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Viimsi viktoriin ja lugejamäng >> loe lk 7 

Elumuutus tiibetlastega.  
Loe lk 4 

Vallavalitsus suurendas 
teadmiskeskuse Collegium 
Eruditionis toetust neli korda
Viimsi Vallavalitsuse ja SA 
Viimsi Keskkooli Fondi juures 
tegutsev teadmiskeskuse 
Collegium Eruditionis esinda-
jad allkirjastasid sihtfinant-
seerimislepingu 2015. aas-
taks, millega toetatakse tead-
miskeskuse tööd tänavu 
varasema 4000 asemel 
16 000 euroga. 

Neli aastat tagasi alustas teadmis-
keskuse Collegium Eruditionis egii-
di all Viimsi koolis üks huviring, 
nüüdseks on teadmiskeskusel 16 
huviringi kõikides Viimsi koolides 
ning kokku osaleb neis ringides 
umbes 450 Viimsi valla last. 

“Viimsi kooli teadmiskeskus 
Collegium Eruditionis toob lastele 
sära silma ning paneb ka õpetajad 
ja lapsevanemad vaimustuma, sest 
aitab tuua teaduse laste igapäevas-
tesse toimetustesse. Käesoleval aas-
tal otsustasime toetust tõsta 4000 
eurolt 16 000 euroni. Oleme veen-
dunud, et valla toetus tagab tead-
miskeskuse arengu ning jätkusuut-
liku tegevuse,” sõnas vallavanem 
Jan Trei lepingu allkirjastamisel.

Teadmiskeskuse Collegium Eru-
ditionis juhi Peeter Sipelga sõnul 
saab tänu suurenenud valla toetu-

10. märtsil allkirjastati Viimsi Vallavalitsuse ja SA Viimsi Keskkooli Fondi juures tegutseva teadmiskeskuse Collegium Eruditionis vaheline siht-
finantseerimisleping. Lepingule kirjutasid alla vallavanem Jan Trei (vasakul) ning SA Viimsi Keskkooli Fond juhatuse liige ning teadmiskeskuse Collegium 
Eruditionis asutaja ja juht Peeter Sipelgas. Foto Liina Rüütel

sele keskenduda õppetööle. “Mul 
on siiralt hea meel, et Viimsi vald 
on leidnud oma eelarvest võima-
luse teadmiskeskuse tegevuse jät-
kusuutlikuks toetamiseks. Teadus-
huviharidus ei ole odav, katseva-
hendid ja reaktiivid, elektroonika 
või robootikakomplektid on väga 
kallid, kuid tänu valla toetusele saa-
me uuendada olemasolevaid va-
hendeid ja soetada uusi ning pak-
kuda oma õpilastele parimaid või-
malusi teadushuviharidusega tege-
lemiseks. 

Lisaks teadushuvi tekitamisele 
oleme võtnud üheks eesmärgiks 
võimaluste loomise teadusandeka-
tele lastele erinevate konkursside 
ja võistluste näol. See toetus on 
üheltpoolt ka tunnustus teadmiskes-
kuse meeskonnale ja võimaldab 
meil tegeleda kõige olulisemaga – 
laste arengu toetamisega,” rääkis 
Sipelgas.

Teadushuvi varajaseks ärgita-
miseks on teadmiskeskus loonud 
põnevaid ringe isegi algklassiõpi-
lastele. “Teadmiskeskus on väärt 
algatus, see on eeskujuks kõikide-
le koolidele ning uhkuseks Viimsi 
vallale. Seetõttu soovime noorte 
silmaringi avardamist ja õpetamist 
toetada ka tulevikus,” sõnas Trei.

Eeskujuks ka välisriikide 
koolidele
“Oleme võõrustanud mitmeid koo-
li- ja haridusjuhtide gruppe. Nad on 
tahtnud tutvuda tegevustega, mis te-
kitavad noortes huvi loodus-, täppis- 
ja tehnikateaduste õppimise vastu. 
Euroopa Liidu Komisjoni vastav 
töögrupp andis oma külaskäigul 
väga kõrge ja tunnustava hinnangu 
meile selle valdkonnaga tegelemi-
sel,” sõnas Peeter Sipelgas.

“Meie eesmärk on toetada õpi-
lase mitmekülgset arengut, luues 
võimalusi täiendavate teadmiste, 
oskuste ja annete arendamiseks 
teadmistepõhises huvialaringis ning 
läbi ringitöö äratada juba algklassi-
de õpilaste huvi teaduse ja teadlase 
elukutse vastu,” lisas Sipelgas. 

Teadmiskeskus pakub huvilis-
tele võimalusi eneseteostuseks ja 
vaimseks arenguks. Eesmärgiks on 
loodus-, täppis- ja tehnikateaduste 
süsteemne populariseerimine tea-
dushuvihariduse kaudu. Teadmis-
keskus on kujunenud sillaks üldha-
riduskooli, ülikoolide, kogukonna 
ja teadusasutuste vahel.  

“Nii Eestis kui ka mujal maail-
mas tuntakse puudust loodus-, täp-
pis- ja tehnikateadustega tegeleja-
test. Väikese Eesti riigi suurimaks 

varanduseks on inimesed. Ükski 
inimene ei tohi unarusse jääda ja 
ükski anne ei tohi kaduma minna. 
Kõik lapsed peavad saama võimalu-
se oma huvisid ja andeid arendada 
ja rakendada, olgu see pillimäng, 
rahvatants, korvpall või robootika. 
Väikeriik peab hakkama saama üle-
maailmses konkurentsis, selleks on 
vaja tipptasemel teadlasi ja insenere, 
aga ka keerukaid tehnoloogiaid val-
davaid töölisi ja spetsialiste. 

Toetudes PISA uuringule on 
riigile tähtis kasvatada noori, kel-
lel on head teadmised ja sügavam 
huvi ning sellest tulenev sisemine 
soov valida karjäär teaduse või 
tehnoloogia valdkonnas. Huvi teki-
tamisega teaduse ja teadlase elu-
kutse vastu tuleb alustada juba 
alg- ja põhikoolis. 2013. aasta ke-
vade seisuga oli Eestis kõigist hu-
viringidest loodus- ja tehnikarin-
ge kõigest 7,16 protsenti. Seda 
olukorda on vaja muuta, et ka tea-
dushuvilistel lastel oleks võimalik 
oma andeid arendada. Teadushu-
viharidus olgu üks võimalik valik 
muusika, kunsti, spordi ja teatri 
kõrval,” selgitas Peeter Sipelgas. 

Lisainfot huviringide kohta 
leiate Viimsi Kooli kodulehelt.

Liina Rüütel

Rohuneeme 
üldkoosolek
Rohuneeme küla üldkoosolek toimub 
8. aprillil algusega kell 19 Püünsi koolis.

Koosoleku päevakorras on: külaseltsi 
tegevuse üldisem tutvustus ja kokkuvõ-
te korraldatud üritustest, majandusaasta 
aruanne, liikmemaksu suuruse küsimus, 
vapi ideekonkurss, Rohuneeme küla suvi-
se aastapäevaürituse korraldamine ja kü-
la asutamise aastaarvu raiumine kivisse, 
juhatuse asendusliikme kandidaatide üles-
seadmine ja valimine, külaelanike mured 
ja ettepanekud.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Rohuneeme külaselts

Lõppemas on 1. klassi 
taotluste vastuvõtt 
Taotluse 1. klassi astumiseks saab esi-
tada 31. märtsini elektrooniliselt veebi-
keskkonnas viimsikool.smartlink.ee/.  

Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sis-
sekirjutus Viimsi valda on hilisem kui käes-
oleva aasta 1. veebruar, saab taotluse esi-
tada digitaalselt allkirjastatult e-posti aad-
ressile haridus@viimsivv.ee või tuua pa-
berkandjal vallavalitsuse infolauda (E–N 
k 8.30–19.00, R k 8.30–17.00). Lisainfo: 
www.viimsivald.ee/haridus-4/.

Küsimuste korral pöörduge Viimsi val-
lavalitsuse noorsoo- ja haridusameti poo-
le. Lisainfo Riin Suut (haridustöö spetsia-
list, tel 6028 868, riin@viimsivv.ee) või 
Katrin Markii (noorsoo- ja haridusameti ju-
hataja, tel 6028 868, markii@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

VPÜ koosolek
Viimsi Pensionäride Ühenduse uue koos-
seisu esimene üldkoosolek algab  9. ap-
rillil kell 12, koosolek toimub Viimsi raa-
matukogu saalis, Kesk tee 1.

VPÜ Juhatus
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VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

Tervis on tähtis, see on meie kalleim vara! 
Eesti vabariigile on möödunud aasta lõpp ja 
2015. aasta algus olnud kurvad selle poolest, 
et tervisehädade tõttu on lahkunud meie hul-
gast mitmed suurmehed. 

Viimsi puhul on mul siiras hea meel selle 
üle, et vallas korraldatakse tasuta tervisepäe-
vi, mis annavad teavet, kuidas käituda erine-
vate terviseprobleemide korral, ning juhivad 
tähelepanu, et tervise eest tuleb eelkõige 
endal hoolt kanda! Möödunud nädalatel toi-
munud tervisepäevad Viimsi Koolis ja Viim-
si Huvikeskuses pakkusid vallaelanikele va-
jalikku infot ning nõuandeid. Tänan kor-
raldajaid ja loodan, et tegijatel jagub jõudu 
ka edaspidi selliseid infopäevi korraldada. 
Hoiame endid ja oma lähedasi!

26. märtsil toimus Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus Eesti ühe silmapaistvama suurmehe 
– president Lennart Meri – mälestuskontsert. 
President Lennart Meri jättis kustumatu mulje 
ja mälestuse kogu Eesti rahvale. Minu jaoks 
oli ta inimene, kes tekitas noores poisis huvi 
riigi ja poliitika vastu. Hiilgav kõnemees, dip-
lomaat, ajaloolane, elukutseline kirjanik ja fil-
mimees, kes kirjutas aegumatuid teoseid meie 
juurtest. Oleme siis uhked selle üle, et Len-
nart Meri, meie valla aukodanik, valis oma 
kodupaigaks just Viimsi Armuneeme, tuulte 
ja lainete ristumiskoha. Mõned head aastad 
tagasi asutasime tema mälestuseks ka Lennart 
Meri nimelise teadustöö stipendiumi. Leian, 
et Viimsi vallal on au ja kohustus stipendiumi 
abil väärtustada Eesti legendaarse presidendi 
vaimset pärandit.

Kui neli aastat tagasi alustas õpetaja Pee-
ter Sipelgas Viimsi Koolis teadmiskeskuse 
Collegium Eruditionis egiidi all ühe tähele-
panuväärse huviringiga lastele, siis tänaseks 
päevaks on sellest kokku saanud 16 huvirin-
gi kõikides Viimsi koolides. Kokku osaleb 
teadmiskeskuses  umbes 450 Viimsi valla 
last. Collegium Eruditionis toob lastele sära 
silma ning paneb ka õpetajad ja lapsevane-
mad vaimustuma, sest aitab tuua teadust laste 
igapäevastesse toimetustesse. Just seepärast 
otsustasime käesoleval aastal teadmiskeskuse 
toetust tõsta 4000 eurolt 16 000 euroni. Olen 
veendunud, et vallapoolne toetus tagab tead-
miskeskuse arengu ning toob peredele rõõmu 
juurde.

Kas keegi teab, kui vana on Viimsi Kooli-
teater? Muusikal “Helisev muusika” lavastati 
kooliteatris aastal 1995. Hiljuti tähistasime 
selle sündmuse 20. aastapäeva. Viimsi Koo-
liteater hakkas tegutsema juba 1992. aastal, 
alguses väikeseid tükke lavastades. Õpetaja 
Külli Talmar oli ka siis lavastaja. Tema and-
metel on kooliteatri etendusi näinud kokku 
ligi 50 000 inimest. Soovin jõudu ja entusias-

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 10. aprillil

mi Külli Talmarile ja Ita-Riina Pedanikule 
edaspidises töös! Samuti kõigile lastele, kes 
kooliteatris kaasa löövad, ka neile, kes täna 
täiskasvanud! Loodan, et Viimsi Kooliteater 
on nakatanud meie noori näitlejapisikuga.

Lapsevanematel, kelle lapsed lähevad tu-
leval sügisel kooli, on oluline teada, et lõp-
pemas on 1. klassi taotluste vastuvõtt. Val-
lavalitsus moodustab komisjoni, kes määrab 
õpilasele elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse 
noorsoo- ja haridusamet teavitab lapsevanemat 
kirjalikult komisjoni otsusest elukohajärgse 
kooli määramise kohta hiljemalt 30. aprilliks. 
Küsimuste korral pöörduge julgelt haridus-
ameti üldaadressil haridus@viimsivv.ee.

Kõik need, keda huvitab aga tulevane 
riigigümnaasiumi rajamine, on oodatud kuu-
lama ja kaasa mõtlema! Neile on teatada, et 
Tammepõllu detailplaneeringu eskiisi tut-
vustav koosolek toimub 15. aprillil kell 17 
Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1) II kor-
ruse saalis. Jaanuarikuu lõpul esitlesid val-
larahvale oma visioone kokku 8 arhitekti/ar-
hitektide gruppi. Esitatud tööd olid kõikidele 
huvilistele vaatamiseks väljas Viimsi Kooli 
aatriumis, vallavalitsuse II korruse fuajees, 
aga ka Viimsi valla veebilehel. Lahendus, 
mille hindasid parimaks kohalikud elanikud, 
pälvis ka Viimsi vallavalitsuse üksmeelse 
heakskiidu. Vt lähemalt lk 11. 

11. märtsil sai Rannarahva muuseumis 
alguse Viimsi viktoriinisari, mille esimesest 
mängust võttis osa kokku 18 võistkonda. 
Viiest voorust koosneva sarja esimene mäng 
osutus äärmiselt põnevaks ja tasavägiseks! 
Sarja üldvõitja selgitatakse välja viie män-
gu kokkuvõttes, kus kõigis mängudes õige-
te vastuste eest kogutud punktid liidetakse. 
Sarja teine etapp toimub 15. aprillil. Seega 
käib elu Viimsi vallas oma huvitavas rütmis 
täie hooga! 

Soovin kõigile rõõmsat ja tegusat kevadet 
– et päike jälle välja tuleks ja paistma jääks! 

Jan Trei 
Viimsi vallavanem

Olen värske Haabneeme elanik ja jalutan tihti 
ümbruses ringi. Väga tore on vaadata ümb-
ruskonna aedu, eriti nüüd, kui loodus tärkab! 
Tihti kohtan jalutuskäikudel inimesi lastega 
või lasteta või koertega.  Ütlen neile: “Tere,” 
mõni vastab, kuid enamik vaatab tuhmilt otsa, 
mõeldes ilmselt, et kes see veel on.

Viimsi vald tahab olla edumeelne vald. 
Valla elanikud võiksid olla eeskujuks ning 
viisakalt vastutulijat teretada ja kui võima-
lik, siis naeratada – loome ju sedasi koduse 
õhkkonna, mis oleks mõnus meile kõigile. 
Elasime aastaid Šveitsis ühes külas suur-
linna Zürichi külje all. Seal teretasid kõik 

LUGEJA KIRJUTAB

Ütleme üksteisele “Tere!”

Tuleohtlik aeg
Arvestades tänavust varast maastikutulekah-
jude sagenemist määrati Päästeameti pea-
direktori Kuno Tammearu käskkirjaga tule-
ohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriu-
mil 20. märts. 

Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimesti-
kuga ning turbapinnasega alal keelatud kütte-

inimesed ja tihti veel nimepidi, kui teati. Nii 
tore tunne oli. Teretamine loob ka kokku-
kuuluvustunde!

Oleme nagu üks suur pere. Lastele õpe-
tame ju, et viisakas on vanemat inimest tere-
tada. Samuti teretame, kui astume kusagile 
sisse või lähme külla. Hakkame siis nüüd 
teretama ka kõiki neid, kes vastu tulevad – 
see ei tee ju valu ega ole eriti raske! Vastupi-
di, kui vastutulija ütleb naeratades: “Tere!”, 
siis tunnetad, et sa pole üksi ja teretad ilusti 
vastu!

Viimsi elanikud: teretame!
Liis Klaar

koldevälise tule tegemine (v.a selleks etteval-
mistatud kohas), kuluheina ja roostiku põleta-
mine ja ka muu tegevus, mis võib põhjustada 
tulekahju.

Tuleohtlik aeg lõpetatakse Päästeameti pea-
direktori käskkirjaga tuleohu taandumisel.

Päästeamet

Ööbuss – JAH või EI?
Viimsi Noortevolikogu koostöös Viimsi valla-
valitsusega uurib ööbussiliini vajadust, ees-
märgiga koguda infot, mis aitab kaasa öö-
bussiliini plaanidele. 

Igal vastusel on suur kaal. Anna kindlasti oma 

panus, vastates küsimustikule, milleni jõuad lä-
bi lingi: http://goo.gl/lCxGUG. Rohkem infot ja 
uudised leiad Viimsi Noortevolikogu Facebooki 
lehelt ning valla kodulehelt.

Viimsi Noortevolikogu

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI 
 ametikoha täitmiseks 

Ametikoha peamised tööülesanded on laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest 
ning abistamise võimalustest, abivajavatele peredele abi osutamise korraldamine ning järeleval-
ve, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, juhtumipõhise töö kavandamine koostöös 
sotsiaalvõrgustiku liikmetega, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, laste 
õiguste ja huvide kaitsmine, asendushooldusega seotud toimingud, ennetustöö.

Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerunud);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
• iseseisvus ja analüüsivõime;
• kõrge stressi- ja pingetaluvus, võime töötada pingeolukordades;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara);
• B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus lastekaitsetöö alal;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris.

