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Külas sõpruslinnas Ramat Yishay’s >> loe lk 5

Skulptor Aime Kuulbusch 
puudutab aega. Loe lk 14

Viimsi kauneimad kodud 
Tiraaz 9970

Konkurss “Viimsi kaunis 
kodu 2016“ on jõudnud 
lõpusirgele ja 3. novembril 
tehti Harmoonikumis tea-
tavaks need, kelle kodud 
seekord konkursi komisjoni 
tunnustuse pälvisid. 

Millegi kauni ja meeldiva, suvise 
ja elujõulise meenutamine toob 
troostitusse sügisesse suve soojust 
ja sumedust. Meenutamine on oma-
moodi unistamine ja unistamine on 
teraapiline, tervist kosutav tegevus.

Igal sügisel me meenutame meie 
kauneid Viimsi aedu. Meenutame, 
jagame muljeid ja tunnustame ilu 
loojaid. Viimsi kasvab ja paiguti 
on puberteedieas noorukist saamas 
sulnis iludus. Ainult tänu siin ela-
vatele inimestele on selline meta-
morfoos võimalik.

See aasta oli eriline, sest koos 
igal aastal kaunimaks muutuvate 
koduaedadega on märkimisväär-
selt muutunud ka meie avalik ruum. 
See võib olla ka kaunite kodude 
mõju avalikkusele ja vallavalitsus 

on hakanud üha enam täiustuva 
elukeskkonna esteetilisusse panus-
tama.

Ilu toomine keskkonda
Iga aiaomanik teab, millist hoolt 
nõuab õitsev ja korras aed. See on 
pidev side, käe pulsil hoidmine, 
vererõhu jälgimine ja valmisolek 
kõike vajalikku koheselt pakkuda. 
See on hingeline side, mida nime-
tatakse “rohelisteks sõrmedeks”. 
Meie vallal on nüüd “rohelised sõr-
med” tubli aedniku Mariliis Jor-
dani näol. Kui Miiduranna poolt 
Viimsisse sisse tulla, hakkab silma 
korrastatud ringteeala, nii Viimsi 
kui Haabneeme suunas saadab möö-
dujat lillede spaleer. Sellisse kesk-
konda jõudmine loob turvatunnet, 
toob rahu südamesse ja vähendab 
ehk ka üha levivat liiklusraevu. Ilu 
on kaitsetu, nii kaitsetu, et seda 
püütakse alateadlikult hoida. 

Ilus maastik on meie ühine väär-
tus, kaasomand – “vaade” kuulub 
kõigile. Nii vaade naabri aeda kui 
tänavale ja parki. Viimsi Laidoneri 

mõisaparki võib hakata kutsuma 
Viimsi pärliks – Oliver Liideman-
ni ja Alar Miku juhtimisel uuesti 
särama löödud vanaks ja väärikaks 
pärliks. Ehk saab seal peagi tun-
da endiste ülevate aegade hõngu, 
näha jalutamas õnnelikke inimesi, 
tunda nende rõõmu ja rahulolu. 
Pikniku- ja pargikultuuri taaselus-
tamist alustati juba 20. augustil  
uuenenud mõisapargis isamaalise 
piknikupäevaga. Uuenenud korras-
tatud pargiruum on sellise ettevõt-
mise oluline osa. Loodame, et idül-
liline miljöö kutsub ka edaspidi üha 
enam viimsilasi väärikalt ja kosu-
tavalt puhkama – värskes õhus ja-
lutades, piknikku pidades, tervi-
sesporti tehes.

Viimsi kaunid kodud
Viimsi kauni kodu nominente on 
esitanud nii valla juhid, ametnikud 
kui ka kodanikud. Igal aastal üha 
uusi iludusi. Nende hindamiskri-
teeriumid on küll kokku lepitud, 
kuid iga aed üllatab oma eripära-
ga, mingi ainulaadse auraga, mida 
ei ole sageli võimalik seada pinge-
ritta. Seinaplaadi “Viimsi kaunis 
kodu“ saavad kodud, mis avalda-
vad muljet oma täiuslikkusega. 
Premeeritakse aga kõiki väärilisi, 
ka neid, kellel veel arenguruumi 
tundub olevat. Sest hool ja armas-
tus oma maalapi vastu on tunnus-
tamist väärt.

Ene Lill
Viimsi kauni kodu komisjoni liige

Meresihi tee 18, Kelvingi küla.

KonKursI “VIIMsI KAunIs Kodu 2016“ tunnustAtud AIAd 
n Aiaotsa põik 1, Randvere küla, Malle ja Vaabo Annus
n Lasketiiru põik 6, Muuga küla, Jekaterina Kuznetsova
n Suur-Kaare tee 8, Pärnamäe küla, Nadežda ja Edmundas Radvilavicius
n Kalmistu tee 1 a, Rohuneeme küla, Aino Rang
n Meresihi tee 18, Kelvingi küla, Irina ja Sergei Utenko

Aiaotsa põik 1, randvere küla.suur-Kaare tee 8, Pärnamäe küla.

Lasketiiru põik 6, Muuga küla. Fotod Kristjan rosinKalmistu tee 1 a, rohuneeme küla.

Happy Jazz Festival 
1.–5. novembrini toimub Viimsis Happy-
Jazz Festival.

reede 04.11
n Viimsi mõisa tõllakuuris (Mõisa tee 2) 
toimub kell 17 Sofia Rubina kontsert. Soo-
duspilet 15 €, täispilet 17 €, müügil Pileti-
levis ja kohapeal.

n Viimsi Kooli saalis (Randvere tee 8) toi-
mub kaks kontserti. Kell 13 Viimsi Muusi-
kakooli Jazz Band “Jazz Standards First vol. 
2”. Kontsert on tasuta! Kell 19 “Hold Tight” 
– Tribute To Andrews Sisters. Swing’n’Joy 
Orchestra, Kelli Uustani, Triin Lutsoja, Eve-
lin Veermets. Külalisena Margus Jürisson, 
lavastaja-koreograaf Kristin Pukka. Soodus-
pilet 18 €, täispilet 20 €, müügil Piletilevis 
ja kohapeal. 

n Black Rose Pubis alustab kell 21 “A Tribu-
te To Past Pops” Lasse Hirvi Trio. Pilet 5 €, 
müügil kohapeal. Kell 22.30 toimub Jam 
sessioon.

Laupäev 05.11 
n Viimsi mõisa tõllakuuris toimub kell 17 
kontsert “James Werts sings Sinatra”, kus 
esinevad James Werts & sõbrad. Soodus-
pilet 15 €, täispilet 17 €, müügil Piletilevis 
ja kohapeal.

n Viimsi Kooli saalis toimub kell 19 Andrea 
Motis & Joan Chamorro Group kontsert. 
Sooduspilet 22 €, täispilet 25 €, müügil Pi-
letilevis ja kohapeal. 

n Black Rose Pubis alustab kell 21 “Don’t 
Miss A Beat!” Tiit Kalluste Jump Band feat. 
Raimonds Macats. Pilet 5 €, müügil koha-
peal. Kell 22.30 toimub Jam sessioon. 

Lisainfo: happyjazz.ee. 

MtÜ Apones

Prangli saare 
üldkoosolek
7. novembril algusega kell 11 toimub 
Prangli rahvamajas saare üldkoosolek.

Päevakorras: 1. saarevanema tegevus-
aruanne; 2. Kelnase sadama arendus/Saarte 
Liinidele üleandmine, bensiinijaama jms tee-
nuste arendamine; 3. ühisrahastu kasuta-
mine (kõik ettepanekud oodatud); 4. prü-
givedu, sh klaasikonteiner jms; 5. Lääne-
otsa tee remont/valgustus; 6. saare tur-
valisus; 7. projekt “Noored pered saarele“; 
8. jooksvad küsimused.

Saare üldkoosolekul osalevad abivalla-
vanem Margus Kruusmägi ja Igor Ligema.

terje Lilleoks
saarevanem

Leppneeme külaseltsi 
üldkoosolek
Korraline koosolek toimub 5. novemb-
ril kell 12.00 Leppneeme vanas sama-
hoones.

Päevakorras: 1. juhatuse aruanne; 2. aru-
ande arutelu; 3. arutelu külaseltsi uutest 
eesmärkidest; 4. uue juhatuse valimine; 5. 
jooksvate küsimuste lahendamine.

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

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, e-mail: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 18. novembril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

HInGEdEAEG

Kogu inimese eksistentsi aja küllap on ini-
mest olnud saatmas küsimus: mida tegelikult 
ihkab mu hing. Sest nagu tänapäevane aru-
saamine inimhingest meile näitab, siis selgust 
selles ei ole senimaani.

Aga siiski võime olla kindlad ja veen-
dunud selles, et igas inimeses on hing, kelle 
läbi me oleme just need, kes me oleme – ole-
me jumalanäolised inimesed. Ja kuigi ka sel-
le jumalanäolisuse osas on palju kahtlejaid, 
siis hinge olemasolus kahtlejaid on palju 
vähem, sest mis ikka kahelda enese eluväe 
olemasolus.

Hingedeaeg novembrikuu alguses või 
kristlikus kirikus lausa igaviku pühapäevani, 
mis sõltuvalt aastast on ikka selle kuu lõpu-
poole, on aeg, kus väga paljus mõtleme nei-
le, kes on meiega olnud, kes on käinud oma 
teed enne meid, kuid kes on läinud siit mai-
susest taevastele teedele. Nii käime kalmis-
tutel küünlaid süütamas ja koduski paneme 
vahel aknale küünla justkui märgina, et nad 
teaksid, et meil on kõik hästi.

Hing meis on killukene igavikku, mis on 
tulnud, et kanda meid läbi siinsest elust. Ja 
kui saabub surmatund, siis rändab hing edasi 
taevastele radadele – neile, kus ta enne siia-
tulekutki käis, sest tema töö siin on tehtud, ja 
ta võib rahus minna.

Kui pöörduda tagasi alguses tõstatatud 
küsimuse juurde, siis küllap eelkõige rahu on-
gi see, mida üks inimhing kõige enam ihkab. 
Loomulikult ka rõõmust ja armastusest osa-
saamist, kuid rahu on kõige aluseks. Ja rahu 
on Jumala and, mida võivad kogeda vaid 
inimhinged, kes on ühenduses Temaga, oma 
Looja ja elu andjaga.

Vahel aga juhtub nii, et mõne hinge jaoks 
saabub aeg siit minna vägagi varakult, mai-

ses mõistes vahest ehk enne, kui tegelik elu 
sai alata, kuid selleski on kõige määrajaks 
Looja, kes annab elu ja ka võtab selle, kui 
õige aeg on käes. Inimlastel ei jäägi seejuu-
res üle muud, kui leppida paratamatusega. 
Loomulikult tekitab see valu ja kurbust, kuid 
tegelikkuses ka ikka tänulikkust ja rõõmu, et 
neil hingedel on olnud oma koht ja aeg siin 
ilmas, kus on nad jätnud häid mälestusi pal-
judele.

Nii ei tea ükski inimeses olev hing ette 
seda, millal tuleb minna. Seepärast on väga 
oluline elada siin ilmas nii, et rahu oleks 
meie hinges ja kui tõesti saabub aeg siit min-
na, et me ei peaks kahetsema ühtki tegemata 
jäänud head tegu või sootuks tehtud kurja, 
sest kuri rebib meid eemale rahust, kuid hea 
kannab hinge sellele lähemale. Nii õpetabki 
Jeesus, et kuri tuleb võita heaga ja paluda 
oma vaenlaste eest, et nemadki võiks rahu 
leida.

Rahu toob inimese hinge valguse, mida 
võiks vast nimetada ka taevalikuks, sest see 
on midagi palju enamat kui füüsiline val-
gus, mida me oma silmadega näeme. See on 
tundmine, et Looja on meiega, et Tema ula-
tab meile käe, kui meil raske on, ja kannab 
meid, kui me vaid Teda usaldame.

Me vast ei saagi teada, kes meie hing te-
gelikult on enne, kui oleme läinud siit mai-
susest. Kuid siin saame siiski püüelda enama 
rahu ja hea poole, et kui saabub aeg minna, 
siis oleksime selleks valmis ning meistki 
jääks head mälestused neile, kes veel jäävad 
siia rändama.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku koguduse

vaimulik
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Inimhinge ränd

Inimhinge ränd. Foto Mikk Leedjärv

In memoriam 
Viimsi koolipere leinab meie hulgast ootamatult lahkunud abituriente Karl-Martin 
Püssat, Riko Kaspar Madissoni ja Marti Himbekit. Kõik nad on õppinud Viimsi koolis 
alates 1. klassist, gümnaasiumiastmes valisid nad kõik õpinguteks majandus-sotsiaa-
lsuuna. Kooli 34. lend on kaotanud noored, kes on olnud head kaaslased meie kooli-
töödes ja asendamatud sõbrad vaba aja veetmisel. 

