamusi, mis aitavad 
tal end tunda kompetentsena. Enesearenguks on lapsele vaja 
raamistatud, eesmärkidega tegevusi, milles nad saavad oma 
võimeid arendada. Just seda pakuvad erinevad kunstide, tea-
duse, tehnoloogia või spordiga seotud huvialategevused.

Vanema ülesanne on leida lapsele sobivad koduse eluga 
seotud ülesanded ning huvialaring või treening, mis on tema 
lapse jaoks paraja koormusega ning sobiks tema võimetega.

2. Stress ja ärevus võivad suurendada tõenäosust, miks noo-
red hakkavad liiga varases eas alkoholi tarvitama. Teismelise 
elus on mitmeid selliseid perioode, mil pinge suureneb ja ta 
võib tunda ärevust seoses tuleviku, kooli lõpueksamite, sõprus-
suhetega. Kui tal pole veel oskusi oma pingete maandamiseks, 
siis võib ta otsustada alkoholi tarvitamise kasuks. Samuti võib 
häbelikkus ja arglikkus teiste inimestega suhtlemisel viia selle-
ni, et noor hakkab jooma, lootes tunda end julgema ja vabama 
suhtlejana.

Vanema ülesanne on õppida ise ja õpetada lapsele erine-
vaid lõõgastumisviise, mis ei kahjusta tervist ega suhteid. Va-
nem peaks olema see inimene, kes suudab oma last võtta 
sellisena nagu ta on ning lapse enesekindlust suurendada läbi 
toetuse ja tunnustuse jagamise.

3. Soov sobituda seltskonda ehk olla sõprade seas nende-
ga sarnane on kahtlemata teismeeale väga iseloomulik. Las-
tel on tugev vajadus leida väljaspool pereringi eakaaslastest 
sõpru, kellega koos aega veeta ja kellelt tunnustust saada. Kui 
juhtub, et sõprade seltskonnas on kombeks igal nädalalõpul 
koos pidutseda ja sealjuures alkoholi tarvitada, siis on noorel 
päris raske sellise ajaveetmise viisiga mitte kaasa minna ja 
sõpradest erinev olla.

Vanema ülesanne on julgustada oma last olema selline na-
gu tema on ja õpetada seda, kuidas vajadusel öelda sõprade 
seltskonnas “ei” alkoholi tarvitamisele või teistele vastuvõe-
tamatutele käitumistele.

4. Alkoholi kättesaadavus suurendab võimalust, et lapsed 
hakkavad liiga varases eas seda tarvitama. Kui teismelise üm-
ber on sõprade hulgas juba täisealisi inimesi või leidub võõ-
raid täiskasvanuid, kes on valmis talle alkoholi ostma või seda 
pakkuma, on ka loomulikult suurem tõenäosus selle joomi-
seks. Mida raskem või ebamugavam on alkoholi kätte saada, 
seda väiksem on võimalus, et noored joovad.

Vanema ülesanne on mitmeid kordi rääkida lapsega sellest, 
millised on seaduse järgi lubatud ja keelatud tegevused, kuidas 
alkohol inimest ja kogu tema elu mõjutab ning sellise vestlu-
se käigus tähelepanelikult kuulata lapse arvamust sel teemal.

Seega on vanemate mõju laste alkoholi tarvitamisega seo-
tud otsustele määravad, sest mida hiljem inimesed alustavad 
alkoholi tarvitamisega, seda “tervemaks” jääb nende aju ja 
seda väiksem on oht, et nad hakkavad alkoholi liigselt tar-
vitama või tekib sõltuvus ja sellega kaasnevad muud tõsised 
probleemid. Lükates alkoholi tarvitamise alustamise aega või-

malikult kaugele, vähemalt täiseali-
seks saamiseni, väheneb oht, et al-
koholi tarvitamise üle kaob kontroll.

Auli Andersalu-Targo
Audentese Erakooli ja Spordigümnaasiumi koolipsühholoog

Lastekaitse Liidu koolitaja

TARKVANEM.EE

Artikkel on ilmnud ka 
perejalaps.delfi.ee. 

Kalendri järgi on novem-
ber-movember jõudnud 
poole peale ning paljud 
noormehed ja mehed on 
kasvatanud oma ülahuu-
lele vuntsi.

Movember (pärineb sõnadest 
moustache ja november) on 
iga-aastane sündmus, mil no-
vembrikuus kasvatatakse ja kan-
takse vuntse, suunamaks tähe-
lepanu meeste tervisehädadele.
Depressioon, munandivähk, sõl-
tuvusprobleemid – need on mõ-
ned näited potentsiaalsetest häi-
retest, mis mehi vaevavad. Kur-
busega peab tõdema, et tänase 
päevani on meeste tervisest kõ-
nelemine teema, mis eriti suurt 
kõlapinda ei oma ning arsti kü-
lastama pole mehed kuigi al-
tid. Kas tegu on valehäbi, ühis-
konna mõjutuste või hoolima-
tusega oma tervise suhtes, on 
raske öelda.

Austraaliast alanud ja nüüd-
seks enam kui 30 riiki levinud 
heategevuslikku liikumist veab 
Eestis Sten Skolimowski, kel-
le sõnul tuleb muuta meeste ja 
kogu ühiskonna hoiakuid ter-
vikuna, sest vaatamata tõsiste-
le probleemidele, mehed pigem 
väldivad arsti külastamist.

“Tänase generatsiooni tõe-
line mees väga arsti juurde ise 
ei lähe. Seetõttu on Eesti täna 
maailmas eesnäärmevähi su-
remuselt üks suurema riskiga 
riike ja sellest on väga kahju. 
Eesti on piisavalt väike, et rii-
gisiseselt erinevad muutused 
peaksid kiiremini jõustuma,” 
sõnas Skolimowski.

Movember vs november

Lisaks ütles Sten Skoli-
mowski, et vuntse või vuntsi-
sümboolikat kandes demonst-
reerib mees oma teadlikkust ja 
positiivset hoiakut ning jagab 
seda ka teistega.

Movembri eesmärk on ol-
nud tõsta teadlikust riskigrupi 
sees mehele alates vanuses 45 
ja lisaks on noorematele mees-

tele suunatud teavitus kasvata-
da, arendada ja kommunikee-
rida teemasid, mis puudutavad 
meeste tervist. 

Movembri jooksul soovita-
takse kõigil meestel mõelda kü-
simusele, millal ma käisin vii-
mati (meeste)arsti juures. Kõi-
gil, kellel antud küsimusele vas-
tamiseks läheb aega rohkem kui 

mõned sekundid või vastust 
ei mäletata, soovitatakse võtta 
ühendust arstiga. 

Kõigil inimestel on soovi-
tatav käia perearsti juures vä-
hemalt kord aastas, et kontrol-
lida oma üldist tervislikku olu-
korda, et tagada igapäevane 
kindlustunne. 