Ametikohal pakutakse enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, puh-
kust 35 kalendripäeva. Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Ametikohale kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 
6. aprilliks 2015 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või e-posti aadressil 
info@viimsivv.ee. 

Lisateave tööalastes küsimustes: Reet Aljas, tel 6028 824 või reet@viimsivv.ee. 
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“Kevadel sulas kaka lume 
alt välja. Ta ringutas ja 
võimles päikese käes. 
Kaka oli talve jooksul 
üleni valgeks läinud, aga 
tuju oli tal endiselt hea.“ 

A. Kivirähk 
“Kaka ja kevad“

Nii nagu raamatus, algas kevad 
ka Viimsis. Ainus erinevus oli 
see, et lund oli sel aastal vähe.

Lemmiklooma võtmisega 
kaasneb vastutus. Vastutus tema 
eest hoolt kanda ja teda aidata, 
vastutus lemmiklooma järelt ko-
ristada. Eriti kipub ununema see 
viimane – vastutus looma järelt 
koristada. Nii jätkub aastast aas-
tasse Viimsi avalike haljakute ja 
teemaade lemmikute väljahei-
detega väetamise komme. 

Lemmiklooma järelt välja-
heidete koristamine mitte ai-
nult ei muuda keskkonda puh-
tamaks, vaid näitab ka looma-
omaniku lugupidamist teiste 
inimeste ja avaliku ruumi vastu. 

Roojaga kaetud vallaruum 
mõjub halvasti nii lemmikloo-
made kui ka inimeste tervisele. 
Eesti Maaülikooli 2011. aasta 
uuringust selgus, et 25% lem-
mikloomade väljaheidetest on 
parasiitidega nakatatud, lisaks 
levitavad väljaheited ohtlikke 
haigusi.

Nakatumiseks piisab loo-
mal vaid tee ääres vedelevate 
väljaheidete nuusutamisest, saa-

“Junnid” Viimsis

dud nakkused võivad ka päri-
likult edasi levida. Eestis on 
lemmikloomade peamiseks pa-
rasiidiks solkmed. Nakatunud 
loom on uimane ning jääb kõh-
naks. Solkme munadega või-
vad nakatuda ka inimesed (eri-
ti lapsed). Seetõttu on eriti olu-
line hoida avalik ruum puhtana 
ja kindlasti vältida lemmikloo-
madega mänguväljakutel jalu-
tamist.

Selleks, et hoida oma lem-
miklooma tervis korras, tuleks 

anda täiskasvanud koertele ja 
kassidele vähemalt neli korda 
aastas ussirohtu. Järglasi too-
vatele koertele ja kassidele tu-
leks ussirohtu anda enne paa-
ritumist, poegimise järel ja ka 
paar nädalat pärast poegimist. 
Kuigi alati ei pruugi isegi us-
sirohud parasiitide tegevust 
peatada.

Et muuta meie vald puhta-
maks ning vähendada parasiiti-
de, halvimal juhul ka haiguste 
levikut, on vaja, et loomaoma-

nikud koristaksid alati oma 
looma järelt väljaheited!

Viimsi valla lemmiklooma 
pidamise eeskirja § 3 punkt 17 
kohustab koristama avalikus 
kohas oma lemmiklooma väl-
jaheited. Rikkumiste ilmemisel 
on tulenevalt kohaliku oma-
valitsuse korralduse seadusest 
võimalik loomaomanikku ka-
ristada kuni 200 trahviühikuga.

Kallid loomaomanikud, hoia-
me oma koduvalla puhtana!

Kommunaalamet

Lemmiklooma järelt koristamine näitab lugupidamist kaaskodanike ja elukeskkonna vastu. 
Foto Liina Rüütel

“Jõuluks koju. 
Hõbevalgelt uude 
aastasse” kam-
paania loosimine
Viimsi vald korraldas 1. detsembrist 2014 kuni 
31. jaanuarini 2015 kestnud Viimsi valla elani-
kuks registreerimise kampaania “Jõuluks koju. 
Hõbevalgelt uude aastasse!”, mille raames re-
gistreeris end valda 218 uut elanikku, neist 102 
on naised ja 116 mehed. 

24. märtsil loositi vallavallavalitsuse istungil välja kam-
paania auhinnad. Loosimisel olid fortuunadeks Jan Trei, 
Mati Mätlik, Andres Kaarmann ja Andres Tolli, Tähve Milt 
ning Kristi Tomingas. 

Naiste peaauhinna, Hõbevalge sarjast kaelaehte ja kõr-
varõngad võitis Britt Ernewein (sünd 1991). Meeste pea-
auhinna, Hõbevalge sarjast mansetinööbid võitis Eduard 
Tänna (sünd 1932). 

Lisaauhindade loosimiseks segati jälle naiste ja meeste 
numbrid. Loosiõnn jagunes järgmiselt.

Rannarahva muuseumi 50-eurose kinkekaardi võitsid 
kolm inimest: Remi Alexander Mardo (sünd 1999), Nele 
Võsu (sünd 1978) ja Nikita Kravtsov (sünd 2005). Küla-
restorani Roots 30-eurose kinkekaardi võitis Triinu Hinn 
(sünd 1983). Reval Cafe 35-eurose kinkekaardi võitis Nei-
ko Rohelpuu (sünd 1988). 

Perepileti kogupere muusikalile “Metsas” (ema, isa ja 
kuni 3 last) võitsid oma peredega Erko Kiuru (sünd 1987), 
Oliver Läänsoo (sünd 2008) ja Ireene Kilusk (sünd 2001) 

Kõigi auhindade saajatega võtavad loosimise korralda-
jad personaalselt ühendust. 

Liina Rüütel

Kõik talgutele!
Juba kaheksandat aastat kutsub Teeme Ära tal-
gupäeva meeskond talgutele. Sel aastal toimu-
vad talgud 2. mail. 

Koostöös Eesti Meremuuseumiga kutsutakse inimesi kor-
raldama talguid mereäärsetes paikades ja neist aktiivselt 
osa võtma. Eesti on mereriik – meri on meie kõigi ajalugu, 
väärtus ja kingitus. Kodune Läänemeri vajab palju enam 
hoolt ja abi, et see kestaks ka järeltulevatele põlvedele. 
Selleks, et algaval merehooajal oleks kõigil hea mere ää-
res viibida ja merele sõita, pööramegi tähelepanu mere 
ja mererandade korrastamisele. Selline üleskutse on na-
gu loodud Viimsi valla – rannarahva kodu – jaoks.

Viimsi vallavalitsus loodab talgupäevast rohket osa-
võttu. Kutsume kõiki külaseltse, seltskondi, aktiivseid val-
laelanikke ja muidu toredaid inimesi üles oma talguid re-
gistreerima ja talgutel osalema. Talgute registreerimine al-
gas 18. märtsil ning talgutele kirjapanek algab 13. aprillil. 
Talguobjektidest anname ülevaate 24. aprilli Viimsi Tea-
tajas.

Nagu varasematelgi aastatel saavad kõik talgulised, 
kes aitavad valla avalikku ruumi heakorrastada, valla kom-
munaalametist kindaid ja kilekotte. Seega ootame kõi-
ki talgujuhte külla, et varustus kätte jagada. Hiljem, kui 
talgud peetud ja kotid ootavad teeäärtest ning haljakutelt 
äravedamist, tuleme ja viime kogu kogutud prahi minema. 

Teeme Viimsi korda!
Kommunaalamet

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud järgnevad detailplanee-
ringute kehtestamise korraldused. 

Randvere külas Metsavahe tee 1 kinnistu detailplaneering 
(25.11.2014 korraldus nr 1549). Detailplaneeringuga (Viim-
si Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 04-14) moodustatakse üks 
1593 m2 suurune elamukrunt ja üks 72 m2 suurune transpordimaa 
sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehitusõigus 
ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud 
ehitusaluse pindalaga 320 m2. Elamu suurim lubatud kõrgus on 
8,5 meetrit, abihoonel kuni 4,5 meetrit.

Pringi külas Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 
24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee 
detailplaneering (2.12.2014 korraldus nr 1596). Detailpla-
neeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 08-14) 
määratakse ehitusõigus kahekümne neljale üksikelamukrundile 
ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehi-
tusaluse pindalaga kuni 10% krundi pinnast, vahemikus 330 m2 

kuni 446 m2. Elamute suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abi-
hoonetel 5,0 meetrit.

Lubja külas Ees-Vanatoa kinnistu detailplaneering (9.12.2014 
korraldus nr 1618). Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskes-
kus OÜ projekt nr 02-14) moodustatakse kolm 1500 m2 suurust ela-
mukrunti, kaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust, millest 
üks on kavandatud Paenurme tee laienduseks, teine ümberpööra-
misplatsiks ja jalgteeks, ning lisaks üks üldmaa sihtotstarbega ka-
tastriüksus maastikumiljöö säilitamiseks. Ühtlasi määratakse krundi 
ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi 
suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m2, elamu suurim luba-
tud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel kuni 4,5 meetrit.

Prangli saarel Kelnase külas Einbergi kinnistu detailpla-
neering (30.01.2015 korraldus nr 174). Detailplaneeringuga 
(Eesti Ehitusprojekt OÜ töö nr EP-1302) moodustatakse üks 3871 m2 
suurune elamukrunt ja 1,77 ha suurune maatulundusmaa siht-
otstarbega üksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksike-
lamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 
pindalaga 250 m2. Elamu suurim lubatud kõrgus on 7,0 meetrit, 
abihoonel kuni 4,0 meetrit.

Viimsi alevikus Daalia tee 12 kinnistu detailplaneering 
(30.01.2015 korraldus nr 175). Detailplaneeringuga (Viimsi 
Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 11-14) jagatakse olemasolev 
elamukrunt ja moodustatakse kaks üksikelamukrunti, suurustega 
1464 m2 ja 1416 m2 ning  määratakse krundi ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud 

ehitusaluse pindalaga vastavalt 293 m2 ja 283 m2. Elamu suurim 
lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel kuni 5,0 meetrit.

Randvere külas Uus-Metsakasti kinnistu ja lähiala detail-
planeering (27.02.2015 korraldus nr 284). Detailplaneeringuga 
(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 06-14) moodustatak-
se üks 6800 m2 suurune kagu-loode suunaline tee- ja tänava-
maa kasutamise sihtotstarbega krunt Randvere teed ja Riiasöödi 
teed ühendava tee ehitamiseks, üks 2486 m2 suurune põhja-lõu-
na suunaline tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt 
Hobuvankri teele, viis loodusliku maa kasutamise sihtotstarbega 
krunti ja üks olemasoleva hoonestusega väikeelamumaa sihtots-
tarbega krunt, aadressil Randvere tee 175.

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud järgnevad detailpla-
neeringute kehtestamise otsused.

Miiduranna külas Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepi-
ku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise katastriüksuste detailplanee-
ring (11.11.2014 otsus nr 85). Detailplaneeringuga (Linnaruumi 
OÜ töö nr 11/12) moodustatakse üks 31 153 m2 suurune ärimaa-
krunt ja üks 1160 m2 suurune tee- ja tänavamaa krunt ning määra-
takse krundi ehitusõigus kaubandus-, teenindus- ja vabaajakeskuse 
ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga 24 000 m² maa peal ja 26 890 m2 
maa all, suurima lubatud kõrgusega 14 meetrit (3 maapealset kor-
rust) ja üks maa-alune korrus. Hoone suletud brutopind on 48 000 m2 
maa peal ja 26 890 m2 maa all.

Metsakasti küla Lepiku kinnistu (Jäätma tee 12) detailpla-
neering (9.12.2014 otsus nr 88). Detailplaneeringuga (Optimal 
Projekt OÜ töö nr 204) muudetakse üldplaneeringu kohane maa-
kasutuse juhtotstarve maatulundusmaast väikeelamute maaks ja 
määratakse ehitusõigus kuueteistkümnele planeeringuga moo-
dustatavale üksikelamukrundile, kuhu on lubatud ehitada üks 
põhihoone (üksikelamu) ja kuni 2 abihoonet. Põhihoone suurim 
lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit, suurim lu-
batud ehitusalune pindala jääb vahemikku 240 m2 kuni 460 m2.

Viimsi Vallavolikogu on 27.01.2015 vastu võtnud otsuse nr 7 
“Viimsi Vallavalitsuse 26.04.2013. a korraldusega nr 494 keh-
testatud “Viimsi vald, Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere 
tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste 
detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine“.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla 
veebilehel www.viimsivald.ee.

Teeme ära! Foto Alar Mik
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Lubja külas Uus-Pärtle 
teel elab perekond Korp, 
kelle elu muutus 10. jaa-
nuarist totaalselt.  

Kui eelmisel aastal tuli perre 
2-kuune Tiibeti mastif Nora, 
kelle Erki ja Reena jõudsid 
tubliks koerapiigaks kasvata-
da, siis 2015. aasta algus tõi 
perelisa veel 10 Tiibeti mastifi 
kutsika võrra. Väikesed arm-
sad karvapallid on aga hoo-
pis Nora ema Jenny ja isa Bo 
uus pesakond, kelle pereisa 
Erki sõpra aidates enda juur-
de hoiule võttis. Kuni märtsini 
elas majas 15 hinge! Esimesed 
kutsad on tänaseks juba head 
kodud leidnud.

Kuidas pisikesed mõmmi-
kud teie ellu tulid ja milline 
on elu siiani olnud?

ERKI KORP: Võtsin poe-
gimise ise vastu. Käisime enne 
koos Reenaga Valdeku Väike-
loomakliinikus koolitusel. 24 
tundi olin sel päeval Jenny kõr-
val. Hommikul sõitis Reena No-
raga Tartusse võistlema ja mi-
dagi polnud parata, olin ise äm-
maemandaks. Kõik läks hästi. 
Sünnitus oli pikk... Arvasin, 
et tuleb 8 kutsikat, 7 sündis 
üksteise järel ära – kell 12.17 
esimene ja seitsmes kell 16.12. 
Siis jõudis Reena Noraga koju 
ning käis Jennyga hoovis ja-
lutamas. Viskasin veel nalja, 
et võta pesukauss kaasa. Oma 
pessa tagasi tulles tõi Jenny 
1,5-tunnise vahega veel ilma-
le kolm kutsikat (20.35; 21.44 
ja 22.00). Kokku 6 emast ja 4 
isast kutsikat.

REENA UUSTAL: 4 emast 
kutsikat ja 2 isast on praegu 
enam-vähem omaniku leidnud. 
Helerohelise paelaga on esma-
sündinu, tema oli kõige suurem, 
sündides kaalus 733 grammi, tä-
na juba 12 kilo. 

Kutsad söövad nüüd 4 tun-
ni tagant ja igaüks umbes 70 g 
krõbinaid korraga. Varem oli 
meil toiduring, ringikujuline 
toidukauss, nüüd on see väik-
seks jäänud, paneme igaühele 
krõbinad oma kaussi. 

Väikesed koos ema ja No-
raga magavad öösel toas, et me 
ise ka magada saaksime. Bo on 
väljas, tiibetlane on ikka õue- 
ja valvekoer. 

Algul mahtus pesakond du-
šinurka ära, nüüd on terve ruum 
nende päralt. Pesa otsimine käis 
nii, et pidime vaatama, et Jen-
ny väljas endale mingit kaht-
last kohta ei valmista. Tahtiski 
roosipõõsa alla minna. 

Mille järgi omale koera-
tõugu valisite?

EK: Olime sõpradel külas, 
vaatasime, et on ikka mõnusad 
mõmmikud. Olime enne rääki-
nud, et me ei võta ühtegi loo-
ma, ent siiski hakkasime tõu 
kohta lugema ja uurima. Sel-
gus, et tegelikult ei tohiks Tii-
beti mastif olla esimene koer, 
ta on isepäine ja teda on raske 
kasvatada, võib jänni jääda.

RU: Kuna oleme mõlemad 
sotsiaalpedagoogid, arvasime, 

Totaalne elumuutus neljaks kuuks

et saame hakkama. Tänavu 15. 
veebruaril sai Nora aastaseks. 
Meie perre tuli ta kahekuuselt. 

EK: Kui koera pole olnud, 
siis ei oska seda tõugu hinnata. 
Mida rohkem oleme kasva-
tamise käigus õppinud, seda 
kihvtim tõug tundub. Koolis-
käimine aitas hästi palju kaasa. 
Nora allub ilusti, õppis sõna-
kuulelikkust. 

Tiibetlastele on omane, et 
kuulatakse vaid ühe inimese 
sõna. Mul on hea meel, et vii-
mase 3 kuuga olen lähedaseks 
saanud ka Jennyga. Sellele ai-
tas vast kaasa ka poegimiseel-
ne ja -järgne hoolitsus. Näiteks 
öösel, kui ta kutsikaid söötis, 
viisin talle kausitäie keefiri et-
te, et ta jaksaks, ning iga päev 
ostsin Viimsi Maximast terve 
kana ja keetsin talle lihapul-
jongi valmis, et tal oleks jõudu. 

Kas teist korda võtaksite 
sama asja ette? Aitaksite suu-
re pesakonna ilmale?

EK: Jah, ikka võtaks. Tee-
me Tiibeti mastifite tõuühin-
guga koostööd, kui kellelegi 
peaks abi vaja olema, anname 
hea meelega nõu.

RU: Ikka. Kuigi elu on sel-
line nagu praegu näete, iga päev 
koristan, lapp on vahetpidama-

ta käes. Tegin vanadest teksa-
pükstest neile närimiseks kon-
did. Nad närivad praegu kõike. 
Mänguasjadega on nii, et ostad 
ilusa asja, aga närivad kõik lõ-
puks katki. 