Karl-Martin Püssa (25.05.1998 – 25.10.2016)
Sihikindla ja tahtejõulise inimesena pidas Karl-Martin oluliseks oma silmaringi avar-
damist ning hariduse omandamist. Tema hobide hulka kuulus suvel kardiga ja talvel 
lumelauaga sõitmine ning jõusaalis käimine. Karl-Martini jaoks olid olulised ka sõb-
rad, kellega talle meeldis koos aega veeta. 

Karl-Martin jääb oma lennukaaslastele meelde väga abivalmis ja hea südamega 
noormehena, kes ei öelnud kunagi ära, kui kellelgi abi vaja oli, ning aitas kõiki meel-
sasti. Ta oli mitmekülgsete huvidega noormees, kellega võis rääkida kõigest. Ta ei 
pidanud paljuks leida aega ka selleks, et kuulata ära kaaslast, ning oskas märgata 
inimest, kes vajas julgustust ja toetust ning söandas seda ka pakkuda. 

Karl-Martin oli rõõmus ja hea huumorisoonega klassivend, kes suutis oma üt-
lemistega terve klassi ja ka õpetajad muigama panna – kogu tema olemusest õhkus 
rõõmu ja nalja.

Karl-Martini süda oli õigel kohal: ta ei vaadanud kellelegi viltu ega öelnud halba 
sõna. Kui ta midagi ette võttis, siis suurelt ja armastusega. Ta õpetas võtma kõike 
heaga ja lihtsalt, olles ise alati üdini positiivne. 

riko Kaspar Madisson  (09.11.1997 – 25.10.2016) 
Tasakaalukas ja eesmärkide saavutamisele suunatud Riko Kaspar väärtustas enda 
arendamist erinevates valdkondades. Tema huvialade hulka kuulusid filmindus, info-
tehnoloogiaga seonduv ning kardisõit.

Klassikaaslased meenutavad Riko Kasparit vaikse, tagasihoidliku ja sõbraliku 
noormehena, kes oskas sageli oma humoorikate kommentaaridega kogu klassi naer-
ma ajada. Talle oli iseloomulik vastutulelikkus – ta oli nagu vend, kes pakkus ise abi 
ja aitas alati vajadusel kaaslasi. Arenenud õiglustunne pani teda ütlema õiges kohas 
õigel ajal õigeid asju. Klassikaaslaste jaoks oli ta hea kuulaja, aga ka huvitav vestlus-
kaaslane, kes huvitus sellest, mis toimus maailmas.

Riko Kasparil olid suurepärased teadmised matemaatikast ning ta teadis alati vas-
tust mõnele ülesandele või siis vähemalt ideid, kuidas vastuseni jõuda. Tihti aitas 
ta klassikaaslastel lahendada koduseid ülesandeid, abistades abivajajaid arusaadavate 
selgituste ja juhistega. Klassikaaslaste meenutustesse jääb ta ka hea joonistajana, suu-
repäraste video monteerimise oskuste ning kõige arvutiga seonduva poolest. 

Riko Kaspar jääb klassikaaslaste mälestustesse inimesena, kelle ees oli maailm 
valla. Võis juhtuda, et vahel oli ta täiesti kadunud ja tegi imesid arvutis. Kuid kui ta 
jälle välja ilmus, siis elas täiel rinnal. 

Marti Himbek (03.04.1998 – 25.10.2016) 
Sihtide saavutamisele suunatud Marti pidas oluliseks enda arendamist erinevatel ala-
del. Nii kuulus tema huvialade hulka ajalugu, kuid selle kõrval jõudis ta tegeleda ka 
karate ja kardisõiduga.

Klassikaaslased meenutavad Martit positiivse, optimistliku ja heatahtliku õpilase-
na, kes aitas alati abivajajat, ükskõik kui hästi või halvasti ta teda tundis ning ükskõik 
kui ebameeldiv midagi tema jaoks oli. Ei olnud vist hetkegi, kui tema nägu ei oleks 
olnud naerul ning kui midagi läkski teisiti, kui alguses oli mõeldud, siis ütles ta alati: 
“Ah, pole hullu!” või “No ja mis siis?”

Marti oli alati täis energiat, suutes olla tema ise ja hoolimata sellest, mida ütlevad 
teised. Ta laulis, tantsis, ja, mis peamine – ta tõesti elas. Tema seltskonnas ei olnud 
kunagi igav, sest ta suutis iga situatsiooni muuta lõbusaks ja naljakaks. Temast õhkus 
rõõmu ja vabadust ning ta suutis kõiki teisi nakatada selle positiivsusega, mis tema 
sees oli.

Marti oskus rääkida kaasa ükskõik millisel teemal tegi temast ääretult erilise ini-
mese ning võib esile tuua kolm teemat, mille puhul sai alati tema poole pöörduda: 
ajalugu, tehnika ja muusika.

Marti oli meie jaoks alati olemas ja meile toeks ning jääb alatiseks meelde kui 
päike, kes oma särava ja positiivse isiksusega klassikaaslaste tuju tõstis. 

Lennukaaslased

Ka sisaliku tee kivil jätab jälje,
kuigi me seda ei näe.
Iga mõte, mis tuleb ja läheb,
jääb kuhugi alles.
See, mis sa naeratades kinkisid,
võib kunagi otsa saada,
aga naeratus jääb.
Rõõm, mida sa kinni püüda ei teadnud,
jääb igavesti ootama.
Isegi ütlemata jäänud sõnad
on mõttes öeldud
ja kuhugi tallele pandud.
Kuidas muidu meie lühikeste päevade arv
saab täita aja ääretud salved.

Kuidas muidu üksainus silmapilk
võib kivi paigalt veeretada.

See, kellele on vähe antud,
kannab seda oma südame kohal.
See, kellele on palju antud,
pillab kõik käest maha.

Kõigi teede pikkus ajas on võrdne.

Karl Ristikivi 
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Valmis Kuremarja bussipeatus

Valminud on Pärnamäe teel Soosepa tee poolne Kuremarja 
peatus. Tööde käigus rajati 2,5 m laiune trepp, tugimüür, 
bussipeatuse ooteala ja paigaldati ootepaviljon. Lisaks 
tehti Pärnamäe teele peatuse juurde ülekäigurada. Tööde 
maksumuseks kujunes ligi 30 000 eurot.

Pärnamäe tee talvine liikluskorraldus
Seoses läheneva talvega, mil liiklusolud muutuvad pi-
meduse ja libeduseohuga keerulisemaks, alandatakse no-
vembri keskpaigast talveperioodiks Pärnamäe teel lubatud 
piirkiirust 50 km/h-le. Palume juhtidel kinni pidada keh-
testatud liikluskorraldusest! Selleks, et kõik pereliikmed 
tervena hommikul tööle ja õhtul koju jõuaksid, saame ise 
palju ära teha. See, kuidas tänavatel ja teedel käitume, on 
eeskujuks ka meie lastele.

Aiandi tee remont on lõppenud
31. oktoobril lõpetati Aiandi teel asfalteerimistööd ning tee 
avati liiklusele. Uue asfaltkatte sai 407 m pikkune Aiandi 
tee teelõik alates Randvere tee ringristmikust kuni Aiandi 
tee 15 kinnistuni ning Nelgi tee algus. Koostöös AS-iga 
Viimsi Vesi teostati vee ja kanalisatsiooni trassi ehitus 
Aiandi teest kuni Hämariku teeni, mis on esimene etapp 
Liilia tee ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimi-
ses. Põhiliselt teostati Aiandi tee alt läbiminek, et ei peaks 
teed lõhkuma kui toimuvad edasised trassitööd. Ehitatud 
trasside pikkus on ca 60 m. Täiendavalt rajati gaasitrass, 
tõsteti ringi kommunikatsioone. Aiandi tee remonditööde 
maksumuseks kujunes ligi 110 000 eurot. Seoses ebaso-
bivate ilmaoludega toimuvad haljastus- ja joonimistööd 
kevadel 2017.

Aiandi tee ülekäigurada muudeti 
ohutumaks

Pikemat aega on Pargi tee jalakäijatele teinud muret Aian-
di tee ületamine ülekäigurajal, kus autojuhid tihti ei anna 
kergliiklejatele teed. Selleks, et pöörata juhtide tähelepanu 
ülekäigurajale, paigaldati ülekäigurada tähistavate liik-
lusmärkide ümber kollase fluorestseeruva taustekraaniga 
ülekäiguraja märgid, teekattele vahetult enne ülekäiku tee-
ületuskoha märgised ning enne neid täristid, mis peaksid 
juhte hoiatama lähenevast ülekäigurajast. Lisaks eemalda-
ti kahelt poolt ülekäiku neli puud, mis autojuhtide vaate-
välja võisid piirata ja takistada ülekäigurajale lähenevate 
jalakäijate nägemist. Täiendavalt paigaldatakse ülekäigu-
raja postidele LED-vilkurid, mis annavad juhtidele märku, 
kui jalakäija on ülekäiguraja juures ootamas. Koostöös po-
litseiga kaalutakse piirkiiruse vähendamise otstarbekust. 
Piirkiirust on mõistlik vähendada siis, kui autojuhid sellest 
ka kinni pidama hakkavad. Liikluskeskkonna ohutumaks 
kujundamisega saab vähendada ületuskoha ohutaset, kuid 
väga tähtis roll on siinjuures ka liiklejate liikluskäitumisel. 

Imre saar
Transpordispetsialist

timmo Aleksandrov 
teedespetsialist

KoMMunAALuudIsEd

Kuremarja bussipeatus Pärnamäe teel on valmis saanud.  
Peatuse ehitas WWr systems oÜ. Fotod Imre saar

Viimsi valla piirkonna 
noorsoopolitseinike jaoks 
on üha suurem probleem 
vara rikkumine või lõhku-
mine ning järjest enam 
tuleb ametnikel suhelda 
noortega, kes on igavu-
sest või rumalusest selle-
ga hakkama saanud.

Üritades välja selgitada nende 
tegude tagamaid, selgub, et selts-
konnas ringi liikudes on kam-
bavaim suur ja oma tegevuste 
tagajärgede peale üldjuhul ei 
mõelda. Mõnikord saab huli-
gaanitsemine alguse tarbitud al-
koholist või lihtsalt kellegi pa-
hatahtlikust üleskutsest. Samas 
on aga ka neid kordi, kui laps 
ei teagi, et ta tegelikult midagi 
valesti teeb.

Näiteks oktoobri lõpus tä-
histatakse Halloweeni, mis on 
sarnane püha eestipärasele kad-

Noorte õigusrikkumisi põhjustavad 
igavus või teadmatus

ri- ja mardipäevale. Kui mardi-
päeval käivad uste taga Mar-
did ja kadripäeval Kadrid, kes 
soovivad rikkust ja õnne ning 
esitavad laulu- või tantsunumb-
reid, siis tänapäeval järjest enam 
noori tähistavad Halloweeni. 
Sel ajal mängivad lapsed naab-
ritele koletisi ja seavad neid va-
liku ette: “Komm või pomm”, 
kus pommi all mõeldakse trik-

ki või vempu. Need trikid või-
vad olla kas ohutud naljad või 
mõnel juhul hoopiski kellegi 
vara määrimine või lõhkumi-
ne. Alati tuleks meeles pidada, 
et laste vemp ei pruugi teiste 
inimeste jaoks olla naljakas ning 
tegu võib kaasa tuua pigem eba-
meeldivad tagajärjed. 

Alaealiste seltskonnad vee-
davad palju aega õues, kus iga-

vusest pannake toime igasugu-
seid rumalusi. Soditakse seinu 
ja bussipeatusi või lõhutakse 
pinke ning valgusteid. Viimsi 
vallas ulatub kahju käesoleva 
aasta näitel 12 000 euroni, mil-
le eest tegelikult oleks võima-
lik parandada mänguväljakuid 
või ehitada uue skatepargi. 

Politsei paneb lapsevanema-
tele südamele, et nad peaks iga-
päevaselt huvi tundma selle vas-
tu, kus ja kellega nende lapsed 
aega veedavad. Kui on teada, 
et lapsed tähistavad mingisu-
gust tähtpäeva, siis peaks neile 
meenutama elementaarseid käi-
tumis- ja ohutusreegleid, et tä-
histamine lõppeks kõigi jaoks 
positiivses tujus.

Eret Elen Viidakas
Noorsoopolitseinik

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Ehitusamet alustab kinnis-
tute piirest väljuvate ja 
valla teemaal ning tee 
kaitsevööndis asetsevate 
piirdeaedade ja muude 
ehitiste suhtes järelevalve-
menetlust asumite põhiselt. 

Piirdeaiad ei asu inimeste oma 
kinnistutel lausa teede kaupa 
(näitena siinkohal toodud Käärti 
tee, vt lisatud Maa-ameti kaart). 
Mitmetes asumites on vallale 
kuuluvale teemaale luba küsi-
mata paigaldatud teed sulge-
vaid väravaid, tõkkepuid, kive, 
istutatud haljastust jms.