Elukestva seksuaalkasvatu-
se vaatevinklist lähtuvalt on in-
tiimsuhete tervise tagamiseks 
vajalik külastada ka suguhai-
guste kabinetti, sest siinkohal 
on tegu nii iseenda kui ka sek-
suaalpartnerist hoolimisega – 
teadlikkus tagab usalduse.

Peale tervisenäitajate kont-
rollimist propageerib movem-
ber ka aktiivset ja tervislikku 
elustiili. Liikumisest osavõt-
jaid kutsutakse üles igal no-
vembri päeval olema füüsili-
selt aktiivne, olgu selleks jalg-
si tööleminek, õhtune tervise-
jooks või laupäevane jalgpalli-
mäng sõpradega.

Iga mehe (ja ka naise) tead-
lik elumõtestatus tagab jätku-
suutliku keskkonna meile kõi-
gile. Movemberi liikumine on 
ainult üks tahk üldisest tead-
likkusest ja ideest suunamaks 
inimesi mõtisklema oma eksis-
tentsi ja ülesande üle siin maa-
ilmas. Juba ainuüksi mõtlemi-
ne nende teemade peale loob 
eelduse iseenda ja selle läbi ka 
maailma parema mõistmise ja 
parandamise suunas.

Jälgi movembri tegemisi 
ametlikul sotsiaalmeedia lehel: 
www.facebook.com/movember-
estonia.

Viimsi Teataja 

Igal aastal korraldatakse 
18. novembril  Euroopa 
Liidu liikmesriike hõlmav 
Euroopa antibiootikumi-
päev, mille eesmärk on 
pöörata iga inimese tähe-
lepanu vajadusele lõpeta-
da antibiootikumide vale 
või liigne kasutamine.

Antibiootikumid on elusorga-
nismide (bakterite, seente) pro-
dutseeritud või tööstuslikult sün-
teesitud ained, mis surmavad 
mikroorganisme või pärsivad tu-
gevalt nende kasvu ja mis tera-
peutilistes annustes ei kahjusta 
makroorganismi.

Antimikroobsed preparaa-
did on kas antibiootikumid või 
sünteetilised keemilised ühen-
did, mis toimivad mikroobe hä-
vitavalt, kuid selguse mõttes ka-
sutatakse mõlemal juhul üldni-
metust antibiootikumid.

Antibiootikumipäeva korral-
dajad soovivad tõsta antimik-
roobsete ravimite ja eeskätt an-
tibiootikumide õige tarvitami-
se alast teadlikkust nii ravi-
meid tarvitavate elanike kui ka 
tervishoiutöötajate seas. Seega 
ei propageeri Euroopa antibioo-
tikumipäev mitte antibiootiku-
mide kasutamist, vaid nende 

Antibiootikumide kasutamise teadlikkus
mõistlikku, õiget ja otstarbe-
kohast tarvitamist.

Euroopa antibiootikumipäe-
va korraldajateks on Euroopa 
Komisjon ja Euroopa Haiguste 
Ennetamise ja Kontrolli Kes-
kus (ECDC) koostöös Maailma 
Terviseorganisatsiooniga (WHO).

40% eurooplastest 
usub ekslikult, et anti-
biootikumid aitavad 
külmetuse ja gripi vastu
Antibiootikumidega on eluoht-
likke nakkusi ravitud aastaküm-
neid. Viimastel aastatel aga on 
antibiootikumide väärkasutami-
se tõttu tekkinud ning hakanud 
levima antibiootikumide suh-
tes resistentsed bakterid. Nen-
de bakterite põhjustatud nak-
kushaiguste puhul ei suuda an-
tibiootikumid enam inimest ra-
vida ning seetõttu võib haigus 
kesta kauem või isegi süvene-
da. Antibiootikumiresistentsu-
se teke on tõsine rahvatervise 
probleem, sest resistentsed bak-
terid võivad inimeste seas ula-
tuslikult levida.

Võtke antibiootikume 
ainult vajaduse korral
Antibiootikume tuleb kasutada 
ainult selge vajaduse korral, 

sest nende liigne tarbimine 
võib muuta bakterid resistent-
seks antibiootikumide vastu. An-
tibiootikumide võtmine ilma sel-
ge vajaduseta ei tule teile ka-
suks. Need ei toimi viirushai-
guste, näiteks gripi või gripi-
sarnaste nakkuste korral. Tava-
liselt suudab inimese immuun-
süsteem kergemate viirushai-
guste vastu ise võidelda. Anti-
biootikumide võtmine viirus-
haiguste korral ei aita. Üksnes 
arst saab määrab täpse diag-
noosi ning otsustab, kas te va-
jate antibiootikume või mitte.

Kui arst kirjutab teile välja 
antibiootikume, peate täpselt jär-

PEA MEELES!
1. Järgige arsti soovitusi, millal ja kuidas antibiootikume võtta.
2. Ärge kasutage eelmisest korrast järele jäänud antibiootikume.
3. Küsige arstilt või apteekrilt, mida teha kasutamata jäänud 
antibiootikumidega.
4. Ärge võtke antibiootikume, kui arst ei ole neid teile välja 
kirjutanud.
5. Kui teil on külmetushaigus või gripp ning arst otsustab, et teil 
ei ole antibiootikume vaja, hoolitsege enda eest ja puhake, et 
terveks saada.
6. Kui haigusnähud arsti poolt nimetatud ajavahemiku jooksul 
ei kao või kui need süvenevad, võtke uuesti ühendust oma ars-
tiga – võib-olla vajate täiendavat terviseuuringut.
7. Tehke antibiootikumikuur alati lõpuni, isegi siis, kui enese-
tunne paraneb ja haigusnähud kaovad.

gima tema ettekirjutusi. Kui te 
ei järgi arsti ettekirjutusi, näi-
teks lõpetate ravi liiga vara, võ-
tate väiksema annuse või ei võ-
ta antibiootikumi kindlate aja-
vahemike tagant, ei suuda need 
baktereid hävitada või nende pal-
junemist takistada. Bakterid muu-
tuvad antibiootikumide suhtes 
resistentseks. Resistentsed bak-
terid võivad teie organismi pü-
sima jääda ning te võite ka tei-
si nendega nakatada. Nii võib 
juhtuda, et järgmine kord, kui 
vajate antibiootikume, nad enam 
ei toimi.

Terviseamet

Head vuntsi kasvatamist! Foto Fotolia
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Kõik lapsed ja 
noored ehitama!
Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis 
kuulutab välja 4.–9. klassi õpilastele võistluse 
“Ehita ahelreaktsioonil töötav Goldbergi masin“. 

Tegemist on koomilise, üldjuhul üleliia keerulise masina-
ga lihtsa ülesande sooritamiseks. Masina tööpõhimõte seis-
neb üksteisele järgnevate tegevuste jadas. Töötavate näi-
distega saate tutvuda veebiaadressil coolmaterial.com/roun-
dup/rube-goldberg-machines/. 