Mis on kõige raskem nii 
suure pesakonna eest hoolit-
semisel?

RU: Ega muud raskust po-
legi, kui enda väljaskäimine 
jääb ära. Lisaks pidev koris-
tamine. Teed ühe ringi ära ja 
tundub, et häda kõigil tehtud. 
Hetke pärast kordub kõik. Kui-
das nad jõuavad sedasi?  Ras-
kusi tegelikult pole – rõõm on 
nii suur neist. Algul oli Noraga 
keeruline, ta tahtis väga teistega 
mängida. Nora ju ei teadnudki, 
et kutsikad sündisid. Alles kol-
mandal päeval kutsus Jenny ise 
teda kutsikaid vaatama. 

EK: Kui oleme paar korda 
kusagil käinud, siis Reena õde 
või minu poeg on koerte järgi 
vaadanud. Iga inimest ei saa 
lubada. Pead kindel olema, et 
suured koerad teda aktseptee-
rivad. Bo, see kõige suurem, 
ongi ainult paar nädalat veel 
siin, Jenny läheb samuti oma 
koju tagasi, kui kutsikad on 
kodud leidnud. 

Suur pere tahab palju süüa. 

Millist toitu nad täna saavad?
EK: Ostame Valgekihva 

poest 1 Choice 20 kg krõbina-
kotte, nii on soodsam. Toite on 
erinevaid. Sõltub sellest, mida 
ema enne on söönud. Kuus lä-
heb kutsikatele paar kotti ära.

RU: Oi, ma ei näe kümnen-
dat! Üks, kaks kolm, neli... üks 
on puudu! Erki, üks on kadu-
nud!

(Terrassi uks on avatud ja 
väikesed kutsad on vahepeal 
valgunud terrassile päikese kät-
te. Puuduja leitaksegi roosi-
põõsa alt).

EK: Siin lähevad käiku ehk 
närimiseks ka sukad, püksid, 
algul näriti ära mu hommiku-
mantel. Reenal mitu pluusi ja 
juba kaks paari plätusid on nad 
ära söönud.

Kuidas mõjus kutsikate tu-
lek Norale?

EK: Norale on kutsikate tu-
lek paras stress tegelikult, te-
ma on harjunud kogu tähele-
panu endale saama. Aga Nora 
saab aru, et need on tema ema 
ja isa, õed ja vennad. Elukor-
raldus natuke muutus tema 
jaoks. Enne pesti Noral kaks 
korda nädalas hambaid, nüüd 
jõuame kuus korra...

EK: Paar korda on olnud 
muret ka: naaber helistab, et 
koer on küla vahel, aga ise 
olen linnas. Kui tiibetlane ki-
pub üle aia, siis tuleb see tur-
varisk kohe ära elimineerida ja 
turvaline aed teha.

Mis on selle koeratõu eeli-
sed?

RU: Paljud, kellel on koer-
te vastu allergia, ei tea, et Tii-
beti mastif on allergiavaba koer. 
Teine asi on see, et kui Nora 
mängib ja möllab end üleni 
liivaseks, siis hommikuks on ta 
taas briljantselt puhas, karv läi-
gib. Ta on isepuhastuva karva-
ga, puhas ja mõnus mõmmik, 

hea sõber. Sõbralik, kui ise ke-
tikoeraks ei kasvata. Suurepä-
rane valvur,  haugub öösiti siis, 
kui on põhjust. Haugub võõra 
peale.

EK: Meie võtsime pereliik-
me, mitte valvuri. Lõbus, vah-
va kaaslane on. Kui ta tahab 
tuppa, siis tal on diivanil oma 
koht. Kolme suure koeraga lä-
heb diivanil muidugi kitsaks. 
Kui keegi tahaks aga korterisse 
tiibetlast, siis see on välistatud. 
Ta peab saama oma territooriu-
mi valvata. Kui ta läheb külla, 
siis kannatab häda ära ega tee 
seda võõras kohas. 

RU: Nädal võttis Noral al-
guses harjutamist, et tuppa hä-
da ei tee, kuni ta ära harjus. 
Enam pole kordagi teinud. Tu-
leb paneb voodi juures käpaga, 
kui magame ja ta õue tahab. 
Hästi intelligentsed koerad, tar-
gad, tublid on nad küll. Igaüks 
õpetab enda koera ise tubliks: 
õpetama peab kõike, millest 
koer peab aru saama. Erki hel-
litab ja mina karistan. Koduaia 
piirdeks sobib võrkaed, nad 
ei taju ära, millal võrk lõpeb, 
seepärast üle ei hüppa. Plank-
aed peaks olema 2-meetrine, 
muidu hüppavad plangust üle. 
Lisaks on ta ka tervislik koer 
– käime nendega 10 km ringe 
jalutamas. Isepäine koer, kelle 
kasvatamisega kaovad ka pe-
renaise lisakilod. 

EK: Koerakarvu tasub ka 
koguda, neist saab soojad so-
kid või padja. Karvavahetus on 
kord aastas, suvel viskab karva 
maha.

Reenal on koerakarvadest 
sokid, Nora läks kapi juurde 
ja võttis need kohe 3 riiulilt ise 
hambusse, tundis ära. 

RU: Nad on lapsesõbrali-
kud, meie oma limpsib imikul 
nägu. Vennapoeg on siin, siis 
on nad koos vaiba peal – üks 

krõbusk endale, teine koerale. 
Kas Tiibeti mastifi kasva-

tamine on kokkuvõttes tulus 
tegevus?

EK: Meie võtsime Tiibeti 
mastifi sellepärast, et ta on hea 
sõber ja seltsiline. Kui keegi 
mõtleb, et tiibetlased on hea 
tuluallikas, siis nii see pole. 
Kui mõni arvab, et võtab tii-
betlase ja müüb vaheltkasuga, 
siis sellised tegelased me enda 
ümbert kohe välistame. 

Kui koera korralikult kas-
vatada, siis kaasnevad loomu-
likult ka kulud. Koertenäituse 
maksud on juba 40–50 eurot, 
pluss edasi-tagasi sõidud. Koe-
rapidamine tuluallikana pole 
mõeldav, see on elustiil.

RU: Plaan on minna ka No-
ra ema ja isaga näitustele. Koe-
ra jaoks on see vaheldus, näi-
tustel käimine on sotsialiseeru-
misvõimalus. Näitusel peab rin-
gi jooksma, edasi-tagasi jooks-
ma, peab seisma nii, et jalad, 
saba ja pea on paigas. Ham-
baid peab lubama vaadata. Vii-
masel näitusel said 12 koerast 
vaid kaks sertifikaadi kandi-
daadiks, meie Nora sai.

Kas väikestele karvapalli-
dele on nimed juba pandud? 

RU: Kõikidel veel ei ole ni-
mesid. Niikaua, kui me läheme 
paberitega Kennelliitu, saab uus 
omanik veel ise nime välja 
mõelda. Uutesse kodudesse on 
läinud näiteks koerad nimede-
ga Dora, Belle ja Chandee. 

EK: Tahan inimestele sü-
damele panna, et oluline on 
see, kuidas keegi oma koera 
kasvatab! See peab olema elu-
stiil ja läbi mõeldud otsus. Kui 
lapsed on koera kividega loo-
pinud, siis ta ei hakka kunagi 
lapsi armastama. Kui koeral 
on olnud hea kogemus, siis ta 
jääbki laste sõbraks. Nad ei 
hammusta ega ründa niisama. 
Reena on käinud Noraga oma 
töö juures, turvakeskuses, seal 
küll lapsed kallistasid...

Meie jutuajamise vältel ei 
väsi väikesed armsad mõm-
mikud ringi siblimast, varbast 
näksamast, oma koeraarmas-
tust külalistele ja üksteisele väl-
jendamast. Peatoimetaja Liina 
Rüütelil, kes tegi ülesvõtteid, 
saavad sukad intervjuu lõpuks 
uhkelt triibutatud, sest ta tõstis 
kõiki kutsasid ükshaaval sülle. 

Kui saaksime, võtaksime 
mõne karvapalli kaasa...

Ema Jenny, isa Bo ja õde 
Nora kutsuvad väikeseid aeg-
ajalt oma lõugade vahel kor-
rale. Nagu kokku lepitult, vä-
sivad väiksed ühtäkki korraga 
ära ja lähevad ema sabas nen-
dele pesaks kohandatud suur-
de vannituppa uinakule. Enne 
und mõmisevad ja nagistavad 
veel sõbralikult üksteise kallal.

Vahvale pesakonnale saab 
kaasa elada ka www.mastifid.
blogspot.com veebilehel.

Tiibeti mastifi tõu kohta leia-
te lisainformatsiooni tõuühingu 
kodulehelt www.mastifid.ee.

Riina Solman

Erki Korp on valmis ka tulevikus poegimise vastu võtma.

***

Kangelasema Jenny koos pisikestega. Fotod Liina Rüütel
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Pranglil 
tunnustati saare 
sädeinimest
Prangli saare rahvas pidas 24. veebruaril rahva-
majas koos sädeinimese tunnustamisega Eesti 
Vabariigi sünnipäeva.

Sünnipäeva puhul olid rahvamajas kaetud kohvilauad ning 
esinesid Prangli põhikooli lauluõpetaja Luigi Õunapuu ja 
õpilane Mattias Linholm. Peomeeleolu hoidis muusik ja 
näitleja Sulev Võrno.

Juba viiendat korda valiti Pranglil saare sädeinimene. 
Selle traditsiooni algatas Prangli rahvamaja. Nüüd kiitsi-
me kõiki sädeinimese nominentideks seatuid. Kõige roh-
kem hääli sai ja saare sädeinimeseks tunnistati meile kõi-
gile tuttav inimene – pikaaegne Prangli Põhikooli direktor 
Tiina Piirisaar. Kõik sädeinimesed on mälestuseks saanud 
traditsioonilise kingituse: Ivo Lilleoksa, Prangli andeka 
puidukunstniku tehtud suure puidust medali.

Korraldajad

Vabariigi sünnipäeva peame saarel koos kohvilaudade taga. 

Laulab Mattias Linholm. Fotod Carmen Ott

7. märtsil kogunesid 
Viimsi Huvikeskuse 
saali Viimsi Pensionäride 
Ühenduse (VPÜ) liikmed, 
et pidada oma aasta-
koosolek ja valida uued 
juhtorganid.

Koosolek oli märgilise täht-
susega, sest juhatuse liikmed 
Helvi Lutter, Inda-Viivi Mar-
dim, Volli Kallion ja Viiu Nur-
mela on suunanud eakate elu 
juba 10 aastat. Hiljem valiti ju-
hatusse Enn Teimann (2008), 
Aime Salmistu (2008) ja Hen-
no Mõtus (2011).

Nende aastate jooksul on 
tööd olnud küllaga. VPÜ ju-
hindus ideest: tegevus olgu si-
sukas, järjepidev, mitmekülg-
ne, iga eakani jõudev ja samas 
ka nende toimetulekut toetav; 
arendasime koostööd  noorte 
ja vanade vahel ning valla kü-
lakogukondadega. 

Tervise ja erksa vaimu 
nimel
Ära ei ole jäänud ühtki planee-
ritud üritust, vastupidi, tegevust 
muudkui lisandus. Nii jagati 
koos vallaga toiduabi, püüti el-
lu rakendada päevahoidu, kor-
raldati matku kooliõpilastele, 
võeti vastu külalisi Taanist ja 
Harjumaalt. Kohtuti Viimsi val-
lajuhtidega, et kuulda valla aren-
gust ja meie uutest võimalus-
test. Vesiaeroobika on saanud 
eakate iganädalaseks  harrastu-
seks, matkaklubi läbitud kilo-
meetreid annab kokku lugeda 
– kõik ikka tervise ja erksa  vai-
mu nimel. 

Hakkasime korraldama sü-
gislaata, mis hiljem asendus sü-
gisballiga, eakatepäeva vahetas 
välja  tervisepäev. Bowlinguklu-
bi kaasas meespere. Hetkel on 
kõik Harjumaa rändkarikad meie 
bowlinguklubi  valduses. Mõnel 
matkaklubi menukamatel ret-

VPÜ aastakoosolek

kedel on osalenud üle 40 mat-
kaselli. Välja on antud neli  Viim-
si valla eakate teatmik-mee-
lespea numbrit ja fotoalbum 
“Hetkeks peatatud aeg…”.

Meie seeniorkoda on sek-
kunud maamaksu ja veehinda-
de muutmise korral, abistanud  
dokumentide vormistamisel ja 
andnud eakatele juriidilist abi. 
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühen-
dus põhikirja uus variant (2010) 
annab head võimalused ühen-
duse elu korraldamisel, näiteks 
saame kaasata toetajaliikmeid, 
kes ei maksa liikmemaksu, 
kuid võivad üritustel osaleda 
ja vajadusel nõu anda. Seenior-
kojal on juba uued töösihid tea-
da: üle tuleb vaadata volikogu 
liikmete ettepanekud, mis sisal-
davad aastatoetuse suurenda-
mist, transpordiprobleeme Viim-
si idarannikul, ülekäigukohta-
de vajadust Rohuneeme teel, ük-
si elavate eakate abistamist jm.

VPÜ on oma 20 aastase ek-
sistentsi korraldanud kõik suur-
üritused ruumides, mille kasu-
tamise oleme kokku leppinud: 
Viimsi Huvikeskuses, Haab-
neeme ja Randvere päevakes-
kuses, Viimsi  raamatukogus, 
sügisballi Viimsi Peokeskuses. 
Oleme abistajatele väga tänu-
likud!

Me kõik tegutseme vaba-
tahtlikkuse alusel, mingit tasu 
saamata. 2014. aastal võttis meie 
tegevusest osa 2842, 2012. 
aastal aga 3590 inimest. Aas-
ta keskmine on seega u 3000 
inimest ja sedasi võib kokku 
arvata meie tegevusest kasu 
saanud eakate arvu viimastel 
aastatel. VPÜ järjepidevat ja mõ-
testatud tööd tunnustati 2013. 
aastal valla kõrgeima autasu 
Viimsi Vaalaga. 

Ühenduses on jõud
Loodame, et kõik ühenduse 
liikmed saavad aru, millist tuge 
VPÜ meile pakub. Ilma ühen-
duse algatuse ja toetuseta ei 
oleks meil spaa kasutamise või-
malust, bowlinguklubi ei saaks 
rentida rada Tallinna kuulsaalis, 
makstes ise vaid 1 € treeningu-
korra kohta, VPÜ liikmed ei  
saaks ilma osalustasuta osale-
da ringide töös, matkasellid ei 
saaks minna korrastatud mat-
karajale, juua teed ja küpsetada 
lõkkel vorstikesi, käsitööhuvi-
lised ei saaks tutvuda uute teh-
nikatega jne. Endistel ühenduse 
liikmetel, kel vanust üle 80, 
poleks teadmist, et neid mäle-
tatakse ja peetakse võrdväärse-
teks. Traditsioonid ja mõistev 
suhtumine on ka midagi väärt!

Aruandekoosolekul valitud 
uuele juhatusele jääb hästi si-
sustatud kontor, hulk häid ko-
gemusi ja ühenduse liikmete 
suur toetus.

Uus juhatus on suurte elu-
kogemuste ja teadmistega: Lem-
bit Allingu on tegutsev ja nõus-
tav jurist, Rein Kriis Eesti Pen-
sionäride Liidu kauaaegne ju-
hatuse liige, Nadja Radvilavi-
cius  rahandusspetsialist, Arvo 
Kundla pikaajaline Tallinna Lin-
navalitsuse liige, Volli Kallionil 
ja Aime Salmistul on kogemus 
eelmisest juhatusest, Eevi All-
ese on raamatupidaja-kliendi-
teenindaja.

Vastavalt oma kogemustele 
jagasid nad ka ülesanded VPÜ 
juhatuses. Juhatuse esimees 
Lembit Allingu suhtleb ameti-
asutustega ja vastutab ühenduse 
töö eest. Nadja Radvilaviciuse 
hooleks on raamatupidamine ja 
kassa, Eevi Allesel dokumen-
tatsioon, liikmete vastuvõtt, 
valve ühenduse toas. Rein Kriis 
esindab juhatust seeniorkojas ja 
sotsiaalsfääri küsimustes. Arvo 
Kundla vastutab volikogu töö 
eest, tegeleb ettepanekute ja 
muredega. Aime Salmistu kor-
raldab kultuuri- ja spordiüri-
tusi, Volli Kallion matkaklubi 
asju ja eakate abi.

Soovime uuele juhatusele 
indu ja uusi ideid eakate elu 
elavdamisel! Täname oma hea-
soovlikke toetajaid ja kaasa-
mõtlejaid: Viimsi Vallavalitsus, 
vallavolikogu, valla sotsiaal-
amet ja rahandusamet, Tallinn 
Viimsi SPA, Viimsi Huvikes-
kus, Viimsi Peokeskus, Rand-
vere Päevakeskus, Püünsi kool, 
Viimsi Teataja, Tallinna Kuul-
saal, Rocca al Mare Bowling, 
Harjumaa Pensionäride Ühen-
dus, Põhja-Harju Koostöökogu.

Viiu Nurmela
VPÜ juhatuse endine esinaine

Aastakoosolekul valiti Viimsi Pensionäride Ühenduse uus juhatus. 
Foto Enn Teimann
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Triin Sokk
Terve Eesti 
Sihtasutus, 

koolitaja

Kas sinu laps julgeb öelda 
“ei” sõpradele, kes talle 
alkoholi pakuvad? 