Valla kohustus on hoida teed 
ja tee toimimiseks vajalikud ra-
jatised korras viisil, et need vas-
taksid nõuetele ning tagatud 
oleksid tingimused ohutuks liik-
lemiseks.

Ehitusamet soovitab siinko-
hal elanikel oma piirdeaiad ja 
muud ehitised, mille puhul on 
kahtlus, et need ei asu oma kin-

Ebaseaduslikest ehitistest
nistul, vabatahtlikult ümber tõs-
ta. Käesolevale üldisele infole 
järgneb kiri kinnistu omaniku-
le, milles antakse mõistlik täht-
aeg ehitiste vabatahtlikuks kõr-
valdamiseks ja projektijärgses-
se asukohta paigaldamiseks. Tu-
lemusteta jäänud kirjadele järg-
neb ehitusjärelevalve menetlus 
koos ettekirjutuse ja sunniraha 
hoiatusega. Ettekirjutuse täit-
mata jätmise korral võib korra-
kaitseorgan rakendada sunni-
vahendit asendustäitmise ja sun-
niraha seaduses sätestatud kor-
ras. Kohustuse täitmisele sun-
dimiseks on sunniraha ülem-
määr füüsilisele isikule 6400 
ja juriidilisele isikule 64 000 
eurot. Sunniraha võib rakenda-
da korduvalt. Lisaks haldus-
menetlusele võib rikkumise kor-
ral algatada ka väärteomenet-
luse, millise puhul on trahvi-
summad eraisikutele kuni 300 
trahviühikut ja juriidilistele isi-
kutele kuni 32 000 eurot.

Lisaks võivad üle kinnistu 
piiri ehitatud aiad, kuurid vm 
rajatised saada takistuseks ka 
kasutusloa saamisel, samuti hoo-
nete renoveerimisel. 

Tee kaitsevöönd on tee alu-
ne ning seda ümbritsev maa-
ala, mille ulatuses on kinnisa-
sja omanikul kohustus taluda 
võõrast ehitist ning mille pii-
res on kinnisasja kasutamine 
ja sellel tegutsemine piiratud 
ohutuse ning ehitise toimivuse 
tagamiseks. Kaitsevööndis on 
keelatud ohustada ehitist või 
selle korrakohast kasutamist; 
ehitada ehitusloakohustuslik-
ku teist ehitist, sealhulgas ee-
maldada ning kuhjata pinnast; 
takistada ehitisele juurdepää-
su; takistada ehitise hoolda-
mist, sealhulgas kaitsevööndi-
ga ehitise asukohast või ehiti-
sest tulenevast ohust teavitava-
te tähiste paigaldamist; takis-
tada kaitsevööndis asuva tai-
mestiku või pinnase säilitamist 

seisundis, mis ei ohusta ehitist.
Tänava (alevikes paiknevad 

teed) kaitsevööndi laius on äär-
mise sõiduraja välimisest ser-
vast kuni 10 meetrit. Maantee 
(külades paiknevad teed) kait-
sevöönd on sõiduraja välimi-
sest servast kuni 30 meetrit. 
Tee kaitsevööndi maa kinnis-
asja omanik on kohustatud lu-
bama kõrvaldada nähtavust pii-
rava istandiku, puu, põõsa või 
liiklusele ohtliku rajatise, mis 
asub küll temale kuuluval maal, 
kuid paikneb kaitsevööndis. 
Kinnisasja omanik peab või-
maldama paigaldada tee kait-
sevööndisse tee korrashoiuks 
ajutisi lumetõkkeid, rajada lu-
mevalle ja kraave tuisklume tõ-
kestamiseks ning paisata lund 
väljapoole teed, kui nimetatud 
tegevus ei takista juurdepääsu 
kinnisasjale. 

Rahumeelsele koostööle 
lootes,

Ehitusamet

Käärti teel on näha, kuidas elanikud pole arvestanud tee kaitsevööndi nõudmistega. Kaart Maa-amet

Lisaks lõhkumistele on grafiti üks enamlevinud rikkumisi. Foto G4s

Autojuht, ole inimene – lase teine inimene üle tee!
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14. novembril 2016 algusega kell 16.00 toimub 

Viimsi vallamaja I korruse saalis (nelgi tee 1, 

Viimsi alevik) rohuneeme küla, kinnistu Väi-

ke-Valli detailplaneeringu eskiislahendust tut-

vustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb 

eesmärgist määrata 2578 m2 suuruse krundi ka-

sutamise sihtotstarve vastavalt üldplaneeringu ko-

hasele maakasutuse juhtotstarbele puhke- ja spor-

dirajatise maaks ning määrata krundi ehitusõigus 

merespordiklubi jaoks vajalike hoonete ja raja-

tiste ehitamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub 

kinnistu tihehoonestusalal, kus ehitamise aluseks 

on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga 

määratakse krundi ehitusõigus ja tehnovõrkudega 

varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast läh-

tuvad hoone arhitektuursed tingimused, kujun-

dades naabruses asuva kvartaliga sobituva ruu-

milise terviklahenduse.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik 

tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.

21.11–04.12.2016 tööpäevadel kell 8.30–17.00, 

paus 12.00–14.00 (reedeti kella 12.00-ni) on 

Viimsi vallamajas (nelgi tee 1) avalikul välja-

panekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. naissaarel Väikeheinamaa/Lillängini külas 

kinnistu tammiku detailplaneering (Viimsi Val-

lavalitsuse 11.10.2016 korraldus nr 643).

Detailplaneering koostatakse 26 100 m2 suu-

rusel kinnistul Tammiku, mis asub Naissaarel Väike-

heinamaa/Lillängini külas, Naissaare üldplanee-

ringu kohasel elamute ja suvemajade maal. Pla-

neeritav ala piirneb kinnistutega Koka, Klemendi, 

Salu, Uus-Klemendi, Viimsi metskond 92 ja Rop-

si. Planeeritava ala merega piirnev osa edelas 

on hoonestatud ja seal paiknevad õigusliku alu-

seta suvila ning kaks abihoonet, ülejäänud osa 

kinnistust on hoonestamata metsamaa. Kinnis-

tut läbib oluline tee, mis ainsana ühendab saare 

eri osi ja see antakse Maive Ottase notaribüroos 

15.01.2015 sõlmitud notariaalse lepingu koha-

selt tasuta valla omandisse. Kinnistu loodepiiri-

le määratakse detailplaneeringu kohaselt lisaks 

kahe meetri laiune teeservituudi vajadusega ala, 

et tagada avalik juurdepääs randa, ja piki ranna-

joont veekaitsevööndi piirile nelja meetri laiune 

teeservituudi vajadusega ala, et tagada vaba lii-

kumine rannas. Avaliku kasutuse tagamiseks sõl-

mitakse enne detailplaneeringu kehtestamist vas-

tav notariaalne leping.

Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Loko-

motiiv OÜ töö nr 0615) jagatakse kinnistu kolmeks 

ja moodustatakse kolm järgmist krunti: üks 11 749 m2 

suurune hooajalise kasutusega elamumaa krunt, 

üks 609 m2 suurune tee ja tänava maa krunt ning 

üks 13 742 m2 suurune metsamaa krunt. Ühtlasi 

määratakse hooajalise kasutusega elamumaa krun-

di ehitusõigus ühe kahekorruselise suvila (kõrgu-

sega kuni 7,0 meetrit) ja kolme ühekorruselise abi-

hoone (kõrgusega kuni 4,0 meetrit) ehitamiseks, 

ehitusaluse pindalaga kokku 120 m2.

2. Laiaküla külas, kinnistu Muuga põik 6a de-

tailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 11.10.2016 

korraldus nr 644).

Detailplaneering hõlmab Laiaküla külas asuvat 

3118 m2 suurust elamumaa sihtotstarbega krunti 

Muuga põik 6a (89001:010:1764), mis asub val-

la lõunaosas Lilleoru teest loodes üldplaneerin-

gu kohase perspektiivse Rail Balticu raudteetrassi 

naabruses ja piirneb kinnistutega Taga-Kaarle, 

Muuga põik 8, Muuga põik 6 ja Muuga põik.  Pla-

neeritav ala on hoonestuseta üksikute puudega 

tasane rohumaa. Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja 

osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu kohaselt 

asub planeeringuala väikeelamumaa juhtotstar-

bega alal, samas jääb planeeritavale kinnistule 

ka perspektiivse raudtee ja kaitsehaljastuse re-

servmaa, kus tuleb haljastus tagada pärast raud-

tee või maantee rajamist.

Detailplaneeringuga (DP Büroo OÜ töö nr DP15111, 

väljatrükk 18.05.2016) moodustatakse üks 3063 

m² suurune üksikelamumaa kasutamise sihtots-

tarbega krunt ja üks 55 m2 suurune tee ja tä-

navamaa kasutamise sihtotstarbega krunt ning 

määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe kahe-

korruselise (H = 8,5 meetrit) üksikelamu ja kahe 

ühekorruselise (H = 5,0 meetrit) abihoone ehita-

miseks, millest ühel on lubatud ka üks maa-alune 

korrus. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 

on 350 m2 (hoone suletud brutopind on 650 m2). 

Detailplaneeringuga kavandatavate parkimiskoh-

tade arv on 4.

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda ka val-

la veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-

vad korraldused:

rohuneeme maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava avalikkuse 
kaasamise koosolek
Viimsi vallavalitsuse tellimusel on valmimas rohuneeme 
maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2017–
2026. Valmimisjärgus oleva kaitsekorralduskava avalik-
kuse kaasamise koosolek toimub Viimsi vallamajas (nelgi 
tee 1, Viimsi alevik) 28. novembril 2016 kell 17.00.

Kaitsekorralduskava on rakenduslik dokument, milles kir-
jeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõ-
jutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse looduskaitse-
liste tegevuste kümneaastane tegevusplaan koos tõenäolise 
läbiviimise aja ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koos-
taja on Timo Kark.

Kava tööversioon on leitav Viimsi vallavalitsuse kodulehelt 
(www.viimsivald.ee).

timo Kark

Lehekotid välja 9. novembriks

Lehekorjajad rannakalda teel - külavanem Vello saluste ja Pringi 
küla elanik Milvi teesalu. Foto tõnis teesalu

1. 18.10.2016 korraldus nr 652 “Laiaküla kü-

la, kinnistu uus-Käspre ja lähiala detailplanee-

ringu algatamine, lähteseisukohtade kinnita-

mine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-

mise algatamata jätmine“

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 11 000 

m2 ning see asub Laiaküla küla edelaosas, Narva 

maantee ja perspektiivse Käspremäe tee ristu-

miskohal. Planeeritav ala hõlmab kinnistut Uus-

Käspre ja kinnistuga külgnevates lõikudes Narva 

maantee ja Käspremäe tee kinnistuid. Planeeri-

tava ala täpne suurus ja piirid määratakse detail-

planeeringu koostamise käigus.

Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, maa-

pinna abs. kõrgused jäävad vahemikku 34,0 ku-

ni 38,0 m. Kinnistu on hoonestamata, valdavalt 

kaetud kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast 

elamukruntidega, läänest ja idast metsaste ala-

dega ning lõunast Jõelähtme valla territooriumil 

asuva hoonestamata loodusliku maaga. Juurde-

pääs planeeringualale toimub planeeritavalt Käsp-

remäe tee ja Narva maantee ristmikult.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muu-

ta Uus-Käspre kinnistu (89001:010:1604) sihtots-

tarve maatulundusmaast äri-, tootmis- ja maa-

tulundusmaa (30%/30%/40%), üldkasutatava 

maa (100%) ja transpordimaa (100%) sihtots-

tarvetega kruntideks, ehitusõiguse määramine 

tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks ja krundil 

paikneva rohevõrgustiku teemaplaneeringu koha-

se haljastu nr 31 asukoha määramine. Detail-

planeeringuga määratakse hoonestusalad, teh-

novõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja 

heakorrastuse põhimõtted ning sõidu- ja kerg-

liiklusteede, parkimisalade paiknemine ja liiklus-

korralduse põhimõtted. Lisaks krundi asukohast 

lähtuvalt hoone(te) arhitektuurilised ja kujundus-

likud ning ehituslikud tingimused, kujundades 

ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritse-

va keskkonnaga. Planeeritav ala asub Äigrumäe 

küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldpla-

neeringu kohaselt tiheasustusalal, kus ehitamise 

aluseks on kehtiv detailplaneering.

2. 18.10.2016 korraldus nr 653 “tammneeme 

külas, kinnistute sambla, Fii-Bal, Villemi ja lä-

hiala detailplaneeringu kehtestamine“.

