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Esimesed öökülmad ja 
36 tundi metsas. Loe lk 6–7

Muuga külavanema 
valimine
Muuga küla üldkoosolek külavanema 
valimiseks toimub 21. oktoobril kell 18 
Randvere Koolis (G.H. Schüdlöffeli tee 
4, Randvere küla).

Päevakorras: külavanema valimine, jooks-
vad küsimused.

Palume valimistoiminguteks kaasa võt-
ta isikut tõendav dokument!

Külavanema kandidaadi registreerimi-
seks esitada kirjalik avaldus Viimsi Vallava-
litsusele (Nelgi tee 1, Viimsi alevik; info@
viimsivv.ee) hiljemalt 14. oktoobril 2015.

Viimsi valla üheks meeldi-
vaks traditsiooniks on kuju-
nenud õpetajate päevale 
pühendatud valla haridus-
töötajate vastuvõtt. Tänavu-
ne pidulik sündmus toimus 
kõige õigemal päeval ehk 
5. oktoobril – päeval, mil 
paljud riigid üle maailma 
tähistavad õpetajate päeva. 

Viimsi Vallavalitsuse korraldatud 
haridustöötajate vastuvõtule kogu-
nes üle 300 haridustöötaja – õpeta-
jad koolidest, lasteaedadest ja hu-
vikoolidest ning noorsootöötajad. 
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis 
tähistati pidulikku päeva koos kõige 
olulisematega, kaaskolleegidega. 

Vastuvõtul esines sõnavõtuga 
vallavolikogu esimees Mailis Alt, 
kes tänas õpetajaid nende aina kee-
rulisemaks muutuva töö eest ja rõ-
hutas vajadust õpetaja tööd seni-
sest enam väärtustada. 

Traditsiooniliselt antakse õpe-
tajate päeva pidulikul vastuvõtul pi-
kaajalise tulemusliku, silmapaist-
va ja pühendunud töö eest ning pa-
nustamise eest kooli, lasteaia või 
huvikooli elu rikastamisse üle Viim-
si Vallavalitsuse poolsed tänukir-
jad. Tänavu tunnustati 25 haridus-
töötajat, kellele andsid tänukirja 
üle abivallavanem Margus Talsi ja 
volikogu esimees Mailis Alt. Kont-
serdielamuse pakkusid Margus Va-
her, Kelli Uustani ja Kusti Lemba.

Täname kõiki meie valla hari-
dustöötajaid!

2015. aasta õpetajate 
päeval tänab Viimsi 
Vallavalitsus:
Irene rUUse (Viimsi Muusika-
kool) – pikaajalise tulemusliku töö 
eest Viimsi Muusikakooli õpilaste 
pühendamisel flöödimuusika sala-
dustesse.

HeLVe KAsK (Viimsi Muu-
sikakool) – pikaajalise pühendu-

Meie väärtus on meie õpetajad
nud töö eest Viimsi Muusikakooli 
õpilaste õpetamisel.

HeIdy TeLgMAA (Püünsi 
Kool, lasteaiaõpetaja) – aktiivse 
õpetajana alushariduse edendami-
se eest Püünsi Kooli lasteaias.

KrIsTI ToPs (Püünsi Kool, 
klassiõpetaja) – aktiivse klassiõpe-
tajana hariduse edendamise eest 
Püünsi Koolis.

ALeKsIK TAUrAfeLdT 
(Püünsi Kool, kehalise kasvatuse 
õpetaja) – väga hea töö eest Püün-
si Kooli esindamisel õpilasvõist-
lustel ja koolispordi arendamisel.

LeA KALM (eralasteaed Põn-
nipesa, õpetaja) – pikaajalise pü-
hendunud töö eest ja Viimsi valla 
alushariduse edendamise eest.

JAnA rebAne (Viimsi Las-
teaiad, Astri maja õppejuht, õpeta-
ja-metoodik) – lasteaedade õppe-
vara ja laste arengumängu loomi-
se, Viimsi Lasteaedade teatrifesti-
vali korraldamise ning laste tant-
su- ja võimlemispeol osalemise eest.

KrIsTI KIrbITs (Viimsi Las-
teaiad, õpetaja-metoodik) – sotsi-
aalseid oskuseid arendava õppe-
mängu ja laste arengumängu loo-
mise, Viimsi Lasteaedade teatri-
festivali korraldamise ning laste 
tantsu - ja võimlemispeol osalemi-
se eest.

MAIgI PendrA (Viimsi Las-
teaiad, õpetaja) – “Ühe õpetaja 
süsteemi” töökorralduse väljatöö-
tamise ja käivitamise eest Viimsi 
Lasteaeades.

MerILI JoHAnson (Viimsi 
Lasteaiad, psühholoog) – Viimsi 
Lasteaedade “Koolimängu” loo-
mise ja korraldamise ja tugimees-
konnatöös aktiivse osalemise eest.

PIreT grÜnsTAM (Viimsi 
Lasteaiad, õpetaja abi) – suurepä-
rase koostöö eest lastele eakohase 
ja mängulise kasvukeskkonna loo-
misel ning õppe- ja kasvatustege-
vuste läbiviimisel.

AIMe MIIL (Viimsi Kool, raa-

matukogu juhataja) – pikaajalise 
pühendunud töö eest Kooli raa-
matukogu juhtimisel ja arendami-
sel ning kooliraamatukogu sünd-
muste korraldamise eest.

LeMMe rAndMA (Viimsi 
Kool, õpetaja 2005 – 2015) pika-
ajalise pühendunud töö eest Viimsi 
Kooli tugikeskuse rajamisel, aren-
damisel ja juhtimisel aastatel.

ÜLLe PInnonen (Viimsi 
Kool, õpetaja) – pikaajalise pühen-
dunud töö eest õpetajana ja klas-
sijuhatajana ning rahvusvahelistes 
projektides osalemise eest.

KersTI oJAssALU (Viimsi 
Kool, õpetaja) – pikaajalise pühen-
dunud töö eest õpetajana ja klas-
sijuhatajana ning vabatahtliku töö 
eest kooli ürituste korraldamisel.

KIrsI rAnnAsTe (Viimsi 
Kool, õpetaja) – pikaajalise pühen-
dunud töö eest õpetajana ja klas-
sijuhatajana ning vabatahtliku töö 
eest kooli ürituste korraldamisel. 

KÜLLIKe TILK (Viimsi Kool, 
klassiõpetaja) – pikaajalise pühen-
dunud töö eest klaasiõpetajana ja 
klassijuhatajana ning väärtuslike ko-
gemuste jagamise eest noorte kol-
leegidega.

MerIKe ennoMäe (Viimsi 
Kool, logopeed, õpetaja) – pika-
ajalise pühendunud töö eest eripe-
dagoogina, kogemuste jagamise 
eest noorte kolleegidega, õpetaja-
te nõustamise eest ning õpetajate 
rahvatantsurühma eestvedamise eest.

KAIry nAHKUr (Viimsi Kool, 
õpetaja) – pikaajalise pühendunud 
töö eest õpetajana ja klassijuha-
tajana ning vabatahtliku töö eest 
kooli sündmuste ja ürituste korral-
damisel.

eLerIIn eLLer (Haabneeme 
Kool, klassiõpetaja) – silmapaist-
va töö eest noore klassiõpetajana 
Haabneeme Koolis.

reeT-Ly LIndAL (Haabnee-
me Kool, klassiõpetaja/mentor) – pi-
kaajalise pühendunud töö ja men-
toriks olemise eest Haabneeme 
Koolis.

IVI TALIMäe (Haabneeme 
Kool, pikapäevarühma õpetaja) – 
pikaajalise pühendunud töö eest 
Viimsi koolides.

MerILIn Kõre (randvere 
Kool, klassiõpetaja) – uuenduslike 
ideede käivitamise ja kolleegide 
toetamise eest randvere Koolis. 

KIrsTI esPerK (randvere 
Kool, klassiõpetaja) – uuenduslike 
ideede käivitamise ja kolleegide 
toetamise eest randvere Koolis.

KrIsTI LAVIng (randvere 
Kool, klassiõpetaja) – uuenduslike 
ideede käivitamise ja kolleegide 
toetamise eest randvere Koolis.

MALLe räTseP (randvere 
Kool, abiõpetaja) – pühendunud 
töö eest HeV-õpilaste toetamisel 
randvere Koolis.

Janek Murakas 
haridus- ja noorsooameti juhataja

HARJUMAA PARIMAD HARIDUSTÖÖTAJAD
Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustas Harjumaa 2015. aasta 50 
parimat haridustöötajat, kellest kolm on Viimsist.

Konkursikomisjoni kuulusid lisaks maavalitsuse ametnikele Annely 
Ajaots (Harjumaa Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esinaine), Krista Aru-
oja (Harjumaa Alusharidus Juhtide Ühenduse juhatuse esinaine), Kersti 
Kaldmäe (Harjumaa Haridustöötajate Liidu juhatuse esinaine) ja Vello 
Tamm (Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor). 
l Aasta lasteaiaõpetaja – Lea Kalm (Viimsi Põnnipesa Lasteaed) 
l Aasta klassiõpetaja – Eve Kirmjõe (Randvere Kool)
l Aasta põhikooliõpetaja – Hele Pomerants (Püünsi Põhikool)

Tänavusel vastuvõtul osales üle 300 haridustöötaja. Fotol õpetajad koos vallavalitsuse, volikogu ning noorsoo- ja haridusameti esindajatega. Foto Aime Estna

KUTSE! 
2.–8. novembrini on Viimsi vallas noor-
soonädal ning 5. novembril toimub Viim-
si staadioni avamine! 

Täpsem informatsioon peagi Viimsi val-
la kodulehel www.viimsivald.ee, sotsiaal-
meedias fb.com/ViimsiVald ning 30. ok-
toobri Viimsi Teatajas. 

Kuni 1. novembrini on veel võimalus 
jäädvustada end Viimsi valla ajalukku, 
toetades Viimsi staadioni inventari soeta-
mist. Loe lisa: www.goo.gl/TPW16o.

Viimsi Vallavalitsus

Teavitus!
Neljapäeval, 22. oktoobril ei toimu val-
lavalitsuses vastuvõttu seoses teenis-
tujate meeskonnakoolitusega. Doku-
mendid saab vajadusel jätta infolauda. 
Vabandame!

Viimsi Vallavalitsus

vaata fotosid lk 4
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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 leht kolmel korral.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 23. oktoobril.

Alates 1. oktoobrist on 
Viimsi vallavalitsuse 
noorsoo- ja haridusameti 
juhataja aastaid Viimsi 
Koolis ajaloo, ühiskonna-
õpetuse ja õigusõpetuse 
õpetajana töötanud Janek 
Murakas.

Janek, kuidas võtate kokku 
oma eelneva eluperioodi?

olen pärit rakverest, mis-
tõttu pidasin end pikka aega 
igipõliseks rakverelaseks ning 
täna, kui olen oma juured Viim-
sis alla ajanud, ühtlasi viimsi-
laseks hakanud, on kodulinnal 
minu jaoks jäädavalt oluline tä-
hendus.

Tööalaselt olen põhimõtte-
liselt olnud seotud haridusvald-
konnaga. olen lõpetanud Tartu 
Ülikoolis ajaloo eriala. Minu 
pedagoogi karjäär sai alguse 
ülikooli esimesel kursusel, ol-
les vaid 20-aastane, töötasin aas-
ta rakvere gümnaasiumis aja-
loo asendusõpetajana. Mäletan 
hästi, kui töölepingut allkirjas-
tades ütles mulle tollane rak-
vere gümnaasiumi sekretär/ju-
hiabi, et olen eHIse (hariduse 
infosüsteem) andmetel tol het-
kel noorim õpetaja vabariigis. 
Paraku see aeg on nüüd läbi. 

2007.–2015. aasta sügiseni 
olin Viimsi Koolis ajaloo, ühis-
konnaõpetuse ja õigusõpetuse 
õpetaja. 

Rakvere, Tartu, Viimsi. Mis 
Teid siia tõi?

Loomulikult oli see töö. nal-
jatledes öeldes oli ülikool na-
tuke liiga kerge, mis pani mind 
mõtlema, et võiksin asuda õp-
pimisega paralleelselt teisi õpe-
tama. Minu mõte langes paras-
jagu kokku ajaga, mil Viimsi 
Kool otsis enda kollektiivi osa-
lise tööajaga ajalooõpetajat 
– kandideerisin, sain, tulin ja 
jäin.

esimesed kaks aastat õpe-
tajana Viimsis süstis minusse 
viimsilase tunnet ning 2009. 
aastal pärast ajateenistuse läbi-
mist otsustasin end registreeri-
da viimsilaseks. 

Toidupank koostöös sotsiaalministeeriumi 
ning kohalike omavalitsustega jagab sügi-
sel 2015 Euroopa Liidu toiduabi. 

Toiduabi on õigus saada augustis ja sep-
tembris 2015 toimetulekutoestust ja vajadus-
põhist peretoetust taotlenud inimestel. Toidu-
abile õigustatud isikutega võtab vallavalitsu-
se sotsiaal- ja tervishoiuameti töötaja isiklikult 
ühendust novembri kuu alguses. Toiduabi väl-
jastatakse isikut tõendava dokumendi alusel 
Viimsi vallavalitsusest. 

Oluline teada!
• Kaubale järgi tulles pea kinni päevast ja 

osutatud kellaajast.
• Üks komplekt toiduaineid kaalub 20 kg ning 

sisaldab: 2 pakki tatart, 1 pakk jahu, 1 pakk pud-
ruhelbeid, 1 pakk riisi, 2 pakki rosinaid, 2 pude-
lit rapsiõli, 2 pakki suhkrut, 12 lihakonservi, 10 
skumbriakonservi, 8 praetud räime marinaadis, 
3 purgisuppi ja 4 šokolaadi. 

• Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tu-
leb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti. 

• Komplektide arv sõltub teie pere/leibkon-
na liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaal-
töötajale siis, kui toimetulekutoetust taotlemas 
käisite.  Kui teie pere saab enam kui ühe komp-
lekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.

Näide: 5-liikmeline pere, kus kõigile on et-
te nähtud toiduabi, saab viis komplekti toiduabi 
ehk 5 x 20 = 100 kg. Vajalik seega vähemalt 5 
x 2 = 10 kotti. 

• Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta ko-
gu komplekt (ei saa osade kaupa järel käia).  

Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või 
ei vaja seda, palun teavitage vallavalitsuse sot-
siaaltöötajat!

Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi.
Küsimuste korral võib pöörduda sotsiaaltöö-

taja poole: Eldi Pärdi, tel 6028 825, eldi@viim-
sivv.ee või Tõnu Troon, tel 6028 867, tonu@
viimsivv.ee.

Toidupanga ELi toiduabi jagamise koordinaa-
tor: Kerttu Olõkainen, kerttu@toidupank.ee.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

Janek Murakas: “Väljakutseteks valmis!”

Õpetaja ametist ametiju-
hatajaks – kuidas tundub?

Hetkel on sellele küsimu-
sele veel keeruline vastata. Ha-
ridusvaldkonnas küll mõlemad, 
aga ametite iseloom on väga eri-
nev. 

õnneks suhtlemist teistega 
eeldavad mõlemad ametid pal-
ju ning see on see, mis mulle 
kahtlemata meeldib. samas 
koole külastades, nähes õpilasi 
ja õpetajaid tundi minemas on 
ikka väike okas rinnus. 

Kõige rohkem vast tunnen-
gi hetkel puudust just sellest 
tundest, mil oled klassi ees ja 
annad tundi. Ja kuigi ma tean, 
et see nüüd trükituna alles jääb 
ja ma enam oma sõnadest taga-

neda ei saa, siis võin öelda, et 
tunnen puudust ka õpilastest. 
Igav ei hakanud õpilastega mit-
te kunagi. 

samas on hetkel niivõrd pal-
ju uut ja põnevat, et ega väga 
ei jõuagi tagasi mõelda ja igat-
seda. õnneks, tulles ise süstee-
mist seest, siis tunnen, et vähe-
malt kooliasjades orienteerun 
ma üsna hästi. 

Kindlasti valdkond, mis on 
minu jaoks täiesti uus ja kus 
pean end harima, on lasteaiad. 
Hetkel on lasteaedadega tut-
vumine olnud minu jaoks isik-
likult ka üheks prioriteediks 
ning pean ütlema, et vastuvõtt 
kõikides majades, kus olen käi-
nud, on olnud väga sõbralik. 

Mõtteid, muresid, aga ka rõõ-
me, mida inimesed jagada ta-
havad, on palju. oluline on see, 
et neil see jagamise võimalus 
ka oleks, sest siis saame ehk 
ühel hetkel osa nendest mu-
redest lahendatud või mõtted 
teostatud. 

Harjumatult palju on loo-
mulikult uues ametis ka tööd 
dokumentidega, õnneks olen 
ma selline paras nokitseja tüüp 
ja vähemalt praegu veel on ka 
see osa tööst silmaringi avar-
dav ning huvitav.

Millised olid ja on suuri-
mad eesmärgid uude ametis-
se asudes?

Kuigi ametnik on täidesaat-
va võimu n-ö käepikendus, siis 

eks ma ikka loodan, et teatud 
küsimustes, mis valla haridus-
elus olulised, saan ma ameti-
juhatajana kas või nõuandja 
rollis kaasa rääkida. 

eesmärk meil kõigil on oma 
valla lastele parimate võima-
luste pakkumine ja seda ühises 
koostöös. 

endise õpetajana loodan 
ma ühel hetkel näha, et Viimsi 
valla õpetajad saavad ka oma 
töö eest väärilist tasu. Tasu all 
ei pea ma ilmtingimata silmas 
palganumbrit, mis on ka olu-
line, aga ka muud hüved, näi-
teks koolitused, ühisüritused ja 
parendatud töökeskkond. 

Milline on olnud Teie esi-
mese kahe nädala peamised 
tööülesanded?

Peamiselt on eesmärgiks sis-
se elada uude kollektiivi ja töö-
keskkonda. Viia kurssi esma-
vajalike õigusaktide ja doku-
mentidega. 

Kuna minu ametisse asu-
mine oli vahetult pärast õppe-
aasta algust, siis on hetkel vä-
ga palju dokumente, mida ha-
ridusasutused peavad läbi noor-
soo- ja haridusameti vallavalit-
susega kooskõlastama. 

Kindlasti ka eelarveküsimu-
sed, mis ju kõiki puudutavad. 

Millised tõotavad tulla järg-
mised paar kuud?

Hetkel tundub, et koosole-
kute- ja kohtumisterohked. on 
need siis eelarvega seotud arut-
elud, paljusid huvigruppe puu-
dutavad valla haridusvõrgu aren-
gukava muutmine ning õppe-
töökorraldusega seotud küsi-
mused. 

Lisaks veel koostöö erine-
vate valla koolide vahel – kui-
das suurendada lasteaedades ja 
koolides vabade kohtade arvu 
jms. 

olin enne ja olen endiselt 
veendunud, et noorsoo- ja ha-
ridusvaldkonna küsimustest, mis 
vajavad vastuseid, puudust ei 
tule. Pigem iga küsimus, mis 
saab vastuse, tekitab kohe paar 
lahendamist vajavat küsimust 
juurde. Aga see teebki selle 

töö mitmekülgseks, põnevaks 
ja väljakutsete rohkeks. 

2. novembrist algab noor-
tenädal, millised on ootused 
ja soovid nädalaks?

ootan põnevusega kogu nä-
dalat ning peagi saame aval-
dada noorsootöönädala kava. 
selleks soovitan kõigil hoida sil-
ma peal ning jälgida valla sot-
siaalmeediakanalit www.fb.com/
ViimsiVald. 

Mõeldes hetkeks tagasi möö-
dunud aastale, siis mulle tege-
likult väga meeldis eelmisel 
aastal mõte töövarjudest, kui 
noored vallavalitsuse töötajaid 
päeva asendasid, lisaks töövar-
jud ametnikel, teenistujatel ja 
vallavalitsuse liikmetel. 

Ühiskonnaõpetuse õpetaja-
na nägin ise, kuidas see aitas 
mitmetel noortel palju paremi-
ni mõista kohaliku omavalitsu-
se toimimist ja tegelikult seda 
tööd, mida ametnikud teevad. 

Milline on noorsoo- ja ha-
ridusvaldkond lähiaastate tu-
levik?

neid küsimusi hakkamegi 
nüüd lähiajal arutama. Lisaks 
haridusvõrgu arengukava uuen-
damisele tuleb koostada ka uus 
noorsootöö arengukava Viimsi 
vallas. Üheskoos otsustame, mil-
line see valdkond kahe-kolme 
aasta pärast on.

Mis on see koht Viimsi val-
las, kuhu viite oma külalisi?

Kuigi olen ametlikult viim-
silane tänaseks olnud enam 6 
aastat, mitteametlikult 8, siis 
olen Viimsit enese jaoks avas-
tanud alles hiljuti, mistõttu ei 
ole sellist ühte kohta veel välja 
kujunenud. Tänu viimaste nä-
dalate lasteaedade külastami-
sele olen sattunud nurkadesse, 
mille olemasolust enne ei tead-
nudki, seega see üks koht võib 
veel lähiajal tekkida!

samas pean tõdema, et nii 
piinlik kui see ka on, siis seo-
ses sellega, et olen aastaid töö-
tanud Tallinna vanalinnas gii-
dina, siis viin oma külalised pi-
gem alati vanalinna. 

Liina Rüütel

Detailplaneeringud
02.11.2015 algusega kell 17.00 toimub Viim-
si vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga- 
Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli ja riigi re- 
servmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tule-
musi tutvustav avalik arutelu.

Tegemist on korduva aruteluga, kuna vas-
tuskirjade väljasaatmisel esines e-kirja serveril 
tehnilised probleemid, mistõttu kirjad adres-
saatideni ei jõudnud. 12.10.2015 arutelul anti 
teada, et arutelu lükatakse esinenud tehniliste 
probleemide tõttu edasi. Sisulist arutelu ei toi-
munud.

Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti värske juhataja Janek Murakas. Foto Liina Rüütel
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Enneta ohtu
Et kevadised kulupõlengud ei põhjustaks kahju, 
kutsuvad päästjad omanikke maavaldusi korras-
tama juba sügisel.

Pärast lume sulamist kuivab kõrge rohi kevadpäikese ja 
-tuule käes kiiresti ning piisab ühest inimlikust eksimusest, 
kui kulutulekahju on käes. Paljud kulutulekahjud saavadki 
alguse inimlikust lohakusest ja ka pahatahtlikust inimtege-
vusest, olgu selleks siis hooletult tehtud lõke, kustutamata 
suitsukoni või tahtlikult süüdatud heinamaa. Maastikutule-
kahjudes hävineb meie looduslik keskkond, tihti on kaas-
nev keskkonnakahju väga suur, ning on ka olukordi, kus 
ohtu on sattunud inimesed ja nende vara.

Kevadiste kulupõlengute vältimiseks on hea, kui maa-
valdused niidetakse juba sügisel. 

“Maaomanik, kes hilissuvel viimase heina maadelt 
niidab ja maavaldused korrastab, aitab ennetada ohtlikke 
tuleõnnetusi, säästab elukeskkonda ja hoiab kokku pääste-
ressurssi,” paneb inimestele südamele Põhja päästekesku-
se juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Ants Aguraiuja.

Kulupõletamine on aastaringselt keelatud ning karis-
tatav tegevus!

Barbara Lichtfeldt 
Päästeamet

Sügisene lehtede 
äraveo kampaania
Viimsi vallavalitsus annab teada, et käesoleval 
aastal korraldatakse Viimsi poolsaarel sügisene 
lehtede äraveo kampaania. 