Eelmise aasta konkursi võitis Gloria Veskimeister ja tema 
masinaga saab tutvuda veebiaadressil goo.gl/VQ3x9P. 

Võistluse reeglid:
- ehitada võib nii üksi kui ka meeskonnaga (kuni 3 lii-

get, kes ei pea olema ühe klassi õpilased);
- kasutavate vahendite ja elementide arv on võistlejate 

enda valida (ei pea olema üleliia keeruline);
- valmiv masin peab olema originaalne st ei tohi olla 

juba mõne olemasoleva masina koopia;
- masina valmimisel tehke nutitelefoni või videokaa-

meraga video sellest, kuidas masin töötab ning lõpptule-
museni jõuab. Video peab olema tehtud ühe duubliga st ei 
tohi kaadreid kokku lõigata;

- lae video üles ja saada link koos meeskonnaliikmete 
nimedega 18. jaanuariks 2016 e-posti aadressile peeter@
viimsi.edu.ee.

Parimatele inseneridele väärt auhinnad teadmiskes-
kuse koostööpartneritelt ja kõikidele osalejatele meened! 
Lase oma fantaasia lendu ainulaadse ja innovaatilise Gol-
dbergi masina ehitamiseks!

Peeter Sipelgas 

9. oktoobril said 7 Viimsi 
Kooli õpilast kirja, et on 
pääsenud õpilasesindus-
se. Selleks, et enne tööle 
asumist ka sisse elatud 
saaks, toimus 17.–18. 
oktoobril Viimsi Koolis 
õpilasesinduse laager.

Laager osutus äärmiselt posi-
tiivseks ja meeleolukaks. Esi-
mese päeva esimese poole pü-
hendasime põhjalikumale tut-
vumisele. Peale selle, et vanad 
tutvusid uutega ja uued vana-
dega, said kõik veel rohkem 
omavahel tutvuda. Enamasti võis 
kokandusklassist, kus me pe-
sitsesime, kuulda naeru ja töist 
suminat.

Suure entusiasmi ja opti-
mismiga tegime põhjalikumalt 
tööd õpilasesindusse ootuste 
kallal, rääkisime läbi, kuidas 
õpilasesindus toimib ning mil-
line on meie tööplaan. Kokku 

Õpilasesinduse laager

said lepitud omavaheline suht-
lemine ja ühised reeglid. Õh-
tusse jäi ainsana veel ristimine. 
Traditsioon taaselustati pimesi 
katsumustega ning küünlaval-
gel vande andmisega. Ühised 
traditsioonilised mängud kest-
sid hiliste tundideni.

Teine päev oli pühendatud 
pikaajalisematele projektidele. 
Arutleti palju kaasamise tee-

Õpilasesindus on uueks aastaks valmis! Foto Viimsi Kool

madel – kuidas haarata aktiiv-
semasse tegevusse vabatahtli-
kud ja klassivanemad. Sel aas-
tal saab taaskord kandideerida 
õpilasesinduse vabatahtlikuks 
(tutvustus klassides hakkab toi-
muma novembris). Samuti jääb 
toimima klassivanemate süs-
teem. Ka selgitame, kuidas te-
geleda taaraga ja kogu projek-
tiga järjepidevalt kevadesse jõu-

da. Loodame sel aastal kogu 
protsessi veel efektiivsemalt töö-
le saada.

Pikema aja võttis endale 
kommunikatsiooni teema – se-
da nii reklaami kui ka oma te-
gevuse kajastuse osas. Jagasi-
me rollid ja vastutusalad.

Kui suurem töö sai tehtud, 
siis valis õpilasesindus enda 
seast presidendi. Ühise otsuse-
na on õpilasesinduse uus pre-
sident Elis Marii Viltsin. Palju 
edu ja töökust eesolevaks aas-
taks!

Soovime kogu uue õpila-
sesinduse koosseisuga tervele 
kooliperele imelist aastat ning 
ootame kõiki osalema meie 
sündmustel! Tulemas on erine-
vaid põnevaid kohtumisi põ-
nevate inimestega, filmiõhtud 
erinevatele vanustele, vabala-
va ja moeaken!

Merilyn Sepp
Viimsi Kooli õpilasesinduse liige

Äriideede konkurss “Bright Minds”
Tallinna Tehnikaülikooli 
innovatsiooni- ja ette-
võtluskeskus Mektory 
Tehnoloogiakool ja Swed-
bank kutsuvad koostöös 
ellu koolinoorte äriideede 
konkursi “Bright Minds“, 
et innustada noori oma 
ideid julgelt teoks tege-
ma ning anda neile esma-
seid teadmisi sellest, kui-
das luua oma ettevõtet.

Pilootprojektina toimub kon-
kurss “Bright Minds” 2015/16 
õppeaastal koostööpartnerite 
osavõtul 5 erinevas maakonnas: 
Harju-, Järva-, Lääne-, Saare- 
ja Viljandimaal. Regioonides ai-
tavad programmi tegevusi  ellu 
viia: Viimsi Kooli Teadmiskes-
kus, SA Läänemaa Innokas, SA 
Järvamaa Arenduskeskus, SA 
Viljandimaa Arenduskeskus 
ja Saaremaal Koolituskeskus 
Osilia. 

Konkursi raames pakutak-
se õpilastele esmaseid teadmisi 
ning oskusi start-upi maailmas
orienteerumiseks. Konkursi pe-

rioodi jooksul viiakse läbi eri-
nevaid  toetavaid tegevusi koo-
linoortele sh avaüritus 26.11. 
TTÜ Mektorys, kus genereeri-
takse ideid ja luuakse kontak-
te, samuti koolituspäevad ja se-
minarid piirkondades üle Eesti. 

Kokku 3 kohalikku kooli-
tuspäeva annavad noortele oma 
teadmisi ettevõtte loomisest nii 
kohalikud ettevõtjad kui ka edu-
kad start-up-firmade esindajad, 
kes omapoolse toetusega innus-
tavad noori oma ideid ellu vii-
ma. 

“Kiirelt muutuvas maailmas 
toimetulemiseks on õpilaste et-
tevõtlikkus, teadmised ning os-
kused, mis võimaldavad näha 
ettevõtlust isikliku karjääriva-
likuna, kriitilise tähtsusega ja 
üheks edu võtmeks olukorra 
parendamisel on ettevõtlusha-
ridusse kooliväliste partnerite 
kaasamine,“ selgitas konkursi 
käivitamise tagamaid Tallinna 
Tehnikaülikooli prorektor ning 
TTÜ innovatsiooni- ja ettevõt-
luskeskuse Mektory juhatuse 
esimees Tea Varrak. 