Detailplaneeringuga (KMK Stuudio OÜ töö nr 

1509, väljatrükk: 21.07.2016. a) moodustatakse 

üks 2864 m2 suurune ärimaa sihtotstarbega krunt 

ning kaks tee ja tänavamaa sihtotstarbega krunti 

(2294 m2 ja 1585 m2) ning määratakse ärikrundi 

ehitusõigus kahe maapealse korrusega ärihoone 

ehitamiseks, kõrgusega kuni 9,0 meetrit (abso-

luutkõrgusega 29,2 meetrit). Detailplaneeringu-

ga on lubatud rajada lisaks üks maa-alune korrus. 

Suurim lubatud ehitusalune pindala on 1058 m2 

(suletud brutopind hoone maapealsel osal 2116 m2 , 

maa-alusel 1058 m2 ).

Viimsi Vallavolikogu on 11.10.2016 vastu võt-

nud otsuse nr 90 “naissaarel, Lõunakülas/

storbyn külas, kinnistu rooseni detailplanee-

ringu algatamine, lähteseisukohtade kinnita-

mine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-

mise algatamata jätmine“.

Planeeritav 1,37 ha suurune kinnistu Roose-

ni (89001:001:0390) asub Naissaarel Lõunaküla/

Storbyni küla territooriumil, piirnedes põhjast kin-

nistutega Uus-Glubi, Glubi ja osaliselt reformima-

ta riigimaaga, idast kinnistuga Kiini, lõunast Soo-

me lahega ja läänest kinnistuga Tominga. Planee-

ritava maa-ala reljeef on ebaühtlane, maapind 

langeb lõuna ja kagu suunas, absoluutkõrgused 

jäävad vahemikku 0,0 kuni 4,0 meetrit. Maa-ala 

on suhteliselt lage, üksikute puudega rannaäär-

ne niiduala. Juurdepääs planeeringualale toimub 

olemasolevalt teelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb 

eesmärgist, jagada hoonestamata kinnistu ka-

heks krundiks, milledele määratakse ehitusõigus 

hooajalisele elamu/kodumajutuse hoonele ning 

suvisele kunstigaleriile ja ateljeele. Lisaks määra-

takse servituudi ettepanek kinnistut läbivale teele, 

lahendatakse detailplaneeringuga krundi tehno-

võrkudega varustamise põhimõtted, määratakse 

hoonete arhitektuursed tingimused, kujundades 

ümbritseva asumiga arvestava ruumilise tervikla-

henduse, mis sobitub planeeritavasse keskkonda. 

Planeeritav ala asub Naissaare üldplaneeringu ko-

haselt tiheasustusalal ja kuivõrd detailplaneerin-

guga tehakse ettepanek üldplaneeringuga mää-

ratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muut-

miseks, on detailplaneeringu koostamine pla-

neerimisseaduse § 142 kohaselt kohustuslik.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi val-

lamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet 

detailplaneeringud

Viimsi vallavalitsus 
korraldas taas lehekoti 
kampaania, mille raames 
veetakse osa kinnistutelt 
kogutud lehti minema. 
Lehed peavad olema 
pandud spetsiaalsetesse 
läbipaistvatesse kottides-
se, mida vald jagas 
25. oktoobrini kuus tükki 
kinnistu kohta. 

Pringi külavanema ametis jät-
kav Vello Saluste sõitis aeg-
sasti läbi oma piirkonna ja ja-
gas lehekotte. Mitmel pool olid-
ki elanikud tänavaalal juba leh-

ti koristamas ja külavanema vi-
siit tõi neile naeru näkku. Prin-

gi küla elanik Malle Teesalu ar-
vab, et teist aastat toimuv kuue 

lehekoti kampaania peaks kind-
lasti jätkuma. Tema arvates võiks 
lehekottide arvu veelgi suuren-
dada.

Kellel lehed aegsasti kokku 
said riisutud, võivad rahul olla, 
sest 2. november tõi juba suure 
lumesaju. Lehekotid tuleb väl-
ja tõsta 9. novembri südaööks. 
Äraviimise eelduseks on, et le-
hed on pandud valla poolt an-
tud lehekottidesse. Palume muid 
jäätmeid: (muru, oksad, taimed, 
olmepraht, ehituskeemia) mit-
te kottidesse panna, vastasel ju-
hul kotte ära ei viida. 

Viimsi teataja
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Viimsi vallal on mitu 
sõprusomavalitsust, üks 
neist on ramat Yishay – 
väike Iisraeli linn, millega 
sõlmiti sõprusleping 
26. juulil 2012. aastal 
tallinna sünagoogis. 
ramat Yishay linn asub 
Põhja-Iisraelis, Iisraeli 
oru lääneküljel. 

Jehonathan Hirschfeldi, Ramat 
Yishay abilinnapea ütles, et ühi-
ne nädal, kus osalesid Viimsi 
ja Ramat Yishay noored, oli 
suurepärane jätk kahe maa oma-
valitsuste koostööle ja sõprus-
sidemetele. “Tänan linnavalit-
suse ja vastuvõttu korraldanud 
perede poolt Viimsi noori ja 
delegatsiooni! Me saime koos 
vaadata meie tähtsaid ajaloo-
lisi kohti, tähistada ajaloolist 
püha ja osaleda mälestusvõist-
lustel. Saime ühiselt tegutseda 
ja vestelda, see oli võimalus 
üksteist paremini tundma õppi-
da. Kogu nädal oli täis posi-
tiivseid emotsioone,” lausus Je-
honathan Hirschfeld. Ta tuletas 
ka meelde, et Eesti ja Iisraeli 
ajalugu ja praegused väljakut-
sed on üsna sarnased. “Me usu-
me, et otsene inimestevaheline 
suhtlemine, ühised kogemused 
ja vestlused lähendavad meid ja 
viivad meid edasi parema tu-
leviku poole. See aitab mõista 
teisi ja paremini ennast tund-
ma õppida. Edastame teile sü-
damest palju sooje tervitusi ja 
soovime, et meie hea koostöö 
jätkub.”

noored elasid peredes
Sünagoogis sõlmitud koostöö-
leping hõlmab ka kultuuripro-
jekte. Mõlemad pooled peavad 
väga oluliseks laste ja noorte 
sõprussidemeid. Ramat Yishay 
linnavalitsuse kutsel osales Viim-
si muusikakooli orkester Ra-
mat Yishay´s Iisraeli riigi ise-
seisvuspäeva kontserdil, mida 
tähistati 2013. aasta 15. april-
lil. Koostöös Viimsi vallavalit-
susega võõrustas Viimsi muu-
sikakooli orkester 2014. aastal 
4.–10. juulini külalisi Ramat 
Yishay´st. 

Seekord, 18.–23. oktoobril 
2016. aastal, külastasid Ramat 
Yishay´d 20 spordiga tegelevat 
Viimsi noort (vanuses 13–14 aas-
tat) ning vallavalitsuse esinda-
jad. 16 noort olid Viimsi Koo-
li õpilased ja 4 noort Püünsi 
Koolist, projektis osalejad va-
liti koostöös koolidega. Noored 
elasid peredes, mis andis või-
maluse lähedalt näha Iisraeli 
perede elu, ühiselt aega veeta, 
vestelda ja pisut koos peredega 
ringi sõita. Pered olid kaasatud 
kogu programmi ning see või-
maldas meie noortel ja valla-
valitsuse esindajatel tutvuda 
nii Iisraeli kultuuri, traditsioo-
nide ja noorte eluga kui ka tut-
vustada Eestit ja Viimsit. 

Viimsi delegatsiooni võeti 
väga hästi vastu, meile korral-

Viimsi valla delegatsioon külastas 
sõpruslinna Ramat Yishay’d Iisraelis

dati mitmekülgne ja huvitav 
programm. Lisaks veel päike, 
soojus ja südamlikud, hoolitse-
vad vastuvõtjad. Esimene ühine 
sportlik tegevus oli ronimine 
seinal. Nii noored kui ka ju-
hendajad said ronimist proovi-
da erineva raskusastmega sein-
tel. Paljud Viimsi noored läbi-
sid ka raskeimad seinad. Järg-
misel päeval saime omandatud 
kogemusi katsetada juba koha-
likes mägedes matkates.

Ühiselt, koos 750 kohaliku-
ga osalesime 16 km pikkusel jalg-
rattamatkal, mis toimus 17. kor-
da ning oli pühendatud, nagu 
enamus seal toimunud üritusi 
ja võistlusi, langenud sõjame-
hele. 

Meelde jäid veel Naatsare-
ti linna ja kiriku külastus ning 
suurepärased vaated Carmeli 
mäelt, mida vürtsitasid giidi aja-
loohõngulised lood. 

Kus must leib on?
Viimasel õhtul osalesid meie 
noored väga tublilt korvpalli-
turniiril ning kui reegleid po-
leks võistluse käigus muude-
tud, oleks üks meie võistkond 
kindlasti ka finaalmängus osa-
lenud.

Noorte esindaja Tair Helm 
arvab, et õppereis Iisraeli õn-
nestus suurepäraselt. “Veetsime 
koha peal viis päeva, aga meie 
programm oli väga tihe. Koha-
like noortega saime kohe jutu 
peale ja meid kutsuti koguni 
kohaliku tütarlapse üllatussün-
nipäevapeole,” jagab Tair mul-
jeid. “Tegelesime spordiga, roni-
sime mägiseinas, matkasime mä-
gedes, mängisime korvpalli, 
võistlesime rattaspordis, rulluisu-
tamises ja hokis. Minule jäi kõi-
ge rohkem meelde mägimatk. 
Me ronisime järsu kallakuga 
mäeküljel, mis oli küllalt ris-

kantne. Mäe sees olid vana-
aegsed varemed. Käisime linna-
ekskursioonidel ja tutvusime ko-
halike vaatamisväärsustega. Mei-
le näidati väärika ajalooga kiri-
kuid ja usuga seotud vanu pai-
ku. Mulle jäi erilisena meelde 
Jeesuse kodukoht.”

Tairile oli üllatuseks, et Iis-
raeli peredes süüakse väga pal-
ju valget saia. Must leib, mil-
lega meie harjunud oleme, on 
neile teadmatu. Usust tulene-
valt iisraellased sealiha ei söö. 
“Selle viie päevaga tekkis juba 
igatsus Eesti toidu järele. Koju 
jõudes palusin Eesti toitu, see 
tundus veel parem, kui siiani 
teadsin,” tunnistab Tair. “Reisi-
seltskond oli meil väga lahe. Ma 
läheks nendega uuesti reisima, 
kui ainult selleks võimalus te-
kib. Ka nüüd, peale reisi tahan 
oma reisisõpradega koos olla 
ja nendega ühiselt aega veeta.”

Ta tunnistab, et Iisraelist lah-
kuda oli mõneti kurb. “Igal ju-
hul läheksin sinna maale ka teist 
korda, sest iga selline kogemus 
kulub marjaks. Saime inglise 
keele praktikat, pidime kogu 
reisi vältelt ise inglise keeles 
suhtlema, sealhulgas ka lennu-
jaamas ise hakkama saama.”

Iisraeli sõbrad tulevad 
vastukülaskäigule
Viimsi vallavalitsus tänab kõi-
ki koolinoori, kes väärikalt Ees-

tit ja Viimsit esindasid ning ak-
tiivselt võistlustel ja program-
mis osalesid! 

“Oleme väga õnnelikud, et 
meil on Ramat Yishai sõprus-
omavalitsus Iisraelis, see on mi-
dagi väga erilist,” ütleb abival-
lavanem Jan Trei. “Aastatega 
oleme vastastikku tundma õp-
pinud teineteise kultuuriruu-
mi ja kirevat ajalugu. Sellised 
vastastikused noorte külaskäi-
gud on väga olulised – Viimsi 
noored saavad vahetult kogeda 
ja tajuda Iisraeli kultuuri, väga 
vanu ajaloolisi traditsioone 
ning külastada silmaringi avar-
davaid pühasid kohtasid ja vaa- 
tamisväärsusi. Järgmisel aastal 
kutsume kindlasti meie Iisraeli 
sõbrad Viimsi valda. Oluline 
on hoida iga-aastast kontakti 
sedavõrd kauge omavalitsusega. 
Siiani on koostöö olnud mõle-
male osapoolele väga huvitav, 
põnev ja emotsionaalne. Looda-
me, et see jätkub nii.“

Marje Plaan
Kultuuritöö koordinaator

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Meie vaprad mägironijad alis-
tasid ka kõige keerulisemad 
ronimisseinad.

naatsareti linnas kirikut külastamas. 

Varustus on valmis ja 16 km jalgrattasõit võib alata. 

Koos Iisraeli sõpradega Carmeli mäel kauneid vaateid imetlemas. taamal naatsareti linn. Fotod remo Merimaa ja Kadi Bruus.
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Viimsi vallavalitsuse 
finantsist tähve Milt pälvis 
22. oktoobril türi valla 
aukodaniku nimetuse koos 
türi valla vapimärgiga 
nr 10. tähve Milt elab 
türil juba 40 aastat ning 
Viimsi vallas töötab 10 
aastat. Palju õnne auko-
daniku tiitli puhul!

Mille eest aukodaniku tiitel 
anti ja mis sellega kaasneb?