Kampaania raames veetakse kõikidelt soovijatelt ära le-
hekotid, mis on täidetud avalikust ruumist koristatud või 
pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad).

sügist lehtede äraveo kampaaniat viiakse Viimsis läbi 
esmakordselt. “Vallavalitsusse on aastatega laekunud pal-
ju ettepanekuid, et viia naaberomavalitsuste sarnaselt läbi 
lehtede äraveo kampaaniat. Meil on hea meel, et elanikud 
on olnud ettepaneku tegemisel järjepidevad ning tänavu 
saame kampaania raames vallaruumi lehtedest puhta-
maks,” sõnas abivallavanem oliver Liidemann.

Kõikidel huvilistel palume lehekottide arvust teada 
anda oma külavanematele, alevike puhul (Haabneeme 
alevik ja Viimsi alevik) heakorraspetsialistile e-posti teel 
henry@viimsivv.ee (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, 
lehekottide arv ja kontakttelefon) hiljemalt 25. oktoobriks 
2015. Maksimaalne kogus lehekotte, mida vald ära viib 
kinnistu esise ala kohta, on kuni 4 lehekotti (ühe koti maht 
150 l). äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekot-
tide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume 
muid jäätmeid mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab 
kommunaalamet kotid ära viimata ja need peab kinnistu-
omanik ise ära toimetama.

Külavanemad jagavad oma külades infot, millal ja kus 
kohast saab lehekotid kätte ning kuidas toimub lehtede 
äravedu (millisel päeval, mõnes külas ka kogumiskohad 
jmt info), samuti antakse e-kirja saatnud Haabneeme ja 
Viimsi aleviku inimestele teada, millal ja kuidas lehekotid 
kätte saab ning kuidas tuleb edasi tegutseda.

Viimsi vallavalitsus tuletab meelde, et käesolevast aas-
tast on kinnistuomanikel võimalik kinnistusiseseid lehe-
kotte ja muid biojäätmeid anda mahuga kuni 0,6 m3 tasuta 
üle Pärnamäe jäätmejaama.

Kommunaalamet

Viimsi äärealale Pärnamäe 
tee ja Vana-Narva mnt 
ristumiskohale rajatakse 
uus kaubanduskeskus, 
mis avatakse juunis 2016. 

Kaubanduskeskus ehitatakse 
piirkonda, kus senini puudub 
suur kaubanduskeskus, mis 
tooks elu ka Viimsi valla ääre-
aladele. “Mul on siiralt hea 
meel olla järjekordse objekti 
nurgakivi panekul, mis ei ole 
lihtsalt keskus vaid loodetavas-
ti oluline külakeskus ja selle-
ga saab Laiaküla arendus uut 
hoogu juurde,” sõnas abivalla-
vanem Mati Mätlik nurgakivi 
panekul. 

“Antud piirkond on koduks 
paljudele viimsilastele, kes prae-
gu käivad tööl Lasnamäel, 
Maardus või Tallinnas. seega 
olen veendunud, et kaubandus-
keskuse ehitamine rõõmustab 
kõiki piirkonnas elavaid ini-
mesi,” sõnas Mätlik. 

Nurgakivi uuele 
kaubanduskeskusele

Uue Pärnamäe  kaubandus-
keskuse netopind on ligikaudu 
2700 m2. Kaubanduskeskuse 
ankurrentnikuks on rimi super-
market, mille pindala on 1700 m2. 
Loodava rimi supermarketi sor-
timendi suurus on umbkaudu 
kaheksa tuhat erinevat toodet. 
Kindlasti saavad kliendid Pär-
namäe keskuse kauplusest po-

pulaarseid kohapeal valmivaid 
rimi pitsasid, esindatud on ka 
suur valik puu- ja köögivilju, 
värske kala- ja lihavalik ning 
salatibaar.  

Uus keskus loob juurde li-
gemale 100 töökohta. 

Lisaks rimile rendivad kes-
kuses pindasid firmad Terve 
Pere apteek, Zoo Planet, Loo-

duse abi, Tip Top lilled, Verso 
Ilusalong, mitmed söögikohad, 
need hulgas Coccodrillo pizze-
ria, sushikohvik Tokyo55, Aa-
siaköögi restoran, bistroo jt.

Pärnamäe kaubanduskesku-
se ehitab Kaveks Holding oÜ 
tellimusena Maru ehitus oÜ. 
Lisaks kaubanduskeskuse hoo-
nele ehitab MA Kinnisvara 
Arenduse oÜ tellimusena Ma-
ru ehitus oÜ keskuse juurde 
ärihoone netopindalaga 750 m2. 
ärihoone 1. korrusele tuleb ees-
ti väiketootjate kaubandustänav, 
kust saab soetada värsket eesti-
maiset toodangut. Kaubandus-
keskuse kõrvale ehitatakse veel 
autoparkla, autopesula, kütuse-
tankla ja sotsiaalala koos val-
gustuse ning haljastusega.

Kaveks Holding oÜ ja MA 
Kinnisvara Arenduse investee-
rivad keskuse rajamisse koos liik-
lussõlme renoveerimisega üle 
4 miljoni euro. 

Viimsi Teataja

Esimeste külmade ilmade 
saabumisega teeme kok-
kuvõtte suvistest ja sügi-
sestest teetöödest. 

sel suvel teostati Viimsi valla 
tellimusel asflatkatete remont-
töid kogumahus 6589,2 m2, mis 
läksid maksma 106 507,83 eu-
rot. Tööde käigus sai lapitud 
asflatkattes olevaid auke ning 
teostatud ka suuremamahulisi 
asfalteerimisi bussipeatustes ja 
mujal. Asfalteerimistöid teos-
tas As n & V.

Teekatte märgistustöid teos-
tati kogumahus 528,17 m2 ning
need läksid maksma kokku 
6800,04 eurot. Tööde käigus 
uuendati ülekäiguradade mär-
gistust, telgjooni, erimärgistust, 
teedele kanti kiirusepiiranguid 
ja hoiatusmärgistust. Mitmed 
jalg- ja jalgrattateed, kus vara-
semalt puudus ülekäigukohta 
märgistus, said täiesti uue mär-

Suviste ja sügiseste teetööde kokkuvõte

gistuse. Töid teostas As sig-
naal TM.

Pindamistööde käigus sai 
uue, tolmuvaba katte, kokku 
7879 m2 killustikkattega teid 
ning maksma läks pindamine 
kokku 37 908 eurot. Tööd teos-
tas As eesti Teed.

Prangli saarel sai pinnatud 
Kelnase tee, maksumusega 
116 295 eurot. Pinnatud teelõigu 
pikkus on 1,58 km. Töid teostas 
As Teede reV-2. 

Leppneeme sadama parklas 

teostati aluse profileerimine ja 
lisamaterjali paigaldus (frees-
asfaldimaterjal). Tasandatud 
parkla pinnati kahekordse gra-
niitkivikillustikuga ja jooniti 
parkimiskohad ning parkimist 
keelavad jooned. Pinnati kok-
ku ligi 3500 m2 parklat ja sada-
ma ala. Parklasse jooniti maha 
65 parkimiskohta (ligi 57 m2). 
Ümber haljasala paigaldati ligi 
50 jm piiret. Kogu tööde hind 
oli ligi 33 000 eurot. 

suvel uuendati liikluskor-
raldusvahendeid – paigaldati 
uusi liiklusmärke, asendati va-
nu ja katkiseid liiklusmärke 
kokku ligi 5000 euro ulatuses.

Pärnamäe tee ja Pärnaõie 
tee ristmik saab oktoobris üle-
käigukoha. Tööd lähevad maks-
ma 7372 eurot. Töid teostab As 
n & V. 

Pooleli on teede inventari-
seerimine, mida teostab oÜ 
geodata Arendus.

Freespuru pealevedu
Viimsi vallas toimus septemb-
rikuus järjekordne uue mater-
jali pealevedu/profileerimine/
tihendamine või teede profi-
leerimine greideriga (löökau-
kude tasandamine) freesasfal-
dist kattega teedel. Vihmased 
ilmad ja liikluskoormus lõhub 
teid, kus puudub kõvakate.

Pealevedu teostati teedel, 
kus tee pinna pealmine kiht on 
ebapiisava paksusega või on 
teepind auklik. Uue kihi asfal-
difreesipuru said Viama tee, 
silva tee, suur Kaare tee, Viigi 
tee, Haava tee ja osaliselt Mün-
di tee. greideriga löökaukude 
likvideerimine toimus näiteks 
Kordoni teel, Tiitsu teel, rem-
melga teel, Mõisa teel, Teekal-
da teel, äigru põigus, Keiu teel, 
Kooliaia teel, Kasekännu teel. 
Tööd teostas As Teede reV-2.

Timmo Aleksandrov
Teedespetsialist 

Pindamine Leppneeme sadamas. 
Foto Timmo Aleksandrov

Teeme ülevaate kaeve-
lubadest, tänavate ajutis-
test sulgemistest ja avarii-
kaevetööde lubade väljas-
tamisest, mis on tehtud 
läbi infosüsteemi OPIS. 

Kaeveload
Alates 1. jaanuarist 2015 kuni 
12. oktoobrini 2015 on info-
süsteemi kaudu väljastatud 
106 kaeveluba. Võrdluseks ol-
gu toodud, et 2014. aastal väl-
jastati terve aasta peale kokku 
vaid 82 kaeveluba. 46% kaeve-
tööde tellija on As Viimsi Vesi, 
kes teostab käesoleval aastal val-
la erinevates piirkondades ühis-
veevärgi ehitustöid. Kindlasti 
on väljastatud kaevelubade arv 

Ülevaade kaevetöödest ja teede sulgemistest
suurenenud seetõttu, et läbi in-
fosüsteemi on suurenenud järe-
levalve tõhusus, mis võimaldab 
operatiivselt kontrollida kaeve-
tööde objekte.

Ajutised sulgemised
eelmises lõigus nimetatud pe-
rioodi jooksul on käesoleval 
aastal suletud 51 tänavat. Võrd-
luseks, et eelmise aasta jook-
sul väljastati aasta jookusl 28 
tänava sulgemise luba. nagu 
kaevetööde puhul, on ka täna-
vate sulgemiste puhul põhili-
seks sulgejaks As Viimsi Vesi 
ja seda 49%-ga.

Avariikaevetööd
Avariikaevetöö taotlusi on käes-

oleval aastal esitatud 40 korral. 
Kui tuua võrdluseks, siis 2014. 
aastal esitati taotlusi 32 korral. 

Infotellimus
Infosüsteemis oPIs on või-
malik tellida e-postile infotel-
limust piirkonnas toimuvate 
kaevetööde teostamisel, eri-
nevate aladel toimuvate tööde 
korra, teatud objektide kaeve-
tööde jms tööde puhul. Info-
tellimust on võimalik tellida 
veebiaadressilt https://viimsi.
opis.ee/infotellimus?m=90. 
Infotellimus toob igale isikule 
tema e-posti info tema kodu-
piirkonnas tehtavate tööde, 
töö tegija, nende kestvuse jm 
kohta. Kasutage infotellimust 

julgesti, et olla kursis kodu-
piirkonnas toimuvate töödega.

Infosüsteem võimaldab kii-
resti, mugavalt ja aega sääst-
valt sisestada erinevaid taotlusi 
ning loa väljastamisel saadab 
süsteem automaatselt taotleja-
le teavituse loa väljastamisest. 
Kindlasti üheks lubade suure-
nemise põhjuseks on süsteemi 
loomine, kuna varasemalt töö-
de teostajad/tellijad ei võtnud 
väiksemate objektide puhul lu-
ba ega teavitanud avariitöödest 
omavalitsust. Võrreldes eelmi-
se aastaga on käesoleval aastal 
vähenenud ka ilma loata tööde 
teostamise.

Taavi Valgmäe
Kommunikatsioonide spetsialist

Kaubanduskeskus valmib 2016. aasta juuniks. 
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Kuuendike 
juhtimisel
Kui tavapäraselt oleme harjunud, et õpetajate 
päeval on uues ametis 12. või 9. klassi õpilased, 
siis Haabneeme Kooli juhtisid ühel päeval 
kuuendikud.

Hea mälestus meis avaneb 
kui õis,
ta puhkemiseks piisab silma-
pilgust ... (e. sepp)

5. oktoobril tähistasime 
koolis õpetajate päeva, kus 
taas oli üheks päevaks saa-
nud võimu meie kooli tublid 
6. klassi õpilased. Tradit-
sioonide kohaselt oli kooli-
tunde andmas mitmed küla-
lisõpetajad – lapsevanemad, 
sõbrad, endised ja praegused 
õpilased.

Aitäh teile, kuuendikud, kes te saite suurepäraselt hak-
kama!

Haabneeme Kool

Külalisõpetajad 
Viimsi Koolis
Viimsi Koolis andsid õpetajate päeval tunde 
65 lapsevanemat/külalisõpetajat.

5. oktoobril, õpetajate päeval oli Viimsi Koolis tavapä-
rasest rohkem külalisi. nimelt oli tagasi kooli tulnud 65 
külalist/lapsevanemat, kes andsid päeva jooksul tunde 56 
erinevas klassis, alates 1. kuni 11. klassini. see on 11 kü-
lalist rohkem kui eelmisel õpetajate päeval.

Väga hea meel on, et tunde andsid mitmed lapsevane-
mad ja mitte ainult algklassides, vaid ka III kooliastmes. 
Ühe isa tagasiside pärast 9. klassi tundi teemal “õppimi-
sest välismaal” oli positiivne, sest poeg jäi isa antud tun-
niga rahule. 

oma ala eksperdid olid külas ettevõtetest ja organisat-
sioonidest, nagu eesti energia, Microsoft, bellnor, yfU, 
energia Avastuskeskus, nUKU teater, Viimsi Vallavalit-
sus, oÜ Pilveraal jt. Teemade loetelu oli väga lai. näiteks 
rääkisid külalised laste õigustest, sotsiaalsest turundusest, 
ettevõtlusest, fotograafiast, filmi tegemisest, tõlkekirjan-
dusest, tervisest ja teadusest. Viidi läbi praktilisi tunde 
programmeerimisest, helkurite meisterdamisest, joogast, 
ujumisest, arvuti sisemaailmast, õpetati rootsi keelt. Tõm-
mati paralleele napoleoni koogi ja napoleon bonaparte’i 
vahel ning võrreldi erinevate riikide põlevkivisid. Kõige 
rohkem, kokku 14 tundi 2.-11. klassis, andis Põhja-eesti 
rajaleidja keskus vastavalt õpilaste eale sobival karjääri-
planeerimisega seotud teemal.

õpetajate päeva külalisõpetajate aktsiooni üheks ees-
märgiks on näidata, mida tähendab 45 minutit olla klas-
si ees, et seeläbi suurendada õpetajatöö väärtustamist ja 
mõistmist.

suur tänu kõikidele külalistele, kes andsid oma panuse 
õpilaste teadmiste ja maailmapildi laiendamiseks! ootame 
kindlasti ka aasta jooksul oma kooli erinevaid külalisi! 

Maarja Urb
Viimsi Kooli arendusjuht

Püünsi Kooli ülipopu-
laarne kevadine filmiöö 
sai endale 9. oktoobril 
väärika järeltulija vahva 
muinasjutuõhtu näol. 

Kui filmiööst saavad rõõmu 
tunda 5.–9. klasside õpilased, 
siis muinasjutuõhtu on mõel-
dud 1.–4. klassidele. 

reede õhtu oli Püünsis sa-
gimist täis – kooli poole rutta-
sid kurjad hundid, head hald-
jad, punamütsikesed ja paljud 
teised muinasjutukangelased.  
õpetajad tegid veel viimaseid 
ettevalmistusi vahvate töötuba-
de ülesseadmisel. 

õhtu alguseks koguneti au-

Uued ja nooremad õpetajad. 
Foto Haabneeme Kool

2c õpilased arvuti sisemaailmaga tutvumas. Foto Tiivi Väll

Haridustöötajate vastuvõtt

Kui tavaliselt algab 
koolipäev Püünsi Koolis 
kell 8.30, siis 5. oktoobril 
kogunesid kõik 9. klassi 
õpilased kooli kell 7.45.

seadsime end õpetajate tuppa 
sisse ning uus direktor, kes oli 
valmis üle võtma päevaks koo-
lijuhi kohustusi, mõtles veel-
kord üle oma aktusekõne. Kella 
kaheksa paiku seadsid õppeala-
juhata ja direktor oma sammud 
kooli fuajeesse koolilapsi ning 
õpetajaid tervitama. oma päris 
õpetajad võtsime vastu armsalt 
heleroosade ja punaste nelkide-
ga. esmakordselt õnnestus meil 
nendele vahvat koolipäeva soo-
vida.

Kui õpetajad olid lillede-
ga vastu võetud ja lapsed ter-
vitatud, kutsus direktor terve 

Õpetajate päev Püünsi Koolis
koolipere väikesele aktusele 
aulasse. Aulas kohtusid õpila-
sed uute õpetajatega – meie, 9. 
klassi õpilased, võtsime ameti 
päris õpetajatelt järgnevaks 
neljaks koolitunniks üle. ena-
mus uutest õpetajatest läksid 
tunde andma, kuid oli ka neid, 
kellel sattus olema esimene 
tund vaba. nemad käisid möö-
da koolimaja ringi ning aitasid 
klassikaaslasi, kui vaja.

Minul, õppealajuhatajal, oli 
aga siiski vaieldamatult kõige 
raskem esimene tund – tegu oli 
õpetajate tunniga. Pean tunnis-
tama, et õpetajad peegeldasid 
meie käitumist tundides. nad 
lobisesid, lollitasid, tahtsid nu-
tivahendeid kasutada... Ainult 
õpetajad ju teavad, kui raske 
on õpetada, see tund tõestas 
mulle seda. Kõigil uutel õpe-

tajatel oli erinev arv tunde.  
osad andsid kahekesi koos 
neli tundi, teised üksinda 3–4 
tundi. Vahetundide ajal käisi-
me õpetajate toas muljetamas 
või kohvi joomas.

Päris õpetajatel oli tänu 
meile natukene vabadust ja 
peale meie sisustatud tunni, 
milles kontrollisime õpetajate 
üldteadmisi euroopa teemadel, 
said nad teha näputööd, val-
mistades endale mõnusalt lõh-
navad seebid ja ka pidulikuks 
tordisöömiseks jagus neil aega.

Päeva tegid ka huvitava-
maks meie kooli külastanud 
vilistlased, kellega oli põnev 
vestelda eelnevate aastate õpe-
tajate päevadest. see tradit-
sioon ja enda proovilepanek 
õpetajana jääb kõigile eredalt 
meelde.

Tunnid möödusid väga kii-
resti ja 5. tunni ajal kogunesime 
taas aulasse, et päev pidulikult 
kokku võtta. seal rääkisid kõik 
noored õpetajad oma päeva-
sest kogemusest pedagoogide-
na. Kuulasime ka kooli mudi-
laskoori esinemist. Üheskoos 
tunnustasime õpetaja Hele Po-
merantsi, kes valiti sel aastal 
Harjumaa aasta põhikooliõpe-
tajaks. eriti hea meel on meil 
viimase üle, kuna tegemist on 
meie vahva klassijuhatajaga. 

oli tegus ja vahva päev 
ning 9. klass tänab kõiki tore-
daid Püünsi Kooli õpilasi, kes 
olid valmis meie käe all ühe 
päeva õppima!

Mai Riin Salumaa
Püünsi Kool

9. klass

Muinasjutuõhtu

lasse, kus üleannetu kuldkala 
jaotas kõik muinasjututegela-
sed erinevatesse rühmadesse. 
Ühte meeskonda kuulusid lap-
sed erineva numbriga klassi-
dest ja neid juhtisid vahvad pea-
likud 5.–6. klassidest.  nüüd võis 
orienteerumine alata. Läbida tu-

li 6 tuba – muinasjuturaama-
tud ja lugemine, filmituba, laua-
mängutuba, kollaažituba, meis-
terdamistuba ja pusletuba. Igas 
toas jagus kõikitele vahvat ja 
jõukohast tegevust. Kui töö-
toad olid läbi käidud, ootas ko-
gu seltskonda “Kollane saal”. 
seltskonnatantsud ja mängud 
haarasid kõik tegelased oma 
lummusesse. Kuri hunt tantsis 
punamütsikesega, kaunitar ko-
letisega, saabastega kass tuhka-
triinuga. Vahepeal võlus kuld-
kala välja mõned läikivad maius-
tused ja siis võis alata disko. 

õpilastele meeldis see õh-
tu väga. eriti vahvad olid laste 
arvates erinevad töötoad, meel-

Kostüümid tegid muinasjutu- 
õhtu veelgi põnevamaks. 
Foto Püünsi Kool

dis see, et sai teiste klasside 
lastega tuttavamaks. Tore oli, 
et suuremad lugesid väiksema-
tele muinaslugusid ette.

Välja toodi veel seda, et 
nii lapsed kui ka õpetajad olid 
imelistes kostüümides. Põne-
vaks väljakutseks oli õhtune 
koolimaja ja selles erinevate 
klasside vahel orienteerumi-
ne. eriti vahva oli lastel meelest 
õpetajate kaasalöömine. õpila-
sed arvasid, et sellised õhtud 
võiksid korduda kohe igal päev.

Aitäh uue vahva sündmuse 
loomise eest õpilastele, õpeta-
jatele ja lastevanematele! Järg-
mise muinasjutuõhtuni!

Püünsi Kool

Aitäh esinejatele – Margus Vaher, Kelli Uustani ja Kusti Lemba.

Tänavune Viimsi valla pidulik haridus-
töötajate vastuvõtt toimus õpetajate 
päeval 5. oktoobril  Tallinna Laulu-
väljaku klaassaalis. Vaata ka lk 1.

Aeg külvata, aeg lõigata... Ilusat käimasolevat 
õppeaastat! Fotod Aime Estna

Kõik õpetajad on Viimsi valla haridusmaastiku väärtus. Tänavu tunnustati pikaajalise töö 
ja kooliellu panustamise eest 25 õpetajat.

Aitäh kõikidele Viimsi haridustöötajatele!
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Viimsi valla sõprusoma-
valitsus Ramat Yishay 
Iisraelis tähistas 17. sep-
tembril oma 90. aasta-
päeva.

ramat yishay on Iisraeli põh-
jaosas tiheda asutusalaga asuv 
väikelinn, mille pindala on kõi-
gest 2,4 km2. 

omavalitsuse korraldus on 
küllaltki sarnane eesti väikelin-
nadega. omavalitsus peab üle-
val lasteaedu, alg- ja põhikooli, 
noorte- ja kultuurikeskust ning 
vajalikke sotsiaalteenuseid. Meie 
sõprusomavalitsuse näol on te-
gemist heal järjel olevate ini-
meste kogukonnaga, kes käivad 
tööl peamiselt lähemates ja ka 
kaugemates keskustes – nt Hai-
fas (25 km), aga ka Tel-Avivis 
(100 km). Käesoleval ajal on 
omavalitsusel tahe piirkonda 
arendada, luua tingimused tar-
kade töökohtade jaoks koha-
peal ja sellega seoses laienda-
da ka elamupiirkondi.        