Koostöö õppetöö läbiviimi-
sel kooli ja kohaliku omavalit-
suse ning piirkondlike ettevõ-
tete vahel on olulise tähtsusega 
ning konkursi raames toimu-
vasse koolitustegevusse oota-
me kaasa lööma ka kohaliku 
tasandi ettevõtjaid, kes saavad 
pakkuda oma praktilise koge-
muse baasil koolinoortele uusi 
teadmisi ettevõtluse valdkon-
nast. Nii on ka Swedbanki töö-
tajad panustamas mentoritena 
kõigis piirkondades. Koolinoor-
tel on võimalik läbi praktilis-
te tegevuste saada teadmisi ja 
kogemusi ettevõtlusega seon-
duvast.

“Noortes ettevõtliku hoiaku 
kujundamine ja aktiivse mõtte-
viisi toetamine suurendab ühis-
konnas nende inimeste hulka, 
kes suudavad ja tahavad muu-
ta oma ideid tegelikkuseks nii 
isiklikul, kohaliku kogukonna 
kui ka riigi tasandil,” selgitas 
Swedbanki ettevõtete pangan-
duse juht Heiki Raadik, miks 
pank otsustas koolinoorte ette-
võtlikkust arendavas program-

mis kaasa lüüa. “Tänapäevane 
start-up-koolitusprogramm või-
maldab suurendada koolide, ko-
halike ettevõtjate ning kogu-
konna koostööd. Loodame, et 
konkursist tulenev võistlusmo-
ment tekitab noortele positiiv-
set motivatsiooni kaasa lüüa ja 
oma head mõtted teoks teha.“ 

Et pakkuda konkursil osa-
levatele Viimsi valla õpilaste 
meeskondadele veelgi rohkem 
väärtuslikke kogemusi, kutsu-
me kõiki kohalikke ettevõtteid  
ja ettevõtjaid koostöös õpilas-
tega panustama kogukondlik-
ku arengusse.

Kui soovite koolinoorte äri-
ideedele kaasa aidata kas men-
torlust pakkudes, koolituspäe-
val kõneledes või näiteks eri-
preemiaga auhinnafondi panus-
tades, siis võtke meiega ühen-
dust! Toetajate info avaldame 
konkursi reklaammaterjalides, 
kodulehel ja konkurssi kajas-
tavates artiklites.

Peeter Sipelgas
Viimsi Kooli teadmiskeskuse juht

Viimsi progeja 
2016
Ühendamaks Viimsi valla haridusasutusi ühteks 
tervikuks oleme ellu kutsunud koolideülese 
programmeerimisvõistluse “Viimsi progeja 2016 
– kood on põnev ja kasulik”.

Kui programmeerimine paneb Su silmad särama ja keeru-
lised ülesanded tekitavad hasarti, siis Viimsi Kooli tead-
miskeskus Collegium Eruditionis kutsub osalema prog-
rammeerimisvõistlusel “Viimsi progeja 2016 – kood on 
põnev ja kasulik”.

Võistlus algas 28. oktoobril ja tööde esitamise tähtaeg 
on 14. veebruar 2016.

Mida programmeerida?
Lähteülesandeks on muuta programmeerimise abil õppimine 
või õpetamine põnevamaks. Kasutades erinevaid keeli/kesk-
kondi (Scratch, Javascript, Python jne), programmeeri töötav 
mäng, programm või äpp, mida saaks kasutada õpilane kas 
uute teadmiste omandamiseks, õpitu kinnistamiseks või mis 
oleks abiks õpetajale tunni huvitavamaks muutmisel.

Reeglid
- võistlus toimub kolmes vanusegrupis: I–VI klass, VII–
IX klass ja X–XII klass;
- osaleda võib individuaalselt või meeskonnaga (kuni 3 
liiget, kes ei pea olema ühe klassi õpilased);
- töö tuleb üles laadida hiljemalt 14. veebruariks 2016 kel-
la 18-ks veebiaadressile lingid.ee/viimsiprogeja. 

Auhinnad
Iga vanusegrupi parimatele on välja pandud väärikad au-
hinnad teadmiskeskuse koostööpartneritelt: Energia Avas-
tuskeskuselt, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuselt Mek-
tory ning SA-lt Eesti Teadusagentuur! Auhinnatud saavad 
kõik võistlusel osalejad!

Hindamine
Võistlusele laekunud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad 
tunnustatud IT-spetsialistid Tallinna Tehnikaülikoolist.

Lisainfo Peeter Sipelgalt e-posti aadressil peeter@
viimsi.edu.ee.

Programmeerimisvõistlust “Viimsi progeja 2016 – kood 
on põnev ja kasulik” toetavad Energia Avastuskeskus, In-
novatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektroy, haridus- ja tea-
dusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur ja Viimsi vald.

Peeter Sipelgas

Haabneeme Koolil 
nüüd oma logo
Alates 7. novembrist on Haabnee-
me Koolil rannarahva elust inspi-
reeritud logo. 

Rannarahvale on majakas olnud 
alati teenäitajaks, teelesaatjaks ja 
ka kojukutsujaks. Seda on ka Haab-
neeme Kool – teenäitajaks elluastu-
vatele lastele. Sõbralikuks valguse 
kandjaks ja valguse andjaks.

Logo autorid on Andre Poolma ja 
Ain Kaldra.

Viimsi Teataja

Novembris noortekeskustes
Randvere Noortekeskuses 
l 16. november kell 15 – Noored vs noorsootöötajad “Xboxi eri“
l 17. november kell 15 – “Loomade kuningriik“ lauamänguturniir
l 19. november kell 15 – Just Dance
l 25. november kell 15 – Küpsisetordi challenge
l 27. november kell 17 – MardiKadri DISKO

Viimsi Noortekeskuses 
l 13. november kell 16 – Kohtumine rokkmuusik Jaagup Mägiga 
l 16. november – Jaapani anime filmiõhtu ja jaapani muusika päev
l 17. november kell 16 – Jaapani anime stiilis joonistamine ning origami töötuba 
l 18. november kell 16 – Jaapan. Jaapan. Jaapan. – kohtumisõhtu Jaapani fänniga  
l 19. november kell 16 – Rajaleidja külastus 
l 19. november – Cosplay päev ehk noored kehastuvad animekangelasteks
l 20. november kell 17.30 – Sushivalmistamise töötuba
l 23. november – Hiphopmuusika päev
l 25. november – Estonia teatri ekskursioon ja ballett “Pähklipureja“ (eelregistreerimi-
sega)  
l 26. november kell 17 – Kohtumisõhtu – Genka 
l 27. november kell 16 – Muusikaviktoriin 
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Tänavu valitakse juba neljandat korda tuleva aasta looma. 
Õigem oleks öelda, et valimise toiming on tehtud ja 2016. 
aasta loom leitud – seekord mäger (Meles meles). 

Aasta looma on valitud 2012. aastast, kui esimest korda kuulutati 
välja 2013. aasta loom hunt. Nüüd on varasemate aasta loomade – 
hundi, viigri ja metssea – kõrvale endale koha leidnud ka mäger.