18 aastat tagasi alustasin 
Türi valla ühinemise protsessi. 
Linnapea kohusetäitjana kutsu-
sin kokkusaamisele kolm ümb-
ruskonna vallavanemat ja te-
gin neile ettepaneku – hakka-
me koostööd tihendama ja üri-
tame selle koostöö realiseerida 
ühinemisega. 2005. aastal see 
ka teostus. Seda initsiatiivi hin-
natigi. Tiitliga kaasneb auraha ja 
sissekanne valla auraamatusse. 

Olete olnud Türil linnapea 
ja majandusnõunik, aastaid 
töötanud Järva maavalitsu-
ses. Mis sai Türil ära tehtud?

Algatasin Türi kui kevad-
pealinna kampaania, mis on tä-
naseks saanud heaks Türi kau-
bamärgiks. Samal ajal sai loo-
dud Eesti Ringhäälingu muu-
seum ja Türi Spordiklubide Liit, 
mis mõlemad toimivad edukalt. 
Sajandivahetusel oli Eestis esi-
mene tõsine majanduslangus ja 
tuli tagada linna finantsmajan-
duse jätkusuutlik areng. 

2006 tulite Viimsi valda 
finantsasju ajama. Miks tuli-
te Türilt Viimsisse?

2006. jaanuaril lahkusin Jär-
va maavalitsusest, olin seal töö-
tanud 6 aastat ja lugesin oma 
ülesande seal täidetuks. Viim-
si vald pakkus huvi, kuna te-
gemist on Eesti omavalitsuste 
maastikul eriliselt kiiresti are-
neva vallaga. Osalesin konkur-
sil finantsnõuniku kohale ja 
2006. aasta märtsis lõime val-
lavanemaga käed. Eks alguses 
tuli oma tõekspidamisi tutvus-
tada, aga mida aeg edasi, seda 
rohkem õnnestus teha valla fi-
nantsolukorra parandamiseks. 

2011 anti teile “Viimsi 
vaal”, sest tänu õigetele otsus-
tele oli Viimsi vald suutnud 
majanduslikult rasked ajad 
üle elada. Mis olid Viimsis ras-
ked ajad?

Viimsi valla finantsist Tähve 
Milt sai Türi aukodanikuks

2009–2010 majanduslangus 
jätkus, see avaldas olulist mõju 
ka omavalitsustele. 2008. aas-
ta suvel ja sügisel tegin hulga 
majandusstatistilisi analüüse, mis 
näitasid, et majandus langeb isegi 
15–20%! See aga tähendas ka 
tulude järsku langust. Oli vaja 
tõestada vallavolikogule, et jät-
kusuutlikkuse tagamiseks pea-
me eelarvet kõvasti kärpima. Sa-
mal ajal võttis vald väga suu-
re kohustuse ühe üürilepingu 
näol, mida oli vaja kohe refi-
nantseerida. Selle protsessiga te-
gelesin terve aasta. Veel oli vaja 
investeeringute jaoks eraldada 
valla eelarvest ligi 30 miljonit 
krooni. Seega kolm üliolulist 
momenti ja neid oli vaja pla-
neerida, nii et see kõik koos 
toimiks võimalikult hästi. Kee-
ruline oli, aga lõpptulemusena 
elas valla eelarve kaks rasket 
aastat väga turvaliselt üle, eel-
arvesse saime planeerida ca 29 
miljonit krooni ja üürilepingu 
suutsime refinantseerida ka nii 
nagu kavandasime. 

Mis rõõmud ja mured fi-
nantsistil Viimsi vallas hetkel 
on?

Hea meel on öelda, et val-
la tänane rahaline seis on igati 
turvaline. Valla likviidsete va-
rade jooksev maht (raha arvel) 
on juba pool aastat vähemalt 2 
kuu põhitegevuse kulude sum-
ma. Järgmine aastal kavatseb 
vald teha väga suures mahus 
investeeringuid ja piisav raha 
arvel võimaldab kavandada val-
la eelarve täitmiseks ja inves-
teeringute tegemiseks vajaliku 
rahavoo. Investeeringuteks tu-
leb võtta laenu. Aga ka see ei 
vähenda oluliselt valla finants-
suutlikkust, jääme isegi sea-
dusega lubatud piirmäära alla. 
Täna ei ole Viimsi vald enam 
mingi suure laenukoormusega 
vald, terve 2016. aasta jooksev 
arvestus jääb alla seadusega 
lubatud piirmäära. 

Muret aga teeb eelmisel nä-
dalal riigihalduse ministri poolt 
välja käidud uus omavalitsus-
te tulubaasi mudel, mis Viimsi 

Finantsist tähve Milt seisab hea selle eest, et valla rahakott tühjaks ei jääks. Foto Erakogu

n Liina ja Meelis Kähril sündis 27. augustil poeg Kristo.
n Aljona ja Len Frode Ystmarkil sündisid 12. septembril kaksi-
kud Aleksandra ja stefanie.
n Angelika ja Velvo Vahtil sündis 28. septembril tütar Luna.
n Kärol ja Toomas Tohveril sündis 4. oktoobril tütar saara Liisa.
n Kristi Berggrenil ja Rain Metsmal sündis 4. oktoobril poeg 
simon.
n Julia ja Hendrik Velksil sündis 5. oktoobril tütar Helery.
n Oksana Undrestil ja Viktor Heinastil sündis 7. oktoobril tütar 
Victoria.
n Merit Rikkol ja Madis Koppelil sündis 7. oktoobril poeg rom-
mel.
n Jekaterina Pankratoval ja Aleksandr Daniltšenkol sündis 10. ok-
toobril poeg Ilya.
n Karmen Gransrömil ja Taavi Kirstil sündis 13. oktoobril poeg 
Kermo.
n Andrei Orlovil ja Anna Orloval sündis 14. oktoobril tütar Kris-
tiina.
n Kirstil ja Rain Haugil sündis 14. oktoobril tütar Helena.
n Zinaida Tšukrejeval ja Sergei Kramarenkol sündis 14. oktoobril 
tütar simona.
n Terje Ugardil ja Tõnu Otsal sündis 21. oktoobril poeg Holger.

tere tulemast!

VIIMsI VALLAs rEGIstrEErItud sÜnnId

valla jaoks on suhteliselt eba-
soodne. 

Käite Türilt Viimsisse tööl. 
Kas pere ja hobide jaoks ka 
ega jääb?

Ikka jääb. Elame abikaasa-
ga Türil, tema vanematekodus. 
Tütar töötab Luksemburgis ja 
elab perega Saksamaal. Poeg töö-
tab Tallinnas ja elab oma pere-
ga Rae vallas. Mõlemas peres 
kasvab veel ka tore poisslaps. 

Hobidest – olen suur vinüül-
plaadifänn, kogun varajast al-
gupärast progressiivset-psühhe-
deelset rokki. Samuti huvitab 
mind varajane krautrokk, jaapa-
ni progerokk – päris 1970nda-
te alguse vähetuntud tegijad. 
Tunnen huvi ka kunstiajaloo vas-
tu ja eriline tähelepanu on pre-
raffaeliitide loomingul. Tege-
len väikselt tervisespordiga – 
käin regulaarselt metsas jooks-
mas ja paar korda nädal jõu-
saalis.

Küsis 
Annika Koppel

Projekteerimistingimuste andmine avatud me-
netluses Viimsi vald Haabneeme alevik Haab-
neeme ranna-ala Kivila tee 5 krundi ja Pringi 
jahisadama maa-alade vahelise maa-ala detail-
planeeringu täpsustamiseks. 

OÜ Wassup esindaja Margus Otsa esitas Viimsi 
vallavalitsuse ehitusametile projekteerimistingi-
muste taotluse ajutise surfikoolihoone püstitami-
seks. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud 
eskiisile soovib taotleja ühekorruselise alla 100 
m2 ehitisealuse pinnaga ajutise hoone kavanda-
da alale, kuhu Viimsi Vallavolikogu 14.01.2002 
otsusega nr 7 on kehtestatud Haabneeme ranna-

ala Kivila tee 5 krundi ja Pringi jahisadama maa-
alade vahelise maa-ala detailplaneering. Detail-
planeeringuga on maa sihtotstarbeks määratud 
sotsiaalmaa alaliigina supelranna maa. Vastavalt 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu maakasu-
tuse juhtotstarbele on tegemist puhkeotstarbeli-
se maaga, mis tähendab elanikkonna aktiivseks 
puhkuseks, spordiks, tervistuseks mõeldud hoo-
nete ja rajatiste maad. Vastavalt Viimsi valla ehi-
tusmääruse § 5 lõikele 3 võib lubada ajutise ehi-
tise ehitada detailplaneeringut koostamata või 
ehitada lühi- või hooajalise ajutise ehitise, mille 
kasutusotstarve erineb katastriüksuse sihtotstar-

Projekteerimistingimuste andmine ajutisele ehitisele
best, kui selle ehitamine ei ole vastuolus avalike 
huvide ega väärtustega ning on vallaelu seisu-
kohast oluline, selle ehitamisega ei kaasne olu-
list muudatust vallaruumis ja selle ehitamine on 
kooskõlas kehtestatud üldplaneeringuga.

Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väl-
jastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste 
või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldpla-
neeringut ega selle teemaplaneeringuid.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingi-
muste andmise avatud menetlusena EHS § 31 lg 1 alusel.

1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvi-
tatud isikutele kättesaadav Viimsi vallavalitsuse 

veebilehel ja vallavalitsuse administratiivhoones 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteeri-
mistingimuste eelnõu kohta väljendada oma ar-
vamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikus-
tamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jook-
sul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustami-
sest arvates arvamust avaldanud ega ole taotle-
nud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamu-
se andja ei soovi projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta arvamust avaldada.

Ehitusamet

VIIMsI VALLA EAKAd sÜnnIPÄEVALAPsEd

Palju õnne!
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EELK Randvere koguduse 
kirikuring lastele vanuses kuni 
7 aastat reedeti 16.00–16.45 
Randvere lasteaias.
Info ja registreerimine: 
Mirva Lappalainen (mirva.lappalainen
@eelk.ee, tel. 5629 5484).

Projekti “ICt in usE“ 
teine aasta lükati hoog-
salt käima Portugalis, kus 
2.–8. oktoobrini viibisid 
kuus Viimsi Kooli õpetajat: 
Maarja urb, Vilve roosi-
oks, Alge Ilosaar, darja 
Vassiljeva Lankina, riita 
Järve ja Kaitel Poobus. 

Lisaks Eesti õpetajatele osale-
sid erinevate ainete õpetajad 
Soome, Türgi ja Portugali part-
nerkoolist. Kui jaanuaris Viim-
sis toimunud õpetajate kohtu-
misel oli teemaks ümberpööra-
tud klassiruum, siis seekordsel 
kohtumisel koolitati end ja ja-
gati kogemusi õuesõppe tee-
mal, konkreetsemalt sellest, kui-
das oleks võimalik nutisead-
meid õuesõppes kasutada.

Õuesõppest kui ühest vii-
sist arutles osalejatega Aveiro 
ülikooli õppejõud dr Maria José 
Loureiro. Teadmisi ja oskusi ja-
gasid eksperdid õpetajate koo-
lituskeskusest AVCOA, kelle 
peamine teema oli geopeitus 
ning kuidas seda siduda kooli-
ga. Teooria osa oli kenasti põi-
mitud praktikaga: mängisime 
Porto linnas geopeitust ja otsi-
sime Murtosa looduskaitsealal 
aardeid. Geopeitus oli kaasa-
kiskuv ja põnev, sest ka vabal 
ajal otsiti aardeid, mis mõnel 
juhul lõppes muda sisse astu-
misega, sest hasart aare üles lei-
da oli niivõrd suur. Seega, kui 
täiskasvanute seas mäng nii-
võrd palju hasarti pakkus, võib 
eeldada, et vähemalt sama suur 
elevus tekib ka õpilastes. Por-
tugalis saime ülesande üks aare 
ära peita oma kooli lähedale 
ning sellele õige koha otsimi-
ne juba käib.

AVCOA koolitaja ja Por-
tugali kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja jagas keskkondi, mida 

ta oma tundides on kasutanud, 
ning kohapeal arendati edasi 
ideid, kuidas neidsamu kesk-
kondi saab edukalt kasutada ka 
teistes õppeaines. Näiteks kesk-
kond Runkeeper, mis võimal-
dab valida liikumiseks teatud 
marsruuti, läbimisel saab õpi-
lastele anda lahendamiseks eri-
nevaid ülesandeid ja lahendus 
näiteks pildina salvestada.