Alates 2012. aastast sõlmi-
tud sõpruslepingu raames on 
mitmeid kordi sõprusvallad tei-
neteisel külas käinud. Mahuka-
matest ettevõtmised on kind-
lasti 2013. aasta aprillis toimi-
nud Viimsi Muusikakooli or-
kestri sõit ramat yishayisse tä-
histama Iisraeli iseseisvuspäe-
va ning möödunud aasta juuli-
kuus toimunud Iisraeli sõprade 
reis Viimsisse, naissaarele ja 
Tallinnasse laulupeole.

eesti Vabariigi Iisraeli suur-
saatkond on meie sõprussuhe-
te käekäiguga kursis olnud. saat-
konna konsuli silver Loidu sõ-
nul on Viimsi ja ramat yishay 

tihe koostöö kaugetes maail-
mapunktides ainulaadne, sest 
omavalitsuste vaheline koos-
töö toimib läbi vastastikkuse hu-
vi, kogemuste- ja kultuurivahe-
tuse. 

Viimsi Muusikakooli õpi-
lastel on väga meeldivad mä-
lestused päikselisest ja küla-
lislahkest ramat yishayst ja 
unustamatud muljed püha maa 
vaatamisväärsustest. samuti ole-
me veendunud, et möödunud 
aasta reis eestisse jättis kustu-
matud mälestused Iisraeli noor-

tele – laulu- ja tantsupidu ning 
sellele eelnenud ühine rongkäik, 
südasuvine naissaar, Viimsi loo-
dus ja Tallinna vanalinn.

Juubelisündmus 
septembris tähistas ramat yis-
hay 90. aastapäeva, millest võt-
tis osa Viimsi valla abivallava-
nem Margus Talsi ning kul-
tuuri- ja spordiameti juhataja 
ott Kask. Aastapäeva tähistati 
meeleoluka vabaõhuüritusega. 
Väga hästi lavastatud ramat 
yshay ajalugu ja tänapäeva 
kajastavas südamlikus muusi-
ka- ja tantsuetenduses astusid 
üles nii suured kui ka väike-
sed. Aastapäeva tähistamisel 
osales Iisraeli siseminister ja 
asepeaminister silvan shalom. 
Lisaks suurkülalistega lävimi-
se oli meil heameel taas koh-
tuda ramat yishai linnapea 
ofer ben-eliezeri, abilinnapea 
yonatan Hirshfeldi, linnapea 
abi sigalit barazani ja teistega, 

RMK ehitas Viimsisse metsatee
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel ehitati Lepp-
neeme ja Tammneeme külas metsatee.

Kokku ehitatakse ja uuendatakse RMK tellimusel tänavu üle 
Eesti 489 km metsateid, kuivendussüsteeme rekonstrueeritak-
se 23 800 hektaril. Sellisteks investeeringuteks ja regulaarseteks 
hooldustöödeks kulub 23,3 miljonit eurot. 

Harjumaa metsadesse ehitatakse 29 km metsateid ja rekonst-
rueeritakse metsakuivendussüsteeme 2100 hektari suurusel maa-
alal, kogumaksumusega 800 000 eurot.

Viimsi valda planeeritud Leppneeme ja Tammemäe külas 
Alemäe tee (kogupikkusega 1,28 km) on juba valminud ning 
igapäevaselt metsameeste poolt kasutuses. Tee ehitamise raha-

kes kõik on ka eestit ja Viimsit 
külastanud. 

suursündmuse kingitust va-
lides pidasime oluliseks jätta 
ramat yishay linnavalitsuse-
le Viimsit meenutav meene, 
milleks sel korral osutus Alari 
Kivisaare autorifoto “Punane 
loojang” – fotohetk Viimsis 
merre loojuvast päikesest. 

oma külaskäigul külastasi-
me põgusalt ramat yihsay ha-
ridusasutusi, koole ja üht mu-
nitsipaallasteaeda. sõpruslinnas 
on võimalik õppida kuni põhi-
kooli lõpuni ning gümnaasiu-
miastmesse asuvad õpilased õp-
pima naaberlinna. Kõik ramat 
yishay gümnaasiumiealised õpi-
lased õpivad ühes koolis, vas-
tavalt omavalitsuste vahelisele 
sõlmitud lepingule, mille alu-
sel tellitakse koolilt teenus. Kõi-
kidele õpilastele tagatakse trans-
port kooli ja tagasi.

Kõik koolid ja lasteasutu-
sed on äärmiselt hoolikalt tur-
vatud. Hooned ja koolide õue-
alad on kõikjal piiratud kõrge-
te turvaaedadega ning kohapeal 
on alati mehitatud turvateenis-
tus, kes on sisenejal vastas juba 
kooli territooriumile sisenedes. 
nii on turvatud riigis paljud 
ühiskondlikud ja muud asutu-
sed, kus liigub palju inimesi 
– ka suuremates kaubandus-
keskustes on tavaline turva-
kontroll. 

Viimsi valla sõprusomava-
litsused on sulejowek (Poo-
la), barleben (saksamaa), ski 
(norra), Porvoo (soome) ning 
ramat yshay (Iisrael).     

Ott Kask
kultuuri- ja spordiameti juhataja

lised kulud olid ca 30 000 eurot. 
Metsateid rajatakse ja vanu metsakuivendussüsteeme re-

konstrueeritakse selleks, et parandada ligipääsu metsa, lihtsus-
tada metsatöid ning säilitada varasema kuivendusega saavutatud 
puidu lisajuurdekasv ja parem kvaliteet. Teadlaste hinnangul kas-
vab tänu metsakuivendusele Eestis igal aastal ligikaudu üks mil-
jon tihumeetrit puitu rohkem. Parem metsateede võrgustik on 
oluline ka metsatulekahjude kustutamiseks. Lisaks muudab see 
metsas liikumise mugavamaks seenelistele-marjulistele ja mat-
kajatele.  

Katre Ratassepp
RMK

Palju õnne, Ramat Yishay!
Hetk Ramat Yishaile pühendatud vabaõhuetendusest. Fotod erakogu

(Vasakult) Ott Kask, Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti juhataja, 
Ramat Yishai linnapea Ofer Ben-Eliezer, Viimsi abivallavanem 
Margus Talsi, Ramat Yishai abilinnapea Yonatan Hirshfeld koos 
kohalike noortega, kes on ka Viimsis käinud.

Margus Talsi annab Ramat Yishai 
linnapeale Ofer Ben-Eliezerile 
üle kingituse – Alari Kivisaare 
fotolõuendi “Punane loojang“.

Turvaline Eesti, 
Viimsi!
6. oktoobril toimus Rae Kultuurikeskuses Harju-
maa linnade ja valdade vaheline naabrivalve 
koostööfoorum “Turvalised kogukonnad – turva-
line Eesti!”.

foorumi eesmärk oli kodanikuühiskonna laiem kaasamine 
turvalisuse tagamisse. foorumi koostöövorm võimaldas 
senisest enam kaasata nii Harjumaa linnade ja valdade 
naabrivalve sektoriliikmeid kui ka kõiki teisi turvalist ko-
gukonda väärtustavate elanikke koostöövõrgustikku, aitas 
tõsta inimeste vastutust turvalisuse tagamisel ning tugev-
das kodanikuühiskonda tervikuna. Kogukonnapõhine tur-
valisuse mudel seisneb suuresti selles, et igaüks mõistab 
oma rolli ja kohta turvalisuse tagamisel ning on valmis 
sellesse panustama.

Ürituse korraldajateks olid Viimsi naabrivalve sektori-
te koordinaator Inga Kuus ja rae valla Kitse-Kopra naab-
rivalve sektori vanem Veronika Isberg. Kutsutute seas oli 
siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus 
Tsahkna ja keskkonnaminister Marko Pomerants, lisaks 
mitmed riigikogulased, omavalitsusjuhid ja erinevate or-
ganisatsioonide esindajaid.

Pärast tervituskõnesid tutvustas siseministeeriumi ase-
kantsler raivo Küüt siseturvalisuse arengukava. selle ko-
haselt hakkab kogukonna turvalisus kogukonnast endast 
ning koostööst kohaliku omavalitsusega. Mõned märksõ-
nad arengukavast: omavalitsus peab suhtlema kogukon-
naga, omavalitsus peab suhtlema noortega, omavalitsusel 
võiks olla turvalisuse nõukoda.

osaledes foorumil Viimsi valla esindajana oli mul hea 
meel, et vallavalitsus on tänaseks astunud juba mitmeid 
olulisi samme kogukonna turvalisuse parendamisse ning 
siseturvalisuse arengukava elluviimisse. Viimsi Vallavalit-
suses käib vahetu suhtlus kogukonnaga läbi regulaarselt 
koos käiva külavanemate ümarlaua, mida veab Püünsi küla-
vanem Jüri Kruusvee. Kaasame noori puudutavate teemade 
otsustusprotsessi Viimsi valla noortevolikogu, kohtume re-
gulaarselt noortega ning kaasame noorsootöö nädala raames 
noori valla juhtimisse. Möödunud aastal kutsusime kokku 
siseturvalisuse nõukoja, et tagada ülevallaline turvaline 
keskkond.

Arengukava esitlusele järgnes kaks paneeldiskussioo-
ni, millede arutelu vältas 2,5 tundi. Tundus, et jutuainet oli 
palju. Teemad olid laialivalguvad: kohalikest alkoholitar-
bijatest kihutajateni ja noortest pagulasteni ning suhetest 
kogukonnaga ja turvalisuse tagamisest üldisemalt.

Kokkuvõtvalt on mul hea meel, et foorumil osalemine 
kinnitas meile kõigile, et Viimsi vald liigub turvalise kogu-
konna mõistes õiges suunas.

Mati Mätlik
abivallavanem 

Tunnusta!
Harjumaa Aasta tegija 2015 kandidaate üheksas 
kategoorias saab esitada 31.oktoobrini. 

Harjumaa ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HeAK) ootab 
kandidaate Harjumaa Aasta tegija 2015 konkursile. sel 
aastal tunnustame aasta ettevõtet, aasta väikeettevõtet, 
aasta kodanikuühendust, aasta toetajat, aasta tegu, aasta 
sädeinimest, aasta küla, parimat LeAderi investeerin-
guprojekti ja parimat LeAderi kogukonna arendamise 
projekti.

HEAK

Viimsi mõisaäärne ala saab 
uue välimuse
Seoses Pargi tee jalg- ja jalgrattatee ehitamisega võetakse 
maha Viimsi mõisa äärne elupuude hekk. 

Täpsemalt 36 elupuud, mis 
jäävad tee ehitamisel ette. Tu-
leval aastal on kommunaal-
ametil kavas hakata istutama 
samale asukohale uut hekki, 
mis jääks kõnnitee ja parkla 
vahelise haljasala keskele. Nii

saab mõisaümbrus uue ja kaunima näo.
Kommunaalamet
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25. septembri õhtu, kell 
on 21 ning Muuksi linna-
mäel, Põhja Poegade ja 
Erna grupi mälestussam-
ba juures koguneb ca 100 
laigulist vormikandjat, 
et pidulikult Eesti hümni 
saatel, valveseisakus ja 
kõnedega avada patrull-
võistlus “Harju Pimedad 
Ööd 2015”. 

Harju maleva traditsioonilise 
patrullvõistluse Harju Pimedad 
Ööd eesmärk on anda võistle-
jale võimalus testida oma mili-
taarseid teadmisi ja orientee-
rumisoskusi koos põnevate 
võistlusmomentidega ning tõs-
ta huvi füüsilise vormi ja sõja-
liste oskuse vastu.

Tänavust patrullvõistlust 
korraldas rävala malevkond 
ning peakorraldajaks on ma-
levkonna pealik Lauri Lasi-
mer. Peakohtunik on kolonel-
leitnant eero Kinnunen. Me-
ditsiinigruppi kuuluvad auto-
juht gunnar ränkel, õde-pa-
rameedik Liisi Vaab ja sanitar 
Helen ottep.

Võistkond koosneb neljast 
osalejast ning toetajaliikmetest 
(ei liigu võistkonnaga, edas-
pidi VsT, kaasa). rajal liigub 
kokku 17 võistkonda, kellest 6 
liigub noorte rajal (rada on ca 
10 km lühem).

Lisaks võistkondadele lii-
gub rajal 0-tiim ehk meeskond, 
kes läbib raja samal tingimus-
tel, ent nende ülesandeks on 
kontrollida raja korras- ja val-
misolekut. 

Võistluse vahepunktide ni-
metused tulenevad nATo tä-
hestikust.

25. september 
22.00 – koosolek
VsT toetusliikmed on ko-

gunenud Kolga kooli saali, 
et saada kapten Anu Pahkalt 
viimased nipid ja vihjed järg-
nevaks 35 tunniks. Hobused, 
vastutegevus, jõed ja eksimis-
võimalused. esimene mõte: 
“Kas tõesti?” asendub peagi 
mõttega: “Kõik on võimalik!” 
olen veendunud, et järgnevad 
ööpäevad tõotavad tulla tihe-
dad ja põnevad.

Võistkonnad teevad ette-
valmistusi, kätte on saadud aja-
kavad. esimene võistkond saab 
starti ja varustuse kontrolli min-
na kell 23.40, viimane aga 2.20, 
soovijad saavad kooli põrandal 
veel paar tundi magada.

Meeldetuletus
Võistlejate kohustuslik isik-

lik varustus: võistkondadele eral-
dusmärkidega välivorm (vor-
mi juurde kuuluvad poolsaa-
pad või kummikud ning pea-
kate), rakmed või seljakott, 
välipudel või joogikonteiner, 
kompass, taskulamp + varu-
patareid, tuletegemisvahendid, 
tääk või puss, individuaalne 
esmaabipakend, toit 35 tun-
niks, telk- või vihmamantel 
või vihmaülikond, tabelvarus-
tuse automaat- või poolauto-

maatrelv koos salvega (välja 
arvatud noortel), komplekt kõr-
vatroppe (välja arvatud noor-
tel).

Võistkonna kohustuslik va-
rustus: täis laetud akuga töötav 
mobiiltelefon, kirjutusvahendid 
ja märkmepaber märkmete te-
gemiseks (arvestada, et need 
kirjutaksid ka raskemates tin-
gimustes (vihm, külm)), mas-
keerimispulk, käekell, mis on 
sünkroonitud võistluse kella-
ga, meditsiinipaun, 2 jalgratast 
(välja arvatud noortel), nöör 
30 meetrit.

soovituslik: magamiskott, 
magamisalus, varuriided + so-
kid, hügieenivahendid.

22.40 – varustus
Üheskoos 0-tiimiga on mi-

nu sihiks jõuda kontrollpunkti. 
selgub, et VsT on unus-

tanud kella kontrollida, tekib 
esimene õrn murekoht, mis 
noormeestele teadmata lahe-
neb sujuvalt minu telefoni kel-
la järgselt.

Milline on ilmaprognoos nä-
dalavahetuseks? Mõni tund ta-
gasi selgus, et kaks noormeest 
võistkonnas olid hiljuti olnud 

haiged, seega ühtlasi tekib ka 
emalik mure – ega nad külme-
ta? 

0-tiim läbis testi ja saab loa 
minna rajale, esimesse punkti 
16-st. 

23.00 – Alfa
Väljas on pime, tajutav tem-

peratuur on 2 kraadi ning ees-
märgiks on köiega laskumine 
Muuksi linnamäelt põhjapool-
sesse orgu. raja ette valmis-
tanud spetsialistid juhendavad 
võistlejaid. 

selgub, et enamusel 0-tii-
mist puudub varasem kogemus, 
üks noormees ei armasta kõr-
gust... Juhendajad julgustavad 
ning saladuskatte all vihjavad 
meile (võistleja kuulderaadiu-
sest väljas olles), et tegelikult 
on julgestajaid ka vahealas, ent 
sellest hoolimata on kohal ka 
meedikud, et õnnetuse korral 
osutada esmaabi. 

Kaugelt vaatavad naised 
ahhetavad ja mõtlevad, sosis-
tades: “Mis kõik võib juhtu-
da?” 

raadiosaatjast kostuv sõna 
“all” annab mõista, et meie vii-
mane laskuja on kohal. 

23.30 – varustus
VsT 1 on jõudmas varustuse-
kontrolli. Taskulampide valgu-
ses paiskub rohelisse riietatud 
võistlejatest rõõmu ja naeru 
kaugele. 

Linnamäe nõlval teeb bus-
sis ettevalmistusi VsT 2. Peeg-
lid, värvitud näod – rõõmsa-
meelsed noormehed on retkeks 
valmis!

26. september 
2.50 – varustus 
17 võistkonda lubati starti. 
3.20 – Bravo
Ülesande sooritamiseks on 

aega 8 minutit – “puhastami-
seks” lahti võetud neli erine-
vat relva vajavad iga võistleja 
poolt kokkupanemist. Kõrvalt-
vaatajale näib tegevus lihtne 
(“seda õpitakse sõduri baas-
kursusel!”), ent selgub, et 
väide “lihtsuses peitub ilu” ei 
pruugi alati kohane olla. 2 mi-
nutit ühele relvale. Tulemused 
näitavad. 

Võistlejate tagasiside on 
kahtlev – “Mitu relva ikka 
oli?” – või enesekindel – “Tean 
täpselt, mis seal oli – kuulipil-

duja Mg-3, automaadid AK-4 
ja galil Ar ja Püstol H&K 
UsP.”

3.32 – staap 
saabub teade, et vastutege-

vus on hõivanud silla. Valikus 
on kaks varianti: kas minna lä-
bi jõe või rünnata. Lasimer 
uurib tagamaid. Kas tõesti on 
blokeeritud ainus läbipääs? Kui 
kaugel on järgmine võimalus 
läbida teekond otse ja kuiva 
jalaga? 

3.50 – mets 
Välkkoosolek 0-tiimi ja pea-

korraldaja Lasimeri vahel.
Vaadates õhutemperatuuri 

ja kaebusi otsustati liigutada 
vastutegevus sillalt minema. 

5.00 – Charlie
Imeline loodus, tähtedest 

selge taevas ühelt ja hilinevad 
võistkonnad, ootajate külmad 
ninad ja soojad mõtted teiselt 
poolt. Kontrollin, kas minu 
kell ühtib peakorraldaja oma-
ga, probleeme pole!

Kohale jõuab VsT 4, sel-
gub, et Alfas venimise ning 
vastutegevuse tulemusena on 
ajagraafikust maas VST 1, 2, 3.

ebatraditsiooniliselt üles-
ehitatud põnev luurepunkt pa-
neb proovile nii teadmised kui 
ka meeskonnatöö. 

VsT 4 võistlejate ülesan-
ded jaotakse intuitiivselt, sõnu 
kasutamata. 

Televiisor, interaktiivne vi-
deomaterjal masinatest, numb-
ritest – just nii, nagu oleks ise 
binokliga Peterburi maantee 
ääres. 

7.40 – Echo
Charlie kohtunikud lõpeta-

sid punkti.
0-tiim on jõudnud viien-

dasse kontrollpunkti. Võistle-
jad ei lase end häirida läbitud 
kilomeetritest ega kummipaa-

diga mööda merd reisimisest.
9.20 – Delta
eesmärgiks on mööda köit 

ronides jõuda sadama vahekai-
le. Kahtlemata sarnaselt Alfa-
le ohtlik ning elevust tekitav 
punkt. 

Tundub, et VsT 2 on jät-
nud öö unetuks ning tasapisi 
vähendanud vastutegevuse tõt-
tu kaduma läinud aega. 

Ajakava kohaselt peaks 
peagi kohale jõudma VsT 8. 

9.38 – Echo
Ajakava kohaselt peaks ole-

ma punkti läbinud 7 võistkon-
da, ent punktis on käinud 4. 

10.10 – Foxtrot
Patrullvõistlus, millel läbi 

paintballi sõja on eesmärgiks 
tabada Kaitseliidu linnakusse 
ülesseatud märke ning süstida 
võistkondasse motivatsiooni ja 
ärksust. 

selgub, et ööga on juba 
tekkinud esimesed katkesta-
jad. esimene öö pidi vanarah-
va tarkuse põhjal olema kõige 
raskem. 

13.30 – Golf
Kui kaugel on silmaga 

mõõtes naabermaja? samal põ-
himõttel ülesanne on täita sel-
les punktis. sihiks on silma 
järgi määrata vahemaa ja asi-
muut kohtuniku poolt ette näi-
datud objektile. 

Võistlejate kinnitusel on te-
gemist vajaliku oskusega vaen-
lase kauguse hindamiseks. 

Ilm on muutunud sooje-
maks ja päike välja tulnud. 

nüüdseks on delta, echo 
ja foxtroti tegevus lõpetatud.

13.55 – Hotel
foxtroti eesmärk on täi-

detud, sest kuigi ajakavast 15 
minutit maha jäänud 0-tiim 
on meie hommikusel esimesel 
kohtumisel väsinud, kiidavad 

Neli võistlejat, umbes 35 tundi, vä hemalt 50 kilomeetrit...

Varvaste, jalataldade ja kandade plaasterdamisega tegelesid 
võistlejad ja meditsiiniõde ning -sanitar.

Aitäh kõigile osalejatele, korraldajatele, juhendajatele! Fotol raja läbinud võistkonnad. Fotod Liina RüütelGrimmibuss enne varustuse kontrolli.

Juliet: Kui hea on meeskonnatöö?

Rada on poole peal. Võiduka 
lõpuni! 
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nad rõõmsalt ülemöödunud ja 
Alfa punkti. 

siinse ülesande eesmärgiks 
on tunda ära võimalikult palju 
pioneerindusega seotud ting-
märke. Tundub, et käes on aeg 
huumoriks ning tugipunkti ting-
märgist saab kevadisest sünd-
musest inspireeritud sIIL. 

Peale punkti ülesande täit-
mist saadame meeskonna teele 
ning luban, et kohtume järg-
mises punktis. Meeskond on 
teele saadetud ja just hakkas 
sadama. 

15.30 
0-tiim on kõndinud tasa aja-

kaotuse. Kohal on parameedik 

ja õde – alguse saab kandade, 
taldade ja varvaste plaasterda-
mine. on tunda, et hetkel saa-
vad poisid nägudele naeratuse 
läbi valu ja ebamugavustunde. 

16.15 – India
neljaliikmelise võistkonna-

ga liitub kaks kohtunike abilist 
ning moodustatakse 6-liikme-
line luurepatrull, kelle ülesan-
deks on koguda infot vastase 
võimaliku kuulipilduja pesa 
asukoha leidmiseks. Mitme-
päevaselt väsitavalt ülesandelt 
naasmisel sattub luurepatrull 
varitsusse, kus kaks liiget saab 
vigastada. Kuidas käituksid si-
na – lahtine haav, šokis liige, 
vastased?

Kellel on mis roll? Kes ra-
hustab haavatud kaaslast? Kui-
das vigastatut turvaliselt trans-
portida?

Mõtlema panev hetk ning 
hea proovikivi ka kõige koge-
numale. 

16.45 – Juliet
Kapten, tiimiliikmed, raa-

diosaatjad ja täppidega kuubik. 
Kuidas alustaksid sina oma 
meeskonna juhendamist, et 
teha kaks identset kuubikut? 
Kostuvad õpetused, soovitu-
sed, tõstetakse häält ning lepi-

Järgmises Viimsi Teataja 
numbris saab täpsemalt 
lugeda Rävala malevkonna 
igapäevaelust.

KOGEMUSI JA MULJEID JAGAVAD PEAKORRALDAJA, PARAMEEDIK JA VõISTLEJA
Lauri Lasimer (viimsilane, kaitseliitlane ja malevkonna pealik Rävala malev-
konnast): Tänavuse patrullvõistluse rada oli mõnes mõttes suvel järele proovitud, 
kuna peale võidupüha korraldas Harju maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde liik-
med üle-eestilist Noorte Kotkaste patrullvõistlust “Mini-Erna”. 