Mägra tunneb ära tema valge-musta triibulise pea ja koonu 
järgi, mis teid metsa vahelt võib piiluda või siis vastupidi, kui mä-
ger suure sahinaga põgenemas on, jääb uudishimulikule met-
sakülalisele paistma tema tihe hõbedane kasukas. Üldiselt on 
metsas mägra nägemine harv juhus, sest mäger on ööloom ja 
tuleb urust välja hämaras videviku- ja öötundidel. 

Hellitavalt nimetatakse mäkra suure karu väikevennaks. Na-
gu karudki on mägrad kõigesööjad – omnivoorid. Söögiks kõlbab 
kõik, millest jõud ja nutikus üle käivad: ussid, tõugud, marjad, 
seened, konnad, hiired ja putukadki. 

Kui karud on väikest viisi arhitektid ja ehitavad endale talveks 
uusi taliresidentse, rajavad mägrad suuri mägralinnakuid, mis pä-
randuvad põlvest põlve. Ja niiviisi mägrad oma linnakus ka elavad 
– põlvkondadena ja hulgi.

Ka Viimsi poolsaarel võib mäkrasid kohata. Vanematelt kaarti-
delt leiab täheldusi mäkrade kohta Rohuneeme maastikukaitsealalt 
ja Mäealuse maastikukaitsealalt. Teadjamad räägivad, et mäkrasid 
on viimasel ajal palju saanud ning vajadusel ja sobivusel võtavad 
nad hõlpsasti üle ka rebaseurge. Rebaseid on poolsaarel palju ja 
eeldatavasti on ka mäger leidnud endale siin püsiva elukoha.

2016. aasta looma – mägra – auks kutsub RMK Viimsi loodus-
keskus loodushuvilisi oma selle aasta viimasele vestlusõhtule no-
vembrikuu viimasel teisipäeval 24. kuupäeval, mil zooloog Tiit 
Hunt jagab oma mõtteid mäkradest ja selle visa loomakese elu 
tagamaadest.

Daniel Juhhov

Klaasist ehteid 
tegema!
14. novembril algusega kell 12 toimub Viimsi 
Huvikeskuses sulatatud klaasist ehete õpituba.

Sulatatud klaasist ehete valmistamine on tore võimalus 
argirutiinist väljumiseks, valmistades midagi ilusat nii 
hingele kui ka vaimule. Õpitoas kasutatakse ehete valmis-
tamiseks Bullseye lehtklaasi, sealhulgas dikroidklaasi. 

Igal osalejal on kahe tunni jooksul võimalus olla iseen-
da ehtekunstnik ning valmistada omanäoline ripats, kõrva-
rõngad või pross. Õpitoas tehtud klaas läheb sulatusse ning 
valmis tööd saab kätte mõned päevad hiljem, kui nad on ah-
just väljunud ja lisatud on riputuskonksud. Ripatsite konk-
sud on hõbetatud, kõrvarõngakonksud hõbedast (925°). 

Osavõtt ei eelda eelnevat kogemust, vaid armastust 
klaasi ja isetegemise vastu. 

Hind ühele inimesele on 25 eurot, sisaldades materjale 
ja töövahendeid ning ühte ehet. Kui soovitakse teha roh-
kem, siis iga järgmine ehe maksab 10 eurot. 

Õpituba juhendab Mari-Liis Makus, kelle klaasiarmas-
tuse lugu sai alguse 1996. aastal. Mari-Liis Makus on õppi-
nud Jelveh Jaferian ja Andrea Guarino Slemmons käe all. 

Lisainfo telefonil 5100 015, e-posti aadressil mari.ma-
kus@gmail.com või veebiaadressilt www.klaasimari.com. 

Vajalik eelregistreerimine! Koha tagab ettemaks (15 €) 
OÜ Mari Klaasistuudio arvele EE781700017003636655, 
selgitusse märkida nimi ja õpitoa kuupäev.

Huvikeskus

Aasta loom 2016 – mäger

Kontsert Viimsi Huvikeskuses

“Kirju Kontsert”
28. novembril kell 18

Laule sügisest jõuludeni 
esitavad Kolga-Jaani segakoor 
“Jaaniko” ja Viimsi 
kergemuusikakoor 
“Viikerkoor”.

Sissepääs tasuta!
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Tänavu ei tohiks küll 
veel kellelgi sügisma-
sendust olla, sest loodus 
on meid sel aastal tõesti 
hellitanud. Kuid käes on 
november, päevad aina 
lühenevad ja ka päike on 
viimasel ajal sagedamini 
pilvede taha peitunud. 
Saabuv pime aeg võib 
põhjustada mitmesugu-
seid muutusi meie enese-
tundes ja meeleolus.

Kaamos – see on päevavalguse 
vähesusega seostuv meeleolu-
häire, mis esineb pimeda ja pi-
ka talvega piirkondades. Esi-
neb väsimus, tujutus, ärrituvus, 
energia kadu, otsustusvõime 
ja aktiivsuse vähenemine, une-
häired (suurenenud unevaja-
dus), söögiisu tõus (eriti soov 
magusa järele), mis toob kaasa 
kehakaalu tõusu ja see oma-
korda rahulolematuse iseenda-
ga ning seega masenduse sü-
venemise. Suureneb ka vastu-
võtlikkus infektsioon- ja vii-
rushaigustele.

Kuigi viimastel aastatel 
käiakse üha sagedamini sügi-
seti end soojadel maadel “laa-
dimas”, on seda võimalik teha 
ka Eestist lahkumata. Sügisel 
kallale kippuvat kurvameelsust 
saab leevendada  valgusteraa-
piaga. 

SAD (Seasonal Affective 
Disorder) valgusravi, mida ni-
metatakse ka virgutusvalgusra-
viks, on omamoodi kunstpäi-
ke, mis mõjutab organismi öö-
päevast rütmi. Valgusravis ka-
sutatakse nähtava spektri lai-
nepikkusi, kuid  selles puudub 
ultraviolettkiirgus. Valgusvoog 
liigub läbi silma optilise süs-
teemi nägemisnärvi kaudu pea-
ajju käbikehasse, kus toode-
takse heaoluhormooni seroto-
niini  ja sellest tekkivat “unehor-
mooni” – melatoniini. Valgus 

Viimsi Huvikeskus ootab kõiki lapsi laste 
jooga tundidesse. 