Osalenud õpetajatel oli ka 
endil omavahel mitmeid häid 
praktikaid jagada. Näiteks igas 
riigis on vähemalt üks tasuta 
keskkond, kus on võimalik koos-
tada orienteerumismängu ning 
seda õppetöös kasutada. Eestis 
on selleks Loquiz, Soomes Ac-
tiontrack, Portugalis Origami. 
Üksmeelselt tõdeti, et nende 
mängude läbiviimine pakub õpi-
lastele võimaluse liikuda, vii-
bida värskes õhus ja seeläbi tead-
misi ammutada, kuid eelnevalt 
tuleb veenduda, et kõikide nuti-
seadmed korralikult töötavad 
ning kas mäng vajab interneti-
ühendust või saab seda kasuta-

da vaid GPS-i sisselülitamisel. 
Lisaks on nende keskkondade 
puhul alati oht, et ühel hetkel 
muutuvad need tasuliseks.

Soomlased jagasid ka hu-
vitava rakenduse Seesaw kasu-
tamisvõimalusi õuesõppeks, mis 
võimaldab koostada elektroo-
nilist õpimappi ja õpetajal jäl-
gida õpilaste tööd.

Saadud teadmisi ja ideid ka-
sutavad osalenud õpetajad oma 
õuesõppe tundide planeerimi-
sel ja läbiviimisel. Koostatud 
materjale jagatakse kõikide teis-
tega projekti kodulehekülje ic-
tinuse.wordpress.com kaudu.

Meie meeskonnale jäi Por-
tugalist lisaks saadud teadmis-
tele ja oskustele meelde loo-
mulikult mõnus soojus, portu-
gallaste külalislahkus ning hea 
huumor, söömiseks ja suhtle-
miseks võetakse aega. Lisaks 
oli võimalus Portugali Veneet-
sias Aveiros tavalisel õhtusöö-
gil kohata Portugali jalgpalli-
kuulsusi.

Koolide külastamisest sai-

me taaskord kinnitust sellele, 
et tuleb olla rahul sellega, mis 
enda koolis juba olemas. Kuid 
saadi ka üks mõte, mis puudu-
tab Eesti haridussüsteemi. Ni-
melt, kui Portugalis on güm-
naasium ja kutsekool ühes hoo-
nes, mis ei tekita õpilaste vahel 
eristamist, siis kas see ei võiks 
olla üks idee, mida Eestis eda-
si arendada – et kõik õpilased 
valiksid haridustee oma huvi-
dest, mitte gümnaasiumi ja kut-
sekooli populaarsusest lähtudes.

Projekti laiem eesmärk on 
arendada digipädevust õpilaste 
ja õpetajate hulgas ning seda 
rahastatakse Erasmus+ prog-
rammist. Projekti viimane õppi-
misüritus toimub 9.–13. april-
lini 2017 Eestis, kus osaleja-
teks Portugali, Soome, Türgi 
ja meie kooli õpilased. Kohtu-
misel õpetatakse üksteisele ka-
sulikke rakendusi ainete õppi-
miseks ning luuakse omaenda 
rakendusi.

Maarja urb
Viimsi Kooli arendusjuht

AtH tugigrupp Viimsis
olete oodatud liituma AtH tugigrupiga Viimsis. tugigrupp 
toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse 
rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. 

Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka 
kokku tulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest prob-
leemidest. Tugigrupp käib koos iga kuu teisel teisipäeval kell 
18.00 kuni 19.30. Oodatud on kõik, kes on huvitatud aktiivsus- 
ja tähelepanuhäiretega lastest ning nende toetamisest – lap-
sevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jne.

2016/2017 hooaja teemad ja kohtumised: 11.10.2016  – 
kohanemine; 8.11.2016 – suhted eakaaslastega; 13.12.2016 
– vanavanemad ja õed-vennad; 10.01.2017 – agressiivsus; 
14.02.2017 – kodused tööd; 14.03.2017 – trenn ja suhtlemine 
avalikus kohas; 11.04.2017 – päevakava ja rutiin; 9.05.2017 
– lasteaia, kooli jne valik; 13.06.2017 – vaheaeg ja vaba aeg.

Teid ootab ja teie küsimustele vastab Kristi Kirbits, tel 5805 
0967, kristi.kirbits@mail.ee.

Õuesõpe nutiseadmetega – 
ideed ja mõtted Portugalist

Oktoober oli 
Viimsi koolides 
pudrukuu
sel sügisel tähistati esmakordselt Eestis oktoob-
rit kui pudrukuud toreda omanäolise pudruprog-
rammiga. Kõikjal koolides mõtlesid lapsed välja 
omi pudruretsepte, kes koos perega, kes sõpra-
dega, kes õpetajaga. 

Nende retseptide järgi siis 
kokati koolides kas kodun-
duse, klassijuhataja või töö-
õpetuse tunnis ning laste ja 
õpetajate endi hinnangul oli 
see tõeliselt tore kogemus. 
Kuigi paljudes Eesti koolides 
on hommikupudru igapäeva-
ses menüüs täiesti olemas, siis 
nüüd avastasid paljud lap-
sed, et puder pole mitte vaid 
tervislik toit, vaid võib olla ka 
lahe, loominguline ja maitsev.

Pudruprogrammis osalesid lapsed kahes vanuserüh-
mas: 1.–4. klassid ja 5.–8. klassid. Eesmärgiks on tõsta 
laste teadlikkust tervislikust toidust, eriti teraviljatoitudest 
ning saada rohkem infot õigete toitumisvalikute ja toidu-
valmistamise kohta.

Millisel Eesti teraviljal on kõige pikem pea? Kuidas 
saadakse terast pudruhelves? Mis erinevus on täisterahel-
bel ja tavalisel helbel? Need ja teised toredad küsimused 
said vastuse. Lapsed said uusi teadmisi, et odral on pikim 
viljapea või et riisi ei kasvatata Eestis, jagada oma pere ja 
sõpradega lõbusa viktoriini vormis. Kuid peamine atrakt-
sioon oli laste jaoks ikkagi ise oma retseptide järgi pudru 
valmistamine.

Pudruprogrammi algatajad on teraviljahelveste tootjad 
Veski Mati ja Herkuless, kelle poolt on toetus programmis 
osalevatele koolidele nii abimaterjalide näol tutvustamaks 
teravilju kui ka diplomid ja kingitused igale osalevale 
koolile. Klassides jagatavatele retseptiraamatutele on oma 
toetuse andnud Gerd Kanter, Gerli Padar, Getter Jaani, Pil-
le Minev, Helen Sürje ja eelmise aasta parim pudrumeister 
Helena Kõivsaar.

Randvere kooli retseptidest said kokkamise käigus töö-
lehed, kus ikka katsetati ja muudeti, et see kõikse parem 
puder sealt välja tuleks. Lapsed koos õpetajatega arvasid, 
et korraldajate poolt jagatud materjalid on väga vajalikud 
ja isegi põnevad. Paljud ütlesid, et nad pole kunagi nii 
head putru saanud, kui nad nüüd ise tegid, ning sooviksid 
sellist  putru igal hommikul süüa.

rAndVErE KooLI HAKKLIHAKAstE tAtrAGA
Hakklihakaste: 400–500 g hakkliha (1 pakk), 3 väikest 
sibulat, 2 sl õli, 2 sl nisujahu, 4 dl vett, 3 sl hapukoort, 
soola, pipart.

Koori-haki sibulad ja prae pannil õlis segades paar mi-
nutit. Lisa hakkliha, pruunista ja maitsesta soola-pipra-
ga. Puista peale jahu ja sega kiirelt läbi. Vala vähehaaval 
juurde vesi ning kuumuta segades, kuni kaste pakseneb. 
Seejärel lisa hapukoor ja maitsesta vajadusel veel soo-
laga. Vee ja hapukoore asemel võid kasutada ka piima.

tatar: Kalla poti põhjale natuke õli (1–2 sl). Võta 3 
klaasi tatratangu ja prae tangud kergelt läbi. Keeda vesi 
(3x3 ehk 9 klaasi). Kalla vesi tatratangude peale. Ja jäta 
tatar madalale kuumusele hauduma. Sama maitsva tu-
lemuse saab ka tatrahelvestega

Viimsi kooli 7. h klassi õpilaste pudruhommikul pak-
kusid tüdrukud hommikusöögiks poistele ja õpetajatele 
omavalmistatud putrusid – kaerahelbeputru maasikate, 
kookoshelveste ja meega ning kaerahelbeputru banaani ja 
šokolaadiga ning karamellist mannaputru vaarikatega.

Haabneeme kooli lapsed katsetasid pudrumasinat, mis 
omajagu elevust tektas. Haabneeme laste lemmikdekorat-
sioonideks olid puuviljad ja marjad.

Facebooki pudruprogrammi lehelt leiab põnevat infot 
erinevate retseptide ja teraviljade kohta. Samuti infot teis-
tes koolides toimuvate ürituste kohta.

Tervislikku toitumist ja teraviljade söömist toetavad: 
Eesti Terviseamet kiidab pudrusööjaid!, Eesti Toitumis-
nõustajate Ühendus, Eesti Peakokkade Ühendus, Herku-
less, Veski Mati.

Lemme Leima

Portugali kohtumisel osalenud õpetajad Eestit, türgist, Portugalist ja soomest. Foto Vilve roosioks
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Jõesilmu (Lampetra 
fluviatilis) nimeks on ka 
jõesutt, nõgenool, silm, 
silmus, sutikala, üheksa-
silm. silm on meie ainus 
söögiks tarvitatav sõõr-
suu, kaladest madalama 
arengutasemega loom. 

Jõesilm on ilma tõeliste lõuga-
deta kalalaadsete loomade vii-
maseid säilinud sugulasi. Sil-
mul on kõhrest skelett, sarv-
ainest hambad ja limane, soo-
musteta nahk, tal pole paaris-
uimi ega eristunud sabauime. 
Pea külgedel on 7 paari lõpu-
seavasid. 

Jõesilm on ülalt tinahall, alt 
kreemjas, kuderände ajal kol-
lakas. Kala kollakad hambad 
paiknevad imilehtris ümber suu-
ava 3 rühmana, suu eesserval 
on kõverdunud ülalõuaplaat. 
Silm on kuni 50 cm pikkune 
(tavaline 35 cm), mass kuni 
150 g, eluiga 7 aastat (maksi-
maalne fikseeritud eluiga 10 aas-
tat). Narva jõkke tõusjate pik-
kus enamasti 30–35 cm, kaal 
50–70 g. Eestis püütud rekord-
suurusega silm on emane isend 
45,2 cm pikk ja kaaluga 190 g, 
püütud Pärnu jõest. 

Silmu leidub Läänemere, 
Põhjamere ja Vahemere lääne-
osa vesikondade vooluvetes ja 
rannikumeres. Tavaliselt elab 
jõesilm vastsena (liivasongla-
sena) jõgedes, täiskasvanuna las-
kub merre ja sealt tuleb tagasi 
jõkke üksnes kudema. Eestis 
tõuseb silm kudema 30 jõkke 
ja 13 ojja, millest enamik kuu-
lub Soome lahe vesikonda (neist 
tähtsaim on Narva jõgi), üle-
jäänud Liivi lahe vesikonda. 

silm kardab valgust
Suve lõpul või sügise algul ko-
gunevad jõesilmud jõesuudme-
te lähedale. Sealt suunduvad nad 
suurte parvedena jõgedesse. Ees-
tis on ehk tuntuimaks silmu 

Novembri kala – jõesilm

kudejõeks Narva jõgi. Silmule 
on iseloomulik kaks kuderän-
net: sügisene võib soodsate tin-
gimuste korral alata juba au-
gustis (massiline alates sep-
tembrist kuni talve tulekuni, mil 
ränne vaibub), kevadine leiab 
aset pärast jääminekut, ena-
masti aprillis. Silmud ei ole 
eriti osavad ujujad, küll aga 
visad – nad liiguvad maotaoli-
selt loogeldes. Jõesilm on väga 
valgustundlik, ta kardab isegi 
kuuvalgust. Seetõttu rändavad 
nad kõige rohkem pilves ilma-
ga kuuloomise ajal ja kõrge 
veega. Pilvitu taeva ja täiskuu 
korral silmud peaaegu ei rän-
da. 

Silmud jäävad jõkke pea-
aegu aastaks, ilma et nad toi-
tuksid. Selle ajaga muutuvad 
nad oluliselt: neil valmib mari 
või niisk, seljauimed suurene-
vad ja nende vahe väheneb. 
Emastel kasvab suureks pära-
kuuim, isastel sugunibu. See-
vastu hambad nüristuvad ja 
suulehtris olevad süljenäärmed 
lakkavad toimimast. Sooltoru, 
mida pole enam vaja, mandub 
peenikeseks väädiks. Selle prot-
sessi käigus väheneb ka kala 
pikkus: isastel kuuendiku, emas-
tel veerandi võrra. 