Kuid sellest olenemata ei saanud me korraldajatena päris mütsiga lööma minna 
– rada, punktisüsteem ja logistika vajas läbivaatamist ja testimist. Täna olen enam 
kui kindel, et pikad magamata ööd tasusid ennast lõpuks ära, kuna võistlus täitis

oma eesmärgi ning kolm parimat võistkonda saavad esindada 2016. aasta suurematel patrullvõistlus-
tel Harju malevat. 

Olenemata kogemusest ja kontrollimisest tuli ka sel korral õppetunde. Nimelt juba suvisel noorte võist-
lusel tuli välja, et esimest punkti – Alfa – ehk köiega laskumist oleks vaja kohendada. Andsime varasema 
kitsaskoha edasi, ei kuulatud ja tulemus oli käes, esimeses punktis läksid võistkondadel väljumisajad nih-
kesse. 

Tagantjärgi paneb mind mõtlema, kas Hara sadamas olevat köiepunkti – Delta – oleksin suutnud ise 
ära teha. Kõrvaltvaatajana tundus suhteliselt raske ülesanne olevat. Kuid eks samas on ka nii, et kui 
oled rajal ning asi käib võidu peale, siis unustad oma hirmud ja kartused ning meeskonna nimel koos 
tugeva adrenaliini sööstuga teed ka kõige keerulisema ja raskema ülesande ära.

Oma esimesel võistlusel käisin 2001. aastal ning sealt peale on ikka paar korda aastas erinevate 
võistluste raames saadud rajal käidud, seega saan öelda, et patrullvõistluste juures on kõige olulisem 
meeskond, kamraadid, kellega tunde koos ollakse. Need on mehed, keda sa saad usaldada pimesi, 
ning kelle kätte oled sa vajadusel usaldama oma elu. Peab sobima nii vaimult, kui füüsiselt. Tänavusel 
võistlusel oli mul kõrvaltvaatajana hea jälgida, kes on või ei ole oma kamraadidega kokku kasvanud. 

Korraldajana olen tänaseks vastutanud “Harju Pimedate Ööde” eest teist korda. Ka siin ei saa hakka-
ma ilma hea meeskonnata. Naiskodukaitsjad, kes tagasid toitlustuse, kaitseliitlased, kes olid punktides 
kohtunikud, ning ei saa mainimata jätta ka tragisid kodutütreid ja noorkotkaid, kes avaldasid vabataht-
likult soovi panustamiseks. Kõigile abistajatele ja korraldajatele sügav kummardus ja suur tänu!

Eraldi tänaksin auhindade väljapanijaid: Kaitseliidu Peastaap, kirjastus Grenader, kes pani esikolmi-
kule välja militaarkirjandust, ja OÜ Õllenaut, kelle poolt oli esimesele kolmele parimale meeskonnale 
ja 0-tiimile kast õlut. Samuti suur tänu Kaitseliidu Harju malevale, kes pani välja Harju Pimedate Ööde 
rändkarika ja esimese koha miniatuurkarikad. 

Isikuliselt tänan võistluse peakohtunikku kolonelleitnant Eero Kinnuneni ja Harju maleva staabioh-
vitseri kapten Anu Pahkat.

Priidik Hänni (võistleja, kaitseliitlane Männiku malevkonnas): Varasemalt olen 
võistlejana osalenud kahel patrullvõistlusel ning rohkem olen seotud olnud võist-
lustel erinevate punktide korraldamise ja vastutegevusega. 

Tänavusel patrullvõistlusel osalesime loomulikult suurte ootustega, ent kahjuks 
juhtus rajal nii mõndagi. Tervislikel põhjustel langes meie meeskonnast välja üks 
liige, mis tõi kaasa 100 trahvipunkti ning seeläbi muutis võistluse esikohtadele kon-
kureerimise äärmiselt keeruliseks.

Seoses vastutegevusega jäi meie võistkond esimestel võistluse tundidel ajakavast maha, ent suutsi-
me teise päeva lõpuks uuesti graafikusse jõuda, kuna tegime minimaalselt pause ja hoidsime liikumisel 
kiiret tempot. Esimese pausi, kus natuke magada saime, tegime teise päeva õhtul. Aega magamiseks 
võis olla 1,5–2 tundi. Uneaeg oli küll lühike, aga aitas siiski jõudu koguda, et viimane päev vastu pidada. 

Täna on mul raske öelda, mis meie võistkonda motiveeris jätkama, kuna sellist mõtet, et võiks kat-
kestada, üldse ei tekkinudki. Loomulikult oli meil finišisse jõudes hea meel, et võistlus on lõpusirgel. 
Kõigil meil jäi muidugi midagi ka natuke kripeldama. Mis koha oleksime saanud, kui… 

Helen Ottep (viimsilane, kaitseliitlane, Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna esi-
naine, tagab Kaitseliidu sündmustel reaalmeditsiini): Patrullvõistluse peamiseks 
muretekitajateks oli võistlejatele jalgadele tekkinud villid, mis vajasid olenemata 
asukohast puhastamist ning sidumist või plaasterdamist. Kõige suuremaks õnnetu-
seks oli rohelisel rajal liikunud ühe võistkonna liikme kukkumine asfaldile, mis tõi 
kaasa kriimustatud käelaba. 

Lisaks vigastuste parendamisele oli meie roll jälgida võistkondi erinevates punk-
tides, et vältida kurnatud võistlejate mõtlematut võistluse jätkamist ja motiveerida võistkondi retke vältel.  

Täname õnne, et ohtlikud punktid, nagu pimedas köiest laskumine ning vee ületamine, läksid hästi 
ning meditsiinilist tuge ei vajatud. 

Kokkuvõtvalt saame öelda, et õnneks meditsiinimeeskonnal tööd jagus seoses väikeste probleemi-
dega. Kõikide osalenud meedikute nimel saan öelda, et võistlejad olid tublid!

takse taas. “Kiire!” ja “sain!” 
on peamine, mis kostub võist-
lejate huulilt.

Tehakse vigu, alustatakse ot-
sast, jõutakse graafikusse. 

Pärastlõunasele ajale sobi-
lik mõttetöö annab jõudu, et 
minna vastu pimedamatele punk-
tidele. 

20.20 – Kilo 
Iga leiutaja leiutaks jalgrat-

ta ja telefoni. Võistlejad saavad 
sideülesandeks seada töökorda 
kaks välitelefoni ning edastada 
etteantud informatsioon. VsT 
ülem jääb ootama telefoni-

Neli võistlejat, umbes 35 tundi, vä hemalt 50 kilomeetrit...
punkti, võistkond liigub koos 
kaabli pooliga läbi märgistatud 
ala teise välitelefoni juurde. 
saab joosta, roomata, mäkke 
ronida.

Tõstes telefonitoru kostub 
hääl justkui paarisaja meetri 
kaugusel helistavalt männilt. 

22.00
Käes on kriitiline aeg. on 

külm – tajutav temperatuur on 
langenud nulli lähedale. Asun 
koos teiste kohtunikega tee-
le motiveerimise punkti, kus 
prognoosi kohaselt saame lah-
kuda kell 2.

nüüdseks on lõpetanud 
punktid India ja Juliet. 

22.15 – Lima
Võistlejad saavad ülesan-

deks motiveerida luurepatrulli, 
kes on olnud ülesande täitmi-
sel juba 48 tundi – magamata, 
söömata, valmis loobuma. 

on laulu, karjumist, mee-
litamist šokolaadiga, n-ö nun-
nutamist, tirimist ja nurkavis-
kamist. 

Peale iga VsT lahkumist 
tekib meil küsimusi, kiitmisi ja 
pikka arutelu. Korraldame fo-
tosessioone ning loomulikult 
noormeestega naljast puudust 
ei tule. 

27. september 
2.30
saame loa positsioonidelt 

lahkuda ning suundume staapi.
4.30 – Mike
siin kehtib vist kõige enam 

elutõde – kes otsib, see leiab. 
olgu selleks siis kaotatud kom-
pass, märkmik, vihmamantel, 
saapapaelad või käekell. 

VsT saavad ülesande leida 
üles ja jätta meelde tähistatud 
alal kaotatud asjad. Kogenud 
silm ja hea mäluga võistleja 
saab ülesandega edukalt hak-
kama, ent mälutreeninguta jääks
enamus tavainimesi hätta. 

Võistlejad, kas te taskulam-
bi leidsite?

4.40
Jõuan järgmisesse punkti, 

kus lõkke ees soojendab var-
baid ja sõrmi 0-tiim. selgub, et 
järgmist ülesannet ei saa teha 
enne valgeks minekut. Vahe-
tud elamused, väsinud, ent taht-
mist täis silmad ning muretsev 
mina. Kuidas on lood palaviku-
ga? Järgmine ülesanne on seo-
tud veega. 

nagu traditsioonilise pat-
rullvõistluse nimigi ütleb, siis 
ööd olid Harjumaa metsades 
septembris pimedad.

5.30 – November
Järvel vajab hädasolija abi. 

VsT peab käituma vastavalt 
olukorrale. Kuidas tuua kan-
natanu paadist kaldale nii, et 
viimane jääks ellu? Mida teha 
esimesena? Pulss? Teadvusel? 
Helistaks kiirabisse?

VsT vahetuvad, minu ko-
gemustepagas suureneb, uppu-
ja pääseb eluga, võistlejad saa-
vad viimased õpetused enne 
lõpujooksu. 

Kõik punktist lahkujad saa-
vad võistkonna peale kaks jalg-
ratast, et jõuda lõpujooksule. 

rohelise raja läbijad liigu-
vad finišisse. 

7.00 – Oscar
Postkast, jalgrattad, mets, 

koordinaadid, kompass ja ees-
märgi nimel võitlejad. 

7.50 – Papa
neli relva (sKy, M45b, 

H&K UsP ja Mg-3), neli siht-
märki, neli võistlejat võistkon-
nast, viis minutit. 

8.25
0-tiim on jõudnud finišisse, 

sooritamas viimast võistlust – 
laskmine, mille edukal läbimisel 
saavad võimaluse minna Kolga 
koolimajja ning puhata enne pi-
dulikku autasustamist. 

Tasaste, ent regulaarsete va-
hedega jõuavad finišisse veel 
rajal olnud võistkonnad. 

Lõpetamine
esimesest kogunemisest on 
möödas enam kui 35 tundi, 
võistlejad on esitanud preten-
sioone, kohtunikud on teinud 
oma töö ning aeg on autasus-
tamiseks. 

Käes on ajalooline hetk, kui 
kõik kolm esimest kohta läk-
sid Männiku malevkonnale.  
rohelise rajal said esimese ko-
ha staabirühma noorkotkad, 
teiseks tulid Loksa noorkotkad 
ja kolmandaks jäid Jüri noor-
kotkad.  Punasel rajal lõpetas 
7 meeskonda ja rohelisel 3. 
Patrullvõistluse eesmärk sai 
vähemalt minu silmis igati täi-
detud – testisin oma militaar-
seid oskusi, orienteerusin ning 
loomulikult tekkis suurem hu-
vi erinevate oskuste vastu.

Täname kõiki osalejaid ja 
korraldajaid põnevate ja ma-
gamata ööde eest! 

Liina Rüütel

Noorkotkad viimases punktis koos kaitseliitlasest juhendajaga.

India: Ta on haavatud, teine võitleja on šokis, oleme 
rünnakus...
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Viimsi vallas, Haabneeme 
südames, Randvere tee 9 
avas tänavu suvel oma 
uksed vanalinnas asuva 
restorani Bollywoodi 
noorim liige – Bollywood 
Viimsi. 16. oktoobril ava-
takse sügishooaeg koos 
Vein ja Gurmee Itaalia 
veinide ning restoranile 
kohase Aasia köögiga. 

bollywood Viimsi kostitab oma 
külalisi aasiapärase ning maits-
va toiduvalikuga, modernse 
õdusa interjööri, maheda muu-
sika ja meeldivate teenindaja-
tega. 

Kui klassikalised Aasia res-
toranid on täidetud külluslikult 
peeglite, elevantide ning kõige 
muu aasiapärasega, siis bolly-
wood Viimsi interjöör on loo-
dud tunnustatud ja atesteeritud 
arhitektide poolt modernne, hu-
bane ning igati õdus. Küll aga 
on ka bollywood Viimsi järjest 
hubasemaseks ja mugavamaks 
muutumas, lisandumas on roh-
kem pehmemat ja eraldatumat 
istumist. 

“oleme toidu poolest kind-
lasti traditsiooniline Aasia res-
toran, ent sisekujunduselt ole-
me tõesti tavapärasemast mo-
dernsem. Aasiapärasust toovad 
sisse see-eest detailid – nõud, 
tandoori ahi ning väikesed 
elemendid,” sõnas bollywood 
Viimsi perenaine Mari-Liis 
Mälton.

naeratav personal, mahe-
dalt mõnus muusika ning mu-
gav inventar loob meeleolu, 
et võtta üksinda, koos pere või 
sõpradega kiirelt mööduvas päe-
vas aeg maha ning nautida pa-
rimat seltskonda ja aasiapära-
seid roogasid ning kvaliteet-
veini või -õlut.

restorani on oodatud ka 
kõik pere pisemad. on män-
gunurk koos klassikaliste peh-
mete loomade, värviraamatute, 
pliiatsite ning põnevate män-
gudega ning lastemenüü, kus 
igal pühapäeval on kõikidele 
lastele, kes külastavad resto-
rani koos vanema(te)ga, praad 
tasuta.

õhtustel aegadel on klassi-
kalise restorani eesosas avatud 
hubane lounge. 

“Kui pubi melu on Viim-
sis alati olnud, siis bollywood 
Viimsi pakub kõigile kodulä-
hedast hubast restoran-loun-
ge’i koos hea muusika, mõnu-
sa veini ning kokteilidega,” sõ-
nas perenaine. 

Peakokk 
restorani peakokk on Aasiast 
pärit eesti keelt rääkiv noor-
mees Lal babu Prasad, kelle 
valvsa pilgu all ja personaalse pa-
nustamisega valmivad klienti-
dele toidud. bollywood Viimsi 
perenaise Mari-Liis Mältoni 
sõnul paneb peakokk igasse 
valmivasse toitu oma hinge 
ja südame. “Lal babu Prasad 
on meie restoranides töötanud 
peakokana tänaseks enam kui 
4 aastat ning me usaldame teda 

Naudi aega ja maitseid Bollywood Viimsis

ning kliendid kiidavad,“ sõnas 
Mari-Liis.

Peakokk tuleb vastu ka klien-
tide soovidele. “Meie restora-
nis on kõigil õigus ja võimalus 
arutada peakokaga toit läbi, et 
klient saaks personaalselt tema 
soovidele loodud maitsva roa,” 
sõnas perenaine.  

Igal kuul leiab bollywood 
Viimsi menüü vahelt ka pea-
koka soovituse, mis valmis-
tatakse vastavalt kuu jooksul 
laekunud klientide ettepane-
kutele.

Menüü
bollywood Viimsi menüü on 
põnev ning kvaliteetne toor-
aine suures osas tuuakse otse 
Indiast. “soovime oma klien-
tidele pakkuda parimat ning 
seetõttu kasutame toiduvalmis-
tamisel kvaliteetset toorainet, 
maitseained enamasti tuuakse 
Indiast. Lisaks kasutame ka eesti 
toorainet, näiteks meie kokad 
valmistavad restoranis kohapeal 
Lagedilt pärit piimast India juus-
tu,“ sõnas Mari-Liis Mältson. 

Menüüd koostades on mõel-
dud ka taimetoitlastele ning al-
lergikutele.  

“Meie menüü on peamiselt 
pärit klassikalisest Aasia köö-
gist, millele on lisatud piisa-
valt eestipärasust, peakoka nä-
gu ning kvaliteetset toorainet. 
Menüüd koostades mõtlesime 
ka laktoosi- ja gluteenitaluma-
tusega klientide peale. Meil on 
menüüs eraldi välja toodud tai-
metoidud, ent alati tasub uuri-

da ka peamenüü roogasid ning 
suhelda peakoka Lal babu Pra-
sadiga, kes “pühib higi lau-
balt” ja täidab teie soovid.” 

Pearoog sisaldab nii liha, 
salatit kui ka riisi/nuudleid. “res-
torani pearoa portsjonid on pii-
sava suurusega, et üks inime-
ne saaks korralikult kõhu täis. 
Küll aga on soovi korral kõigil 
võimalus paluda pearoog ser-
veerida kahele,” soovitab res-
torani meeskond üksmeelselt. 
Menüüs on valikus ka eelroad, 
mida saab jagada seltskonna 
peale. 

Pearooga on võimalik tel-
lida kana-, pardi-, lamba-, 
sea- ja veiseliha ning merean-
didega. “Meie menüüs kõige 
populaar-semaks on tänaseks 
saanud krõbe kana magusas 
tšillikastmes ja krõbe pardifi-
lee kliendi valikul – ploomi-, 
magusa tšilli, singapuri või 
tulises tšillikastmes. Väga pal-
ju kiidetakse ka meie lambali-
haroogasid. Mereandidest on 
klientide poolt armastatud tšil-
li hiidkrevetid tulises tšilli-ba-
siilika kastmes. Kõiki meie me-
nüüs olevaid roogasid saab tel-

lida ka mahedama-, ploomi- 
või vürtsikama kastmega,” sel-
gitab meeskond ühel häälel.

Menüüs on pearoogadele 
lisaks veel eelroad, salatid, su-
pid, taimetoitlaste eri, riisi- ja 
nuudliroad, leivad, lisandid, 
desserdid ning laste valik. 

“Kahtlemata on meie kõige 
eksklusiivsemaks toiduks som 
Tam salat, mis serveeritud ro-
helisest papaiast ja köögivil-
jadest koos maapähklitega tu-
lises tšillikastmes. salati teeb 
eksklusiivseks peamiselt see, 
et bollywood on esimene ja 
teadaolevalt ainus koht eestis, 
kus pakutakse rohelise papaia 
salatit. Palume eelnevalt meie 
personalilt kindlasti üle kont-
rollida, kas salatit on võimalik 
tellida, sest alati ei pruugi me 
soomes asuvast vahelaost ro-
helist papaiat saada.”

Pere pisematele ning suu-
rematele pannkoogisõpradele 
pakutakse restoranis Aasia hõn-
gu ja maitsega kümmet erine-
va täidisega pannkooki. seega 
miks mitte võtta see nädala-
vahetuse plaanidesse ja maha 
pidada üks korralik pannkoo-
gipühapäev!

Lisaks roogadele tasub üle 
vaadata ja proovida ka restora-
ni veini- ja õllevalik! “Maini-
des kuni oktoobri lõpuni märk-
sõnaks Viimsi Teataja pakume 

Avar ja mugav interjöör. Fotod Janek Saareoja / Bollywood Viimsi

pokaali majaveini tasuta,“ sõ-
nas perenaine.

Lõunapakkumised
restoran bollywood Viimsi on 
avatud juba lõunast ning kosti-
tab kõiki huvilisi lõunapakku-
mistega. 

“Meie lõunamenüüs on igal 
päeval supp, praad ja dessert. 
siinkohal peab mainima, et 
bollywoodi lõunahinnad on 
mitmetest ümbruskonna lõu-
nakohtadest soodsamad – supp 
koos India leivaga 3,90, praad 
3,90 ning dessert 2–3,50 eurot. 
Päevapakkumised leiab kõige 
kiiremini üles meie sotsiaal-
meedias www.fb.com/bolly-
woodViimsi,“ sõnas Mari-Liis 
Mälton.

Take away
Kõigil, kes lõunale ei jõua 
ning kodus Aasia toidu valmis-
tamist ei ole veel ära õppinud, 
on võimalus tellida Take away 
kaudu toit koju ja kontorisse. 
“Take away teenust kasutades 
on meie ooteaeg kuni tund 
aega, kuigi reaalsuses on alates 
restorani avamise hetkest meie 
kõige pikemaks ooteajaks ol-
nud 40 minutit. Koju tellitud 
toit on pakendatud kvaliteetse-
te termokarpidega mugavasse 
paberkotti ning garanteerime, 
et koju jõudes ei ole meie road 
kaotanud oma esinduslikku vä-
limust,” sõnas Mari-Liis Mälton. 

Kui tellida toit ette ning tul-
la toidule ise järele, siis kehtib 
soodustus -10%. Tellides toidu 
kulleriga koju maksab kuller-
teenus 3 eurot ning alates 45 
eurost on transport tasuta. 

Lisavõimalused
firma-, jõulupeod, õhtusöögid 
ja muud tähtpäevad on samuti 
bollywoodi teretulnud. sise-
kujunduselt hästi läbi mõeldud 
ruumid annavad võimaluse 
seada ruumid vastavalt klien-
di soovidele. “Kokku on või-
malik korraga meie ruumides 
toitlustada vähemalt 60 ini-
mest ning ühe pika laua saame 
teha 30-40 inimesele. Lisaks 
võimaldab meie helisüsteem 
muusikat esitada erinevates 
sektorites erinevas valjudusast-
mes ning kahte ruumi eraldada 
maitseka kardinaga.

“Asume küll kaubandus-
keskuse ruumides, ent reaal-
suses on meil eraldi sissepääs, 
mistõttu ei sõltu meie lahtiole-
kuaeg kellestki muust peale 
meie endi,” sõnas perenaine.

bollywood Viimsi pakub 
ka cateringi teenust kliendile 
sobivas kohas ning müügil on 
ka kinkekaardid.

Kohtumiseni bollywood 
Viimsis!

KÜLASTA BOLLYwOOD 
VIIMSIT KA LõUNAL!
Lõunasööki pakutakse 
Bollywood Viimsis igal töö-
päeval kell 12.00–16.00 
Päevasupp 3,90 €
Päevapraad 3,90 €
Päeva dessert 2–3,50 €
Menüü 19.–23. oktoobril   
Esmaspäev 19. oktoober
l Pho supp sealihaga naa-
niga
l Tšillikastmes kana, 
munanuudlite ja värske  
salatiga 
l Pannkook kondens-
piimaga 

Teisipäev 20. oktoober
l Tomatisupp naaniga  
l Kana spinatikastmes 
koos basmati riisi ja värske 
salatiga
l Pad Thai wok-nuudlid 
(taipärased riisinuudlid) 

Kolmapäev 21. oktoober
l Peakoka kanasupp naa-
niga 
l Kung Pao sealiha bas-
mati riisi ja värske salatiga
l Päevakook

Neljapäev 22. oktoober
l Mereanni supp naaniga 
l Magushapu kala basmati 
riisi ja värske salatiga
l Banaanipannkook vaari-
katoormoosiga

Reede 23. oktoober
l Läätsesupp India leivaga
l Taipärane punase karri 
veiseliha munanuudlite ja 
värske salatiga
l Kookosepannkook jää-
tisega

PEAKOKA õHTUSÖÖGI 
SOOVITUS
Eelroog: Satay vardad – 
traditsioonilised taipärased 
vardad hiidkrevettidega 

Pearoog: Kana tikka masala. 
Tandoori ahjus röstitud ka-
nafilee vürtsises masala 
kastmes, basmati riisiga 

Dessert: Praetud banaan 
mee ja jäätisega 

Selle kõige kõrvale klaa-
sike meelepärast veini või 
India õlut

ERIPAKKUMINE!
Igal pühapäeval on kõiki-
dele lastele (kuni 5. klassi 
õpilased), kes külastavad 
restorani koos vanema(te)
ga, lastemenüüst praad 
TASUTA!