Pea iga nädal ilmub ajalehte-
des mõni artikkel, mis puudu-
tab alkoholi toimet. Selgitatak-
se alkoholi mõju südamele, ve-
reringele, maksale ja nahale. Kir-
jutatakse keerukast kooselust 
alkohoolikuga, stressi maanda-
misest alkoholiga ja isegi sel-
lest, kuidas paremini purju jää-
da. Kahetsusväärselt vähe on
aga juttu sellest, kuidas peaksi-
me alkoholiküsimustes käituma 
lapsevanematena.

Emad-isad keerulises 
seisus
Üleeuroopalisest ESPADi uurin-
gust nähtub, et Eesti noored 
hakkavad alkoholi tarbima vä-
ga vara, keskmiselt 12,5-aasta-
selt. Ja nad joovad palju, kesk-
teismelised vähemalt korra nä-
dalas. Ühel koolitusel arutlesid 
kaks ema: miks 12-aastased 
mängivad veel õues jalgpalli, 
aga aasta pärast on neil õllepu-
delid näpus.

Põhjuseid on mitu: meie va-
bameelne ühiskond, purjujää-
mist soosiv alkoholikultuur, pal-
ju noortele suunatud napsurek-
laami. Lisaks teadmatus, mida 
ja kuidas lastele alkoholist rää-
kida ning mil viisil kasvatada 
neist teadlikud ja sõltumatud 
alkoholitarbijad.

Keerulises olukorras on just 
Eesti emad-isad, kes peavad leid-
ma sobiva käitumisviisi riigis, 
kus kanget alkoholi müüvate 
kaupluste arv on 100 000 ela-
niku kohta 197. Samas kui Soo-
mes ja Rootsis on see näitaja 
vastavalt 6 ja 4.

Kindlad seisukohad 
toeks
Olen koolitustel märganud, et 
paljudel vanematel pole lapse 
alkoholitarbimise vallas kind-

“Ei, aitäh, ma ei joo!”
laid seisukohti. Sama näitab ka 
Rootsis tehtud uuring.

Kui lapsed on väikesed, 
leiavad vanemad, et järeltuli-
jad ei tohiks tarvitada alkoholi 
enne täiskasvanuks saamist. 
Ent kui lapsed jõuavad teis-
meikka, muudavad vanemad 
meelt. Põhjuseks nende enda 
käitumine, vähene aeg ja suut-
matus lapsel silma peal hoida 
ning suhtumine “kõik ju joo-
vad”.

Samas näitavad uuringud, 
et need lapsed, kelle vanema-
tel on lapse alkoholitarbimise 
osas kindlad seisukohad ja kes 
neid lapsele selgitavad, teevad 
alkoholiga tutvust hiljem.

Uuringud ei kinnita ka mõ-
nede vanemate usku, et kui 
lapsele kodus napsi pakkuda, 
siis ei joo ta end mujal purju. 
Tegelikult alustavad alkoho-
litarbimist kõige hiljem need 
lapsed, kelle vanemad järgi-
vad autoriteetset kasvatusstiili 
ning kodus alkoholi ei paku. 
Kui vanemad seletavad, põh-
jendavad ja arutlevad lapsega, 
jättes talle palju vabadust, aga 
seades ka kindlad piirid.

Miks noori alkoholist 
eemal hoida?
Lisaks maksale, südamele ja 
vereringele mõjutab alkohol ot-
seselt meie igapäevategevusi 
ja arengut, ühesõnaga aju. Aju 
areneb lõplikult välja alles 20. 
eluaastate keskpaigaks. Kõige 
viimasena arenevad aju eesmi-
sed osad. Eriti tähtis on prefron-
taalkorteks ehk ajukoore ees-
mine osa.

Prefrontaalkorteks kogub in-
fot eri meeltelt ja mälust ning 
juhib meie käitumist. See suu-
nab emotsioone ja tähelepanu, 
seda, kuidas me suudame maa-
ilma inforikkusest üles leida ja 
kasutada meile tähtsat teavet. 
Perfontaalkorteks seob intel-
lektuaalsed teadmised, sotsiaal-
sed ja emotsionaalsed oskused 
ning sellest sõltub, kas reagee-
rime sündmustele agressiivselt, 
kontrollimatult või mõistlikult.

Alkoholitarbimine mõjutab 
alustuseks prefrontaalkorteksit. 
Alkohol paneb selle “magama”, 
me muutume lõbusamaks ja va-

bamaks, vähem piiritletuks. Mei-
le tundub, et oleme paremad 
suhtlejad. Tegelikult võib juh-
tuda, et inimene ei suuda enam 
nii kiirelt infot vastu võtta ja 
otsuseid teha ning jääb oma jut-
tu kordama.

Kui alkoholi väga sageli tar-
vitada, siis ei jõuagi otsmiku-
sagara eesmine osa tööle haka-
ta ja tekivad püsivad kahjus-
tused: tähelepanu on häiritud, 
me ei leia mälust infot üles, 
oleme kannatamatud ja agres-
siivsed.

Kuna lapse aju alles areneb, 
mõjutab sage alkoholitarbimi-
ne väga otseselt aju arengut. 
Lisaks viitab varane alkoholi-
tarbimine veel ühele ohule. Uu-
ringud näitavad, et neil, kes hak-
kavad alkoholi tarbima enne 14. 
eluaastat, on 47% suurem tõe-
näosus sattuda elu jooksul sõltu-
vusse. Neil, kes alustavad pärast 
21. eluaastat, on see oht oluliselt 
väiksem – 9%.

Kuidas lapsega 
rääkida?
Vanema heakskiit ja suhtumi-
ne mõjutab lapse otsuseid nii 
sõprade kui ka alkoholi puhul. 
Psühholoogid rõhutavad, et lap-
sega on kõige parem rääkida 
riskiteemadest, sealhulgas alko-
holist just selles eas, kui ta al-
les kujundab oma arusaamu ehk 
siis vahemikus 8.–10. (12.) elu-
aasta.

Tähtis on näidata lapsele, 
et vanemal on oma seisukoht, 
selgitada põhjuseid ja tagajär-
gi. Me alahindame lapsi, kui 
arvame, et nad “veel ei mõis-
ta”. Ent kuidas rääkida? Alus-
tada tasub reklaamidest, mis 
meile teleris ja igal tänava-
nurgal silma torkavad. Küsige 
lapselt näiteks, kas ta saab aru, 

mida seal reklaamitakse. Kas 
ta teab, millega on tegu? Mis 
on tema jaoks alkohol? Kas 
ta tahaks seda proovida ja kui 
jah, siis miks?

Seletage, miks täiskasvanud 
on mõnikord purjus, miks nad 
tahavad alkoholi juua ja miks 
see lastele hea ei ole. Kindlasti 
pole seda kerge teha, kui mõel-
da enda ja oma valikute peale, 
aga eesmärk on anda lapsele 
teadmisi, et tal oleks klassieks-
kursioonil kergem öelda: “Ei, 
aitäh, ma ei joo.”

Täiskasvanulgi on raske 
seltskonnas oma mittejoomist 
põhjendada, sageli kleebitakse 
siis ju külge karsklase naeru-
vääristav silt. Noortel on veel 
raskem teistest eristuda.

Kui teismeline jääb 
vahele
Kui teismeline jääb vanema-
tele vahele joobnuna või õlle-
purk näpus, ei tasu pead liiva 
alla peita ja loota, et probleem 
iseenesest kaob. Siis tasub võt-
ta veidi mõtlemisaega, et lap-
sega vestelda ja sõlmida kok-
kulepped edasise osas. Väga 
tähtis on, et säiliks lapse ja 
vanema vaheline usaldus ning 
teismelise turvatunne. Teadmi-
ne, et kui midagi juhtub, on va-
nem alati tema jaoks olemas.

Lapsega alkoholist rääkides 
võib uurida, miks ta seda proo-
vis. Ehk jäi puudu julgusest, et 
mõne neiuga rääkida, või on 
koolis pingeline periood? Sel 
juhul saate last toetada, aida-
tes leida temas uusi oskusi või 
pakkudes teisi tegevusi.

Iga vanem tahab, et tema 
laps oleks tark ja edukas. An-
name siis lastele võimaluse sel-
listeks saada. Vt ka www.terve-
eesti.ee.

Kevad liikluses
Kevade edenedes näeb teedel ja tänavatel aina 
rohkem kaherattalisi sõidukeid. 

Kuna autojuhid on talve jooksul kaherattalistega vähe 
kokku puutunud ning jalgratturite, mopeedijuhtide ja 
mootorratturite oskused võivad peale talve vajada meel-
detuletamist, tuleb just kevadel kaherattaliste liiklejatega 
ette ohtlikke olukordi. Et kõik liiklejad tervelt sihtpunkti 
jõuaksid, on nii sõidukijuhtide kui ka ratturite poolt oluli-
ne eelkõige teineteist õigel ajal märgata ja üksteisega liik-
luses arvestada.

Lastele, kes kevadel taas jalgrattaga koolis hakkavad 
käima, tasub kodus põhilised liiklusreeglid üle korrata 
ning samuti talvel kasutamata seisnud jalgratta seisukord 
üle vaadata. Alla 16-aastasel jalgratturil on kohustuslik 
jalgrattakiiver. Kiiver peab olema ka paras, korralikult 
peas ja rihmaga kinni, vastasel juhul ei ole sellest kukku-
mise korral kasu. Jalgratturi nähtavust suurendab oluliselt 
helkurvest või -jope, seda nii pimedal kui ka valgel ajal. 

Lapsel on jalgrattaga ohutum sõita jalgratta- ja jalg-
teel või kõnniteel. Kõnniteel võivad sõita siiski vaid alla 
13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat, väikelast 
rattatoolis sõidutav jalgrattur ja teised jalgratturid sel ju-
hul, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt 
raskendatud. Jalgrattaga sõiduteel sõites tuleb alati lii-
kuda selle parempoolse ääre lähedal. Sõiduteel võib ise-
seisvalt jalgratast juhtida vähemalt 10-aastane laps ning 
10–15-aastasel jalgratturil peab olema sõiduteel sõites kaa-
sas jalgrattajuhiluba. Väiksemad lapsed võivad jalgrattaga 
sõita vaid kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal.

Sõidukijuhtidel on veel oluline teada, et naastrehve 
võib kasutada kuni 31. märtsini. Erandina on talviste tee- 
ja ilmastikolude esinemise korral lubatud naastrehvidega 
sõita 30. aprillini, kuid kuna sel kevadel talviseid tee- ja 
ilmastikuolusid ilmselt enam ei esine, tuleb lähtuda siiski 
31. märtsist. Turvalist liiklemist!

Ida-Harju konstaablijaoskond

Eeskujulik perekond mullusel rattaretkel. Foto Liina Rüütel 

Teismeline, kellele on kodus alkoholi pakutud, ei ütle ka mujal 
napsust ära. Foto Fotolia

7. aprillil algavad Viimsi Huvikeskuses 
toitumistarkuse loengud, kus toitumis-
nõustajad jagavad näpunäiteid, kuidas 
oma tervist toitumisega toetada.

Meie tervishoiusüsteem ei keskendu mitte tervise 
hoidmisele, vaid pigem haiguste ravimisele. Ter-
vise hoidmine on meie enda kätes ja isegi siis, 
kui tervis juba tõrgub, saame tervise heaks palju 
ära teha. Inimorganism on uskumatult tark – keha 
oskab end parandada, kuid vajab natuke abi.

Organismi enesetervendamist saame eel-
kõige toetada sobiva toitumisega, sest nii nagu 
on võimalik end haigeks süüa, on võimalik end 
ka terveks süüa. Tervislik toitumine ei ole uni-
versaalne mõiste. Iga inimene on unikaalne ka 
ainevahetuselt. Igaüks peab õppima oma keha 
märguandeid tähele panema. Terake toitumis-
tarkust kulub siin marjaks ära.

7. aprilli loengu teemaks on sooleprob-
leemid ning nende leevendamine toitumise ja 
taimeraviga. 21. aprillil kuulete, kuidas jõuda 

teadliku toitumise ja loodusravi abil hormonaal-
se tasakaaluni ning 5. mail saate teada, kuidas 
toetada oma südant ja veresoonkonda toitumise 
ja loodusravi abil. 21. mai teema on lapse im-
muunsüsteemi toetamine teadliku toitumisega. 

Kui kehakaal teeb muret, olete oodatud 
kaalukate kohvikuõhtutele. See loengusari on 
mõeldud neile, kel on soov tervislikult ja tule-
muslikult kehakaalu langetada. 2. aprilli loen-
gus on luubi all rasvumisega seotud müüdid ja 
parimad kaalulangetamise praktikad. Edasistel 
kohtumistel on teemadeks see, kuidas koosta-
da kaalusõbralikku toitumiskava, kuidas kiu-
satustele vastu panna ja motivatsiooni säilitada 
jpm. Kohvikuruum pakub meeldivat võimalust 
ka toitude valmistamiseks ja degusteerimiseks. 
Põhjalikum info www.toitumistarkus.ee, regist-
reerumine info@toitumistarkus.ee.

Korraldajad

Loengud neile, kes soovivad end terveks süüa

Värvikas köögivili on varakevadel väga isuäratav. 
Foto Fotolia
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11. märtsil võttis Ranna-
rahva muuseumis viiest 
voorust koosneva Viimsi 
viktoriinisarja esimesest 
mängust osa 18 võist-
konda. Mäng osutus äär-
miselt tasavägiseks, sest 
viis paremat võistkonda 
mahtusid vaid kahe 
punkti sisse.

Esikoht läks seekord jagamise-
le Tammneeme küla (Jaan Ta-
gaväli, Raivo Vare, Raivo Kaa-
re ja Andres Jaanus) ning Viim-
si Vallavalitsuse (Erik Vest, Gun-
nar Kender, Alar Mik ja Ran-
dar Lohu) vahel, mõlemad 
võistkonnad kogusid 42 punk-
ti. Vaid ühe punkti kaugusele 
jäi võitjatest Muuga küla esin-
dus (Andrus ja Katrin Pihel, 
Juhan Perandi, Meelis Põld-
re). Esiviisikusse mahtusid 40 
punktiga veel Viimsi Haldus 
(Madis Saretok, Harry Lensen, 
August Kiisk ja Andrus Vil-
lemson) ning võistkond Meri 
(Indrek Tarto, Egon Siling ja 
Heiki Looman). Esiviisikule 
järgnesid Viimsi Raamatukogu, 
MLA Viimsi Lasteaiad ning Tä-
hekesed. 

Vabatahtlik mere-
pääste Rohuneemel 
MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing asutati amet-
likult aastal 2010, kuid merepäästetöid tehti 
juba neli aastat enne seda. 2015. aasta jaanuari 
seisuga on ühing kokku osalenud 152 merepääs-
teoperatsioonil. 

Teiste sarnaste ühingutega võrreldes on seda kordades 
rohkem, aga eks sõidutihe piirkond (Tallinna ja Muuga 
laht) nõuabki seda. Õnneks on kohalike algatusel mere-
äärsetes piirkondades loodud ka teisi vabatahtlikke mere-
päästeühinguid ja abi saamiseks pöördutakse ikka lähemal 
asuvate vabatahtlike poole. Selleks ongi merevalvekesku-
sele edastatud kõigi vabatahtlike andmed ja võimekus.

MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (EVM-
JP) andmetel kaasati vabatahtlikke ühinguid eelmisel aas-
tal 42 korral. Kokku on selle katusorganisatsiooni all 18 
vabatahtlikku merepäästeühingut. Lisaks on Päästeliidu 
liikmete peale kokku merepäästega tegelevaid komando-
sid 29.

Aastal 2014 oli Viimsi vabatahtlikul merepäästeühin-
gul 14 merepäästesündmust. See on kolmandik 18 ühingu 
mullu tehtud operatsioonist, kuhu kaasati vabatahtlikke 
merepäästeühinguid. Meie põhiline töö on olnud pigem 
varapääste (pukseerimine või tehniline abi), kuid iga-
aastaselt on tulnud ette ka inimelude päästmisi. Päris tih-
ti satuvad hätta meie põhjanaabrid, kes pole arvestanud 
muutuvate ilmastikuoludega või on teinud tehnilisi vale-
arvestusi navigeerimisel.

Lisaks sellele tegeleme ennetustegevusega. Rohunee-
me kaptenimajas oleme teinud veeohutusekoolitusi nii las-
tele kui ka täiskasvanuile. 

2014. aastal tehti veeohutusekoolitus 562 inimesele 
(253 täiskasvanule ja 309 lapsele).

40-minutiline koolitus sisaldab erinevate päästevestide 
ja päästevahendite tutvustust ja kasutamist, räägitakse ja 
praktiseeritakse abi kutsumist ja abi andmist. Tähtsal ko-
hal on appi minemise ohud ja viisid. Tihtipeale unustatak-
se abi andes enda ohutus. Samuti tutvustame võimalikke 
ohtusid vees, rannas, kaldal, paadis ja laeval.

Viimsi ühingul on 10 liiget, kes kõik on läbinud spet-
siaalse merepäästekoolituse. Põhiliselt on hooajal aktiiv-
selt kaasa löönud 5–6 vabatahtlikku. Koolitusi jagatakse 
kahte astmesse, koolituse läbijad saavad siis kas esimese 
või teise astme tunnistuse. Esimene aste lubab merepääs-
tetöödel osaleda, aga mitte iseseisvalt. Igal alusel, mis appi 
läheb, peab olema vähemalt üks inimene, kes on läbinud 
teise astme ehk meeskonnajuhikoolituse. Meil on II astme 
tunnistuse saanud kaheksa vabatahtlikku. Viimsi ühing 
eriti uusi liikmeid ei otsi, pigem pannakse rõhku kvalitee-
dile kui kvantiteedile. Samas, kui mõni viimsilane tunneb, 
et ta on just õige inimene vabatahtlikusse merepäästetöös-
se panustama, siis võib meiega alati ühendust võtta. Kind-
lasti ootame uutelt liikmetelt korralikku merekogemust ja 
hooajal valmisoleku võimalust. Enamasti oleme jõudnud 
sündmustele reageerida u 15 minuti jooksul, valmisoleku 
annab meile partneri tegevus merel ja saartel (watersport.
ee), kelle kaatreid ka kasutame.