Laste jooga toetab lapse arengut nii füüsi-

pidurdab ja pimedus aktiveerib 
melatoniini tootmist. Melatonii-
ni taseme tõus pärsib kasvu- ja
soojätkamise hormoonide toot-
mist. Kasvuhormoonide pärs-
simise tagajärjel häirub luude, 
lihaste ja kõhrede areng. Soo-
jätkamishormoonide tasakaalu 
häirumine võib põhjustada im-
potentsust, viljatust, menstru-
aaltsükli häireid, kasvajaid. Ve-
reringe kaudu toimib melato-
niin ka neerupealiste koore hor-
moonidele, mille tagajärjeks võib 
olla  antikehade produktsiooni 
pidurdumine ning organismi 
kaitsevõime e immuunsuse lan-
gus, mille tõttu esineb sageda-
mini infektsioone ja põletikke. 
Häirub ka adekvaatne reakt-
sioon stressiolukordadele. 

Kaamose raviks oleks soo-
vitav teha valgusravikuur 1–3 
nädala jooksul igapäevaste 
seanssidena, kuid positiivseid 
muutusi meeleolus ja üldises 
enesetundes võib märgata  juba 
4–5 päeva pärast. Valgusravi 
on soovitav teha hommikupoo-
likuti. Kõige paremini mõjub 

valgusteraapiakuur aga profü-
laktilise ravina. Samuti võib 
valgusravi olla heaks abiliseks 
unehäirete puhul, mis on tin-
gitud reisimisel tekkida võiva 
ajavahe sündroomist või ööva-
hetustes töötamisest.

Kuid mitte alati ei ole sele-
tamatu väsimus tingitud valgu-
se puudumisest. Aina enam on 
kinnitust leidnud D-vitamiini 
vajalikkus meie organismile – tu-
gevad luud, hästi funktsionee-
rivad lihased, südame, kopsu-
de ja aju töökorras olek. Väga 
oluline on immuunsüsteemi sei-
sund. D-vitamiini defitsiiti esi-
neb meie kliimas inimestel tun-
duvalt sagedamini, kui seda ar-
vata osatakse. Enam esineb se-
da inimestel, kes viibivad vähe 
väljas, rasedatel, imikutel, üle-
kaalulistel ja vanematel ini-
mestel, kelle nahk on õhem ja 
ei sisalda piisavalt D-vitamiini 
retseptoreid.

Põhilise osa D-vitamiinist 
saab meie organism päikese-
valgusest, kuid sügisest keva-
deni see allikas meie kliimas 

praktiliselt puudub. On uuri-
tud, et nädalane päikesereis (6 
päeva) tagab organismile va-
jaliku D-vitamiini taseme 49 
päevaks. Varasemal ajal peeti 
D-vitamiini vajalikuks ainult 
imikutele ja väikelastele nende 
luude normaalseks arenguks ja 
rahhiidi ennetamiseks, samuti 
vanematel inimestel osteopo-
roosi vältimiseks. 

Tänapäeval on teadmised 
D-vitamiini olulisusest tun-
duvalt suuremad. D-vitamiini 
retseptoreid võib leida peaae-
gu kõikidest kudedest, ka im-
muunsüsteemi kuuluvatelt rak-
kudelt. Organismis muudetak-
se D-vitamiin aktiveeritud D-
vitamiiniks e kaltsitrioliks. See 
on hormoonitaoline aine, mis 
reguleerib paljude elundkon-
dade tööd. D-vitamiini defitsiit 
võib põhjustada valu nii luu-
des kui ka lihastes ja seda võib 
ekslikult pidada fibromüal-
giaks või mõneks muuks hai-
guseks. Ka seostatakse D-vita-
miini puudusega autoimmuun-
sete haiguste (sclerosis multip-
lex, reumatoidartriit jt) suure-
mat riski. Üheks märguandeks 
D-vitamiini puudusest võib ol-
la ka sagedane haigestumine eri-
nevatesse infektsioonhaigustes-
se (immuunsuse langus). 

Kuid – D-vitamiini vaegus 
võib kulgeda ka ilma sümpto-
miteta. Uuringud on kinnita-
nud, et põhjapoolsetes maades, 
kus on vähe päikesevalgust, esi-
neb sageli D-vitamiini puudust 
ja on täheldatud suuremat riski 
haigestuda eesnäärme-, rinna-, 
munasarja-, söögitoru- ja jäme-

Kaamose vastu
soolevähki. Ka seostatakse D-vi-
tamiini puudust lapseeas suu-
rema riskiga haigestuda 1. tüü-
bi diabeeti. Et vältida mitmeid 
tüsistusi ja haigusi, mis D-vita-
miini puudus kaasa toob, oleks 
vaja teada oma D-vitamiini ta-
set ja vastavalt analüüsile ka-
sutada D-vitamiini toidulisan-
dina.

Heaks abimeheks kaamose 
vastu ja immunoloogilise kait-
sevõime tugevdamiseks on soo-
laravi, mille populaarsus on aas-
tatega suurenenud. See sobib 
nii immuunsüsteemi tugevda-
miseks, hingamisteede haigus-
te profülaktikaks kui ka kroo-
niliste kopsuhaiguste korral. 
Lisaks soolamolekulide hin-
gamisteid puhastavale toime-
le aitavad negatiivsed ioonid 
maandada stressi.

Kui ühendada soola- ja val-
gusravi, toituda tasakaalusta-
tult, liikuda võimalikult palju 
värskes õhus ning vastavalt va-
jadusele tarbida D-vitamiini, on 
suur tõenäosus, et kaamos jääb 
tulemata ja organism suudab 
võidelda kimbutavate viirus-
tega.

Katrin Traat
Viimsi SPA peaarst

liselt kui ka emotsionaalselt. Jooga läbi kogeb 
laps rahulolu iseendaga. Jooga julgustab last 
ennast väljendama ja õpetab keskenduma vä-
liselt sisemisele, et saada enda keha, meele ja 
tunnetega parem kontakt.

3–7-aastaseid lapsi ootab treener Monika Al-
lert igal neljapäeval kell 18–19. Registreeri laps 
treeningutesse e-posti aadressil monikaallert@
yahoo.it või telefonil 5340 7737.

7–12-aastaseid lapsi ootab treener Kristiina 
Saul igal teisipäeval kell 13.45–14.45. Regist-
reeri laps treeningutesse e-posti aadressil kris-
tiinale@yahoo.com või telefonil 505 3682.

Lisainfo www.huvikeskus.ee.