Ootame Teid 
avasüli, 

tulge ja avastage 
ise!

viimsi@bollywood.ee

Telefon 6299 200

Randvere tee 9, 
Haabneeme

www.bollywood.ee

www.fb.com/
BollywoodViimsi

Pisemaid restoranikülastajaid 
ootab Mõmmi ja joonistamis-
tarbed.

Aasia hõngulised pannkoogid on võitnud juba paljude südamed! Peakokk Lal Babu Prasad.
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Kuigi Viimsi toidukohtade 
valik on viimaste kuudega 
oluliselt suurenenud, on 
aeg-ajalt tore ka kodu-
seid pidusid korraldada 
ning sõpru ja pereliikmeid 
põnevate toitude ja joo-
kidega üllatada. Läksime 
selle mõttega augustis 
avatud Viimsi Keskusesse 
ning uurisime, milliseid 
hõrgutisi sealt kodusele 
gurmeepeole valida saab.

sissepääsu juures asuv delica-
to tõmbab juba magnetina oma 
külluslike koogilettidega. eri-
nevad maitsekalt kaunistatud 
juustukoogid ja pirukad on tut-
tavad ilmselt paljudele viimsi-
lastele. siit leiab ka mitmesu-
guseid soolaseid suupisteid – 
näiteks maitsevõisid päikese-
kuivatatud tomatite või hoopis 
basiiliku ja seedermänniseem-
netega, erinevate täidistega olii-
ve või paprikaid. Väga isuära-
tavad paistavad kohapeal val-
minud värsked pestod. Jooki-
dest jäävad silma Jaanihanso
traditsioonilisel champagne-mee-
todil pudelis kääritatud siid-
rid – ikkagi kodumaine kraam 
ning on ju sügis õige aeg eesti 
taluõuntest valmistatud jooki-
de mekkimiseks.

Inimestel on jookide osas 
erinevad eelistused ning see-
tõttu täiendame valikut Kruge-
ri veinipoes. Kõigepealt tuleb 

kiita siinset teenindust, mis on 
väga professionaalne ja meel-
div. Teenindaja suudab kiirelt 
ja oskuslikult anda soovitusi 
ning räägib iga joogi kohta põh-
jaliku taustainfo. seekord lan-

geb valik erinevatele vahuvei-
nidele – Itaaliast pärit ottella 
Lugana (elegantne, hästi ba-
lansseeritud, lilleline) ja Prant-
susmaalt pärit Luquet Cre-
mant de bourgogne (rikkalik 

ja puuviljane). Pilku püüavad 
ka J. Charpentieri vahuveinid 
ning Colli di Luni veinid. Va-
lik on tõeliselt suur, aga koos 
asjalike soovitustega on meele-
pärase leidmine imeliselt lihtne. 

Lahkudes on kotid juba oluliselt 
raskemad ning pea uut infot täis.

Järgmisena astume sisse 
Juustukuningate poodi, mida 
viimsilased juba ammu ootasid. 
seda kinnitab ka teenindaja – 
kohalike huvi eriliste juustude 
vastu on ootuspäraselt suur. 
saame jälle mitmeid soovitusi 
ning asume valima – sinise pes-
to juust, lambaläätse talujuust 
ja oliivi-tomati kitsepiimajuust. 
Valik on külluslik ja oma lem-
miku peaks leidma iga gur-
meesõber. Juurde saab osta ka 
sobivaid lisandeid, näiteks mu-
raka- , ingveri- või viigimarja-
moosi ning erinevaid kastmeid. 
Ja kui sõpru tõeliselt üllatada 
soovite, siis wasabijuust on ilm-
selt kindla peale minek.

Väga pikalt edasi astuda ei 
saa, sest juba satume õlleköö-
ki. siinsed riiulid võtavad sil-
me eest kirjuks – nendel on mi-
tusada erinevat õllesorti. Kuna 
otsime jooke pidulikumaks sünd-
museks, soovitab teenindaja mei-
le ka erilisemaid õllesid, näi-
teks belgiast toodud deusi, mis 
on champagne-meetodil kää-
ritatud ning kaunis suures pu-
delis. samast riigist on pärit ka 
Lindemansi õlled, mille värvi-
lised kujundused pilku püüa-
vad ning pidulaua rõõmsamaks 
muudavad. õuna-, vaarika, kir-
si- ja virsikuõlu – kõlab maits-
valt! Trendika välimusega tor-
kavad silma Islandilt saabunud 

Tervisiklikud croissantid, 
küpsised... 

Viimsi Keskus on tõeline gurmeemeka
einstöki ning Taani päritoluga 
Amageri õlled – ühed on stiil-
selt elegantsed ja teised peibu-
tavalt pahelised.

Kuigi senised ostud on ko-
tid juba päris raskeks muut-
nud, läheme uudistama ka sel-
ver gurmee osakonna riiuleid. 
Kuulsa rändrahnu kõrval on vä-
ga rikkalik gurmeetoodete osa, 
kust leiab nii soolast kui ka 
magusat ning jooke muidugi 
ka. Vürtsidega kookossuhkur, 
kuivatatud paprikaribad, pee-
di- ja kapsalaastud ning datli- 
leib – kõik paistab huvitav ja 
isuäratav. Lisaks põnevad koh-
vid, kakaod ja veinid. silma 
jäävad erinevad õlid (avokaa-
do-, pistaatsia- ja kõrvitsaseem-
neõli) ning äädikad (viigimar-
ja-, vaarika- ja mustsõstraäädi-
kas). Kõht hakkab nurru lööma 
riiuli juures, kus reas suur va-
lik Maxim’si šokolaadikarpe – 
kvaliteetsed maiuspalad on iga 
peolaua oluliseks osaks.

saak on enam kui suurepä-
rane ning õdus ja maitsev õh-
tu sõpradega garanteeritud. Kui 
kottides veel pisut ruumi lei-
dub, saab sinna mahutada maits-
vad makroonid ja muffinid 
Mademoiselle’i kohvikust ning 
uudsed kodumaised maasika-
peedi toornäksid biomarketist. 
Järgmised põnevad avastused 
peavad juba uut pidu ootama 
jääma.

Kelly Härmson

Delicato kookidest ja küpsetistest on raske keelduda. 
Fotod Marit Karp

Krugeri veinipood on kolinud 
gurmeemekasse.

Täidetud oliivid, kuivatatud puravikud ja tomatid... Viimsi 
Keskusest leiab kõike!
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Tänasel päeval sõidab 
enamik väikelapsi autos 
turvatoolis või turvahällis, 
aina rohkem lapsi kannab 
jalgrattaga sõites kiivrit 
ning helkuri kandmine pi-
medal ajal on muutunud 
iseenesestmõistetavaks. 
Samas olen oma igapäeva-
töös palju näinud seda, et 
lapsele on küll soetatud 
vajalik turvatool, turva-
häll või rattakiiver, kuid 
selle õigele kasutamisele 
ja kinnitamisele ei pööra-
ta tähelepanu. 

selleks, et kiiver või turvatool 
täidaks oma eesmärki ja kait-
seks last õnnetuse korral, on 
ka ülioluline selle õige kasu-
tamine.

Aeg-ajalt võib näha, et tur-
vahäll on paigutatud autosse 
tagaistmele valepidi – nii, et 
laps on näoga sõidusuunas. Au-
tojuhid on põhjendanud, et nad 
ei saa turvahälli esiistmele pan-
na, kuna esiistmel ei ole või-
malik turvapatja välja lülitada, 
tagaistmel selg sõidusuunas pai-
gutatud turvahälli puhul aga ei 
näe autojuht last ega laps juh-
ti. Kindlasti ei tohi turvahälli 
panna turvapadjaga varustatud 
esiistmele, kuna turvapadi lööb 
avanedes turvahälli puruks. Kui 
esiistmel ei ole võimalik tur-
vapatja välja lülitada, on ainus 
võimalus panna turvahäll taga-
istmele, kuid igal juhul selg 
sõidusuunas, kuna ainult sel ju-
hul on võimalik hälli õieti au-
tosse kinnitada. Korralikult kin-
nitamata turvahäll võib avarii 
korral lahti pääseda ja autost 
välja paiskuda. samuti on lap-
sele, eriti imikule, kes ei suuda 
ise oma pead hoida, oluliselt 
turvalisem sõita autos selg sõi-
dusuunas.

sama oluline kui turvatooli 
või turvahälli kinnitamine, on 
lapse kinnitamine toolis või häl-
lis rihmadega. Kuna turvatooli 
ja turvahälli rihmad ei tõmbu 
avarii korral ise pingule nii 
nagu auto turvavöö, on oluline, 
et need oleksid eelnevalt piisa-
valt pingutatud. Kui lapsel on 
talveriided seljas, tuleb võima-
lusel jope seljast ära võtta või 
kombinesooni lukk lahti teha, 
et saaks rihmad panna võima-
likult keha lähedalt. Paksude 
talveriiete ja korralikult pin-
gutamata rihmadega võib laps 
avarii korral turvahällist välja 
paiskuda. Kui imikut turva-
hällis on lihtne tugevamalt 
kinnitada, siis suuremad lap-
sed, kes turvatoolis istuvad, 
võivad protesteerima hakata, 
kuna pingul rihmadega ei saa 
nad end nii palju liigutada kui 
tahaksid. Vahel võib liikluses 
näha vaatepilti, kui turvatoolis 
istuv laps on õlarihmad üle õla 

Jälgi turvavarustuse 
korrektset kasutamist – vaid 
nii teenib see oma eesmärke

Väikeettevõtjad 
Tamperes
Väikeettevõtted, sh Viimsis pakendeid valmis-
tav Aarspak OÜ ja metallitöödega tegelev 
Ekotreiler.ee OÜ, käisid allhankemessil Tamperes 
kontakte ja koostööd leidmas.

Mitmed väikeettevõtted on saavutanud olulisi ekspordi-
mahte, paljud tunnevad huvi oma toodete/teenuste ekspordi 
alustamise ja kasvatamise ning välispartnerite leidmise vas-
tu. Vajalik on põhjalikum sektoripõhine sihtturu tundmine, 
aga eelkõige valdkonna välisettevõtetega otsesed kontaktid 
ning eksporditegevuse kogemuste vahetus. Paraku puudu-
vad väikeettevõtetel sageli selleks küllaldased kogemused, 
aga ka vahendid. samas on ettevõtete edukus ja ekspordi-
mahtude kasv üheks eesti riigi majandusliku edu tagatiseks. 

eelnev oli ka põhjuseks, miks Harju ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus (HeAK) avalikes huvides ettevõtluse arengule 
kaasaaitajana ja maavalitsuse ning siseministeeriumi tugira-
hastusel korraldas 16. septembril ekspordihuviga väikeette-
võtetele ühiskülastuse rahvusvahelisele skandinaavia suuri-
male allhankemessile Tampere näituse- ja spordikeskuses. 
Tänavuse allhankemessi fookuseks oli müük, turustus ja 
uued materjalid (laias mõistes) ning seal olid esindatud pea-
miselt metalli-, elektroonika-, plasti- ja kummitööstus, IKT-
lahendused nendes valdkondades, samuti projekteerimine 
ja nõustamine ning vastavad ettevõtted. Allhankemessid on 
aastaid olnud eesti ettevõtjatele abiks uute klientide ja koos-
tööpartnerite ning ka arendusideede leidmisel. 

Ühiskülastusel osalesid kuue ettevõtte ja ühe sihtasutu-
se 12 esindajat. esindatud olid pulbervärvimisega tegelev 
raudar Metal Works oÜ (Tallinn), erinevate metallitööde-
ga tegelev ekotreiler.ee oÜ (Viimsi vald), metallitöötlemi-
se masinate hulgimüüja duroc Machine Tool oÜ (Tartu), 
metallkonstruktsioonide ja erinevate seadmete valmistaja 
ning remontija Haapsalu Metal oÜ (Haapsalu), pakendite 
valmistaja Aarspak Tootmine oÜ (Viimsi vald), lehtme-
talli töötleja ja fiiberoptiliste ühenduskaablite valmistaja 
As Harju elekterTeletehnika (Keila linn) ning Läänemaa 
Arenduskeskuse (Haapsalu) esindajad. HeAKi korraldatud 
2014. aasta messi ühiskülastusest innustust saanuna oli eAs 
korraldataval ühisstendil ennast tutvustamas spetsiifiliste 
tehniliste süsteemide väljatöötaja Hissmekano estonia oÜ 
(Tallinn) ja varasematel skandinaavia kontaktreisidel osa-
leja metallitöötleja radius Machining oÜ (Kiili vald). Ter-
vitasime ka mitmeid teisi eAsi ühisstendil end esitlevaid 
ettevõtteid (nt Harjumaalt A&g As, Custom Metal oÜ, 
deck engineering oÜ, evocon oÜ, feMW oÜ, Plastone 
oÜ Tech group As, Technobalt Holding As) ja uuendasi-
me tutvust oma stendiga väljas olnud ettevõtete (nt eesti 
elecster As, emballage Technologies Tallinn oÜ, favor 
As, Hanval Metall oÜ, K.MeT As, Liewenthal electronics 
oÜ, Mecanova oÜ, Metal disain oÜ) esindajatega. erili-
selt hea mulje jättis väga erilaadselt kujundatud frelok As, 
galv-est As, Küteks As TerasToorik oÜ, VMT Tehased 
As ühisstend, kajastades kogu metallitöötlemise tooteahelat 
ja pakkudes vastavat allhanget. 

Messikülastuse alustuseks ja sõiduaja eesmärgipäraseks 
kasutamiseks toimus laeval seminar, kus HeAKi ettevõt-
luskonsultant Aarne Leisalu tutvustas nii ettevõtete äriedule 
kaasaaitavaid erinevaid tugiteenuseid ja HeAKi vastavaid 
tegevusi ja ka skandinaavia ettevõtluse ja ärimaastiku eripä-
ra. Kvaliteetse toote või teenuse pakkumise kõrval on oluline 
eelkõige partnerite isiklik tugev side ja usaldus. samas oleks 
põhjus eestlaslikku kannatamatust ohjeldada, kuna koostöö- 
kokkulepete saavutamine on märgatavalt aegavõtvam, kui 
eesti ärimaastikul ollakse harjunud. samas võib see kaasa 
tuua märgatavalt pikaajalisema partnerluse ja koostöö. Anti 
ka juhised, kuidas messil orienteeruda, huvipakkuvaid part-
nereid leida ja juttu sobilikumas suunas “veeretada”. 

Messikülastuse juhatas sisse eAsi soome ekspordi-
nõunik Irene surva-Lehtonen. otsesteks messikohtumis-
teks, koostööpartnerite tervitamiseks ja uute kontaktide 
saamiseks ning enda tutvustamiseks jäi peaaegu 5 tundi, 
misjärel sõitsime omavaheliste arutelude ja kogemuste-
vahetuse ning korvpallivõistluse jälgimise saatel bussiga 
tagasi Helsinkisse ja laevaga Tallinna.

ettevõtjate tagasiside ühiskülastuse nii korralduse kui 
ka laevaseminari osas oli küllalt kõrge, vähem jäädi rahule 
messikohtumiste endiga. Märgiti vajadust edasise vastava-
laadse tegevuse jätkamiseks. seda soovi püüab HeAK ka 
jõudumööda täita. 

Aarne Leisalu
HEAK ettevõtluskonsultant

lükanud ja kallutab kaugele et-
tepoole. Avarii korral võib see 
lapsele lõppeda tõsiste vigas-
tustega, kuna lapse ülakeha pais-
kub väga suure kiirusega ette 
ning turvarihmade plastikust 
kinnituskoht surub seejuures lap-
sele kõhule. seetõttu tuleb lap-
sele selgitada, miks on rihma-
de pingutamine vajalik ning miks 
ei tohi neid ise üle õla lükata. 

Turvatoolide puhul olen 
mõnel korral märganud, et lap-
se pea ulatub turvatoolis istu-
des üle turvatooli peatoe ääre, 
kuna turvatool on kas väikseks 
jäänud või ei ole peatuge vas-
tavalt lapse kasvamisele tõste-
tud. Juba kerge tagant otsasõit 
võib sellisel juhul lapsele kaa-
sa tuua raske kaelavigastuse. 
seetõttu tuleb turvatooli puhul 
alati jälgida, et ka peatugi õi-
ges asendis oleks. 

Turvatooli vahetamisega is-
tumisaluse vastu ei tasu kiirus-
tada, kuna turvatooli küljed 
kaitsevad last ja eriti tema pead 
oluliselt rohkem, kui vaid auto 
turvavööga kinnitamine. Kui last 
sõidutatakse vanema auto ta-
gaistmel, kus puuduvad pea-
toed, pakub turvatooli peatugi 
kaitset tagant otsasõidu korral, 
kuid istumisaluse kasutamisel 
ulatub lapse pea üle istme sel-
jatoe ääre. seetõttu ei ole soo-
vitav ilma peatugedeta istmel 
last istumisalusega sõidutada 
ning kui lapse kasv ei võimal-
da teda auto turvavööga kin-
nitada, tuleks alati kasutada 
turvatooli.

Ka jalgrattakiivri kasutami-
sel on oluline, et kiiver oleks 

nii õige suurusega kui ka kor-
ralikult kinnitatud. Külmade 
ilmadega peab olema võimalik 
kiivrit nii palju suuremaks te-
ha, et see sobiks ka paksu tal-
vemütsiga. Paraku võib tihti 
sügisel ja talvel näha, et kiiver 
on lapsel mütsinupu otsas. Pal-
jud lapsed toovad ilma kiivri-
ta sõitmisele põhjenduseks, et 
kiiver ei mahu mütsi peale või 
on väikseks jäänud. Väikse-
mate laste puhul võib aeg-ajalt 
näha, et kiiver on liiga suur 
ning vajub peas viltu. selleks, 
et kiiver kukkumise korral ik-
ka pead kaitseks, peab ta ole-
ma täpselt parajaks reguleeri-
tud. Lisaks sellele peab kiiver 
olema peas otse, mitte kuklas-
se lükatud, nagu aeg-ajalt täna-
vatel näha võib. sama oluline 
kui kiivri suurus, on rihmade 
korralik kinnitamine. Liiga lõd-
valt kinnitatud rihmadega ei 
püsi ükski kiiver kukkumisel 
õiges asendis. Võimaluse kor-
ral võiks kiivri rihmad regulee-
rida nii, et kinnituspannal jääks 
külje peale, aga mitte lõua alla, 
kuna täpselt lõua all on see eba-
mugav ja on tihti põhjuseks, 
miks rihmad lõdvaks jäetakse. 
samuti võib täpselt lõua all 
olev pannal põhjustada kukku-
misel lisavigastusi. 

Kui kiivri pealispinnal on 
näha vigastusi või pragusid, tu-
leb kiiver kindlasti välja va-
hetada. Ka sel juhul, kui kiiv-
riga on tugevalt vastu maad 
või muud kõva pinda kukutud, 
kuid kiivril väliseid kahjustusi 
näha ei ole, tuleks ikkagi uus 
kiiver soetada, kuna kukku-

misel saadud löögid tekitavad 
kiivri sisse mikropraod ning 
järgmisel kukkumisel ei kaitse 
kiiver enam pead sama tõhu-
salt. seetõttu ei ole soovitav ka 
kasutatud jalgrattakiivri ostmi-
ne.

Kuna ees on pikad ja pime-
dad sügis- ja talveõhtud, peab 
iga lapsevanem veenduma, et 
tema lapsel on helkur olemas 
ja et laps seda ka pimedal ajal 
kannab. Kui lapse riietel on pii-
savalt helkurtriipe, ei ole nööri 
otsas rippuv helkur kohustus-
lik, oluline on, et laps oleks 
igast küljest autojuhtidele näh-
tav. Kui lapsel on vaid üks nöö-
ri otsas olev helkur, peab see 
rippuma paremal pool umbes 
põlve kõrgusel nii, et seda igast 
küljest näha oleks. Koolikoti 
külge võib lisaks helkuri panna 
siis, kui riiete küljes on helkur 
olemas, kuna koti küljes olev 
helkur ei paista ettepoole ning 
alati ei pruugi kott seljas olla. 
Lastel ei ole soovitav panna 
helkurit haaknõelaga riiete kül-
ge, kuna haaknõel tuleb ker-
gesti lahti ja nii võib helkur ka-
duma minna.

Head lapsevanemad, ärge 
unustage, et laste turvavarus-
tust ei pea kasutama mitte sel-
lepärast, et politsei seda kont-
rollib, vaid sellepärast, et kaits-
ta liikluses oma lapsi. seetõttu 
on oluline veenduda, et kasu-
tatav varustus on sobilik ja õieti 
kinnitatud. Turvalist liiklemist!

Kaisa Kajo
Ida-Harju konstaablijaoskonna 

piirkonnapolitseinik

Turvalise rattasõidu tagab vastavalt nõuetele kinnitatud kiiver. Foto Matton
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5 näpunäidet, kuidas 
jalgratast varaste eest 
kaitsta ja talveks ette 
valmistada.

enne jalgratta talvekorterisse 
paigutamist sügisel tuleks mit-
metele pisiasjadele tähelepanu 
pöörata, et ratta hea seisukord 
säiliks ning et see oleks keva-
de saabudes valmis erinevaid 
marsuute vallutama. Järgnevalt 
toome välja 5 nõuannet, kuidas
velo enne keldrisse, garaaži või 
panipaika panemist korda te-
ha, tagamaks õnnelik kevadine 
jalgratas ja rattasõber.

1 Kontrolli rehvide seisukor-
da! ole veendunud, et rat-

ta rehvides oleks soovituslik 
rehvirõhk. soovitusliku rehvi-
rõhu leiad rehvi välisküljelt. 
eriti tuleks sellele tähelepanu 
pöörata siis, kui ratas jääb tal-
veks ratastele seisma (mitte ei 
riputata lae alla või seinale). 
Pärast pikajalist seismist tüh-
jadel rehvidel on oht, et rehvi 
välisküljed saavad viga ja tea-
tud juhtudel võib see lõppeda 
rehvi lõhkemisega. 

2 Pese ratas puhtaks! Kuigi 
survepesuriga pesemine on 

mugav ja kiire, siis seda me ei 
soovita, kuna see võib rooste 
tekkimise tõttu pesijale hoopis 
lisaprobleeme tekitada. enne-
kõike on ohustatud laagrid ja 
amordid. 

Kõigepealt tuleks ratas voo-
likust tuleva kerge surveveega 
puhtaks lasta ja seejärel harja-
ga suurema pori eemaldada. Pea-
le seda soovitame ratta švam-
mi ning sooja vee ja fairy lahu-
sega puhtaks pesta, lasta mõned
minutid seista ning seejärel voo-
lava veega ratas loputada. Järg-
misena võiks harja või pintsli 
abil eemaldada keskjooksu juu-
rest, hammasratastelt, ketilt ning 
teistelt pisidetailidelt kinni jää-
nud mustuse. Lõppviimistluseks 

Miracle Mineral Solu-
tion’ist (MMS) ja dime-
tüülsulfoksiidist (DMSO) 
on viimastel nädalatel 
palju räägitud. Ravimi-
amet võtab kokku MMSi 
ja DMSO ohud kasutami-
sel ja tõestamata väited.

ravimiametile teadaoleva info 
põhjal müüakse MMsi nime all 
naatriumkloriti ja sidrunhappe 
vesilahuseid. nende  omavahe-
lisel segamisel toimub keemili-
ne reaktsioon, mille tulemusel 
tekib ühe ainena kloordioksiid.