Viimsi vabatahtliku merepäästeühingu tegemistest saate 
rohkem lugeda www.tallinnsar.ee. 

Elinor Kimmel
 MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing

1. Hiljuti löödi pall mängu Eesti jalgpalli meistrivõistlustel. Taas-
iseseisvunud Eestis selgitatakse meeste jalgpallis meistreid alates 
1992. aastast. Tänaseks on mängitud juba 22 hooaega ning regio-
naalpoliitikast siin rääkida ei saa. Kuna ka Nõmme Kalju on amet-
likult Tallinna sats, siis pealinna on meistritiitel jäänud koguni 20 
korral. Nimetage see linn, kuhu ainsana on meistrikarikas välja-
poole pealinna rännanud! 
2. Harva satuvad rahatähtedele väljamõeldud tegelaskujud. Ku-
püür, millel on kujutatud üks kirjanduskangelane, on täna käibel 
Rootsis. Sealse 20-kroonise ühelt küljelt leiame 1909. aastal Nobe-
li kirjanduspreemia võitnud Selma Lagerlöfi. Kes on see kirjandus-
kangelane, kelle leiame rahatähe teiselt küljelt? 
3. Küsitav 3/4 taktimõõdus itaalia tants on väidetavalt esimene paa-
ris tantsitud salongitants. Sama nime kannavad Ghanas jõgi ja järv. 
Sama nime all tunneb maailm ühte füüsikut ning Eestimaa 1899. 
aastal Tallinnas asutatud ja seni töötavat ettevõtet. Nimetage see! 
4. Eesti Rahvaluule Arhiivis on säilinud Pärnumaalt üle-eelmisest 
sajandist pärit regivärsiline kandletegemise laul. Kannel tehakse 
regivärsi kohaselt kolme kala luudest ja neiu juustest. Kandle põhi 
olla tehtud ………. lõualuust, kaas ………. kulmuluust ning pulgad 
………. hammastest. Nimetage need kolm kala, 2 õiget = 1 punkt! 
5. Kuidas nimetatakse paavsti peakatet – kas regaal, mitra, tiaara 
või hennin? 
6. See Eestiski levinud taim on väljapaistev oma suure P-vitamii-
ni ning joodi kontsentratsiooni poolest. Tasub kõrva taha panna, 
et selle taime marjad alandavad vererõhku, laiendavad veresoo-

ni ning tugevdavad nende seinu. Hea omadus on marjal see, et 
ka külmutades kaotavad need minimaalselt oma vitamiinidest. 
Ameeriklased kutsuvad marja ka chokeberryks.  Mis taim see on? 
7. See lind on huvitav oma kangekaelsuse pärast, nimelt ei taha ta 
kunagi õhku tõusta. Kui tekib hädaoht, siis ta lihtsalt jookseb jäli-
taja eest ära ja justkui narritades kostub tema prääksuv hääl tükk 
maad eemalt. Vanasti arvati isegi, et see lind käis soojal maal jalg-
si talvitumas. Üks kodumaine eksklusiivne käsitööõlu on saanud 
endale nime just selle linnu järgi. Mis lind? 
8. 1993. aastal müüdi Sotheby oksjonil ligi 69 000 naela eest üks 
õnnitlustelegramm. See kannab daatumit 12. aprill 1961, saatjaks 
toonane NLKP KK peasekretär Nikita Hruštšov. Kes oli telegrammi 
adressaat? 
9. Üks tähtsamaid retki “Kalevipojas“ on teekond maailma otsa. 
Esimene maa, mida nähti, oli Lapu rand ja sealt palgati ka teejuht – 
Lapu tark Varrak. Palgas lepiti kokku, kuid siis küsis Varrak lisa ning 
nõudis, et Kalevipoeg paneks palgas juurde selle, mis tal kodus 
seina küljes kütkeis on. Mida küsis Varrak lisaks? 
10. Võistlustants ehk tantsusport on spordiala, kus võisteldakse nn 
peotantsude tantsimises. Kümme tantsu jagunevad Ladina-Amee-
rika ja standardtantsudeks. Standardtantsud on Viini valss, tango, 
aeglane fokstrott, quickstep ning aeglane valss. Ladina-Ameerika 
tantsud on aga samba, tšatša, rumba, džaiv ja ………. Nimetage 
puuduolev tants! 

Kui olete piisavalt nuputanud, siis leiate enesekontrolliks õiged 
vastused üles lk 10.

Viimsi viktoriinisarja esimene 
mäng kulges tasavägiselt

Igas mängus esitatakse nel-
jaliikmelistele võistkondadele 
kolmkümmend küsimust, küm-
me neist on pildiküsimused. 
Iga küsimus annab maksimaal-
selt 2 punkti ning kokku on 
võimalik koguda 60 punkti.

Sarja üldvõitja selgitatak-

se välja viie vooru kokkuvõt-
tes, kus kõigi mängude õigete 
vastuste eest kogutud punktid 
liidetakse. Sarja teine etapp 
toimub 15. aprillil. 

Andres Kaarmann
viktoriini korraldaja

Kunstimaailma võimalus-
teküllust näitavad Viimsi 
lasteaedade kunstitööd, 
mis kaunistavad Viimsi 
Huvikeskuse seinu. 

Laste looming kajastab väga 
erinevaid teemasid ja näituselt 
said nii vaatajad kui ka loojad 
ise kaasa hästi helge meeleolu. 
Laste suust kostus rõõmsaid 
üllatuskilkeid, kui mõni oma 
ammu tehtud töö huvikeskuse 
näituselt ära tunti. 

Õpetajad valisid näituse 
jaoks välja huvitavamad tööd 

Väikeste kunstnike tööd huvikeskuses
igalt lapselt. See oli keerukas 
ülesanne, sest iga töö on ju eri-
line. Laste looming kajastas aas-
taaegu, oma perekonda ja ise-
gi president Toomas Hendrik 
Ilvest. Igal pildil on oma lugu, 
need jutustavad lastele tähtsa-
test sündmustest. Ka kasutatud 
materjalide ja tehnikate valik 
oli rikkalik. Kolm silmatorka-
vamat pildiraami said auhin-
naks Delicato väga maitsvad 
tordid, mahlad olid Prikelt. 

Viimsi Huvikeskuses saab 
näitust vaadata 16. aprillini.

Lea Mägi

Mõtlev inimene on väga ilus.

Vallavalitsuse meeskond jagab praegu esikohta Tammneeme külaga. Fotod Liina Rüütel

Pilte jätkub nii seintele kui stendidele. Fotod Lea Mägi Parimate sõprade portreed. 

VALIK VIKTORIINIKÜSIMUSI NUPUTAMISEKS VIIMSI TEATAJA LUGEJATELE
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22. märtsil sai 75-aasta-
seks Valgetähe V järguga 
tunnustatud roosikasva-
taja ja roositarkuse jagaja 
viimsilane Rein Joost. 

Viimsiga on Rein Joost seotud 
olnud alates 1970. aastast, kui 
temast sai Pirita näidissovhoo-
sis lillekasvatuse vanemagro-
noom. Rein tegeles peamiselt 
roosidega, tema abikaasa Kül-
like kasvatas gerberaid. Neil 
on kena kodu Liilia teel. 

Rein Joosti hinnangul võiks 
roosisorte, mida Eestis on ku-
nagi kasvatatud või mida kas-
vatatakse praegu, olla üle 2400. 
Ta ise on koduaias, Viimsi ku-
nagistes kasvuhoonetes, Põlt-
samaa Roosiaias jm elu jooksul 
kasvatanud rohkem kui 1000 
roosisorti. Kuigi mehel on roo-
side hulgas nii tohutult häid 
tuttavaid, ei arva ta üldse, et 
foto järgi oleks roosisorti lihtne 
määrata. Kuna kõiki häid roose 
ei jõuaks ühes jutus mainidagi, 
lepime enne Reinu sünnipäeva 
kohtudes kokku, et meenutame 
ilusast elu rooside keskel nii, et 
nimetame igast teadlikust elu-
kümnendist vaid mõnda sorti.

Roosade õitega `Hansa`
Rein Joost on pärit Põltsamaa 
külje alt Võhmanõmme külast. 
Enne Teist maailmasõda olid 
roosid maal koduaias väga eri-
lised. Reinu ema kasvatas viit 
ETK kohalikust aiandist saa-
dud sorti. Need olid ´Hansa´, 
`Konrad Ferdinand Mayer`, 
`Mister John Lang`, ´Doctor 
Eckner´ ja kõigile tuttav vara-
õitsev valgete täidisõitega mai-
roosi põõsas (ametlikult näär-
lehine kibuvits `Plena`). Kõige 
erilisem mälestus on Reinul 
`Hansast`. “Põltsamaa lähedal 
oli pärast sõda varulennuväli, 
lenduri pere elas meie naabru-
ses. Meie majal vahetati 1947. 
aasta septembris sindlikatust. 
Ema oli põllul tööl, koju appi 
kutsutud inimene tegi vana-
de sindlitega pliidi alla ägeda 
tule ja sädemed süütasid katu-
se. Lendur õnneks nägi seda, 
jooksis meile, lõhkus pöönin-
gult natuke katust ja kustutas 
tule märjaks tehtud kartulikot-
tidega ära. Enne pidi ta veel 
pööningule sisse murdma, sest 
seal olid kinni meie koerad – 
külas oli ühel loomal marutõve 
kahtlus. Olime kodu päästmise 
eest väga tänulikud. Tal oli mi-
nuealine tütar, mängisime koos. 
Lenduri ukrainlannast naine lasi 
meil ühel suvel `Hansa` õied 
kokku koguda ja keetis neist 
marmelaadi, see on minu esi-
mene mälestus roosimaiusest.”

Reinu vanem vend Heino 
õppis agronoomiat ja aiatar-
kust Jänedal, kodutalus oli tal 
hiljem üks Eesti esimesi rodo-
dendronikogusid. Reinu huvi  
aianduse vastu tekkiski ema ja 
venda aiatööde juures aidates. 
Oma aiandusõpinguid alustas 
ta Arknal, jätkas Sakus ja hil-
jem veel Räpinas. Arknalt ja 
1958. aastast on ka järgmine 

Jagamisrõõmu täis elu rooside keskel

ere roosimälestus. “Olin näi-
nud, kuidas vend silmastab. Pa-
nin siis ise juurevõsudele 12–
13 silma. Ja mitte ühtegi ei läi-
nud kasvama! Oma oskamatus 
ja teadmatus. Tolle aja ihal-
dusväärsemad sorid võisid olla 
`Gloria Dei´, ´Poulsen Pink`, 
`Orange Triumph`.“ 

Esimene rosaarium ja 
`Super Star`
Rein sattus praktikale Ferdinand 
Laaseri käe alla  Kurista roosi-
aeda ja sealt edasi tööle Tal-
linna kasvuhoone- ja lavama-
jandisse. Rocca al Mare kau-
banduskeskuse taga on suured 
kortermajad. Reinul oli seal 
1960ndate aastate lõpul köögi-
viljakasvatuse kõrval aga oma 
huviks kena rosaarium u 180 
sordiga. Pirita Lillekasvatuse 
Näidissovhoos oli Tallinna peal 
laiali, selle keskus kujundati 
Viimsi alevikku. Kummaline 
mõelda, aga Soosepa kandis 
olid mõnekümne aasta eest tul-
bipõllud nagu Hollandis. Rein 
alustas siin suvelillede ja alpi-
kannide kasvatusega, esimene 
roosikasvuhoone valmis 1973. 
aastal. “Eestis kasvatati hiilge-
ajal katmikalal roose kokku 
11 hektaril,” meenutab ta. “Too-
nased kuulsamad sordid olid 
`Super Star` ja `Baccara`, Soo-
mest tulid pookeoksana `Mer-
cedes` ja `Sonja`, 1980ndatel 
`Gabriela`, `Falmingo`, `Kardi-
nalil` oli ilus punane ja `Athe-
nal` valge õis, pruudikimpu-
desse sobis roosa servaga val-
ge `La Minuette`. Lillekasva-

tajatel läks maailm natuke va-
rem lahti, head suhted kujune-
sid soomlastega. Sorte hangiti 
NSV Liidu botaanikaaedadest, 
näiteks Kiievisse olid sõja ajal 
jõudnud mitme Saksa puukoo-
li sortiment. Uuemaid Prant-
suse sorte sai Läti, Ukraina ja  
Moldaavia kolleegidelt. Sordid, 
mis tootmisse ei sobinud, rän-
dasid koduaeda. Rein on algu-
sest saadik olnud üks eestve-
daja Eesti Roosiklubis, mille 
majandite spetsialistid asuta-
sid 1987. aastal. Sedasi tekki-
sid vahetusvõimalused Soome, 
Rootsi, Norra ja Taani roosi-
klubidega. 

Sovhoosis töötas Rein 25 
aastat ja muidugi on tal natuke 
kahju, et selle ajajärgu väär-
tustest on nüüdses Viimsis nii 
vähe alles. “Toona saime Leip-
zigi ja Moskva näitustelt me-
daleid. Leningradi müüsime 
ühel kevadega 100 000 mugul-
begoonia taime, tegime nelgi-
pistikuid. Meristeemlabori töö 
on ju ka näiteks tark ja tead-
mistemahukas tootmine, mida 
nüüd riiklikul tasemel taga igat-
setakse. See oli ja kadus nagu 
miraaž – 1990ndatel ei tasu-
nud vanamoodi katmikaiandus 
enam ära. Siin on ainult mõnes 
kasvuhoones alles natuke tai-
mede paljundust ja müüki.”

Põltsamaa Roosiaed 10 
Euroopa suurima seas
Roosikasvatuses said Joostid 
väga hästi hakkama ka eraet-
tevõtjaina. Reinu kodukandis 
osteti ära Lillevere aiandi kas-

vuhooned ja tootmise kõrvale 
rajati  Põltsamaa Roosiaed. Sin-
na koguti ajapikku üle 1000 roo-
sisordi. Selle näitajaga kuulub 
südaeesti üsna karmide talve-
dega leppima pidav roosiaed 
Euroopa 10 suurema hulka. Bal-
tikumis ei ole üheski aias sa-
masuurt roosikogu. 

Aeda hakati rajama 1995. 
aastal, pidulik avamine oli 1998. 
Viimsi koduaiast koliti sinna 
ümber 670 sorti. Ilusa täienduse 
said Rein ja Küllike Göteborgi 
roosiaiast, seal natuke roose 
hooldades võisid nad kaasa tuua 
nende sortide pookeoksi, mida 
Eestis veel polnud. “Sealt sai-
megi peamiselt oma pargiroo-
sid. Nemad näitavad oma ilus 
siis, kui on ruumi ja nii neid 
nõukogude aja väikestes kodu-
aedades polnudki,” meenutab 
Rein, kelle üks hobi on ka and-
mete kogumine Eestis vanasti 
levinud pargirooside kohta. 
“Vanad roosid on ju ajalooga 
isiksused! Põltsamaal oli roo-
siaiale maad ja sealne muld so-
bis hästi. Pakkusime selle aia 
kujundustööd mitmele maasti-
kuarhitektile, aga kellelgi pol-
nud siis asjast ettekujutust. Taht-
sime kohta, kus nautida, kui 
ilusad on roosid õhtul ja kui 
hästi nad lõhnavad hommi-
kul. Külastajatele avatud aed 
pidi ilus saama, suurest sordi-
numbrist tähtsamaks pidasime 
aga seda, et seal saaks uurida 
rooside kasvunõudeid, et os-
kaksime siis teistele soovitada 
ja levitada kõige talve- ja kül-
makindlamaid sorte.”

Läti ja Kanada sordid
Sõbrale kingitust valides eelis-
taks Rein pargiroosiistikut, sest 
vastupidavad pargiroosid lepi-
vad vähese hooldusega, nad ei 
vaja talvekatet, kuid õitsevad 
rikkalikult ja korduvalt ning ehi-
vad aedu aastakümneid. Küm-
ne aastaga saab neilt 10 korda 
rohkem õisi kui peenra- või 
polüantroosidelt. 1990ndad on-
gi Reinule pargirooside aeg. Tal-
le meeldivad näiteks Läti sor-
did `Ritauzma`, `Gauna` ja `Zil-
ga`, kaunis on `Hansaland`. 

Seejärel läksid moodi vanad 
inglise roosid ja Austini sordid. 
Rein kiidab nende lõhna, kuid 
leiab, et iluduste talvekindlus 
pole Eestis veel piisavalt kinni-
tust leidnud. Kindlama valiku-
na soovitab ta meile Soome ja 
Rootsi kaudu jõudnud Kanada 
pargiroose `Martin Frobisher`, 
`John Davies` jt. 

Põltsamaa Roosiaed ei kuu-
lu juba mitu aastat Joostidele, 
kuid seal käiakse igal aastal. 
Roosiaia mõju vaatab nüüd 
vastu paljudest koduaedadest. 
Rein Joost arvab, et see võtab 
oma 6–7 aastat, enne kui üks 
hea uus sort massiliselt koduae-
dadesse jõuab. Joostid on roose 
soovitanud ja paljundanud ka 
mitmete Eesti haljasalade jaoks 
ning eks needki kohad mõju-
tavad maitset: nende roose on 
Põltsamaa roosisaarel, Viljan-
dis, Kadriorus presidendi kant-
selei roosiaias, Jõhvis, Haapsa-
lu promenaadil jm.