Kudemine algab tavaliselt 
mai algul, kui vee temperatuu-

ri tõuseb + 9–10°C.  Kudemine 
leiab aset kiire vooluga jõelõi-
kudes, mille põhi on kaetud 
kruusa, liiva ja kividega. Pesa-
platsi puhastamisel on jõesilm 
võimeline liigutama kive, mil-
le kaal ületab tema kehakaalu 
mitmekordselt. Pesa ehitami-
sel löövad võrdselt kaasa mõ-
lemad sugupooled: isane teeb 
valmis lohu ning emane annab 
sellele peenviimistluse. Samas-
se pessa koetakse tavaliselt mi-
tu korda, kusjuures partnerid 
vahelduvad ning esineb ka rüh-
miti kudemist. Pärast pulmi 
on silmud täielikult välja kur-
natud ning üldreeglina mõne 
päeva kuni paari nädala jook-
sul surevad.

Liivasonglased ja 
moone
Vastsed, keda kutsutakse liiva-
songlasteks, kooruvad 11.–14. 
päeval pärast kudemist. Vastne 
on 3–4 mm pikkune väheliikuv 
kollakas ussike, mis areneb 
edasi. Vastne erineb täiskasva-
nud silmust niivõrd, et kaua 
aega ei osatud teda silmuga 
seostada. Jõesilmul kestab vast-
sejärk 4–5 aastat ning ta kas-
vab ja toitub ainult suvel. See-
järel toimub moone, mille käi-
gus liivasonglasele tekivad sil-
mad ja imilehter. Merre jõud-

nuna hakkab jõesilm kohe in-
tensiivselt toituma. Meres elab 
ta 1–3 aastat ja läheb siis tagasi 
jõkke kudema. 

Täiskasvanud jõesilm on pa-
rasiitne röövkala. Imilehtri abil 
puurib ta end ohvri külge ning 
toitub tema verest, kudedest ja 
siseelunditest. Kõige tavalise-
mad saakloomad on räim, kilu, 
meriforell, lõhe, säinas, tursk 
ja meritint. Silmu saagiks lan-
gevad enamasti haiged, viga-
sed või suure arvukusega ka-
lad. Juhuse avanemisel ei ütle 
silm ära ka raibetest – surnud 
kalade, vähiliste jms söömi-
sest.

Jõesilmu püüdmine
Kutselised kalurid püüavad sil-
mu kudeperioodil peamiselt sil-
mutorbikutega, mida asetatak-
se jõkke pikas jadas üksteise 
kõrvale korraga kuni 50 tükki. 
Madalamas vees aga võib neid 
kalu haarata lausa palja käega. 
Kuigi silm paljudele ei meel-
di, on ta maitsva liha ja suure 
toiteväärtusega. Tal puuduvad 
sapp ja luud. Kudema mineva-
tel kaladel on ka sooltoru man-
dunud ja selles pole seedimata 
toidujäänuseid. Pärast kuuma-
del sütel röstimist võib jõesil-
mu kohe pintslisse pista, aga 
röstsilmu ka marineeritakse. 
Nii- või teistpidi on tegemist 
tõelise delikatessiga.

Silmuvarud on ebapüsivad. 
Arvukuse tõusu soodustavad soe 
kevad ja jahe suvi, samuti ku-
demispaiga loodusliku ilme säi-
limine, seda kahandavad aga 
metsa- ja võsaraie ning mulla-
tööd jõekaldail.  Enne Teist maa-
ilmasõda püüti Eestis silmu 
kuni 100 tonni aastas, praegu 
on saagid 4–10 korda väikse-
mad. 

Viimsi teataja
Allikad: wikipedia.org, 

kalastaja.ee

Merekino tuleb
novembri algus paneb suure ekraani helendama, sest uk-
sed avab MereKino. 2.–6. novembril linastuvad tallinnas 
kinos sõprus kokku kümnel seansil esmakordselt 5 väga-
gi värsket merefilmi.

Minifestivali avab Jaanis Valgu ettekanne järgmisel aastal 
valmiva Eesti dokumentaalfilmi “AHTO. Unistuste jaht“ mater-
jalide kogumisest koos katketega filmist. Lisaks tulevad esita-
misele kuulsa Volvo Ocean Race‘i tekkelugu ühe meeskonna 
elamuste kaudu, seiklusdokumentaal algajast pikamaapurje-
tajast seilamas koju Austraaliasse, köitev paadiehituslugu Ka-
riibidelt ning pühapäeval eelkõige lastele ja noortele sobiv 
film, kus peaosatäitjaks kuulus Christopher Lloyd (filmitriloo-
gia “Back to the Future“). Igal filmil on kaks linastust: üks ar-
gipäeva õhtul ja teine nädalavahetusel.

Vt ka www.facebook.com/merekino.
Merekultuur.ee

Veebiilmajaamad Leppeneeme 
ja Kelnase sadamates
oktoobri lõpus hakkasid tööle Leppneeme ja Kelnase sa-
damate veebiilmajaamad. 

Kesk-Läänemere programmist toetust saanud projekti “30MILES“ 
raames soetatud ilmajaamad on kompaktsed, võimaldavad 
mõõta tuule kiirust, puhanguid ja suunda, õhutemperatuuri, 
suhtelist õhuniiskust, õhurõhku ning sademete hulka, mere-
vee taset ja lainetust. 

Leppneeme ja Kelnase sadamad on reisiparvlaeva-, kala- 
ja turismisadamad. Kuid tänaseni puudus vajalik informat-
sioon, mis on vajalik ohutu meresõidu tagamiseks. 

Leppneeme ilmajaam on nähtav veebiaadressil http://on-line.
msi.ttu.ee/leppneeme. Ilma Kelnase sadamas saab jälgida aad-
ressil http://on-line.msi.ttu.ee/kelnase/.

Projekti maksumuseks oli 31 600 eurot.
Igor Ligema

Merendusspetsialist

Kutselise kala-
püügi uued tasud
27. oktoobri valitsuse istungil kinnitati kutseliste 
kalurite järgmise aasta kalapüügivõimalused 
ning -tasud. Võimalused jäävad käesoleva aasta-
ga võrreldes enam-vähem samaks, tasumäärad 
on erineva ulatuse ja suunaga.

Teadlaste hinnangul on kalavarude seis jäänud üldiselt 
samaks, seega käesoleva aastaga võrreldes kutselise kala-
püügi võimalused oluliselt ei muutu. Seoses uue kalapüü-
gieeskirja jõustumisega 2017. aasta 1. jaanuaril ühtlusta-
takse või täpsustatakse eelnõus püügivahendite nimetusi.

Järgmise aasta kalapüügiõiguse tasumäärad on arvuta-
tud keskkonnatasude seadusega kehtestatud piirmäärasid 
arvestades. Tasumäärad lähtuvad eelmise aasta püügista-
tistikast ning ei ületa 3,5% 2015. aastal keskmiselt püütud 
kala väärtusest püügivahendi kohta piirkonnas. Erinevate 
püügivahendite osas on tasude muutused erineva ulatuse 
ja suunaga.

Rannikumere 42 püügivahendist jääb eelmise aastaga 
võrreldes tasu samaks või langeb 32 juhul ja tõuseb 10 
püügivahendi tasu. Tasude tõus on tingitud suurenenud 
saakidest eeskätt ahvenapüügil Väinamere piirkonnas.  

Siseveekogudel kasutatavate püügivahendite 63 eri ni-
metusest tõuseb tasu 2017. aastal 19 juhul. 

Uute püügiõiguse tasumäärade rakendumisel laekub 
riigieelarvesse ligikaudu 346 000 eurot, mis on ligi 20 000 
euro võrra vähem kui tänavu. Vahendeid kasutatakse ka-
lavarude ja -liikide uuringuteks, järelevalveprojektideks, 
kalade noorjärkude veekogudesse asustamiseks ning kala-
de kudealade parandamise kulude katmiseks Keskkonna-
investeeringute Keskuse kaudu.

Räime, kilu, tursa ja lõhe püügivõimalused lepiti kok-
ku Euroopa Liidu kalandus- ja põllumajandusnõukogus, 
Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiriveekogudel 
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatavad püügikogused 
lepitakse kokku 2016. aasta novembris toimuvatel läbi-
rääkimistel. Mõlemad nimetatud püügivõimalused keh-
testatakse käesoleva määruse muudatusega 2017. aasta 
alguses. 

Berit-Helena Lamp
Keskkonnaministeeriumi kommunikatsiooni peaspetsialist

silmu pea külgedel on 7 paari lõpuseavasid. Foto Arhiiv

MtÜ roheline Poolsaar 
üldkoosolek
MtÜ roheline Poolsaar üldkoosolek toimub 10. novembril 
kell 19 Püünsi Koolis.

Päevakorras ülevaade MTÜ tegemistest ja uue juhatuse va-
limine. 

Olete oodatud!
Pille Laub

MTÜ Roheline Poolsaar
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Kuidas kaitsta iseennast 
ja oma vara ning ära 
tunda pettureid? Kuidas 
pimedal sügiseajal liik-
luses nähtav olla ja ohu-
tult liigelda?

Ikka ja jälle kuuleme lugusid 
sellest, kuidas mõni vanema-
ealine kodanik saab petta liba-
ametniku telefonikõne tõttu või 
suisa eluruumidesse trügiva 
inimese käest. Politsei saab sa-
geli teateid analoogsetest juh-
tumitest. Heausklikelt inimes-
telt püütakse raha välja petta 
eri viisidel. 

Enamlevinud skeemi koha-
selt pakutakse inimestele ese-
meid, mis algselt on justkui 
tasuta, kuid hiljem hakatakse 
kauba eest siiski raha nõudma. 
Seda summas, mida kaup oma 
kvaliteedilt kindlasti väärt ei 
ole. Pealetükkivatesse kahtlas-
tesse müüjatesse tasub suhtuda 
ettevaatlikkusega.

Kõik, kes sarnaste müüjate 
ja olukordadega kokku puutu-
vad, palub politsei kirja panna 
kauplejate sõiduki number või 
muud andmed, mis aitavad ini-
mesi hiljem tuvastada, ning edas-
tada need enda valla piirkon-
napolitseinikule. Sellega võib 
ära hoida ka teiste ohvriks lan-
gemise.

Üha enam on suurenenud 
ka inimeste arv, kes langevad 
telefonikelmuse ohvriks. Ehk-
ki ühiskonnas ollakse üsna hästi 
kursis, mis on libakõned ja kui-
das vastava kõne korral käitu-

Viimsi PÜ bowlinguklubi 
alustas 12. hooaega 
septembris. Klubi iga-aas-
taseks traditsiooniks on 
korraldada ülemaailmset 
eakate päeva tähistav 
boolinguturniir “Viimsi 
kuul“. seekordne “Viimsi 
kuul 2016“ toimus 4. 
oktoobril, osalesid tartu, 
tallinna ja Viimsi eakad. 

Võistlusjuhend annab olenema-
ta east võrdse võimaluse võis-
telda kõigil, sest iga aasta üle 
65 annab boonuspunkti. Seega 
oli ülesantud võistlejaid vanu-
ses 63–87 aastat. Vanim naine 
Astrid Liigand (85 a, Pirita võist-
kond) saavutas naiste arvestu-
ses 10. koha – kahe vooru tu-
lemus 269 punkti. Vanim mees 
Richard Annamaa (87 a, Tartu 
võistkond) oli meeste arvestu-
ses 12. – kahe vooru tulemus 
295 punkti. Pole paha, näidata 
selles eas veel sellist taset!

Võistkondliku esikoha ja 
rändauhinna viis koju Haabersti 
sotsiaalkeskus 1853 punktiga. 
Viimsi PÜ jäi teiseks 1847 punk-
tiga, kaotus ainult 6 punkti. Viim-
si võistkonda kuulusid Väino 
Tomingas, meeste arvestuses III 

Viimsi PÜ boolinguhooaeg algas hoogsalt

koht, Rein Maidla, Tormi Te-
ras, naistest Lembi Tamm, nais-
te arvestuses I koht, Natali Lo-
rup ja Evi Märtin.

12. oktoobril toimus juba 
järgmine võistlus Tartus, mis tä-
histas Tartu Seeniorklubi 15. aas-
tapäeva. Tartusse sõidu kulud 
kandis Viimsi PÜ ja nii liideti 
lisana võistlusele Tartu vast-
avatud ERM-i külastus. Osales 
ka Viimsi meesteklubi Ranna-
mees. Kas emotsioonid ERM-
ist või Tartu Seeniorklubi juu-
belist olid abiks, aga kõik au-
hinnalised kohad kuulusid Viim-
si PÜ bowlinguklubile – selja-

taha jäid Tartu,Viljandi, Võru 
ja Haabersti. Võistkonda kuu-
lusid V. Tomingas, R. Maidla, 
E. Radvilavicius ja R.Valkna. 
Meeste parim oli Tormi Teras, 
naistest Natali Lorup.