15 naClo2 + 4 C6H8o7 = 
12 Clo2 + 4 C6H5na3o7 + 3 naCl 
+ 6 H2o

Kloordioksiid on aine, mil-
lel on mikroobe hävitav toime, 
mida kasutatakse valgendajana, 

Tänapäeva lapsed oskavad tubakatoodete ka-
sutamist kavalamalt varjata ja proovivad järjest 
varem nii mokatubakat kui ka e-sigarette, mis 
sisaldavad äärmiselt ohtlikke aineid, hoiatab 
psühholoog Rita Rätsepp.

Millised on Eesti noorte seas kõige levinumad tubaka-
tooted?

Tavasigarettide kõrval on viimastel aastatel laste seas 
kiiresti populaarsust kogunud just mokatubakas ja e-siga-
retid, sest sageli arvatakse ekslikult, et need ei ole nii oht-
likud või ei tekita sõltuvust. samuti on nende kasutamist 
vanemate ja õpetajate eest lihtsam varjata.

Tegelikult see nii muidugi ei ole?
Loomulikult. näiteks huuletubakas sisaldab lisaks sõl-

tuvust tekitavale nikotiinile ligi 2000 keemilist ühendit ja 
28 vähki tekitavat ainet. e-sigarettide ja nendes kasutata-
vate vedelike mõju ei ole aga piisavalt uuritud, sest neid on 
müüdud nii lühikest aega. Ja kuna eestis ei ole nikotiiniga 
vedelike müümine lubatud, siis põrandaalune äri muud-
kui õitseb – interneti teel ja hõlma alt kahtlaste vedelike 
müüjatele pole alaealistega kaubitsemine mingi probleem. 
sinisilmsed noored on nende jaoks tulus rahaallikas.

Mida saaksid vanemad teha, et ennetada seda, et nen-
de laps sigarette või teisi tubakatooteid ei prooviks?

eelkõige tuleks alustada isiklikust eeskujust ehk ise 
mitte tarbida. Kindlasti on oluline lapsele lihtsas keeles 
selgitada, et noore inimese organism on nendele mürki-
dele vastuvõtlikum kui täiskasvanu oma ning lisaks sõltu-
vusele võib laps ka kahtlastest vedelikest tõsise mürgituse 
saada. Mokatubaka puhul on jällegi risk igemehaiguste ja 
-põletike tekkeks, hambad muutuvad kollaseks ja kahjus-
tada saab kesknärvisüsteem. Mida nooremana laps huu-
letubakat kasutama hakkab, seda kiiremini ja tugevamini 
kujuneb välja ka nikotiinisõltuvus. seda kõike peaks lap-
sele selgitama juba enne kooliealiseks saamist, sest siis on 
need teadmised juba enne teismeiga kodust kätte saadud.

Mille järgi aru saada, et laps selliseks vestluseks val-
mis on?

Laps on vestluseks valmis siis, kui ta ise küsib. näi-
teks, kui laps näeb, kuidas täiskasvanud klaasruumis suit-
su tõmbavad, siis tulekski selgitada, et suitsetamine ei ole 
ühiskasutatavates ruumides lubatud, sest see kahjustab 
teiste inimeste tervist. samas tuleb silmas pidada, et lapse-
le tuleb asju eakohaselt selgitada ja mitte äärmustesse lan-
geda. Pole mõtet ühe küsimuse peale pooletunnist loengut 
kopsuvähist pidada või hirmutada – see võib lapsel küsi-
mise isu ära võtta ja teinekord ta seda enam ei teegi.

Kindlasti on isiklik eeskuju oluline, aga kuidas peak-
sid siis suitsetajast lapsevanemad käituma?

Mida vähem laps suitsetamist oma koduses keskkon-
nas näeb, seda parem. Kodus või autos suitsetamine on 
lapse suhtes kõige ohtlikum – vanem tõmbab suitsu läbi 
filtri, aga mürk, mille ta suust välja puhub, läheb ilma 
igasuguse filtrita otse lapse kopsudesse. Selle peale peaks 
mõtlema, et hetkest, kui laps suitsu lõhna tunneb, on ta 
juba passiivne suitsetaja. Kes seda oma lapsele siis tahaks? 
selle teadvustamine võiks vanema jaoks olla esimene 
samm. edasi tuleks ka lapsele selgitada, et igasugused tu-
bakatooted tekitavad sõltuvust ja on arenevale organismile 
eriti ohtlikud. selleks, et laps igavusest suitsu ei prooviks, 
tuleks aga temaga rohkem suhelda ja kvaliteetselt ühiselt 
aega veeta.

siin tavatsetakse vanemate poolt öelda, et aga meie 
ju omal ajal kasvasime pideva suitsu sees, sest igal pool 
suitsetati. 

Mille poolest siis tänapäeva lapsed nõrgemad on?
Meie lapsed on kordades nõrgema immuunsussüstee-

miga kui kümneid aastaid tagasi kasvanud lapsed, kelle 
toidulaud, kasvukeskkond ja isegi õhk, mida nad hingasid, 
olid sootuks teised. Meditsiini areng ja n-ö heaoluühiskon-
na hüved on ka lapsed palju vastuvõtlikumaks muutnud. 
Tänapäeva lapse keskkond muudetakse turvaliseks, talle 
ostetakse arendavaid mänguasju ja pakutakse ökoloogilist 
toitu, aga iroonilisel kombel tuuakse ikka veel näiteks see 
“aga meie omal ajal kasvasime ju küll suitsuhaisu sees”. 
Ajad on muutunud ja ühiskondlikud normid koos sellega. 
Küsiksin vastu, et kas teie annaksite oma lapsele tänapäe-
val mängimiseks nõukaaegse plekist ja teravate nurkadega 
mänguasja? Ilmselt mitte, sest see on ohtlik.

Tark Vanem meeskond 

TARKVANEM.EE

“Märkamatud” 
uued tubakatooted

Jalgratas talvekorteriks 
valmis

loputa ratas veega ja kuivata põh-
jalikult. 

3 Kanna jalgratas TAsUTA 
rattaregisrisse! Kas sa tead-

sid, et 54% jalgratastest varas-

tatakse keldrist, garaažist, kõr-
valhoonest või trepikojast ning 
37% rattavargustest  pannakse 
toime avalikus kohas? ning ka 
seda kurba fakti, et euroopas 
varastatkse üle 3,5 miljoni ratta 
aastas ehk 6 jalgratast minutis? 
sellisele kurvale statistikale lõ- 
pu tegemiseks on loodud TA-
sUTA üleeuroopaline rattare-
gister. Kanna ka sina oma ratas 
bike-Id registrisse ning vähen-
dame üheskoos varguste arvu 
läbi ennetuse. Velo registrisse 
kandmine tõstab märgatavalt 
võimalust varastatud ratas taga-
si saada, sest bike-Id teeb tihe-
dat koostööd politseiga. 

4 õlita trossid ja kett! sel-
leks, et vältida roostet ketil 

või trosside halba seisukorda 

kevadel, soovitame need eel-
nevalt õlitada. 

5 Tühjenda pudelid! eemal-
da kõik vee ning spordi-

joogi pudelid rattalt ja ratta-
kottidest. Tühjenda need kõi-
kidest jääkidest, mis sinna sõi-
tude järgselt jäänud, ning pese 
korralikult puhtaks. seejärel 
veendu, et pudelid saavad hin-
gata, sest muidu ei kuiva need 
põhjalikult ära.

Kõikide soovituste ja õpe-
tuste kohta saate rohkem luge-
da veebiaadressil rattahooldus.
weebly.com ning oma ratta 
saad tasuta registreerida aad-
ressil www.bike-id.eu.

Kadi-Riin Leisalu

Mis on MMS ja DMSO?
kõvade pindade desinfitseeri-
miseks ja vee puhastamiseks 
tingimustes, kus puhta joogi-
vee kättesaadavus on problee-
miks. oma olemuselt on kloor-
dioksiid biotsiidina käsitletav 
aine.

Pole teaduslikult tõestatud 
andmeid, mis kinnitaksid, et 
kloordioksiid raviks mingeid 
haigusi. Toode ei ole ette näh-
tud ravimi või toidulisandina 
kasutamiseks ning on valesti 
kasutades ohtlik.

suuremate koguste manus-
tamisel võib kloordioksiid põh-
justada seedetrakti, silmade  ja 
hingamisteede ärritust, iivel-
dust, oksendamist ning kõhu-
lahtisust. Kõrvaltoimetena on 
kirjeldatud ka vereloomekah-
justusi ja neerupuudulikkust.

DMSO
MMsi müüakse või soovitatak-
se kasutada koos dMso ehk 
dimetüülsulfoksiidiga.  

dimetüülsulfoksiid on ravi-
mi toimeaine, mis on kasutusel 
paikse toimega valu leevenda-
vates vahendites. UsAs kasu-
tatakse dMso lahust  krooni-
lise põiepõletiku raviks (põide 
manustatava lahusena). ei ole 
teada, et see aine raviks muid 
haigusi.

dimetüülsulfoksiidi võib na-
hale manustatult tekitada süge-
lust, punetust ning põhjustada 
allergilisi reaktsioone. sageda-
sema kõrvaltoimena mainitak-
se küüslaugu lõhnale sarnast 
hingeõhku ja naha lõhna (sõltu-
mata manustamise viisist). suu-
kaudsel manustamisel võivad 

tekkida iiveldus, oksendamine, 
seedetrakti häired, peavalu, ui-
masus, nägemishäired, hinga-
misraskus.

Kasutajatele
MMs-toodete kasutamine ravi 
eesmärgil tuleb kohe lõpetada. 
Kui MMsi kasutamise tagajär-
jel on tekkinud kõrvaltoimed 
(halb enesetunne, oksendamine, 
kõhulahtisus), pöörduge palun 
kohe arsti poole ja rääkige neist!

MMs ei ravi haigusi. Ter-
visemuredega pöörduge arsti 
poole, kes leiab sobiva lahen-
duse. Tõsiste haiguste õigel ajal 
ravimata jätmine on samavõr-
ra ohtlik kui teadmata toimega 
või mürgiste ainete manusta-
mine.

Ravimiamet

Enne ratta talvekorterisse paigutamist tuleks mitmetele pisiasjadele tähelepanu pöörata. Foto Fotolia

õlita kett! Foto Fotolia
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Viimsi Happy Jazz Festival
3.–7. novembrini toimub Viimsis esmakordselt rahvusva-
heline Viimsi Happy Jazz Festival. Korraldaja on MTÜ APO-
NES ja kontserdid toimuvad valla erinevates paikades.

Festival algab 3. novembril Tallinna Saksofoniorkestri tasu-
ta kontserdiga Viimsi Keskuse aatriumis ja 4.–5. novembril 
Rannarahva muuseumis lasteprogrammiga “Lotte ja Jazzipu-
tukad“. Selles 45-minutilises kontsert-etenduses astub üles 
Gerli Padar Lottena, kes koos imeliste jazziputukatega laste 
jaoks tundmatuid uksi avab ja ka uusi lastelaule tutvustab. 
Samas kuuleb ka tuntud Lotte laule veidi jazzilikumas kuues.

Festivali põhikava 6.–7. novembril juhatab sisse Viimsi Muu-
sikakooli Jazzband tasuta kontserdiga “Jazz Standards First” . 
Kontsert on lülitatud Viimsi Kooli muusikaõppe programmi.

Kokku on põhikavas 7 kontserti, neist 3 rahvusvaheliste 
esinejatega Soomest, Rootsist, Lätist, Venemaalt ja Austraa-
liast. Suurim staar on rootslanna Gunhild Carling, kes mängib 
ja laulab koos soome klarnetisti Antti Sarpila svingbändiga. 
Koos tehakse kummardus Billy Holidayle, kelle sünnist möö-
dus tänavu 100 aastat. Gunhildi näol on tegemist multiinst-
rumentalistist efektse staariga ja eelkõige show womaniga, 
kes mängib virtuoosselt nii trompetit, trombooni kui ka harfi, 
flööti, klaverit ning muidugi laulab. 

Rahvusvahelistest muusikutest saab nautida veel Läti pia-
nist Viktors Ritovsit koos Siim Aimla bändiga kontserdil “Hot 
and Cool – Old School”.

Kavaga “SMILE” esineb trio Bagirov-Unt-Jeffrey, kus kaaste-
gevad on peale eesti kontrabassisti Toivo Undi ka kitarrist Ga-
san Bagirov Venemaalt ja trummar Adam Jeffrey Austraaliast. 

Eesti esinejate kontserte iseloomustab samuti teatraalsus 
ja temaatilisus. Üks peakontsertidest kannab nime ”Eternal-
ly“ – The Songs of Charlie Chaplin. Kontsert keskendub Char-
lie Chaplini lauludele. Solistideks on Marko Matvere ning Kelli 
Uustani. Kõik uued seaded on spetsiaalselt kirjutatud neid 
saatvale Swing’n’Joy Orchestrale Aivar Vassiljevi juhtimisel. 
Kontserti ilmestavad suurelt ekraanilt Madli Luugi liivajoonis-
tused ja tantsija-koreograaf Kristin Pukka.

Maestro Olav Ehala tähistab meie festivali raames kont-
serdiga oma 65. juubeliaastat koos lauljate Nele-Liis Vaiksoo ja 
Lauri Liiviga. Selle aasta mais oma 85. juubelit tähistanud Uno 
Loobile teeb kummarduse ansambel Retro-Vinüül koosseisus Ivi 
Rausi, Tõnis Tüür, Tiit Born ja Olavi Oismann kontserdiga “Palju 
õnne, härra Loop”. Kuumi rütme ning tundeid vahendab Pirjo 
Levandi ja kitarriduo Absolutico-tico, kes mängivad kirglikku Ar-
gentiina muusikat. Mõlemat õhtut jäävad lõpetama jamsessio-
nid Black Rose’is festivalil esinevate muusikutega.

Lisainfo: happyjazz.ee ja fb.com/viimsihappyjazz.

Aivar Vassiljev, Kelli Uustani

Rahvusvahelist eakate 
päeva (International Day 
of Older Persons) tähista-
takse ÜRO peaassamblee 
initsiatiivil 1990. aastast. 

Päeva eesmärk on tõsta teadli-
kust teemadel, mis mõjutavad 
eakate heaolu ja see on päev 
tunnustamaks vanemate inimes-
te panust ühiskonda. 

seoses selle päevaga toimus 
2. oktoobril traditsiooniline bow-
linguturniir “Viimsi Kuul 2015”. 

Kogukondlikuks kogune-
miseks sisustatud Viimsi Kes-
kuse Kuulsaal täitus sellel päe-
val Viimsi Pensionäride Ühen-
duse initsiatiivil ja korraldami-
sel võistluseks, kuhu saabus 
poolsada eakat bowlinguhuvi-
list Tartust, Tallinnast, Viimsist 
võtma mõõtu võistlusel, mis 
väärtustab tervist ja liikumist.

Avavisked tegid Viimsi abi-
vallavanem Mati Mätlik ja 
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
(VPÜ) juhatuse esimees Lem-
bit Allingu. seekord oli täpsem 
eakam bowlinguhuviline.

rändauhinna viis koju Pi-
rita võistkond, II kohale tuli 
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
võistkond ja III koha saavutas 

Eakad Rahvusooperis Estonia
Eesti teatrid, kunstikollektiivid ja artistid on meid külastanud 
aastaid ja toonud “koju kätte” etendused, kontserdid – kõi-
ke, mida pakkuda on.

Meil on suurepärane kinoteater, kus on võimalik jälgida lina-
teoseid kaasaegse tehnika abil, eakatele soodsalt, tänu vallava-
litsuse vastutulelikkusele. Aga teinekord tekib soov ise külastada 
riigi parimaid teatreid.

Viimsi Pensionäride Ühendus organiseeris valla eakatele, ühen-
duse liikmetele, 30. septembril Rahvusooperi Estonia külastuse. 
150 viimsilast hõivasid teatrisaali, et saada elamus Imre Kalmani 
operetist “Tsirkusprintsess”. Etendus oli tore. Külalistele meeldisid 
lauljad, kostüümid – operetilavastus tervikuna.

Kena oli näha teatris naabreid ja tuttavaid, kelle silmadest võis 
lugeda rahulolu meeldivast õhtust. Lahkumisel kuuldus arvamusi, 
et selline üritus võiks korduda. Teatrikülastus oli pensionäridele 
eriti soodne – 5 eurot ehk kuuendik pileti maksumusest.

Viimsi Pensionäride Ühendus võttis teatripileti hinnavahe enda 
kanda, tehes oma liikmetele suure soodustuse. Ühenduse juhatus 
on planeerinud oma liikmetele uue teatrikülastuse juba järgmise 
aasta esimestel kuudel. Läheme jälle kodust välja ja hõivame Tal-
linna Draamateatri teatrisaali!

Lembit Allingu
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus

juhatuse esimees

“Viimsi Kuul” muudab 
eakad erksaks

Mustamäe sotsiaalkeskuse võist-
kond. Viimsi võistkonda kuulu-

sid Väino Tomingas, rein Valk-
na, rein Maidla, Lembi Tamm, 
Leida Aitaja ja Helle Mõlder.

Parimaks naiseks osutus kõi-
ge eakam (84-aastane) Karin 
Astrid Liigand Piritalt, kahe 
vooru summaga 339 punkti. Pa-
rim mees oli tänavu Viimsi 
võistleja Väino Tomingas 413 
punktiga.

eakam mees võistlusel oli 
(86-aastane) rihard Annamaa 
Tartust. seega võib kokkuvõt-
tes tõdeda, et bowling sobib 

kõigile, vaatamata eale.
siin ka tänusõnad Viimsi sel-

verile, Viimsi Kuulsaalile, Män-
gumajale Piip ja Tuut, kes oma-
poolt rikastasid auhinnalauda!

Toreda võistluspäeva orga-
niseerisid ja viisid läbi VPÜ 
bowlinguklubi juhatuse liik-
med rein Valkna ja edmundas 
radvilavicius. 

soovime kõigile bowlingu-
huvilistele täpset kätt ja jõudu 
kuulide veeretamisel.

Aime Salmistu

Aitäh kõikidele kuuliveeretajatele ning kohtumiseni järgmisel aastal! Fotod Liina Rüütel

Eakam mees võistlusel oli 
86-aastane Rihard Annamaa 
ning eakam naine 84-aastane 
Karin Astrid Liigand.
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Silvia Nittimi tikitud 
vaipade ja tekkide näitus 
sai alguse Harju maakon-
naraamatukogus Keilas 
ning on tänaseks jõudnud 
Viimsi Päevakeskusesse. 

erakordseks teeb näituse see, 
et tikitud tekkide autor ei ole 
kutseline käsitöömeister, vaid 
Tallinna Lastehaiglas töötav or-
topeed. Tema kohta on öeldud, 
et ta on parim tikkija kirurgide 
hulgas ja parim kirurg tikkijate 
seas. Tänaseks on silvial siiski 
ka käsitöömeistri kutsetunnis-
tus taskus ning tema isikunäi-
tusi on olnud juba mitmes pai-
gas ja mõnikord mitmes kohas 
korraga.

Silva, kust sai alguse Teie 
hobi?

Mäletan end käsitööga elu 
aeg seotud olevana. Läksin koo-
li ja oskasin kududa, samas 
tundsin tähti, aga lugeda ei osa-
nud. olen teinud palju käsi-
tööd – õmmelnud lõigete järgi 
nukuriideid, tikkinud varspis-
tes päkapikke, teinud ristpistet, 
heegeldanud, kudunud kamp-

Viimsi Kooli teadmiskeskus haarab teisigi koole
Noorte edasiõppimisvali-
kuid mõjutab sageli kuvand 
LTT-valdkonna keerulisu-
sest ja elukaugusest. 

et noortel tekiks sügavam huvi 
teaduse ja tehnoloogia vastu 
ning positiivne kuvand sellest, 
ei tule oodata keskkooli lõpu-
ni, vaid äratada juba algkooli-
õpilastes huvi ja seda süsteem-
selt arendada.

Viimsi Kool on sõlminud 
koostöö raamlepingud TÜ, TLÜ, 
eesti Maaülikooli, TTÜ, eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia, si-
sekaitseakadeemia ja eesti Kuns-
tiakadeemiaga. raamlepingute 
üks eesmärk on populariseeri-
da teadust ja teadlase elukut-

set, et noored näeksid senisest 
enam karjäärivõimalusi LTT-
erialadel. oleme aastate jook-
sul korraldanud kümneid põne-
vaid õppepäevi, välipraktikume, 
laboreid ja töötubasid ülikoo-
lides. Koolitunde on kutsutud 
külastama loodus- ja täppis-
teaduste ning tehnoloogiavald-
konna tipptegijaid. LTT popu-
lariseerimine on Viimsi Kooli 
arengukava lahutamatu osa. ole-
me liitunud teadus- ja tehno-
loogiapaktiga, pilootprojektiga 
eesti 2.0 jt ettevõtmistega.

Kuna alg- ja põhikooliõpi-
lastel ei ole just palju väljun-
deid oma annete arendamiseks 
neis valdkondades, tekkis süs-
teemseks lähenemiseks ja jär-

jepidevuse tagamiseks vajadus 
luua oma kooli teadmiskeskus. 
Teadmiskeskus Collegium eru-
ditionis toetab õpilase mitme-
külgset arengut, luues võima-
lusi täiendavate teadmiste, os-
kuste ja annete arendamiseks.
Teadmiskeskuse alla on koon-
dunud nii õpilasteadus kui ka 
17 teadusringi.

Käesoleval õppeaastal alus-
tavad Collegium eruditionise 
ringid tegevust juba kaheksas 
koolis (lisaks Viimsile rand-
vere, Haabneeme, Püünsi ja 
Merivälja koolis, nõmme Põ-
hikoolis, Peetri lasteaed-põhi-
koolis ja Kiviõli 1. Keskkoo-
lis) ja tegevusse on haaratud 
üle 600 õpilase.

Praktilise tegevuse kaudu 
on võimalik arendada õpilase 
loovust, ettevõtlikkust, käelist 
tegevust, oskust kasutada teadus-
keelt, luua seoseid ja teha mees-
konnatööd. Teadushuviharidus 
aitab parandada õpitulemusi.

Tahame näidata, et teadlase 
elukutse ei ole kuiv ja igav – 
piisava pühendumise korral on 
võimalik jõuda väga kaugele. 
samas ei tohi jätta muljet, et 
see ongi midagi väga lihtsat, 
tulemusteni jõudmine eeldab 
süvenemist ja järjepidevust.

Anname üheskoos teadus-
huvile võimaluse, sest iga laps 
on seda väärt!

Peeter Sipelgas
Viimsi Kooli teadmiskeskuse juht

MäLUMäNGUMEISTRIVõISTLUSED
Viimsi Kooli teadmiskeskus koostöös klassijuhatajatega jät-
kab ka sellel õppeaastal koolisiseste mälumängumeistri-
võistluste korraldamist, mille eesmärgiks on õpilaste silma-
ringi laiendamine ja ettevalmistus piirkondlikeks mälu-
mängumeistrivõistlusteks. 

Õppeaastal jooksul toimub kolm vooru: I voor 12.–16. oktoo-
ber, II voor 11.–15. jaanuar ja III voor 4.–8. aprill.

Sellel aastal on registreeritud rekordarv osalejaid – 740 kil-
varit Viimsi valla koolidest (Viimsist 485, Haabneemest 169 ja 
Randverest 86).

4.–7. klassidele toimub esmakordselt veebipõhine turniir, 
kus esitatakse 32 küsimust, ja 8.–12. klassile 45 küsimust erine-
vatest teemavaldkondadest nagu estica, loodus, ajalugu, sport, 
geograafia, varia, meelelahutus, teater, kino, muusika, kunst, 
kirjandus, poliitika, majandus, teadus jne.