Koduaias on perel mõned 
vanast ajast jäänud roosid, ka 
paljundamisest rendipinnal po-
le nad õnneks veel päriselt loo-
bunud. Mais, kui valik on kõi-
ge suurem, saab neilt näiteks 
osta `Nostalgie`, `Sypmathie`, 
`Lavagluti`, `Flammendanzi` is-
tikuid. Reinu öeldud “natuke 
paljundame” tähendab seda, et 
valikus on u 100 parimat sorti.

Uurin, mis on roosidega 
seoses Rein Joostile kõige roh-

kem rõõmu teinud. “Kõige roh-
kem rõõmustab, et olen saanud 
seda tööd teha, oma roosiar-
mastust jagada ja julgustada 
teisi roose kasvatama. Igasugu 
aegu on nähtud, kunagi ehk ar-
vasin, et oskan roosi kasvata-
da, nüüd tunnen: küll on ilmas 
palju asju, mida tuleks õppi-
da,” vastab ta muheledes. 

Häid nõuandeid on Rein 
Joost jaganud nii roosiklubis, 
kuhu kõik võivad liikmeks as-
tuda, kui ka paljudes artiklites. 
Roosisõbrad on ka ise huvi-
liste pundi kokku võtnud ja ta 
kellegi aeda kas tagasilõikuse, 
väetamise, haigustetõrje, sordi-
valiku või talveks katmise asjus 
nõu andma kutsunud. Viimsis 
on ilusaid aedu, noorema põl-
ve roosikasvatajaid Rein siin 
aga ei tunne. Kui on huvilisi, 
siis võiks Viimsiski mõne roo-
sipäeva korraldada. Rein Joos-
tiga saate ühendust telefonil 
5072 436 või e-posti aadressil 
reinjoost@gmail.com. Kõigile, 
kes rannas roose kasvatavad, 
soovitab ta väga hea väetise ja 
multšina adru. Sovhoos vedas 
seda Leppneemest tulbipõllule 
ja adruga kaeti puhkeajaks roo-
sid. “Adru on väga mineraaliri-
kas, selles on terve Menelejevi 
tabel! Et adru ei kuivaks, vaid 
hakkaks niiskuse mõjul lagune-
ma, kaevake see mulda või kat-
ke pealt õhukese mullakihiga,” 
soovitab Rein Joost.

Pehme talv tõotab ilusat roo-
siaastat. Põhja-Eestis polnud 
roosidel tänavu peale mulda-
mise talvekatet vajagi. Kuuse-
oksad võiksid Rein Joosti sõ-
nul veel natuke peenral olla, 
need lasevad ilusti õhku läbi. 
Enne krookuste õitsemist ei 
maksa roose lahti võtta. Keva-
ded on ju üllatusi täis, vist 2003. 
aastal tuli mai algul 10 cm 
lund ja oli 6 miinuskraadi, mis 
võtsid õiealgmed ära.  

Meeli Müüripeal

Vennaskond kuulutab kevadet 
filmilauludega
Kaunimate Aastate Vennaskonna šarmantsed härrasme-
hed alustavad oma 22. ühist loometegevusaastat kont-
serdiga “Kaunimad laulud kinolinalt”. See on neil juba 
kaheksas naistele ja kevadele pühendatud kontserdisari. 
Viimsi Huvikeskuses algab kontsert 8. aprillil kell 19. 

Vennaskonna liikmed sattusid paarikümne aasta eest Tar-
tus kokku tänu Kulno Süvalepa lauludele, mida ülikoolilinna 
teatriseltskondades ikka laulda armastati. Kui noormehed 
1993. aastal Vanemuise ovaalsaalis omaalgatusliku lauluka-
vaga publiku ette astusid, olid nii mõnelgi neist põlved pisut 
nõrgad ja närvipuna palgeil.

Hannes Kaljujärv, Andres Dvinjaninov, Jüri Lumiste, Toomas 
Lunge ja Indrek Kalda tunnevad end nüüd lauldes kui kalad 
vees. Vaba ja loominguline lavaline olek ning kauaaegsest 
koostegutsemisest kujunenud ansamblitunnetus ongi vennas-
konna üks trumpe. Soe energia kandub ka saali: kuigi ansam-
bel on algusest peale iseäranis naisterahvaste lemmik olnud, 
löövad ka härrad publiku seas peagi varbaga rütmi kaasa ja 
muigavad esinejate naljatluste üle.

Härrasmehed laval on justkui filmilinalt välja astunud ja ot-
se punasele vaibale suundumas. Smokingutes ja kikilipsudes 
džentelmenid juhatavad kuulaja läbi filmiajaloo tähtsündmus-
te, esitades kõigile tuttavaid laule nii Hollywoodi kui ka nõu-
kogude filmidest, loomulikult meenutatakse ka vennaskonna 
liikmete kuulsusrikkaid hetki suurel ekraanil. Enne kontserti 
saate osta ka Kaunimate Aastate Vennaskonna CD-plaate.

Palju õnne ja kõva tervist! Fotol on hetk Eesti Roosiklubi mullusest kokkutulekust, mille Rein Joost 
avas tervituskõnega. Foto Eesti Roosiklubi
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13. märtsi Viimsi Teatajas 
(lk 9) tutvustasime noor-
tevolikogu liiget Emil 
Orubit. Nüüd tutvustame 
aktiivset Karl Koosti, kes 
on noortevolikogu hari-
dus- ja noorsootöö komis-
joni esimees.

Kool, klass: Viimsi Kool 12. 
klass.

Minu huvideks ja hobi-
deks on kitarri- ja basskitarri 
mängimine, kickbox, poliitika, 
ettevõtlus, näitlemine, laulmi-
ne, programmeerimine, suht-
lemine.

Väljaspool kooli tegelen 
nii paljude asjadega kui vähegi 
jaksan ja veidike rohkem. Tu-
leb tõdeda, et väljaspool kooli 
olen vähem kui koolis. Seda 
sellepärast, et koolipäevad on 
pikad ning pärast tunde on ala-
ti mõni proov või koosolek, 
millest ma osa soovin võtta. Te-
gelen näitlemise, koorilaulu, ki-
tarrimängimise, kickboxi ja noor-
te poliitikaga ning muidugi vee-
dan aega sõprade ja perega. 

Kuna suurem osa minu ajast 
on tihedalt planeeritud, siis väär-
tustan väga neid hetki, kus saan 
sõpradega või perega koos ol-
la. Ühised õhtusöögid perega 
on kohustuslikud, välja arvatud 
korrad, kus päev natuke pike-
maks venib. 

Ma proovin kinni võtta 
kõikidest võimalustest, mis et-
te satuvad. Soovitan seda kõi-
gil teha, sest inimesed kipu-
vad ikka kahetsema neid asju, 
mida nad ei teinud, mitte neid, 
mida nad tegid. Olen veendu-
nud, et kui ükskõik kes tahab 
midagi saavutada, siis ta saab 
seda moel või teisel teha. Tar-
vis on vaid unistust ning siis 
seada selle unistuse täitumi-
seks eesmärgid. 

Noortevolikogus näen ma 
oma rolli tiimiliikmena. Minu 
ülesanne on planeerida ning lä-
bi viia haridus- ja noorsootöö 
komisjoni koosolekuid. Samu-

Noortevolikogu liige: 
Karl Koost

ti osalen vallavolikogu komis-
joni koosolekutel. 

Lisaks teeme tihedalt koos-
tööd teiste noortega seotud asu-
tustega, nagu näiteks Viimsi 
koolid ja noortekeskused. Mi-
nu ülesanne on olla kursis kõi-
gega, mis toimub hariduse ja 
noorsootöö vallas, ning koos-
töös komisjoni liikmetega esin-
dada noori nendes küsimustes. 

Noortevolikogusse sattu-
sin ma üsna juhuslikult. Juh-
tusin pealt kuulma, kuidas Ad-
hele Tuulas (noortevolikogu 
president) rääkis midagi noor-
tevolikogu koosolekust Kätlin 
Kruusele (noortevolikogu lii-
ge). Sotsiaalse inimesena läk-
sin ma muidugi Adhelega tut-
vust tegema, sest me polnud 
varem kohtunud. Üks asi viis 
teiseni ja Adhele kutsus mind 
noortevolikogusse. 

Panustan oma vaba aega 

noortevolikogu töösse seepä-
rast, et sain aru: viriseda asja-
de üle on jube lihtne, aga mi-
dagi teha on natuke keeruli-
sem. Tahtsin, et saaksin öelda 
tulevikus, et mina olen midagi 
teinud selle nimel, et asjad lä-
heksid paremaks. 

Milliseid kitsaskohti on 
vallas vaja arutada? Olles pi- 
gem kursis hariduse ja noor-
sootöö poolega leian ma, et 
tööd tuleb teha valla ning kooli 
noorsootöötajate vahelises dia-
loogis, et koostöö oleks suju-
vam ja tihedam. Kindlasti oleks 
tarvis arendada valla ühistrans-
pordi võrgustikku, et lapsed 
saaksid paremini kooli ja koju, 
trenni ja näiteringi jne. 

Mõtted ja ideed, mida soo-
vin läbi noortevolikogu aren-
dada. Soovin arendada aktiiv-
sete noorte tunnustamist. Mitte 
ainult heade õpitulemuste eest, 

aga ka teiste asjade eest. Minu 
silmis on vinge muusik või 
tubli näitleja vähemalt sama-
väärne viielise õpilasega, aga 
hetkel tunnustatakse vaid häid 
õppijaid. Neid peabki tunnus-
tama, aga teisi ei tohiks samuti 
ära unustada. 

Noortevolikogu on minu 
jaoks võimalus oma hääl kuul-
davaks teha ja tunda end tõe-
liselt võrdväärse Viimsi elani-
kuna.

Viimsi teeb nooruslikuks 
see, et meid, noori, on siin nii 
palju ja meil on midagi, millest 
paljud noored ainult unistada 
võivad. Selleks on omavalit-
suse toetus ja lugupidamine, 
mille üle ma olen väga tänu-
lik ja loodan, et ka tulevased 
noortevolikogulased hoiavad 
seda koostööd ning väärtusta-
vad seda. 

Viimsi Teataja

Noorsootöönädala raames juhtis Karl Koost 1. detsembril koduvalda. Foto Liina Rüütel

TEISED KARLIST
Alge Ilosaar, klassijuhataja: Karl on tõeliselt 
särav, intelligentne, ettevõtlik ja südamlik noor-
mees. Aastaid tagasi, kui määrasin esimesel koh-
tumisel klassiga ülesandeid, mida keegi enda 
kanda võtab, tõusis Karl püsti ja ütles, et ta võib 
võtta kõik need, mida teised teha ei taha. Nüüd

võin tõdeda, et aastate jooksul pole olnud üritust või projekti, mil-
les Karl poleks kaasa löönud. Olgu selleks siis ühine klassi ette-
võtmine, kooliüritus või Viimsi valla sünnipäeva korraldamine läbi 
õpilasfirma tegevuse. Karl on hea klassivend, kes abistab ja toetab 
klassikaaslasi, vajadusel lahendab meisterlikult konflikte ning mo-
tiveerib sütitavalt. 

Kadi Bruus, noorsoo- ja haridustöö koordinaa-
tor: Mina nägin Karli esmakordselt meie koos-
tööüritusi läbi viimas, õhtut juhtimas. Tihedam kok-
kupuude Karliga algas siis, kui ta ühines noorte 
aktiivgrupiga, kellest kujunes Viimsi Noortevoli-
kogu. Karl on noortevolikogu aseesimees ja ha-

hariduskomisjoni esimees. Noortevolikogu esindajana osaleb ta 
aktiivselt Viimsi vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni koos-
olekutel. Aktiivne osalemine tähendab tema puhul tõesti  seda, 
et ta toob noorte arvamuse ja mõtted kõikidel teemadel komis-
joni. Karl on väga põhjalik, tal on oma arvamus ning ta julgeb se-
da avaldada, ta tõstatab küsimusi ja mõtleb kaasa. Karli aktiivsus, 

sõbralikkus, väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus teevad temast 
särava, positiivse ja heatahtliku Viimsi noore, kes toob noorte mõt-
ted vallavalitsusse ning viib vallaametnike mõtted ja arvamused 
noorteni. Temaga on suur rõõm koostööd teha, sest asi tõesti toi-
mib ja säravad ideed liiguvad edasi.  

Jan Trei, vallavanem: Tutvusin Karliga 1. det-
sembril, kui andsin vallajuhtimise üle Viimsi Noor-
tevolikogule ning temast sai väga asjalik ja tä-
helepanelik vallavanem. Varasemalt on ta mulle 
meelde jäänud väga viisaka ja elegantse päeva-
juhina Viimsi Kooli aktustel. Meie ühine tööpäev

oli ülesseatud nii, et noor kolleeg näeks võimalikult mitmekülg-
selt vallaelu ja ameti väljakutseid. Samuti juhatas Karl sel päeval 
on esimese valitsuse istungit, kus noored võtsid vastu mitmeid 
väga asjalikke otsuseid vallaelu edendamiseks. Olen veendunud, 
et päev läks korda ning sain Karlilt palju häid ja värskeid mõtteid. 
Mulle väga meeldisid Karli mõttearendused kaasaegsest ja mood-
sast haridussüsteemist ning hea oli tajuda, kuidas tänapäeva noo-
red haridust mõtestavad. Veendusin, et tema näol on tegemist 
väga sõnaosava kolleegiga, tegin talle ettepaneku astuda valla-
rahva teenistusse vallavanema nõunikuna. Karl võttis mõtlemis-
aega, esialgu keskendub ta õpingutele, mis on mõistagi mõistlik 
tema vanuses. Olen veendunud, et Karl kannab kindlasti tulevikus 
vallavanema ameti välja.

Ajarändurid 
aastast 2255
Märtsi alguses veetsid kaksteist Viimsi Kooli 
8. klassi noort ja kolm õpetajat Helsingi eeslin-
nas Latokartanoni koolis viis väga tegusat päeva 
ja astusid üles ühisnäidendis. 

See oli elukestva õppe programmi rahastatud projekti Trea-
sureBooks viimane kohtumine, milles osalesid ka Taani 
Aabybro Efterskole ja Saksamaa Neu-Isenburgi Goethesc-
hule.

Kodus oli iga riik kirjutanud ühisnäidendile “Time tra-
vellers from 2255” (“Ajarändurid aastast 2255”) oma vaa-
tuse ning Soomes toodi näidend koos lavale. Lavastus jääd-
vustati ka filmile, seda näeb hiljem projekti koduleheküljelt 
treasurebooks2013.wordpress.com.

Viimsi noored demonstreerisid oma lavalist julgust 
ja meisterlikkust, samuti kiideti nende väga head inglise 
keele oskust ja loomulikku esitust. Sõprussuhteid sõlmiti 
nii näidendiproovis kui ka lauldes ja kitarri mängides või 
macarenat tantsides. Terve päev veedeti koos uute sõpra-
dega Heureka teaduskeskuses, seal nägime teadusteatris 
põnevaid katseid ja avastasime uhkes planetaariumkinos 
kosmosetehnoloogia võimalusi. 

Sellised kohtumised annavad suurepärase võimaluse 
praktiseerida võõrkeeli ja tunda rõõmu koostegemisest, 
põnevatest elamustest ja uutest sõpradest. Iga uus olukord 
õpetab märkama ja arvestama.

Liisi Leppik
Viimsi Kooli inglise keele õpetaja

TreasureBooks projekti kohtumisel osalenud. 
Foto Emily Bruus

Haabneeme Kool 
kuulutab välja konkursi klassiõpetaja, õppejuhi 
ja eripedagoogi leidmiseks. Ootame kandidaa-
dilt kvalifikatsioonile vastavat haridustaset, laste-
ga koos tegutsemise soovi ja rõõmu, otsustus- ja 
vastutusvõimet, kohusetundlikkust, head suhtle-
mis- ja koostööoskust, loomingulisust ja positiivset 
ellusuhtumist.

Kuulutame välja ka konkursi spordisaali admi-
nistraatori leidmiseks, kes hakkab koordineerima 
kooli võimla tööd. Ootame varasemat kokkupuu-
det spordiga, otsustus- ja vastutusvõimet, kohuse-
tunnet, head suhtlemis- ja koostööoskust, loomin-
gulisust ja positiivset ellusuhtumist. 

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate do-
kumentide koopiatega saata klassiõpetaja kon-
kursil hiljemalt 8. aprilliks ja spordisaali administ-
raatori konkursil hiljemalt 20. aprilliks aadressile 
Randvere tee 18, 74001 Haabneeme Harjumaa või 
e-postiga kool@haabneeme.edu.ee. Õpetaja asub 
tööle 17. augustil, administraator 1. septembril. 

Lisainfo telefonil 6028 960 või kaisa@haabneeme.
edu.ee.
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Sedasi soovis Lehte Jõe-
maa 14. märtsil Viimsi 
Tervisepäeva lõpetades. 
Kiitust on ju väärt kõik, 
kes ei arva, et arstide asi 
on meid tervena hoida.

Neile, kes tahavad tervemad 
püsimisega ise natuke vaeva 
näha, pakkusid Rannapere Sot-
siaalkeskuse ja Viimsi Päeva-
keskuse tervisesaadikud välja 
päevatäie elulisi ettekandeid 
ja võimaluse tugitaldade, ap-
teegikosmeetika, tugisukkade 
jpm ennetus- ja tervisetoodete 
müüjailt selgitusi küsida, lasta 
oma taldu diagnoosida, mõõta 
vererõhku jt näitajaid. 