Huvikeskus

Laste jooga Viimsi Huvikeskuses

Jooga on kasulik kõigile!

l Jõuluvana kingikotist leiab 
palju põnevaid kingitusi!

l Meisterdamise päkapikud 
ootavad kõiki väikeseid ja suuri 
töötubadesse!

l Laulu ja tantsu päkapikud on 
valmistanud ette vahvad kont-
serdid! 

l Jõulukohvik kostitab maitsvate 
suupistetega!
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Kuni 16. november
Fotokursuse lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Kuni 30. november
Juhan Rodriku maalinäitus 
“Kitsal teel“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Kuni 30. november 
Raamatuväljapanek 
“November on filmikuu“
Raamatuväljapanek lastele 
“Filmiraamat“
Viimsi raamatukogus

Kuni 30. november
Raamatuväljapanek lastele 
“Lastekirjandust Põhjamaadest“
Viimsi raamatukogu Randvere 
harukogus

Kuni 31. detsember
Piret Kõo maalinäitus
Viimsi Päevakeskuses

13. november k 16–16.45
Randvere koguduse püha-
päevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud
Randvere Keskuse kunstitoas

13. november k 16
Kohtumine rokkmuusik Jaagup 
Mägiga
Viimsi Noortekeskuses

13. november k 18–20
Isikliku mandala joonistamise 
õpituba
Hind 14 € 
Registreerimine: kuni 10.11 
tel 5554 5231, sirendus@
gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

13. november k 19
Komöödiateater “Kurt, tumm 
ja pime läksid kohtingule“
Autor: Laurent Baffie
Lavastaja: Rednar Annus
Osades: Anu Saagim, Kristel 
Aaslaid või Triin Tulev, Diana 
Klas, Tarvo Krall, Aleksander 
Ots, Veljo Reinik
Piletid 15/13 €
Piletite broneerimine: tel 6028 
838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

13. november k 21
Black Rose meelelahutusprog-
ramm:
Akustiline kontsert: Ott Lepland 
ja Kristjan Kaasik 
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

14. november k 12
Sulatatud klaasist ehete töö-
tuba
Hind 25 € (sisaldab materjali)
Registreerimine: kuni 12.11 
tel 5100 015, mari.makus@
gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

14. ja 15. november k 11–14 
Taluturg – müügil eestimaine 
väärt toidukraam!
Laupäevasel turupäeval lastele 
ponisõidud!
Viimsi vabaõhumuuseumis

14. november k 20
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

15. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. november k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15. november k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

15. november k 16–20
Tantsuga sügises
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Külas on Daigo Dance’i rühm 
Koselt, juh Olga Pallo 
Tantsuks mängib ansambel 
Liivalaid, juh Vaike Sarn
Õhtujuht: Karl Valkna
Pääsmeid saab osta VPÜ toast 
(Kesk tee 1, II korrus) ja 
Randvere Päevakeskusest
Hind 7 €
Viimsi Peokeskuses

16. november k 15
Noored vs noorsootöötajad – 
Xboxi eri
Randvere Noortekeskuses
Jaapani animafilmi õhtu ja 
jaapani muusika päev
Viimsi Noortekeskuses

16. november k 18
Meeste õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. november k 19 
Inspiratsiooni Klubi kutsub:
Vestlusõhtu “Suhted iseendaga “
Lektor: Merike Kütt
Osalustasu: kuni 13.11 13 €, 
kohapeal 15 €
Tasuda Remission OÜ a/a EE 
802200221024635447
Lavendel Spa Hotel seminari-
ruumis

17. november k 15
Lauamänguturniir – Loomade 
kuningriik
Randvere Noortekeskuses
k 16
Jaapani anime stiilis joonista-
mine ning origami töötuba
Viimsi Noortekeskuses

17. november k 18
Adik Levini loeng “Mõnda 
tõenduspõhisest meditsiinist, 
õigest toitumisest, varjatud 
toidutalumatusest ja toitumis-
teraapiast“
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

17. november k 18.30
Toortordi valmistamise 
praktiline koolitus
Läbiviija: toitumisnõustaja 
Kadri Põlder
Info ja registreerimine: 
kadripo@hotmail.com, 
tel 5667 9228

Osavõtutasu 17 €
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas

18. november k 15
Novembrikuu rahvakalendri 
tähtpäevade tähistamine
Sünnipäevalapsed
Randvere Päevakeskuses

18. november k 16
Kohtumisõhtu Jaapani fänniga 
– Jaapan. Jaapan. Jaapan.
Viimsi Noortekeskuses

18. november k 19 
Viimsi Viktoriin IV
Mälumängusarja hooaja 
lõpetamine
Osalevad neljaliikmelised 
võistkonnad
Küsimused koostab Andres 
Kaarmann, kokku 30 küsimust
Registreerimine: marje@
viimsivv.ee
Rannarahva muuseumis

19. november k 15
Just Dance
Randvere Noortekeskuses
k 16
Viimsi Noortekeskus külastab 
Rajaleidjat
Cosplay päev – noored kehas-
tuvad animakangelasteks
Viimsi Noortekeskuses 

19. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. november k 13
Ingerisoomlaste päev
Viimsi Päevakeskuses

20. november k 18.30
Loeng “Lihtne tervisevalem“
Osalustasu 5 €
Registreerimine: luulepakkas@
hotmail.com või tel 5622 1130 
Viimsi Huvikeskuses

20. november k 19
Märt Avandi & Kõrsikud 
“Elud, asjad“
Piletid müügil Piletilevis
Viimsi Huvikeskuses

20. november k 16–16.45
Randvere koguduse püha-
päevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud
Randvere Keskuse kunstitoas

20. november k 17.30
Sushivalmistamise töötuba
Viimsi Noortekeskuses

20. november k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Akustiline kontsert: Rolf Roosalu 
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

21. ja 22. november k 11–14 
Taluturg – müügil eestimaine 
väärt toidukraam!
Laupäevasel turupäeval lastele 
ponisõidud!
Viimsi vabaõhumuuseumis

21. november k 20
Black Rose meelelahutus-
programm:

DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

22. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. november k 11
Surnutemälestuspüha jumala-
teenistus
Jutlus pof Kuldar Taveter
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. november k 12
Epp Maria Kokamägi näituse 
“Maastikud inglite – kuldsed 
pildid“ avamine
Jätk Rannarahva muuseumis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 

22. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

23. november
Hiphopmuusika päev
Viimsi Noortekeskuses

24. november k 19
Vestlusõhtu “Metsarahva 
mõtisklused“
Zooloog Tiit Hunt räägib lugu-
sid järgmise aasta loomast
Tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses

25. november k 15
Küpsisetordi challenge 
valmistamine
Randvere Noortekeskuses
Viimsi Noortekeskus on ekskur-
sioonil Estonia teatris, ballett 
“Pähklipureja“ (eelregistreeri-
misega)

25. november k 19
Kontsert: Ikka veel teel – 
Alen Veziko ja Pärt Tarvas 
(piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. november k 17
Kohtumisõhtu – Genka
Viimsi Noortekeskuses

26. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. november k 19
Reisjuttude õhtu “Ehh, uhuu-
duur Aafrikas“
Eestlased jalgratastel Aafrikat 
avastamas, räägib Kristjan Prii
Pilet 3 € 
Kohtade broneerimine: 
anu@rannarahvamuuseum.ee
K 18 muuseumi kohvik avab 
uksed 
Rannarahva muuseumis

27. november k 13
Kontsert “Advendiootus“
Sigrid Kuulmann ja õpilased
Klaveril Signe Hiis 
Viimsi Päevakeskuses