Ülevaade turniiri seisust saab olema nähtav: http://bit.
ly/1Mr84TV.

Parim tikkija kirurgide seas...

suneid. see kõik on olnud sama 
tavaline kui söömine ja hinga-
mine. Võin öelda, et kirurgia 
tuli minu ellu kui elukutse. 

Olete ise hiidlane, aga ar-
mastate Muhu tikandit. Tun-
nete selles vastuolu?

Muhu saar ja Kassari saar 
asuvad teine teispool väina. 
Ilusa ilmaga paistab maa ja 
tuul toob Muhu tikandi Kassa-
risse. Ajalooliselt on teada, et 
muhulased erinevad saarlastest 
ja kassarlased hiidlastest. Veel 
arvatakse, et muhulased ongi 

asustanud Kassari. sel juhul ei 
ole üldse vastuolu. Tegelikult 
koosneb Muhu tikand nendest 
samadest pistetest, millest tei-
sedki tikandid. Paikkondlikud 
erinevused muidugi on. Mina 
kasutan võtteid nii Muhu kui 
ka Lihula tikandist, olen õppi-
nud tundma eesti rahvakunsti 
ja leidnud oma käekirja. Ideed, 
värvid ja kompositsioonid tu-
levad lihtsalt minu juurde ja 
siis kibelen neid ka tekkidesse 
tikkima.

Teile meeldib tikkida tek-

ke ja kompositsioonid loote 
töö käigus ise. Kust alustate 
tikkimist, kas tekiservast või 
keskelt?

olen jah “monumentaal-
kunstnik”. Ahnusel ei ole piire – 
tahaks tikkida kõike ja palju ja 
kogu aeg. Väike asi saaks ruttu 
valmis, suur hoiab kauem enda 
küljes. Mustrid ja komposit-
sioonid joonistan ise, võttes 
inspiratsiooni Muhust ja Li-
hulast, kangastelt, tapeetidelt, 
postkaartitelt, aasadelt ja pee-
nardelt. enamus tekke on seest 
tühjad, seega alustan servast. 
Tikin värvide kaupa, nt puna-
sed õied, siis rohelised lehed, 
siis kollased õied jne.

2013. aastal hakkasite õp-
pima Haapsalu Kutseharidus-
keskuses tekstiilitöö erialal. 
Mis tingis sellise otsuse?

Ilmselt peamine põhjus oli 
peagi saabuv pensioniiga. ei 
saa ju lõputult käia riigitööl. et 
mitte jääda üksi koju, oli vaja 
leida uusi motivatsioone, uusi 
tuttavaid, uusi võimalusi elu 
huvitavaks teha. Haapsalu on 
Hiiumaale sõites tee peal – seal 

leidsin ka sobiva kooli, mida ei 
kahetse. Tänavu kevadel lõpeta-
sin Haapsalu Kutsehariduskes-
kuse ja mul on nii kooli lõpu-
tunnistus kui ka käsitöömeistri 
kutsetunnistus. õppimine minu 
eas oli julge ja huvitav koge-
mus, mille üle tunnen siirast 
rõõmu, ja julgustan teisigi koo-
liteed ette võtma. õppida ei ole 
kunagi hilja!

Kuidas sai alguse valmi-
nud tööde esitlus näitustel. 
Miks valisite esimese tekinäi-
tuse kohaks Keila?

Montparnasse on liiga kau-
gel! Tegelikult oli näituse al-
gatajaks minu tore kaasõpilane 
reina Klaus, kes elab Keilas. 
Tema pakkus välja idee, lep-
pis kokku koha ja rääkis minu 
nõusse. raamatukogutöötajad 
olid väga soojad ja südamlikud 
ning nii kavandasin juba uusi 
tekke ja järgmist näitust. ei 
ole põhjust ju kõike seda oma 
kodus kappides hoida. Arvan, 
et kui teised inimesed saavad 
minu töödest rõõmu, energiat 
ja innustust, siis on seegi väär-
tus, mis annab elule värvi.

Tekstiilid ja lõngad ju kal-
lid, kas midagi jagub ja val-
mib ka müügiks?

eks paljud minu tööd val-
mivadki oma lähedastele ja sõp-
radele kingituseks (ka tellimus-
tööna), kellele juubeliks, kellele 
pulmakingiks. olen teinud ka 
tellimustöid, millest mitmed on 
jõudnud ka laia maailma.

Materjalidele kulub tõesti 
päris palju raha ja ega siiski 
alati päris sobivaid värvitoo-
nides kangaid ning lõngu ei 
leia, seepärast olen avastanud 
ja õppinud uusi nippe, kuidas 
saada sellised materjalid, et 
tulemusega rahule jään ja töö 
nauditav saaks. Jah, olen val-
mis neid ka müüma. Tekid on 
erinevate hindadega, mis tu-
lenevad töö mahust, materja-
lidest, aga ei saa salata ka, et 
minu loomeemotsioonidest.

Näitus Silvia Nittimi käsi-
töödest on avatud Viimsi Päe-
vakeskuses kuni 5. novembrini. 

Agu Veetamme
Keila leht

Lehte Jõemaa
Viimsi Päevakeskus

Silia Nittimi. Foto Valdur Vacht
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Sügislehtede langemi-
sega tuletame taaskord 
meelde, et president 
Lennart Meri stipendiumi 
ja preemia taotlemise 
tähtaeg on 1. detsembril.

“Viimsi valla aukodaniku pre-
sident Lennart Meri stipendiu-
mi statuudi” eesmärk on jääd-
vustada Viimsi valla aukodani-
ku president Lennart Meri mä-
lestust. 

Määruse kohaselt antakse 
välja kahte liiki rahalist toetust 
– preemiat ja stipendiumi eel-
arvega kuni 3200 eurot, mida 
Viimsi vald eraldab valla eel-
arvest üldjuhul igal aastal. Pre-
sident Lennart Meri stipendiu-
mi eelarvesse võivad teha ühe-
kordseid või regulaarseid raha-
lisi toetusi füüsilised ja juriidi-
lised isikud. 

stipendiumi maksmise ees-
märk on innustada ja toetada 
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib 
mõnel humanitaarteaduste õp-
pekaval ja on seadnud sihiks 
erialase uurimustöö koostami-
se. stipendiumit võib taotleda 

Spordist tulekul
l 17. oktoobril kell 19 Eesti ja Inglismaa rahvuskoondiste 
kohtumine saalijalgpallis Viimsi Kooli spordikompleksis.
l 23.–25. oktoobril Euroopa Noorte korvpalliliiga U17 vanu-
seklassi 1. divisjoni etapp Viimsi Kooli spordikompleksis.
l 5. novembril kell 17 Viimsi staadioni avamine.

Riigivara enampakkumisteade
Avaldamise algus: 14.10.2015. Avaldamise lõpp: tähtajatu.

Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum avaldab 
teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum kuulutab 
välja  riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 kohaselt avaliku kir-
jaliku enampakkumise Viimsi vallas, Viimsi alevikus aadres-
sil Mõisa tee 1 asuva Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri 
Muuseumi hoones asuva kohviku ruumid (üldpinnaga 49 m2) 
koos sisustusega, tähtajaga kolm aastat, alghinnaga 7 eurot 
(km-ta) m2 kalendrikuus.

Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi kohviku 
ruumides osutatakse toitlustusteenust, mis hõlmab külmade ja 
kuumade jookide, pagari- ja kondiitritoodete ning maiustuste 
serveerimist vastavalt enampakkumise tingimustes ja korras 
toodud nomenklatuurile, toitluskoha koristamist ja nõude pe-
semist.

Pakkumise saab esitada aadressil Mõisa tee 1, 74001 Viimsi 
Harju maakond hiljemalt 30.10.2015 kell 12.00. Ümbrikule on 
märgitud pakkuja kontaktandmed ja märgusõna “Eesti sõjamuu-
seumi kohvik“ ning hoiatusmärge “Mitte avade enne enampak-
kumise pakendite avamist“. ISIKLIK. Kontaktisik: Kristi Leps. 

Lisateave: Enampakkumise tingimuste ja korra, sõlmitava 
lepinguga ning ruumidega tutvumiseks pöörduda Kristi Lepsi 
poole – e-post kristi.leps@esm.ee, tel 6217 410.

Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Mõisa 
tee 1, 74001 Viimsi Harju maakond. E-post: info@esm.ee.

Teadaande number 853931. 

Viimsi Kooli teadmiskes-
kus Collegium Eruditionis 
ootab kõiki 3.–5. klasside 
õpilasi juba sellel kooliva-
heajal, 21.–22. oktoobril 
sügisesse linnalaagrisse 
“Käed külge”. 

Kahe päeva jooksul on võima-
lik osaleda 4 praktilises töö-
toas: taibukad lahendused, 3d 
maailm, 3d maailm – kuidas 
robotid seda näevad, arhitek-
tuur – loovuse allikas. Igal päe-
val on kaks töötuba ja pärast 
lõunasööki õpilased roteeru-

Teadmiskeskuse sügisene linnalaager
vad. Kokku ootame linnalaag-
risse 40 õpilast ja osalemise eel-
duseks ei ole see, et õpilane 
käib mõnes teadmiskeskuse hu-
viringis.

Viimsi Koolis toimuvasse 
sügislaagrisse on oodatud kõik 
3.–5. klassi teadmishimulised 
õpilasied.

sügislaagri tasu 15 eurot 
(sh toitlustamine) palume kan-
da 20. oktoobriks sA Viimsi 
Keskkooli fondi a/a swedban-
gas ee242200221048678972. 
selgitusse palun märkige maks-
ja nimi ja isikukood (mitte lap-

se oma), toetus sügislaagrile, 
õpilase nimi ja klass.

registreeri veebiaadressil 
www.goo.gl/Ikoobe! 

LINNALAAGRI PäEVAKAVA
21. oktoober
1. töötuba k 10.00–11.30 Taibukad lahendused või Arhitektuur 
– loovuse allikas! 11.30-12.00 lõunasöök. 2. töötuba k 12.00–
13.30 Taibukad lahendused või Arhitektuur – loovuse allikas!

22. oktoober
1. töötuba k 10.00–11.30 3D maailm või 3D maailm – kuidas ro-
botid seda näevad? 11.30–12.00 lõunasöök. 2. töötuba k 12.00–
13.30 3D maailm või 3D maailm – kuidas robotid seda näevad?

Lisainfo Peeter sipelgalt 
e-posti aadressilt peeter@viim-
si.edu.ee.

Teadmiskeskus 

President Lennart Meri 
stipendium

mõnel humanitaarteaduste õp-
pekaval kõrgharidust omandav 
bakalaureuse- või magistriõp-
pe üliõpilane erialase uurimus-
töö kirjutamiseks. stipendiumi 
taotlus tuleb esitada stipendiu-
mile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk 
on eelkõige premeerida ja tun-
nustada magistrikraadi oman-
danud isikut, kes on koostanud 
silmapaistva uurimustöö (ma-
gistritöö) humanitaarteaduste 
valdkonnas. Preemiale võib kan-
dideerida humanitaarteaduste 
valdkonna magister, kes on ma-

gistrikraadi omandanud kandi-
deerimisele eelneva kahe ka-
lendriaasta jooksul. seega, kui 
taotlus preemia maksmiseks esi-
tatakse detsembris 2015, lähe-
vad arvesse magistritööd, mis 
on kaitstud 2015., 2014. või 
2013. aastal. Määruse regulee-
rimisalast on välja jäetud dok-
torandid ja doktoritööd kaits-
nud isikud. Preemiale kandi-
deerimise puhul võib taotluse 
esitada nii kandideerija kui ka 
kolmas isik.

Humanitaarteaduste all 
peetakse eelkõige silmas filo-

loogiat, ajalugu, folkloristikat, 
teoloogiat, kunsti- ja teatritea-
dust, semiootikat jms. 

Kandideerija ei pea rahvas-
tikuregistri andmete kohaselt 
olema Viimsi valla elanik, kuid 
tal peab olema elulooline või 
hariduslik seos Viimsi vallaga. 

stipendium või preemia an-
takse üle president Lennart Meri 
perekonna liikme ja Viimsi val-
lavanema või tema poolt voli-
tatud isiku poolt president Len-
nart Meri sünniaastapäeva tä-
histaval üritusel. Viimsi vallal 
on au ja kohustus stipendiumi 
või preemia abil väärtustada val-
la aukodaniku president Len-
nart Meri vaimset pärandit.

Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla 
aukodaniku president Lennart 
Meri stipendiumi statuut” on 
avaldatud 22.03.2013 Viimsi 
Teatajas ning valla kodulehel 
viimsivald.ee.

Lisainfo: tel 6028 866, mar-
je@viimsivv.ee, www.viimsi-
vald.ee.

Ott Kask 
kultuuri- ja spordiameti juhataja

President Lennart Meri. Foto ERR



16. oktoober 2015  15

Rasedate jooga 
Alates 30. oktoobrist reedeti kell 11.00–11.55  
alustab Viimsi Huvikeskuses rasedate jooga tund, 
mis mis koosneb spetsiaalselt rasedatele mõel-
dud harjutusteseeriatest ning hingamisest. 

Tund aitab sünnituseks ette 
valmistuda vaimselt ja füü-
siliselt. rasedate jooga aitab 
kehal paremini rasedusega 
kaasnevate muutustega toi-
me tulla ning raseduse kulgu 
veel meeldivamaks ning har-
moonilisemaks muuta. sa-
muti aitab rasedate jooga vä-
hendada sünnitushirmu ja 
-stressi. Kergendab nii ra-
sedust kui ka sünnitust ning 
annab tulevasele emale tuge-

vama kontakti nii oma keha kui ka kõhus areneva lootega.
Treener ise sünnitas selle aasta veebruaris ning koges 

omal nahal jooga imelist mõju nii raseduse kui ka sünni-
tuse ajal. 

Muuda see imeline aeg veel imelisemaks, kuulates, 
tunnetades ja juhtides oma keha ning vaimu!

Tunni hind 7 eurot.
Tunnid toimuvad eelregistreerimisega e-posti aadres-

sil efka56@hotmail.com või telefonil 5136 767.

Viimsi Huvikeskus

Beebidega 
võimlema!
Huvikeskuses oodatakse 1 kuu kuni 1-aastaseid 
beebisid koos vanematega võimlema.

Tundide käigus õpime lihtsamaid massaaživõtteid, teeme 
harjutusi lihaste tugevdamiseks ja beebi motoorse arengu 
toetamiseks. omandame akrobaatilisi oskusi, mis arenda-
vad beebi meeletaju ja mõtlemist. rõõmustame koos uute 
oskuste üle, suhtleme teiste beebide ja vanematega, püüa-
me vastused leida tekkinud küsimustele. Võimlemine mõ-
jub hästi lapse unekvaliteedile ja söögiisule. Puudutuse 
kaudu areneb lapsel paremini ümbritseva maailma vastu-
võtuvõime. Tundides õpitut saab rakendada kodus tehes 
beebile massaaži ning võimeldes temaga igapäevaselt – 
lapse ealine areng kiireneb seeläbi tunduvalt.

Pisikesed ilmakodanikud vanuses 1–6 elukuud (ei roo-
ma veel) koos emmede või issidega on oodatud esmaspäe-
viti kell 10. 

Juba roomavad beebid (alates 6 kuud kuni 1 aasta) on 
tundi oodatud kell 11.

Tunni hind 7 eurot.
registreerimine ja täpsem info telefonil 5083 433 või 

e-posti aadressil voimlema@gmail.com.
Lisainfo: huvikeskus.ee.

Viimsi Huvikeskus

Eesti esimene ja suurim 
tänavatantsukool JJ-Street 
alustab novembris Viimsis 
hiphopi treeningutega 
7–10-aastastele lastele.

JJ-Streeti Tantsukooli Viimsi fi-
liaali treeningud toimuvad hu-
vikeskuses ning alates novemb-
rist on võimalik hiphopi tree-
ningutest osa võtta kõigil 7–15-
aastastel. Hiphop-tants katab vä-
ga paljusid stiile, mis kuulu-
vad elustiili juurde. Kõnealu-
ne tantsutiil sai alguse koos 
hiphopi muusikaga varajastel 
1970ndatel Ameerika tänava-
tel. stiili algupärasus ning are-
nemislugu koos sünnikohaga 
on kahjuks tänapäeva kom-
mertslikus maailmas ära unus-
tatud, kuid see-eest ta elab ja 
areneb võimsalt edasi. Hiphop-
tantsu juures on üks tähtsamaid 
osasid improvisatsioon, kuid 
seda saab asendada ka koreo-
graafiaga. Elustiili juurde kuu-
lub ka grafiti, beatbox, MC’ing 
ja dJ’ing (turntableism).

Uus grupp 7–10-aastastele 
lastele hakkavad toimuma tei-
sipäeviti ja neljapäeviti kell 
15–16.

Treeningud 10–15-aastaste-
le lastele toimuvad neljapäe-
viti kell 16–17 ja pühapäeviti 
15.45–16.45.

Koolivaheajal laagrisse!
“Enesekindluse ja suhtlemisoskuse“ psühholoogia sügis-
laager toimub 20.–22. oktoobril kell 13–16 Viimsi Huvikes-
kuses.

Psühholoogia sügislaager on 
jätk suve lõpus toimunud suht-
lemislaagrile, kus seekord on 
rõhk laste enesekindluse toe-
tamisel, viisaka sõnavara aren-
damisel, kognitiivse paindlikku-
se suurendamisel ja oma emot-
sioonidega toimetulekul. Laag-
ris kasutatav metoodika pärineb 
tõenduspõhisel ICPS program-
mil (Myrna, B Shure, PhD) ja

programmi “Let´s be friends“ (Lawrence Shapiro, PhD) põhimõ-
tetel. Tegevused toimuvad läbi grupitööde, arutelude, mängu-
de, näidendite ja teiste mõnusate ning eluliste harjutuste.

Laagrisse on oodatud kõik 1.–4. klassi õpilased ja eelkooli-
ealised lapsed. 

Ringi läbiviijaks on kliiniline psühholoog Kärt Lust-Paal 
(MA, Tartu Ülikool, psühholoogia). Igapäevaselt nõustab Kärt 
psühholoogina nii lapsi kui ka täiskasvanud.  Koolitaja  usub,  
et  psühholoogiliste  toimetulekuoskuste  õppimine  lapse-
eas tagab eduka ja terve elu ning ennetab paljusid probleeme 
täiskasvanueas. 

Laagritasu ühele lapsele on 45 eurot. Info ja registreerimi-
ne: kart@noviti.ee või www.noviti.ee. 

Viimsi Huvikeskus

Nutikalt targaks!
Bumble inglise keele ja kultuuri huviring ootab osalema 
4–6-aastaseid lapsi, kes on huvitatud uuest keelest ja kul-
tuurist. 

Inglise keeles on sõna hääldus ja kirjapilt erinevad, seega 
on oluline õppida eelkõige selgeks sõnade hääldamine. Kee-
leõpet alustatakse suulise eelkursusega, mille põhirõhk on 
õpilase kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamisel. Oma tun-
dides kasutame tõesti palju erinevaid keelemänge (ka tahvel-
arvutiga) uue materjali harjutamiseks ja kinnistamiseks.

Koos õpime igapäevast sõnavara, mängime erinevaid kee-
leõppemänge, kasutades tahvelarvutit ja põnevaid töölehti, 
maitseme korra kuus erinevaid Suurbritannia toite ja teeme 
minikino ning üheskoos loome keelekeskkonna, kus on hea 
olla. Huviringis õpitakse vahet tegema Suurbritannial ja Ing-
lismaal. 

Igale õpilaspaarile on õppetööks kasutatavad tahvelarvu-
tid ning personaalsed töövihikud kooli poolt. Pinal koos värvi-
mis- ja kirjutamisvahenditega soovitatakse kõikidel õpilastel 
endal kaasa võtta. 

Õppemaks on 25 eurot kuus. Õppekava on kinnitatud Hari-
dus- ja teadusministeeriumis ning kõikidel eraisikutest maks-
jatel on õigus tulumaksutagastusele.

Huviringi tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses teisipäeviti 
kell 18.00–18.40. Esimene tund on alati proovimiseks tasuta!

Registreerimine ja lisainfo: gerda@bumble.ee. 
Erahuvikooli Bumble tegemistega saab end kursis hoida 

veebiaadressil bumble.ee. 

Viimsi Teataja

Kõik, kes peavad lugu 
nostalgilisest retromuusi-
kast ning turvalisest 
keskkonnast, on oodatud 
6. novembril kell 21–02 
Viimsi Huvikeskusesse 
videodiskole. 

Inimene, kel juba üle kolme-
kümne aasta seljataga, on sa-
geli kimbatuses ja leiab, et ku-
hugi ei ole minna, kuna ena-

Tänavatants 7–10-aastastele

Tantsukoolist
2003. aasta sügise oma tegevust 
alustanud eesti esimene ja suu-
rim tänavatantsukool JJ-street 
tegutseb üle kogu eesti ning 
alates novembris alustab Viim-

si Huvikeskuses uute treenin-
gutega. 

JJ-street Tantsukool on eel-
kõige kaasaegse tänavatantsu ja 
koreograafia huvikooliks, mil-
le õppejõududeks on JJ-streeti 

treenerid. Lisaks sellele kes-
kendutakse laagrite, tänavatant-
sufestivalide, kaasaegsete üri-
tuste, moeetenduste ja põneva-
te koolituste korraldamisele.

Tantsukooli eesmärkideks 
on kultuuri edasi andmine uute-
le liikmetele, oskuste arenda-
mine ja uute teadmiste loomi-
ne. Tantsukooli tuntus on täna-
seks kasvanud terves euroo-
pas, kuna lisaks kõigele muule 
korraldatakse ka baltikumi suu-
rimat tänavatantsufestivali JJ-
street baltic sessionit ja rah-
vusvahelist tantsulaagrit Camp 
of Hip-Hop. JJ-street Tantsu-
kool on mõeldud ja avatud kõi-
gile, kes soovivad saada uusi 
kogemusi ja õppida midagi ori-
ginaalset.

registreerumine ja lisainfo 
treeningutest: gerly Tuur (tel 
5340 6715, gerly@jjstreet.ee), 
www.jjstreet.ee ja www.huvi-
keskus.ee.

Viimsi Teataja 

TASUTA TUTVUSTAV TUND 
27. OKTOOBRIL!
Tule ja osale parimatel tä-
navatantsutreeningutel. 
Ootame säravaid ja energi-
lisi tantsuhuvilisi teisipäe-
viti ja neljapäeviti kell 15–
16 Viimsi Huvikeskusesse. 

Videodisko Huvikeskuses
muses domineerib kaasaegne 
klubimuusika, mis tekitab oma 
ebaadekvaatsusega barjääri.

Ivo Lani – mees, kes tege-
leb diskode läbiviimisega aas-
tast 1976 – kutsub koos oma 
meeskonnaga kõiki diskohuvi-
lisi huvikeskusesse videodis-
kole, kus kolme suure ekraani 
abil on kõigil äratundmis rõõ-
mu ning ilusaid mälestusi.

diskoprogramm, mis on 

l Pileti hind 10 eurot
l Lisainfo huvikeskus.ee

mõeldud eelkõige tantsimiseks, 
sisaldab eneses viimase poole 
sajandi parimaid pop-, rokk-, 
latino-, Vene, eesti ja Itaalia pop-
muusika hitte. Usun, et on põh-
just kokku tulla ja tunda end 
taas noore ning ihaldatuna.

Tulge ise ja võtke oma lä-
hedased kaasa ning korraldajad 
lubavad, et naudite kvaliteet 
videomuusikat, mida paljuski 
varem näinud ei ole.