Targast pilgust ei piisa
Päeva lõpus kiitis päevakes-
kuse juhataja Lehte Jõemaa 
Kristina Kamsi, sest tänu tema 
kontaktidele oli esinejate valik 
väga hea. Päeva ette valmista-
des sai ka pisut nalja: mitmed 
huvilised tahtsid end innukalt 
tervisepäevale kirja pannes te-
gelikult saada hoopis ITK sü-
damekeskuse juhataja dr Tiina 
Uuetoa vastuvõtuaega. Niisu-
gune superteenus – toome ni-
mekad tohtrid kõigile soovijai-
le koju ja ainult targast pilgust 
siis piisab, et ravi määrata – 
pole valla ega kellegi teise või-
muses. Kevadine hariv tervise-
päev on aga kavas kujundada 
Viimsi traditsiooniks.

Vallavanem Jan Trei soovis 
päeva avades kõigile head ter-
vist ja elukeskkonda. Selleks 
on vaja häid sõpru ja meelela-
hutust, vaimset rahulolu, ter-
vislikku toitu, natuke liiku-
mist… Ja iga mööduva aasta-
ga tuleb endal hakata natuke 
teadlikumalt elama. Viimsis on 
hea elukeskkonna nimel vaeva 
nähtud, siin on matkaradu, kerg-
liiklusteid ja häid koostööpart-
nereid erasektorist (Fertilitas, 
Tallinn Viimsi Spa jt), et pak-
kuda nii spordi-, lõõgastumis- 
kui ka ravivõimalusi. Neist või-
malustest ja tervispäevast soo-
vitas vallavanem kõigil maksi-
mumi võtta.

Loodetavasti on tohtrid 
nõus oma põhjalikest ettekan-
netest olulisema ise kokku võt-
ma, et Viimsi Teataja saaks 
nende soovitusi kevadsuvistes 
numbrites avaldada. Ettekan-
dega esinesid dr Kersti Kukk, 
dr Helen Lasn, dr Evo Kaha, dr 

Tiina Uuetoa, toitumisnõustaja 
Külli Holsting, Liivi Vestholm 
(Terviseabi OÜ) ja Hurmi Krikk 
(Babe). Järgnevalt toon välja 
ainult mõned teemad, mis puu-
dutavad väga paljude tervist.

Kord aastas vastuvõtule
Günekoloog-onkoloog dr Kers-
ti Kukk võttis maha asjatuid 
hirme (nt hormoonasendusravi 
ei ole vaja premenopausis kar-
ta), kuid rõhutas samas, et ema-
kakaelavähk avastatakse liiga 
hilja. Üle poolte patsientidest 
jõuab emakakaelavähiga arsti 
juurde siis, kui operatsiooniks 
on liiga hilja – see on arengu-
maa näitaja. Haigekassa ra-
hastab meil sõeluuringut – see 
oleks haiguse ennetamisel tõ-
hus abi, kui vähemalt 3/4 siht-
grupist selles osaleks. Meil osa-
leb aga ainult veerand naistest, 
kelle aastakäik on nii reklaami 
kui ka postiga koju tulnud isik-
liku kutsega uuringule palutud. 
Kõik ei tea ka, et kolm päeva 
enne proovi andmist ei tohi ela-
da suguelu, kasutada libesteid 
jms. Vaja oleks registrit, kus on 
andmed kõigi proovi andnud 
naiste kohta. Need, kes endast 
väga hoolivad, annavad proo-
ve tihti, paljud aga üldse mitte. 
Viis aastat on PAP-testi vaheks 
liiga pikk aeg ja vähioht ei kao 
menopausi jõudes. 

Günekoloogi juures peaks 
naine käima korra aastas. Ku-
na vastuvõtuaega alati kohe ei 
saa, ei tohiks seda enam sõe-
luuringuvõimalust tühja lasta. 
HPV infektsiooni vastu vakt-
sineerimine on meil uuem asi, 
sellega ei ole veel pikka koge-
must, rohkem on tutvustatud 
9–13-aastaste vaktsineerimist. 

Selles eas noortele, kes pole 
suguelu alustanud, piisab ka-
hest vaktsiinisüstist. Vaktsiinist 
on abi igas eas, siis tuleb teha 
kolm süsti. Selle vaktsiini eest 
tuleb Eestis endal maksta. Dr 
Kukk nentis, et kõige tublimad 
on nooremad naised, kes on ise 
kogenud ränka haigust ja taha-
vad oma lapsi sellest säästa. 
Oma tütred lasi doktor loomu-
likud vaktsineerida, sama on 
kavas lapselastega.   

Umbrohumürgi ja toi-
dutalumatuse seosed
Teraviljavalkude (levinuim on 
gluteenitalumatus e tsöliaakia) 
ja piimasuhkru e laktoosi talu-
matusest on viimastel aastatel 
nii palju räägitud, et võib imes-
tada, kuidas need hädad inimesi 
küll vanasti ei vaevanud. 

Toitumisnõustaja Külli Hols-
ting selgitas, et nii tsöliaakia kui 
ka laktoositalumatuse saab testi-
des kindlaks teha. Iga terve ini-
mese soolestiku mikrofloora on 
sama unikaalne kui sõrmejälg. 
Soolestiku bakterite koosseisu 
mõjutavad näiteks toitumine, 
stress, põetud haigused ja tarvi-
tatud ravimid. Seedetrakti düs-
bioos ehk järsk bakterikoosluse 
muutus on arenenud ühiskonda-
de nuhtlus. Kasulikke baktereid
jääb vähemaks, tasakaal kaob, 
organism ei suuda kõike vajalik-
ku omastada või väljutada ja ta-
lumatus koormab meie im-
muunsüsteemi. Tsöliaakia sümp-
tomiteks on näiteks iiveldus, 
kõhulahtisus, nahalööbed, vä-
simus, isegi depressioon, hai-
gusega kaasnevad mitmete toit-
ainete puudus, viljakusproblee-
mid, suurem kilpnäärme-, nee-
ruhaiguste ja vähi risk.

Ühe gluteenitalumatuse põh-
justajana on teadlased järjest 
kindlamalt välja toonud glüfo-
saadi mõju ja seda, kuidas see 
mõjutab valkude lagunemist. 

Glüfosaati olete võib-olla 
halba aimamata ka oma aias ka-
sutanud, sest see on üks tuntud 
umbrohutõrjevahendi Roundupi 
toimeaine. Glüfosaadi avastas ja 
patenteeris hiigelsuur USA ag-
rokeemia ja biotehnoloogiafir-
ma Monsanto juba 1970. aastal, 
herbitsiid Roundup tuli müügile 
1973. Meile jõudis see õnneks 
hiljem, kuid 1990ndatel rek-
laamiti Roundupi meilgi väga 
hea süsteemse umbrohutõrje-
vahendina, mis on inimesele ja 
keskkonnale täiesti ohutu ning 
laguneb mullas kiiresti ja jääki-
deta. Rondup on siiani maail-
ma müüduim agrokemikaal, 
kuigi teadlastel on Monsantoga 
vägikaigast vedades läbi ras-
kuste õnnestunud tõestada, et 
glüfosaat, tema laguproduktid ja 
herbitsiidi koostisesse kuuluvad 
abiained ei ole kaugeltki ohu-
tud. Need on mobiilsed, satuvad 
mullaosakeste poolt seotuna 
ringlusse, saastavad keskkonda 
ja ohustavad meie tervist. Kui 
see teema sügavuti huvitab, võt-
ke raamatukogust ajakirja Maa-
kodu 2010. aasta juulinumber ja 
lugege Eesti Maaülikooli teaduri 
Luule Metspalu artiklit “Roun-
dup ja tema ohtlikud lähisugu-
lased”. Ohutuid mürke ei ole 
olemas ja nendega ei tasu oma 
aias riskida. Hollandis näiteks 
keelati eelmisel aastal Roundupi 
kasutamine koduaedades.   

Teame, et retseptiravimeid 
ei saa võtta põhimõttel: tal ai-
tas, võtan ka. Ka arstide soovi-
tuste refereerimine on kahtlane 
töö, sest äkki läheb nii nagu 
telefonimängus – midagi sai 
kirja, aga kõige tähtsam koht 
jäi vahele. Las arstid kirjuta-
vad seepärast ise. Lõpetuseks 
üks hea ja ohutu soovitus Liivi 
Vestholmilt. Paljusid vaevavad 
jalakrambid, seda häda põh-
justab tihti magneesiumipuu-
dus. Võib võtta magneesiumi-
tablette, kuid palju kiiremini 
mõjuvad magneesiumisoolaga 
jalavannid või spreipudelist mag-
neesiumiga õli pritsimine jal-
gadele. 

Häid tervisenõuandeid saab 
juba järgmisel tervisepäeval!

Meeli Müüripeal

Spordis tulekul
KÄSIPALL. 26. märtsil kell 19.00 Viimsi Kooli võimlas Viim-
si/Tööriistamarket – SK Tapa. 

KORVPALL. 27. märtsil kell 19.30 Viimsi Kooli võimlas KK 
Viimsi vs Salva Rock I (U19 EMV). 28. märtsil kell 12.00 Viim-
si Kooli võimlas KK Viimsi vs KK Paulus (U16 EMV). 

Pikk pai kõigile, kes 
oma tervisest hoolivad!

Viimsi Kooli aatriumis tervisepäevaks üles seatud tervisetoodete 
valik oli väga mitmekesine. Foto Liina Rüütel

Saksamaale pühendatud hommikupoolikut jäid meenutama 
väikesed riigilipud. Foto Jaanika Sarv

VIIMSI TEATAJA LUGEJATE NUPUTAMISMÄNGU õIGED VASTUSED 
(Küsimusi vt lk 7) 1. Maardu (Levadia) 2. Nils Holgersson 3. Volta 
4. Lõhe, koha, haug 5. Tiaara 6. Aroonia 7. Rukkirääk 8. Juri Gagarin 
9. Vana Kalevi Tarkuseraamat 10. Pasadoobel. 

Kiirteemäng 
juhatas saksa 
keele juurde
Eelmisel nädalal pidid 130 Viimsi Kooli neljanda 
klassi õpilast otsustama, kas nad hakkavad teise 
võõrkeelena õppima saksa või vene keelt. Saksa 
keele ja kultuuriga aitas neil tutvust teha Goethe 
Instituudi interaktiivne Autobahni mäng.

Selle toreda ja hariva mänguga käib Goethe Instituut juba 
mitu aastat mööda koole. Viimsis oldi esimest korda. Igal 
aastal on siin aga vähemalt ühes ja mõnikord ka kahes 
viiendas klassis saksa keelt õppima hakatud ning viimsi-
kate tulemused saksa keele olümpiaadidel on väga head. 

Viimsi II kooliastme juht Mart Felding lootis mängu-
hommikut avades, et lõbus mäng teiste koolitunde ei sega ja 
et iga mängija saab selgeks vähemalt kümme saksakeelset 
sõna või ühe lause. Goethe Instituudi esindaja Helena Kaa-
sik tutvustas mängureegleid. Selgus, et umbes veerand las-
test on juba reisides Saksamaale sattunud. Nemad teadsid 
– autobahn on kiirtee, kus tohib sõita ükskõik kui kiiresti. 

Kiirteemängu 16 küsimust viisid võistkonnad 16 Sak-
samaa, Austria ja Šveitsi linna, mis olid paigutatud kooli 
saali, aatriumi ning ka teisele ja kolmandale korrusele. 
Ära kulus maakaardi kasutamise oskus – punkte andsid ka 
linnade vahel liikudes läbitud kilomeetrid. Igas linnas sai 
oma grupi välispassi templi, enne tuli võistkonnal aga vas-
tata silmaringi laiendavale küsimusele. Vastamisel oli kõi-
gil kasutada hariv abivahend. Kaardi, ellujäämissõnavara 
jm tarka leidis passistki. Selle tagakaanel soovib Chris-
tian Matthias Schlaga, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik 
Eestis, nii: “See Saksa-Eesti sõpruse pass on mängus väga 
oluline! Samas on see ka isiklik kutse Sinule: kutsun Sind 
meie keele ja inimestega tutvuma ning avastama põnevust 
täis Saksamaad. Iga võõrkeel on hea tuleviku jaoks ja sak-
sa keelt õppides valid sa keele, mida peaaegu 100 miljonit 
inimest Euroopa Liidus emakeelena räägib.”

Paljude lemmikülesanne ootas ees Hamburgis, kus tehti 
oma võistkonnast jalgpallifännide foto. Lahe oli muidugi 
Stuttgart, seal sai kinnisilmi puldist mänguautot juhtida, 
õige suuna võtmisel pidi aga aru saama kaaslaste saksa 
keeles antud korraldustest: gradeaus, links, rechts, zurück. 
Rostockis vaatas firmalogodega seinalt vastu küsimus, 
millised neist pole Saksamaaga seotud. München eeldas 
muusikatundmist: milliste bändide videod ei ole Saksa kee-
leruumist. Bonn tutvustas tuntud sakslasi ja kuulsaid leiuta-
jaid. Paljudel neist oli seos ka Eestiga:  Baer sündis ja tegi 
teadust Eestis, Wiedemann koostas eesti-saksa sõnaraama-
tu, Lena Meyer Landrut võitis 2010. aastal Eurovisiooni, 
kuid tema vanaisa oli Eesti päritolu. Frankfurdis tuli seifi 
muukida või arve ja tehete nimesid õppida, et kood välja 
arvutada. Kõige keerulisemaks pidasid neljandikud Nürn-
bergis põrandale pandud mõistatust: leia üles 20 sõna. Kui 
lahendus aga jooksma hakkas, siis selgus, et saksa ja eesti 
keel võivad lausa sarnased olla: auto, salat, tunnel, kino ja 
muster ongi ühte moodi, saksa kleid, lampe, bluse, polizei, 
medizin, april, pinsel ja tulpe on aga eesti sõnadele väga lä-
hedased. Kaks tundi sai kähku läbi. Kõige tublim võistkond 
teenis 59 teadmistepunkti ja 5350 rännukilomeetrit andsid 
veel 11 punkti juurde. Parimad said maiustusi ja kõigile jäi 
kiirteemängu meenutama väike Saksa lipp.

Viimsi Kooli saksa keele õpetaja Jaanika Sarv tõi lõ-
busat mängu vaadates välja veel hulga põhjuseid, miks 
tasub saksa keelt õppida. Näiteks oma süsteemilt, loogi-
kalt ja häälduspildilt ei ole see keel meile keeruline. Pal-
jud kirjanduse tippteosed on saksakeelsed. Saksamaa on 
ihaldatud elu-, õppimis- ja tööpaik. Ilma keeleta ei saa 
seal kõrgkoolis käia ega karjääri teha. Saksamaal on tore 
reisida, kuid see riik on tähtis ka messiturismi sihtkohana. 
Saksakeelsed internetileheküljed ja infoallikad on maail-
mas teisel positsioonil. Õppida ei ole kunagi hilja!

Meeli Müüripeal
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Visitviimsi.com 
toob Viimsi viimsi-
lastele lähemale
Viimsit tutvustavast uuest veebiportaalist leiate:

- Sündmuste kalendri, mis hoiab kursis siin toimuvate kul-
tuuri- ja spordiüritustega. Teater ja kontserdid, kino, näi-
tused, spordisündmused, põnevad teemapäevad ja harivad 
jutuõhtud. Viimsi elanikule on see hea võimalus kodukan-
dis pakutavaid elamusi nautida, külalisele hea võimalus 
Viimsisse sõiduks põhjus leida.

- Ülevaate Viimsi söögikohtadest. Viimsis on päris tore 
valik väga erinevaid söögikohti merevaatega gurmeeres-
toranidest meeleolukate pubide ja väikeste mõnusate koh-
vikuteni. Hoidke eripakkumistel silm peal! 

- Majutusvõimalused Viimsi külalistele. Kindlasti tasub 
ka kohalikul elanikul ette võtta paaripäevane reis Naissa-
rele või Pranglile. Meretagust elu ja saareromantikat ei pea 
viimsilane kaugelt otsima.

- Pakkumisi tervist kosutavateks spaaelamusteks, lõõ-
gastavateks protseduurideks, aga ka infot matka- ja metsa-
radade ehk looduslike spaade ja kontserdipaikade kohta. 
Head pakkumised leiad samanimelisest rubriigist! 

- Vaba aja veetmiseks ideid, erilisteks elamusteks ins-
piratsiooni. Meresafari saarele, reis vana postipaadiga hül-
geid vaatama, loodusretked Naissaare metsades, laupäe-
vahommikune turulkäik, väike seiklus seikluspargis või 
mõned kiiremad ringid kardirajal… Kodukant üllatab tõe-
poolest!

- Erinevaid võimalusi ürituste korraldamiseks. Olgu 
pulmad tulemas, lapse sünnipäev vaja pidada või mõni 
seminar korraldada – ka selle kohta leiad vajalikku infot 
Visitviimsi veebilehelt.

Veebilehte haldab SA Rannarahva Muuseum. Ootame 
ettevõtteid portaalis kaasa lööma ja oma teenuseid nii ko-
halikule elanikule kui ka turistile tutvustama. Info e-posti 
aadressil info@visitviimsi.com.

Rannarahva muuseum

15. aprillil toimub Viimsi vallavalitsuses Tam-
mepõllu detailplaneeringu eskiisi tutvustav 
koosolek.

Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu maa-
üksuse detailplaneeringu koostamise aluseks 
olnud planeeringuvisioonide ideekonkurss on 
edukalt lõppenud. Jaanuarikuu lõpul esitlesid 
vallarahvale oma visioone kokku kaheksa  arhi-
tekti või arhitektide töögruppi. 

Esitatud tööd olid kõikidele huvilistele vaa-
data Viimsi Kooli aatriumis, Viimsi vallavalitsuse 
II korruse fuajees ja ka valla veebilehel.