27. november k 16
Muusikaviktoriin
Viimsi Noortekeskuses
k 17
MardiKadri Disko
Randvere Noortekeskuses

27. november k 16–16.45
Randvere koguduse püha-
päevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Randvere Keskuse kunstitoas

27. november k 19
Vana Baskini Teater “Petised“
Osades: Anne Paluver, Marika 
Korolev, Kärt Reemann, Raivo 
Rüütel ja Janek Sarapson 
Piletid hinnaga 15/13 €  Viimsi 
Huvikeskuses ja Piletilevis
Piletite broneerimine: viimsi@
huvikeskus.ee, tel 6028 838
Viimsi Huvikeskuses

27. november k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Akustiline kontsert: Traffic 
(vähendatud koosseisus)
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Tere tulemast!
l Argo Kruusimaal ja Hiis Villmannil sündis 31. augustil poeg 
Kerret.
l Mihkel Adamsonil ja Jaanika Aavikul sündis 15. septemb-
ril tütar Dior.
l Mihkel Allikmäel ja Greta-Maria Klaasmaal sündis 20. sep-
tembril tütar Gloria.
l Vahur Kivistikul ja Külli Külm-Kivistikul sündis 1. oktoobril 
poeg Märten. 
l Aivo ja Maris Koolmeisteril sündis 2. oktoobril poeg Olle.
l Maksim Issajevil ja Maria Issajeval sündis 2. oktoobril tü-
tar Mari-Liis.
l Mairo Asturil ja Merlyn Padamal sündis 2. oktoobril tütar 
Mia-Liis. 
l Enary ja Gerli Ventselil sündis 6. oktoobril tütar Marleen.
l Virgo ja Terje Tammel sündis 7. oktoobril poeg Morris 
Björn.
l Tiivi Tüüril sündis 10. oktoobril tütar Teesi.
l Helari Järvel ja Ly Lumistel sündis 10. oktoobril poeg Henry.
l Villu ja Kätlin Loondel sündis 15. oktoobril tütar Estelle.
l Tambet Drellil ja Marlen Pärmannil sündis 22. oktoobril 
poeg Ruuben.
l Mart ja Riina Feldingul sündis 28. oktoobril tütar Marii.
l Mika Tapanil ja Terje Vasaral sündis 28. oktoobril tütar Mia 
Sofia.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
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ERAKUULUTUSED

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
Tühjendusmüük: palju kaupa 

hinnaga 1.00 EUR

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued naiste- ja 

lasteriided, jalatsid, 
ehted – kõik otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee

Ilusalong Brigitte
Heki tee 6-1

Juuksur
kosmeetIk

küüneteHnIk
tel 6021 122

puitbrikett 1,5 €/10 kg
pellet 3 €/15 kg

kaminapuud kotis, kütteklotsid
transport alates ühest alusest 

Viimsis ja Pirital tasuta
laost saab osta ka paki kaupa

Vana-Narva mnt 9a, tel 5692 4924 
www.leilibrikett.ee

l Kogemustega raamatupidaja osutab raamatupi-
damisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkvara, 
mis võimaldab ka kliendil endal müügiarveid teha 
ja kliendivõlgnevust jälgida. Täpsemalt telefonil 
5662 8723 või rppidaja@gmail.com.

l Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet 
premium 8 ja 6 mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l 
kott, kask 2,9 €/40 l kott. Tel 5380 3858.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.

l Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista! 
Tel 5630 8890.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutus-
kõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. 
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt 
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagle-
ehitus.eu. 

l Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktori-
tööd. Kontakt tel 5074 178.

l Eesti keele tunnid algajaile vene keele baasil. 
Sõbralik, kogemustega, järjekindel, huumorimeel-
ne õpetaja. Tel 5326 9902.

l Otsime oma töökasse kollektiivi Viimsisse jõulu-
puude müüjat. Hea võimalus teenida enne pühi! 
Tööperiood 10.–24.12. Tel 5324 7411, Mart.

l Otsime toredat lapsehoidjat 1,5-aastasele pisi-
põnnile Viimsis, soovitavalt pensionär. Töö esmas-
päevast reedeni 2–3 h päevas. Tasu kokkuleppel. 
Kontakttelefon 5666 2627.

l Professionaalne massaaž Viimsis. Pakun ravi-, 
kupu-, tselluliidi- ja klassikalist massaaži. Oman 
pikaajalist töökogemust. Info ja broneerimine tel 
5558 7538 Ljubov.

l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.

l Turunduse, toote- ja kategooriajuhtimise tee-
nused. Koostame toote/teenuse turundusplaane, 
viime läbi kategooriate analüüse, hinnavõrdlusi. 
Teenuste kohta lisainfo saamiseks või hinnaküsi-
mise/tellimuse esitamiseks saada päring info@
categorymanagement.ee. 

l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute 
küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane 
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

l Müüa kuiva lammutuspuitu 12 €/rm (koormas 
ka ehituseks sobivaid laudu, prusse ja palke, neid 
on kohapeal võimalik ise välja valida), koos koha-
leveoga; loomasõnnikut, mulda, killustikku, frees-
asfalti ja liiva. Tel. 56971079, e-mail: taluaed@
hot.ee.

l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid, 
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demon-
teerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.

l Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb 
teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole 
vaja kuhugi kiirustada ja nii on lõõgastav toime 
maksimaalne. Vastavalt teie vajadusele ja parima 
mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid mas-
saažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 €. Mas-
sööri tellimine reedu48@hotmail.com või telefonil 
5092 550, Reet.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 30 
cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodule-
hel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist on trans-
port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee. 

l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!

l Teen pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln 
Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel, 
täpsem info telefonil 5373 7710.

l Ostan teie seisva või mitte töötava auto võib 
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib 
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, 
Renno.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa, 
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija 
materjalide vedu. Tel 5092 936.

l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste 
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd, 
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.

l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686.

l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumi-
sed. Geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.

l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.

l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui 
kolite, müüte maja või korterit, siis helistage! 
Tel 5399 6098.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, 
Rene.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesi-
mine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade 
paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.if-
haljastus.ee.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.

Nuki otsib uut kodu!
Seoses kolimisega peame kahjuks ära andma 9-aastase kolli ja saksa lam-
bakoera segu koera nimega Nuki. Nuki on aastaid olnud õuekoer, kes on eel-
nevalt elanud lahtiselt aiaga piiratud majas (vajadusel olnud ka ketikoer). 

Iseloomult on koer inimestega väga sõbralik, omasid hoiab väga ja võõras-
tega on algul arg. Teiste koertega pigem läbi ei saa.

Lisainfo telefonil 5566 9803.
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Bollywood Viimsi
Randvere tee 9, Haabneeme

Sünnipäevad
Firmapeod
Gatering

Take Away

Telefon 6299 200
viimsi@bollywood.ee, www.bollywood.ee
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