Tere tulemast romantilisse 
nostalgiamaailma, kus midagi 
pole muutunud!

Kohtumiseni Viimsi Huvi-
keskuses ja oleme koos taas 
noored!

Korraldajad 
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Rannarahva muuseumis 
rõõmustasid külastajaid 
terve suve kaks põnevat 
ajutist näitust.

esimesel neist, näitusel “Kala 
poseerib nõudekapis” on lisaks 
uhketele Prantsusmaa, Austria 
ja saksamaa nõudele väljas ke-
na rohelistes toonides kalavaa-
gen, mis valminud Arabia ke-
raamikatehases. Just antud te-
hase toodangut võis sajand ta-
gasi leida paljudes Põhja-eesti 
kodudes, sest tänu omaaegsele 
tihedale läbikäimisele soome-
ga olid Arabia nõud kergesti 
kättesaadavad.  Lisaks sobis nen-
de kaunis disain ja  põhjamaine 
lakoonilisus eestlaste maitsega. 
Kõige levinumaks said kuld-
äärega valged Arabia serviisid, 
mida võib siiamaani vanades 
majapidamistes leida. 

Tänapäevani tegutsev soo-
me Arabia keraamikatehas asu-
tati 1873. aastal ning esimesed 
esemed valmisid juba 1874. Hi-
lisema Langebrauni kõrval sai 
just Arabia tehase toodang suu-
rele osale elanikkonnast siin- 
ja sealpool soome lahte esime-
seks kokkupuuteks peenemate 
lauanõudega. siiski näitasid ka 
varasemad kulutuurikontaktid, 
et huvi korraliku lauakatmise 
vastu ulatub kaugemale mine-
vikku. näiteks randlaste port-
selaniarmastusest annab tunnis-
tust fakt, et Krimmi sõja ajal 
19. sajandil vahetasid inglise 
meremehed kauneid sinivalgeid 
lauanõusid naissaare elanike-
ga tarbekaupade vastu. ese-
meid pärandati põlvest põlve 
ja võeti kaasa isegi, kui oldi 
sunnitud kodusaarelt lahkuma.

Keda põhjamaine lakooni-
lisus aga ei köida, võib näituse-
le tulla imetlema Prantsusmaa 
ning saksamaa kultuuriruumi 
nõusid. Vitriinides olevatel vaag-
natel peidavad ennast nii kur-
jaendelise pilguga haugid kui 
ka lustakad vähid, kelle kuju-
tise leiame lausa 100 aasta va-
nuselt Villeroy ja bochi vähi-
söömisserviisilt.

Kalad poseerivad nõudeka-
pis veel kuni 15. novembrini. 
nende asemel tulevad jõulu-
perioodiks muuseumi ruume 
kaunistama epp-Maria Koka-
mäe õrnad inglid.

Teine näitus, mis vahepeal 
talvepuhkusele läheb, on “stopp! 
Piiritsoon!”. näitus, mis valiti 
kahe aasta eest lausa eesti pa-
rimate hulka, on külastajatele 
olnud avatud nüüd juba õige 
pikka aega. seetõttu vajab eks-
positsioon väikest värskendus-
kuuri ja muuseumi kolmas kor-
rus veidi renoveerimist. sule-
tud rannarahva piiritsoon ava-
neb talveks, et seal saaksid rin-
gi toimetada päkapikud. Pro-
puskit hakatakse muuseumis 
uuesti nõudma kevadel.

Kes näitusele ei jõudnud, 
aga teema huvitab, siis muu-
seumi poes on veel alles pool-
sada “stopp! Piiritsoon!” raa-
matut, kuid arvestama peab, et 
tiraaž müüakse varsti läbi.  

Lõpetuseks üks romantili-
ne lugu piiritsooni ajast.

Kaks aastat Naissaarel paik-
nenud baasis teeninud Herbert 
Liljeberg sõitis rattaga Lasna-
mäelt Tallinna. Järgmisel päe-
val pidi ta naasma Soome. 
Kreutzwaldi tänaval pööras ta 
munakiviteelt kõnniteele, seal 
aga kõndis noor naine. Her-
berti eestikeelse palve peale 
kõrvale astuda pööras tüdruk 
ringi ja teatas, et siin ei tohi 
jalgrattaga sõita. Sõnavahetus 
lõppes tunnipikkuse jalutuskäi-
guga Kadrioru pargis. Tüdruk, 
Alice Kikajoon, oli 18-, Her-
bert 26-aastane. Kohtumine pää-
dis aadresside vahetamisega 

ja õhtul kirjutas Herbert Nais-
saarelt Alice’ile esimese kirja, 
millele tuli ka vastus. Sellele 
järgnes pikk vaikus ja teadma-
tus. Vaid üks jõulukaart jõudis 
Alice’i kodukohast Lihulast pä-
rale. 

Raudne eesriie polnud veel 
päriselt langenud. 1945. aasta 
sügisel ja talvel käis Herbert 
koos vendadega Soome lahel 
hülgejahil ja jõudis kuni Keri 
ja Vaindloo saareni. Kevadtal-
vel jõudsid kolm venda Eesti 
rannikust mõne meremiili kau-
gusel asuvaile Malusi saartele. 
Seal tabas neid rannavalve ja 
avas meeste pihta tule. Noor-
meestel õnnestus pääseda, kuid 
Herbertit ei jätnud mõte aeru-
tada Malusilt mõne meremiili 
kaugusel asuvale Rammu saare-
le. Seal elavate sugulaste kau-
du oleks ehk olnud võimalik 
Alice`ile kiri toimetada. 

1946. aasta suve lõpus ei 
andnud armastus Herbertile 
enam rahu ja ta otsustas Ees-
tisse sõita. Nädalaga ehitas 
ta valmis neljameetrise paadi 
ja asus 31. augustil teele. Ko-
dus ütles, et kui temast kuu aja 
jooksul midagi kuulda pole, 
võetagu ühendust välisminis-
teeriumiga. Taskus oli tal väi-
ke püstol, kaasas kompass ja 
vana merekaart, millele olid 
märgitud kõik Eesti tuletornid. 

Teekond üle lahe kulges 

hästi. Herbert nägi patrullpaa-
ti, kuid sellelt teda ei märgatud 
ja varasel hommikutunnil ko-
putas ta lapsepõlvesõbra ukse-
le. Koos peideti paat, Herbert 
sai mõned rublad ja ilma fotota 
sõjaväepassi. Hommikul liikus 
ta edasi, ööbis Tallinnas sõpra-
de juures ja sõitis sealt rongiga 
Lihula kanti... 

Alice’i ema andis noortele 
õnnistuse. Tüdruk pakkis väi-
kese kohvri ja öösel asuti teele. 
Herberti sõbra juurde jõuti pa-
duvihma ajal, kuid see vähen-
das vahelejäämisriski. Riiete 
kuivatamise ja lühikese puhku-
se järel lükati paat kaldast lah-
ti. Meri oli tormine, Herbert 
lõhkus kivi otsa sõites mooto-
risplindi, mis taskulambi val-
gel vahetada õnnestus. Poolel 
teel sai kütus otsa ning paagi 
täitmine ja mootori taaskäi-
vitamine võttis aega. Kell viis 
hommikul jõuti Estlotani saare 
juurde, kus paadimootori häält 
kuulnud Herberti isa juba ran-
nas ootas. 

Paar päeva hiljem Herbert 
ja Alice kihlusid ja abiellusid 
22. septembril 1946. Neil sün-
dis kaks poega ja nad elasid 
nelikümmend aastat õnnelikult 
koos.  

Loo kirjutas üles stefan 
Holmström ja see ilmus algselt 
ajalehes borgabladet.

Maivi Kärginen

Mängutoa 
sünnipäev!
Tähelepanu lapsed! Taas on kätte jõudnud 
Rannarahva muuseumi mängutoa sünnipäev. 
25. oktoobril kell 12 olete oodatud osa saama 
värvikatest pidustustest!

Ka sel aastal ootame lapsi mänguasja turule nii kauplema 
kui ka ostlema. Kauplema tulekuks vali välja oma vanad 
mänguasjad ja kujunda silmatorkavad hinnasildid. oma 
kauplemissoovist anna meile ka teada e-posti aadressil ha-
riduskeskus@rannarahvamuuseum.ee. 

Kohtade arv piiratud! registreeruda saab 22. oktoobrini!
Rannarahva muuseum

Jõuluetendus 
“Sussid püsti”
Peagi saabuval jõuluajal kutsub Rannarahva muu-
seum lasteaia- ja algkooli lapsi osa saama Teo-
teatri põnevast jõuludetektiivikast “Sussid püsti“. 

Kolm päeva on jäänud kaua-
oodatud jõuludeni. Kõik las-
te kirjad on läbi loetud, kin-
gitused kenasti pakitud, kom-
mikotid sorteeritud. Tundub, 
et justkui kõik on korras, 
aga ühel hämaral õhtutunnil 
avastab sussipäkapikk sula, 
et kingituste laos liigub kee-
gi ringi. Hirmuga jookseb ta 
teisi äratama, et kahtlane te-
gelane üheskoos kinni püü-
da. Koos unesegase Hiiega ta-
gasi kiirustades avastavad pä-

kapikud, et hirmus tegelane on juba jõudnud kaduda koos 
suure hulga kingitustega. Kahtlused keerutavad päkapiku-
peres tüli üles ja tundub, et jõulud jäävad sel aastal ni-
gelaks. Kuhu on kingitused peidetud ja kes kole elukas 
on kingiröövi taga? Viimases hädas kutsutakse appi här-
japõlvlane Pääru, kes on muidu ise oma riugastega kordu-
valt päkapikkudele pinnuks silmas olnud.

Põnev jõuludetektiivikas lahendab viimasel hetkel kin-
giröövi ja loob alguse uueks sõpruseks.

Lavastus: Jane Meresmaa-roos, näitlejad: Meeli seer-
maa, Kristiine Truu või birgit Truu, Piret Viisimaa või 
Kristi Purge, Karolin Tikerpuu või Jane Meresmaa-roos.
Kestvus: 45 minutit, toimumisajad:  7.–11., 14.–15. ja 17.–
18. detsember kell 10 ja 11.30. Hind: 10 eurot.

Lisainfo ja broneerimine: hariduskeskus@rannarahva-
muuseum.ee, tel 5184 998.

Rannarahva muuseum

Sula tööhoos.

Kalad kapist ja piir lukust

Näitust “Stopp! Piiritsoon!” 
saab veel enne talvepuhkust 
näha oktoobri keskpaigani.

Kalad poseerivad nõudekapis veel kuni 15. novembrini. Fotod Rannarahva muuseum
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16.–30. oktoober       

Viimsi valla kultuurikalender

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued 

naiste- ja lasteriided, 
ehted – uSAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

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

Ilusalong Brigitte
Heki tee 6-1

Juuksur
kosmeetIk

küüneteHnIk
tel 6021 122

Kuni 31. oktoober
Tiina Tammemetsa kunsti-
näitus “Pliiatsifantaasiad“
Harmoonikumis

Kuni 31. oktoober
Mari Roosvalti isikunäitus 
“Tõmme“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek 
“Muusika raamatus“
Lastele “Mina ja muusika“
Viimsi raamatukogus

Kuni 31. oktoober 
Eesti Genealoogia Seltsi 
25. aastapäevale pühendatud 
sugupuude näitus “Suure 
südame ja ärksa vaimuga“
Viimsi raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek lastele 
“Ette lugeda on mõnus!“

Kuni 30. november
Täiskasvanutele “Raamatuid 
sügisõhtuteks“
Viimsi raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 10. november
Silvia Nittimi “Tikitud tekid“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 30. oktoober
Raamatuväljapanek muusika-
aastal “Eesti muusikuid“
Prangli raamatukogus

16. oktoober – 30. november
Juhan Rodriku maalinäitus 
“Kitsal teel“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

16. oktoober k 12
Kinopäev eakatele: 
“Eakas algaja“
Viimsi Kinos

16. oktoober k 18.30
Marika Blossfeldti raamatu 
esitlus ja loeng “Sa ei ole see, 
mida sööd, vaid see, mida 
omastad“
Tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

16. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Raul Kivi & DJ Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

17. oktoober k 14
Õpilaselt õpilasele – Tule 
avasta sõjaajalugu noore giidi 
vahendusel
Sõjamuuseumi ekspositsiooni 
tutvustab Viimsi Kooli õpilane 
Ranno Sõnum

Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

17. oktoober k 19
Eesti ja Inglismaa rahvuskoon-
diste kohtumine saalijalgpallis
Viimsi Kooli spordikompleksis

17. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Pop-jazz hitid läbi aegade 
klaveril ja saksofonil: 
Kristjan Ruus ja Henri Aruküla
DJ Ronald Väli
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

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

18. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. oktoober k 11 
Jumalateenistus
Sõnum Kaupo Vaher
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. oktoober k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

19.–23. oktoober k 11–14
Sügisvaheaja loovuslaager
Hind: 5 päeva 50 € / 
1 päev 12 €
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com, tel 5104 400, 
5127 131
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

19. oktoober k 14
Võistluspäev noored vs 
noorsootöötajad
Viimsi noortekeskuses
k 17
DJ töötuba
Viimsi noortekeskuses

19. oktoober k 18
Meeste õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. oktoober k 11
Raamatukogupäevad 
(20.–30.10)
Ettelugemispäev lastele (kooli-
eelikutele ja 1.–5. klassi õpilastele)
Külas on rändur ja kirjanik 
Marko Kaldur ning koer Tähekiir
Tasuta!
Eelregistreerimine: elise@
viimsivald.ee 
Viimsi raamatukogus

20. oktoober k 13
Niiditehnikas kaartide 

tegemise töötuba
Randvere noortekeskuses
k 16
Lauamängude päev ja laua-
mängude valmistamine vol 1
Viimsi noortekeskuses

20. oktoober k 18.30
Õpituba – Mahkosmeetika 
nõiaköök
Registreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis

20.–22. oktoober k 13–16
Enesekindluse ja suhtlemisos-
kuse psühholoogia linnalaager
Hind: 45 €
Registreerumine: kart@noviti.ee
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis

21. oktoober k 11
Rahvusvärvides lipukettide 
meisterdamise töötuba
Hind: 2 €
Info ja eelregistreerimine: 
haridus@esm.ee, tel 5565 6354
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

21. oktoober k 13
Rattamatk
Korraldaja: Randvere noorte-
keskus

22. oktoober k 12
Loodusmaterjalidest pildi 
tegemise töötuba
Randvere noortekeskuses
k 16
Lauamängude päev ja laua-
mängude valmistamine vol 2
Viimsi noortekeskuses

22. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22.–25. oktoober
Euroopa Noorte Korvpalliliiga 
U17 
1. Divisjoni etapp Viimsis
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

23. oktoober k 13
Maastikumäng
Korraldaja: Randvere noorte-
keskus
k 16
Filmiõhtu
Viimsi noortekeskuses

23. oktoober k 19
Koit Toome & Jorma Puusaag – 
Jaak Joala laulud
Pileti hind 10/17 €
Piletid müügil Piletilevis, Pileti-
maailmas ja www.kontsert.ee
Viimsi Huvikeskuses

23. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Ikevald Rannap Bänd

Info ja laudade broneerimine 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

24. oktoober k 12
Harjumaa Muusika-aasta 2015
Kontsert: Harjumaa ühendatud 
segakoorid ja Harjumaa keel-
pilliorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. oktoober k 14 ja 18
Lisaetendus – Richard Rodgers 
“Helisev muusika“
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi 
Muusikakooli orkestri esituses
Annetuspiletid 1 €
Kohtade eelbroneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 6028 943
Viimsi Koolis

24. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Parimad pop-rock coverid: 
Emili & DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

25. oktoober k 11–14 
Tasuta pühapäevahommik 
muuseumis
Kingu talu perenaine ja pere-
mees ootavad külalisi, et ühes-
koos köögis midagi põnevat teha
Avatud on Viimsi taluturg!
Viimsi vabaõhumuuseumis

25. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. oktoober k 12–15 
Lastetoa sünnipäev ja mängu-
asjade laat 
Mängutoa sünnipäeval ootame 
lapsi oma kauplemiskunsti 
oskusi näitama, teeme sünni-
päevakooki ja muud põnevat 
Pidu on tasuta!
Rannarahva muuseumis

25. oktoober k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

26. oktoober k 15
Dixit-i turniir
Randvere noortekeskuses

26. oktoober k 16
Lisaetendus – Richard Rodgers 
“Helisev muusika“
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi 
Muusikakooli orkestri esituses
Annetuspiletid 1 €
Kohtade eelbroneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 

tel 6028 943
Viimsi Koolis

26. ja 27. oktoober k 16
Halloweeni töötuba – kaunis-
tuste valmistamine vol 2
Viimsi noortekeskuses

27. oktoober k 18
Raamatukogupäevad (20.–30.10)
Teater Varius kirjanduslik-
muusikaline etteaste 
“Juubelijutte kirjameestelt“
Esinevad René Soom (laul), 
Indrek Sarapuu (jutt), Hain 
Hõlpus (muusika) 
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

27. oktoober k 18
Lisaetendus – Richard Rodgers 
“Helisev muusika“
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi 
Muusikakooli orkestri esituses
Annetuspiletid 1 €
Kohtade eelbroneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 6028 943
Viimsi Koolis

27. oktoober k 18.30 
Õpituba – Jalahoolitsused 
Registreerimine: info@har-
moonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis

27. oktoober k 19
Annie Bakeri näidend 
“Alustame algusest“
Lavastaja Adrian Giurgea (USA)
Mängivad: Elina Reinold, Külli 
Reinumägi, Margus Prangel, 
Maarja Mitt, Egon Nuter ja 
Madis Metsamart
Piletid: 15/12 € Viimsi Huvi-
keskuses, Viimsi Päevakeskuses, 
Piletilevis ja Piletimaailmas
Viimsi Huvikeskuses

27. oktoobril k 19
Vestlusõhtu “Metsarahva 
mõtisklused“
Alar Sikk räägib matkamisest
Tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses

28. oktoober k 11
Raamatukogupäevad (20.–30.10)
Ettelugemishommik lastele – 
muusikateemalist juttu loeb ja 
kitarril musitseerib Raivo Mets 
Tasuta!
Eelregistreerimine: elise@
viimsivald.ee
Viimsi raamatukogus

28. oktoober k 18
Lisaetendus – Richard Rodgers 
“Helisev muusika“
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi 
Muusikakooli orkestri esituses
Annetuspiletid 1 €
Kohtade eelbroneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 6028 943
Viimsi Koolis

28. oktoober k 19
Eesti Interpreetide Liit kutsub: 
Una Corda: Liis Viira (harf), 
Kristi Mühling (kannel), Ene 
Nael (klavessiin)
Pilet 4/6 €
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. oktoober k 14
Vestlusklubi eakatele – Hingelind
Viimsi Päevakeskuses

29. oktoober k 15
Töötuba – Kuidas viia läbi 
intervjuud?
Randvere noortekeskuses
k 16
Halloweeni töötuba – 
kostüümide valmistamine
Viimsi noortekeskuses

29. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. oktoober k 19 
Reisijuttude õhtu: Vladislav 
Koržets
Külla tuleb humorist, kirjanik, 
saatejuht, kalamees ja resto-
raniomanik
Juttu tuleb loomulikult kalast!
Pilet 3 €
Eelregistreerimine: anu@
rannarahvamuuseum.ee
k 18 muuseumi kodune kohvik 
on avatud
Rannarahva muuseumis

30. oktoober k 13
Kontsert “Hingemuusika“
Klarneti duo: Madis Kari, 
Edmunds Altmanis
Korraldajad: Pille Lille Muusikute 
Fond ja Viimsi Päevakeskus
Viimsi Päevakeskuses

30. oktoober k 15
Halloweeni tähistamine 
Randvere noortekeskuses
k 18
Noorteöö + Halloweeni pidu
Viimsi noortekeskuses

30. oktoober k 18
Muusika-aasta 2015
Akordionimuusika kontsert
Mikk Langeproon ja Henri Zibo
Tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

30. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Tea Sööt & Inerts
DJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose Pubis

Marje Plaan 
Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator
Tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 

hinnad! Tel 5220 321.

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 erine-

vaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 

22 €. Massööri 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 

kodulehel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist on 

transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine 

tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee. 

l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töö-

tame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. -He-

lista 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 Pikaajalise kogemusega meistrid pakuvad Sulle 

kvaliteetset köösneriteenust. Valikus on kõik, mida 

karusnahast toota saab: kasukad, vestid, mütsid 

jne. Samuti korrastame ja teeme parajaks vanu 

või lihtsalt moest läinud esemeid. Telli täitsa uus 

või lase vana uueks teha! Praegu on õige hetk 

tellimus sisse anda, et külmade tulekuks valmis 

olla. Asume Tallinna kesklinnas, helista ja küsi lisa 

tel 5645 2623.

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 Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 

hinnad. Tel 5220 321.

l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, 

küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, 

tel 5807 2581, info@potipoiss.ee.

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 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 Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus 

ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimis-

tööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja 

parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured 

kui ka väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänva-

kivide paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses. 

Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.

com ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri).

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 

Piirdeaedade ehitus  ja üldehitustööd. Teave 

www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdu-

sõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-

mised. 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 Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

okste kärpimine, võra kujundamine, kändude 

freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade 

paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhal-

jastus.ee.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 

Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Terviseuuring bioresonantsi meetodil. Toimub 

Harmoonikumis (Pargi tee 8). Info ja registreeri-

mine www.bio-re.eu, tel 5559 1533 või info@

bio-re.ee.

l Müüa puitbrikett kandiline 140 €/960 kg, 

premium pellet 180 €/960 kg, 2,7 €/kask 40 l 

kotis, 2,5 €/lepp 40 l kotis, tel. 5380 3858.

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 Korralik mees, heade kogemustega aitab Teid 

kodutöödes ja teeb Teile aias eeltööd talveks! 

Lisainfo tel 5393 3070.

l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine, 

rajamine ja taimede istututamine. Tel 5140 524, 

e-post landart@live.com, http://landart.

edicypages.com.

l Müüa loomasõnnikut, mulda, killustikku, 

freesasfalti ja liiva. Tel 5697 1079, e-post talu-

aed@hot.ee.

l Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelu-

tud põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puiste-

veod hea manööverdusvõimega väikekalluril kuni 

6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632.

l Professionaalne massaaž Viimsis. Pakun ravi-, 

kupu-, tselluliidi- ja klassikalist massaaži. Oman 

pikaajalist töökogemust. Info ja broneerimine tel 

5558 7538, Ljubov.

l Eesti keele tunnid algajaile vene keele baasil. 

Sõbralik, kogemustega, järjekindel, huumorimeel-

ne õpetaja. Tel 5326 9902. 

l Tasuta mööbli äravedu. Lisainfo: www.headae-

ga.ee ja telefonil 5896 6443.

Avatud uus 
pannkoogikohvik ja 
laste mängutuba!

Asume Viimsis Randvere tee 17. 

Oleme avatud E–R kell 11.00 – 20.00.
Igal pühapäeval olete 

kell 10.00 – 13.00 oodatud 
pannkoogihommikule.

Vaata lisa www.moosimaja.ee või meie 
Facebooki lehelt 

www.facebook.com/moosimaja.
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Viimsi  Maxima X kauplus 
pakub tööd:

- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETITEENINDAJATELE
- KORISTAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE 
- TRANSPORDITÖÖTAJALE 
- VAHETUSEVANEMALE
 Ettevõte garanteerib:  
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot 

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147