Valminud tööd olid väga eriilmelised, arhitek-
tide koolkonnad eristusid selgelt. Eesmärk oli 
luua u 11 ha suurusele maa-alale maksimaaselt 
tasakaalus ja ümbruskonnaga arvestav avalik 
ruum, kuhu lisaks riigigümnaasiumile võiks tule-
vikus rajada ka multifunktsionaalse spordihoone, 
valla arengukeskuse ja kaks ärihoonet kohalikele 
elanikele mõeldud teenuste pakkumiseks. 

Planeeringuala muudab terviklikuks u 5 ha 
suurune park, kus oleksid laste mänguväljak, 

Parimaks tunnistatud visioon nr 4. Foto Liina Rüütel

koerte mänguala ja vabaõhuürituste läbiviimi-
se koht.

Vallaelanikel, õpetajatel ja koolilastel oli või-
malik välja tuua oma eelistus – millise visiooni 
võiks planeeringu koostamisel aluseks võtta. 
Oma eelistuse avaldas 87 inimest. Ülekaalukalt 
(48% häältest) hinnati parimaks visioon nr 4, 
mille koostas arhitektide töögrupp koosseisus 
Timmo Lass, Ingrid Kaur, Martin Valicek (Tšehhi) 
ja Tomomi Hayashi (Jaapan). Teise koha väärili-
seks peeti grupi Oliver Alver ja Indrek Järve tööd 
(visioon nr 2), mis kogus 16% inimeste toetu-
se. Kohalikud elanike lemmiklahendus pälvis ka 
Viimsi vallavalitsuse üksmeelse heakskiidu.

Parimaks lahenduseks tunnistatud töö alusel 
on OÜ Optimal Projekt koostanud detailplanee-
ringu eskiisi, mille avalik tutvustus on Viimsi 
vallamaja II korruse saalis kolmapäeval, 15. ap-
rillil algusega kell 17. Kõik huvilised on oodatud 
kuulama ja kaasa mõtlema!

Erik Vest
maa- ja planeerimisameti juhataja

Tammepõllu detailplaneeringu eskiisi 
tutvustav koosolek
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Kuni 20. aprill
Veera Võsu maalide näitus
“Linnuriigi iludused” 
E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 31. märts
Raamatunäitused “Elagu Eesti 
kirjanikud!“ ja “Ohhoo! Lahe-
dad lastekrimkad!“
Randvere Raamatukogus

Kuni 31. märts
Raamatunäitused “Jah, ilma 
naisteta on kurb maailm“ ja 
“Hakkan ise lugema!“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. juuni
Näitus “Eduard Vilde 150“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Eduard 
Vilde 150“
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Kaido Ole isikunäitus “Jumalik 
valik“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 30. aprill
Evald Piirisilla näitus “Maalid 
läbi aastate...“ 
Viimsi Huvikeskuses

27. märts k 15
Lauamängude päev
Randvere Noortekeskuses

27. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Taavi Peterson & Peacemaker 
DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis

28. märts k 14 ja 18, 
30. märtsil k 16 ja 19
Muusika-aasta üritusena 
Richard Rodgersi muusikal 
“Helisev Muusika“
Viimsi Kooliteater ja Viimsi 
Muusikakooli orkester, dirigent 
Ott Kask
Lavastaja: Külli Talmar
Avatud on kohvik!
Sissepääs 1 € annetusena, 
kavaleht tasuta
Kohtade broneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 6028 943
Viimsi Koolis

28. märts k 18
Muusika-aasta üritusena 
kontsert “Per musica ad astra“
Mikk Langeproon (akordion, 
Eesti)
Robin Apparailly (viiul, 
Prantsusmaa)
Kavas: Bach, Scarlatti, Kayser, 
Jacobi, Tamulionis, Tubin jt
Tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

28. märts k 20                         
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Esineb Pop-Jazz Duo Anerkina 
Laulja Anna Curly ja pianist 
Erki-Andres Nuut
Kavas on aegumatu swing, 
jazz, blues, bossanova jpm
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

28. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Ikevald Rannap Trio & Andrus 
Kuzmin
Black Rose Pubis

29. märts k 11–14
Pipi pannkoogihommik koos 
Pipi nuku valmistamisega
Eelregistreerimine: loovus-
tuba@gmail.com või 
tel 5104 400, 5127 131 
Osalustasu 12 €
Viimsi Huvikeskuses

29. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. märts k 11
Palmipuudepüha jumalateenistus
Jutlus: Märt Vähi (Lootuse kü-
last)
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. märts k 14.30
Jumalateenistus  
EELK Randvere kirikus

31. märts k 15
Maskide töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 17
Lauamängude turniir
Viimsi Noortekeskuses

31. märts k 19.00–20.30
Vestlusõhtu Metsarahva 
mõtisklused

Elust väikesaarel pajatab Nais-
saare püsielanik Andrus Klooster
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi looduskeskus

1.–15. aprill 
Raamatunäitus “Meenutame 
Eino Baskinit“
Prangli Raamatukogus

1.–30. aprill
Raamatunäitused “Kriminaal-
tango öises tavernis, tumedad 
varjud, punane valgus! – 
Kriminaalne ilukirjandus” ja 
“Mudilase raamaturiiul 2014”
Viimsi Raamatukogus

1.–30. aprill
Raamatunäitus “Ajalugu raa-
matuis“, “2. aprill on rahvusva-
heline lasteraamatupäev. 
H. C. Anderseni lastekirjandus-
preemia laureaate“ ja “Nalja 
peab ka saama!“
Randvere Raamatukogus

1. aprill k 13
Naljakad humoreskid, kevade 
laulud!
Randvere Päevakeskuses

1. aprill k 18
Lihavõtete töötuba
Koos valmistame pühadekaarte, 
kaunistusi, võõpame mune ja 
valmistame munahoidikud
Hind 6 €
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com või tel 5104 400
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

2. aprill k 12
Kevadpüha tähistamine
Oksjon “Sulle – Mulle”
Lihavõttemunade näitus
Viimsi Päevakeskuses

2. aprill k 17
Lihavõttemunade kaunistamine
Viimsi Noortekeskuses

2. aprill k 18
Suure Neljapäeva jumalatee-
nistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. aprill k 18, 4. aprill k 14 ja 
18, 8. ja 10. aprill k 18
Richard Rodgersi muusikal 
“Helisev Muusika“
Viimsi Kooliteater ja Viimsi 
Muusikakooli orkester, dirigent 
Ott Kask
Lavastaja: Külli Talmar

Avatud on kohvik!
Sissepääs 1 € annetusena, 
kavaleht tasuta
Kohtade broneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 6028 943
Viimsi Koolis

2. aprill k 19 
Reisijuttude õhtu: Ivar Jüssi 
meresüstaga Gröönimaa jää-
mägede vahel
Broneerimine: 
anu@rannarahvamuuseum.ee
Sissepääs muuseumipiletiga 
(3 €)
Rannarahva muuseumis

2. aprill k 20
Suure Neljapäeva liturgiline 
jumalateenistus leivamurd-
misega
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. aprill k 11
Suure Reede jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
k 20
Suure Reede Tenebrae jumala-
teenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. aprill k 11
Suure Reede liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. aprill k 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga  
EELK Randvere kirikus

3. aprill k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Kolumbus Kris
Black Rose Pubis

4. aprill k 11
Lihavõtete töötuba
Valmistame pühadekaarte ja 
kaunistusi, võõpame mune ja 
teeme munahoidikuid
Hind 6 €
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com või tel 5104 400
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

4. aprill k 12–14
Lihavõtteteemaline perepäev 
Otsime, värvime ja koksime 
mune
Viimsi vabaõhumuuseumis

4. aprill k 18 (esietendus), 
7. ja 12. aprill k 19 
Viimsi Harrastusteater esitleb: 
koguperemuusikal “Metsas”
Pilet 5 €, perepilet 10 € müügil 
enne etenduse algust 
Lisainfo: www.huvikeskus.ee, 
tel 6028 838, 5059 043
Viimsi Huvikeskuses

4. aprill k 20
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga, solist Pirjo Levandi
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

4. aprill k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Emili
Black Rose Pubis

5. aprill k 7
Ülestõusmispüha – Viimsi 
koguduste ühine päikesetõusu 
jumalateenistus 
k 11 Ülestõusmispüha jumala-
teenistus leivamurdmisega
Viimsi Vabakoguduse kirikus

5. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumalateenis-
tus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. aprill k 13
Ülestõusmispüha jumalateenis-
tus armulauaga
Rohuneeme kabelis

5. aprill k 14.30
Ülestõusmispüha jumalateenistus  
EELK Randvere kirikus

5. aprill k 15
Muusikal “Robin Hood ja 
mehed sukkpükstes“
MTÜ Kungla lavastatud 
südamlik lugu
Pilet 5 €, müügil enne 
etenduse algust
Viimsi Huvikeskuses

5. aprill k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

6.–30. aprill
Raamatunäitus “Uued raamatud“
Prangli Raamatukogus
 
7. aprill k 17
Nalja viktoriin
Viimsi Noortekeskuses

7. aprill k 18.30
Terviseloeng “Sooleprobleemid 
ja nende leevendamine toitu-
mise ja taimeraviga“
Osalustasu 15 €
Registreerumine: info@toitumis-
tarkus.ee
Viimsi Huvikeskuses

8. aprill k 13.30
TRE meetodit tutvustav töötuba
TRE – stressi ja pinge vabasta-
mise harjutused 
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Osalejate registreerimine: 
sirendus@gmail.com
Osalustasu 18 €
Viimsi Huvikeskuse treening-
saalis

8. aprill k 19
Kaunimate Aastate Vennas-
konna kevadine filmimuusika-
kontsert “Kaunimad laulud 
kinolinalt“
Piletid müügil Piletilevi ja 
Piletimaailma müügipunktides
Viimsi Huvikeskuses

9. aprill k 18.30
Leivaküpsetamise õpituba
Registreerimine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

9. aprill k 15 
Discgolfi mängimine
Viimsi Noortekeskuse juures 
mänguplatsil (halva ilma 
korral sees)

9. aprill k 17
Loengusarja “Müstika või tege-
likkus?” 3. loeng
Lendavad taldrikud ja ufod 
– mis vahe neil on ja mis on 
nende tähendus?
Selgitavad ufoloogid Priit Rifk 
ja Igor Volke
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus

10. aprill k 18 ja 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Sulo
Black Rose Pubis

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

27. märts – 10. aprill     

Viimsi valla kultuurikalender
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

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

Aknad puhtaks ja maja särama!
• Era- ja äripindade koristus.
• Aknapesu nii seest kui väljast.
• Kolimisteenus.
• Väliterritooriumi korrashoid.
Küsi julgelt hinnapakkumist! 
Tel 5622 2911, e-post info@puhasaken.com

ERAKUULUTUSED

l Raamatupidamisteenus korteriühistutele ja 
firmadele. Pikaaegne kogemus ja soovitajad. Lisa-
info tel 5276 484 või revister.rmp@gmail.com.
l Kujundame aedu, istutame ja rohime, niidame 
muru, hooldame puid ja põõsaid. Võtke ühendust: 
tel 5622 2911 või info@puhasaken.com.
l Ilu- ja viljapuude, põõsaste ning hekkide püga-
mine: hooldus-, noorendus-, ilu- ja kujundlõikus. 
Töö juurde juhised jätkuhoolduseks, töötan üle 
Eesti. Kogemusi rohkem kui 15 aastat. Helista või 
saada meil, teen Su aia kenaks! Tel 5699 9884 või 
laur@puujuuksur.ee.
l Otse tootjalt kvaliteetne pellet 8 mm al 169 €, 
puitbrikett al 149 € ja turbabrikett 120 € alus, küt-
teklotsid al 1,7 € võrk 45 l. Kaminapuu al 2,2 € 
võrk. Vedu. Teave tel 5068 501.
l Kvaliteetne korstnapühkimisteenus ja akti väljas-
tus. Pottsepatööd: ehitus ja remont. Tel 5663 9398.
l Puitterrasside ehitus ja õlitamine. Tel 5192 0319.
l Lõhutud küttepuud: valge lepp 37, must lepp 40,
kask 45 €/ruum. Transport tasuta. Info: tel 5897 4834. 
Pakume ka liiva, mulda, killustikku, laudaväetist.
l Küsige eripakkumist Siberi lehisest voodrilaua 
profiilile UYL. Hinnad alates 10 €/m2+km. Lisaks 
pakkuda ka lehisest distantsliistu mõõtudega 
20x45 mm, hinnaga 0,45 €/jm+km. Teave myyk@
wellmax.ee või tel 5919 2469.
l Naine saab tööd tekstiili kokkupanija-triikijana 
Haabneemes. Töö ühes vahetuses, võimalik osalise 
tööajaga. Info tel 5204 914.
l Müüa maja all olev parkimiskoht, Tammepõllu 
teel. Parkimiskoha suurus on 12,5 m2, hind 5200 €. 
Lisainfo tel 5650 0363.
l Rõõmsameelne ja kohusetundlik lapsehoidja (26) 
pakub abi alates aprilli lõpust. Soovin leida tööd 
täiskohaga ja pikemaks ajaks, aga kõik on läbirää-
gitav. Kogemusi on nii väikestega (alla aasta) kui 
ka lasteaiaealiste lastega. Teave neiuj@hot.ee.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: ka-
tused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, 
terrassid, palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse! 
Tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com. 
l Viimsi Ehituskaup otsib laomeest, kasuks tulevad 
töökogemus ja autojuhiload (C-kat). Kauplus asub 
Viimsis, Tulbiaia tee 4. Teave tel 5749 4429.
l Valmistan kalavõrke. Tel 5675 2984.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda 
võib kõike. Teave martin.autoost@gmail.con või 
tel 5580 166, Martin.
l Kevadisi koristustöid toetab Prügivedu.ee. Kõik 
teenused -10%. Helista 6723 000 või vaata 
www.prügivedu.ee.
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
l Veoteenused kaubikuga Peugeot Boxer 2014 
(1,5t), info@transify.ee või tel 5691 1990.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame 
terrasse. Telli  kõik ehituspuussepa- ja maalritööd 
meilt! Tel 5695 0175.
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Info tel 5216 037 ja 
5230 607.
l Puude lõikus. Hooldame, noorendame ja kujun-
dame Teie viljapuuaia. Tel 5089 294. 
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis. Soovi 
korral okste äravedu. Aiandusagronoom Jaak Tom-
son, tel 5556 3639.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, 
kasvumuld, graniitkillustik koos transpordiga hea 
manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 
6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632, 
mullavedu@hot.ee.
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 teenu-
sed, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väl-
jastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
 l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5827 9084, 
Laur.
l Tasuta äravedu: kasutuskõlblik mööbel, koduteh-
nika, nõud, riided, raamatud jm. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Tänava-, muna- ja paekivide paigaldus ja müük, 
aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Tee-
me freesasfaldist teid ja platse ja parandame asfal-
diauke. Oodatud on nii suured kui ka väikesed tööd. 
12-aastane kogemus. 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 Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastus-
töid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648 7738.
l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga 
koju. Nii saate maksimaalse lõõgastava toime. 
Klassikaline-, spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punkt-
massaaž. Kombineerin eri tehnikaid ja võtteid. Li-
saks võimalik nautida REIKI-energia tervendavat 
mõju ja keha hellitavat šokolaadimassaaži. Hind 
alates 22 €. Tellimine reedu48@hotmail.com või 
tel 5092 550.
l Värskenda oma elamist! Ükski töö pole liiga väike. 
Kõik siseremonditööd 15-aastase töökogemusega 
meistrilt. Hinnad on mõistlikud ja vastavalt kokku-
leppele. Vajadusel küsi ka soovitajaid. Info binbiz-
niz@gmail.com või tel 5858 7227, Marko.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodu-
masinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad, 
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise 
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550 
5017.
l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad. Tel 
5220 321.
l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
l Santehnilised väli- ja sisetööd (veemõõdusõlme-
de montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. 
Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. Liiva, 
killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja transpor-
diteenused. Tel 5850 4300.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi 
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad 
hinnad. Tel 5626 385.
l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhas-
tusainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@
smart-furniture.eu.
l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 1041.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbri-
kett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.
l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista jul-
gelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik. 
Garantii! Tel 53468228, snellson.madis@gmail.com.  
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, 
müüte maja või korterit, siis helistage tel 5399 6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus, kõrg-
haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruumi 
pikkus 2,5 m, laius 1,7 m, kõrgus 1,4 m. Kasti mõõt 
2 x 3,9 m. Tel 5092 936.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helis-
ta julgelt ja leiame lahenduse!
l Küttepuud: kuiv kask 40 l võrkkotis, kuiv lepp 40 l 
võrkkotis, toores kask, toores lepp, toores sanglepp. 
Märtsis toorele puidule soodushinnad. Täpsem info 
ja tellimine: www.BBQPuit.ee, tel 5120 593.
l Ostan kasutatud mesitarusid ja muud mesindus-
varustust. Tel 5020 502, ere.jurgenson@gmail.com.
l Kaevetööd väikese kopaga, ehitus- ja mööbli-
probleemid. Tel 5202 915.
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ÜLIKOOLI APTEEK VIIMSIS
nüüd avatud iga päev k 10–19 Viimsi Kaubanduskeskuses!

Pakume laias valikus:
• retseptiravimeid;
• käsimüügiravimeid;
• veterinaarravimeid;
• apteegikosmeetikat;
• ortoose, taldu ja jalanõusid.

Me hoolime sinust ka homme!
Aadress: Randvere tee 6, Viimsi
Tel: 6000 495
E-post: viimsi@ya.ee
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Viimsi  Maxima X kauplus 
pakub tööd:

           

- PEAKASSAPIDAJATELE 
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETTITEENINDAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE  
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: 602 3147
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