14. oktoobril toimus seenio-
ride sõpruskohtumine boolin-
guturniiril Viimsi – Helsingi. 
Kohtumise avasid abivallava-
nem M. Talsi ja Viimsi PÜ esi-
mees L. Allingu. Kohtumise reg-
lemendi järgi osales võrdselt 
mõlemalt poolt 8 meest ja 4 
naist. Mängiti 5 vooru. See-
kord me veel soomlastele vas-
tu ei saanud, kuid kaotusvalu 

VIIMsI PÜ BoWLInGuKLuBI
Organiseeritud klubina, kellel on oma põhikiri ja ürituste plaan, 
tegutsetakse viiendat aastat. Viimsi boolinguhuvilised eakad 
alustasid 2005. aastal Pirita rannahoone boolingusaalis, hiljem 
Tallinnas Mere puiestee Kuulsaalis, nüüd on juba teist aastat 
mugav hooaega alustada oma Viimsi Kuulsaalis. Koos käiakse 
kaks korda nädalas, tänu millele on ka mängijate tase tõusnud. 

aitas leevendada Väino Tomin-
gas (69) oma hea mänguga, 
võites esikoha. Seal sündis ka 
tema Viimsi Kuulsaali rekord-
voor – 279 silma.

Turniiril “Mustamäe sügis 
2016” said kokku 60 eakat boo-

linguhuvilist Tallinna sotsiaal-
keskustest ja Viimsi PÜ bow-
linguklubist. Kokku osales 10 
võistkonda. Viimsi PÜ võist-
kond koosseisus T. Teras, V. To-
mingas, E. Radvilavicius, L. 
Tamm, N. Lorup saavutas esi-
koha. Individuaalarvestuses pa-
rim oli R. Valkna.

Sellele hoogsale algusele 
järgneb nüüd klubile pikem paus 
võistluste vahel. Individuaalselt 
saab aga võistelda aastaringselt 
seeniorturniiril “AMB Seenior 
KAP2016 sügis”. See on see-
riavõistlus, kus kord nädalas tu-
leb tulemust näidata. Finaali pää-
sevad eelvoorude 10 paremat 
meest ja naist. “AMB Seenior 
KAP2016 kevad” võitis viim-
silane Rein Valkna. Kes võidab 
seekord, selgub detsembris.

Viimsi PÜ 
bowlinguklubi juhatus

sõpruskohtumine Viimsi ja Helsingi seenioride vahel. Fotod Viimsi PÜ bowlinguklubi

Väino tomingas (69) tegi 
Viimsi Kuulsaali rekordvooru – 
279 silma.

Nõuandeid eakatele turvalisema 
elukeskkonna nimel

da, õnnestub kelmidel ikkagi 
leida inimesi, kellelt raha välja 
petta.

Sageli on kannatanud just 
eakad inimesed. Kõnes nõuta-
vad summad on algselt suured, 
kuid tihti lepitakse ka vähe-
maga – peaasi on ohvrilt raha 
kätte saada. Teadaolevalt on 
kelmidel õnnestunud eakatelt 
välja meelitada summasid, ala-
tes paarisajast kuni kümnete 
tuhandete eurodeni.

Mida teha, kui kaht-
lustate pettust?
Peamiselt helistatakse lauate-
lefoni numbrile, mis tavaliselt 
on leitud telefoniraamatust, ning 
esitletakse ennast kõne saanud 
inimese sugulase või lapsena. 
Helistamise põhjuseks öeldak-
se, et on juhtunud õnnetus, 
mille lähedane on põhjusta-
nud. Nõutakse raha, et vältida 
kriminaalmenetluse alustamist,
kompenseerida väidetavale kan-

natanule kahju või katta ravi-
kulud. Hääle või kõnemaneeri 
muutusi põhjendatakse õnne-
tuses saadud näotraumadega.

Kõnede läbivaks jooneks 
on aga see, et ohver “halvatak-
se” tema lähedasega toimunud 
õnnetusest teatamisega. Edasi 
kiirustatakse kõnesaajat enda 
või lähedase andmeid jagama, 
et olukorda kiirelt heastada.

Siinkohal on kõige olulisem 
jääda rahulikuks ja pettusekaht-

luse tekkides paluda helistaja 
telefoninumbrit, et talle hiljem 
tagasi helistada. Tavaliselt loo-
buvad kelmid siis edasisest suht-
lemisest.

Jagage kindlasti seda tea-
vet oma sugulaste, tuttavate 
ja sõpradega, kindlasti ka las-
tega, sest kelmid otsivad ker-
geusklikke ohvreid pidevalt. 
Kui teil on eakad sugulased, 
kes elavad eraldi või viibivad 
suurema osa päevast üksi, sel-
gitage neile kelmuse skeeme. 
Veenduge, et nad said aru ning 
teavad, kuidas sellistes olukor-
dades käituda.

- Säilitage rahu.
- Fikseerige võimalusel te-

lefoninumber/sõiduki regist-
reerimisnumber.

- Küsige täpsustavaid küsi-
musi.

- Paluge endale hiljem taga-
si helistada.

- Katkestage kõne.
- Võtke mõtlemisaega.
- Kontrollige infot, helista-

ge lähedastele või tuttavatele. 
Ning kõige selle juures ei 

tasu unustada, et Eesti riigi esin-
dajad, nende seas politseini-
kud ei hakka mitte kunagi ega 
mingil põhjusel nõudma ini-
mestelt sularaha.

Liiklusohutus
Sügise saabumine muudab jär-
jekindlalt ilmastikuolusid ning 
mõjutab ka liiklusohutust. Õh-
tud ja hilised öötunnid on juba 
jalakäija jaoks piisavalt pime-
dad, et helkuri kandmine taas 

kesksele kohale tuua. Politsei 
soovitusel võiks nööri otsas 
rippuvat helkurit kanda põl-
vekõrgusel ja sõiduteepoolsel 
küljel, kuna just siis on tõenäo-
sus autojuhile märgatud saada 
kõige suurem. Et olla nähtav, 
võib kasutada helkurivesti või 
mõnda muud valgusallikat, kuid 
kindlasti peab meeles pidama, 
et nende kandmine ei anna ja-
lakäijale liiklusohtuse mõttes 
täielikku garantiid. 

Liskas jalgsi liikumisele on 
paljudele suureks abiliseks ühest 
punktist teise jõudmisel jalg-
ratas. Ka jalgrattale kehtivad 
elementaarsed nõuded: päeva-
sel ajal ees valge- ja taga puna-
ne helkur, töökorras pidurid ja 
signaalkell. Pimedal ajal jalg-
rattaga sõites peab lisaks hel-
kuritele põlema taga punane ja 
ees valge tuli.

Väga paljud kohalikud oma-
valitused on enda elanike liik-
lusturvalisusesse panustanud. 
Eelkõige on rajatud külakes-
kustesse ja alevikesse ning nen-
de ümber kaasaaegseid valgus-
tusega kõnni- ja kergliiklus-
teid, mida politsei julgelt soo-
vitab kasutada nii jalakäija-
tel kui ka jalgratturitel. Kuid 
kindlasti ei tohi liiklemisel lan-
geda mugavustsooni ja üleül-
diselt peab olema väga tähe-
lepanelik, võimalikke ohtusid 
tuleb ette aimata ning võima-
lusel neid ennetada.

Kristo tamsalu
Ida-Harju politseijaoskond

piirkonnapolitseinik

Kui keegi nõuab telefoni teel raha, põhjendades lähedasega juhtunud õnnetusega, on ilmselt 
tegemist petturiga. Foto Fotolia
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17. sajand oli Eesti ala 
talu- ja rannarahvale 
varasemast palju rahuli-
kum aeg. Pärast sajandi 
algusaastate nälja, katku 
ning siinkandis rootslaste 
ja poolakate omavahelise 
sõjategevuse vaibumist 
hakkasid inimesi seni 
kimbutanud hädad järele 
andma.

Kogu Eesti oli läinud rootslas-
te võimu alla. Kuid maarahva 
igapäevaelu hakkas mõjutama 
kohalike baltisaksa mõisnike ja 
Rootsi kuningriigi keskvõimu 
vastasseis. Rootsis ei olnud aad-
likel nii palju õigusi oma talu-
poegade üle kui siin ning neid 
taheti vähendama hakata. En-
dastmõistetavalt olid mõisnikud 
selle vastu. Nii näiteks ei olnud 
Rootsis pärisorjust, kuid Eesti 
oludes peeti sellest tulenevat 
sunnismaisust ehk keeldu talu-
poegadel ilma mõisa loata ühest 
kohast teise elama asuda täiesti 
tavaliseks. Et tekkinud vastu-
olusid vähegi leevendada, alus-
tati peagi seniste riigimõisate 
ja -maade ulatusliku läänista-
misega erakätesse.

Mõisamajanduse 
võidukäik 
Kui 17. sajandi algusaastatel oli 
Eesti alal mõisaid umbes 500, 
siis sajandi lõpus oli neid juba 
tuhatkond. Mõisad olid koos 
nendele kuuluvate külade ja ta-
lupoegadega ennekõike põllu-
majanduslikud majandamisük-
sused. 17. sajandil oli mõisate 
peamine toodang teravili, mida 
veeti siit välja Rootsi ja teistes-
se Lääne-Euroopa maadesse. 

Mõisaomanikele tõi see suurt 
tulu, aga talurahva olukord läks 
järjest halvemaks. Lisaks sun-
nismaisusele lisandus ikka ja 
jälle uusi koormisi erinevate 
maksude ning täiendava teo-
töö näol. See tähendas talupe-
remehe kohustust saata üks või 
mitu teomeest teatud arv päevi 
nädalas mõisa tööle. Need saa-
deti kas koos veoloomade ja 
-vahenditega või ilma. Täna-
päeva mõistes tasuti niimoodi 
koos maksudega renti taluko-
ha ja rannarahvas lisaks sellele 
püügikohtade kasutamise eest. 
Talumajapidamise kohustused 
mõisa ees pandi kirja vakuraa-
matutesse.

Viimsi kandi mõisa-
maad
Viimsi poolsaar oli Rootsi ajal 
jagatud kolme mõisa vahel. Lää-
nepoolsed külad kuulusid Viim-
si mõisale, idakalda omad Maar-
dule ning poolsaare keskosas 
asuv Metsakasti küla oli Saha 
mõisa valduses. Prangli ja Aksi 
saared olid Maardu mõisa käes 
ning Aegna ja Kräsuli Viimsi 
mõisa omanduses. Naissaar oli 
kuni 1687. aastani Tallinna lin-
na valduses, aga edaspidi kuu-
lus riigile.

Esimesed teated Viimsi mõi-
sast pärinevad 1471. aastast, 
kui see kuulus Pirita kloostri-
le. Sel ajal oli mõisavalitsejaks 
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kloostri ilmikvend Otte Gylsen. 
Pärast Liivimaa sõda läks Viim-
si mõis Rootsi kuninga valdu-
sesse. 1620ndail rentis mõisa 
Tallinna lossifoogt Gerd von 
Enthen, kuid 1629. aastal kin-
kis Rootsi kuningas mõisa Tal-
linna linna bürgermeistrile Jo-
han von Derenthalile. Tingimu-
seks oli, et kui mõisamaid 
peaks vaja olema Toompea lossi 
majapidamise tarvis, siis võe-
takse need tagasi. Nii 1643. aas-
tal ka sündis. Sellest ajast ala-
tes oli Viimsi Eestimaa kind-
ralkuberneri lauamõis ehk tei-
sisõnu varustas Toompea lossi
toiduainetega. 17. sajandi lõpu-
poole rajati osa mõisamaade eral-
damise teel Haabneeme mõis. 
Aegna saarele asutati karjamõis. 

Maardu mõisa kohta on esi-
mesed teated juba 1389. aas-
tast. Orduajal oli mõis kuulu-
nud Taubede suguvõsale, kuid 
1647. aastal sai see Rootsi feld-
marssali Lennart Torstenssoni 
valdusesse. 1663. aastal oman-
das mõisa Riia kuberner kind-
ral Fabian von Fersen, kelle 
ehitatud kahekorruseline här-
rastemaja on väikeste ümber- 
ja juurdeehitustega säilinud tä-
napäevani. Saha mõisa kohta 
on kirjalikke teateid veelgi va-
nemast ajast – 1347. aastast. En-
ne Rootsi aega kuulus mõis Tau-
bedele, seejärel aga oli Wran-
gellide ja Uexküllide suguvõ-
sade käes. 

rikkalik rootsiaegne 
kaardimaterjal
17. sajandi lõpul viidi Eesti alal 
läbi laiaulatuslik maamõõtmis-
aktsioon, mille tulemusena koos-
tati üsna täpsed mõisakaardid. 
Nendel on lisaks talukohtadele 
ära toodud ka peremeeste ni-
med. 1688. aastast on olemas 
Rootsi kartograafi Johan Holm-
bergi joonistatud Haabneeme 
mõisa kaart. Sellel on kujuta-
tud 5 taluga Haabneeme küla, 
mõisahoone, tuuleveski ja küla 
lõunaosas vesiveski. Pringi kü-
las oli 1 talu ja nüüdseks kadu-
nud Rummu külas 3 talu. Samalt 
kaardilt leiame Lubja küla 2 ma-
japidamist. 

Johan Holmbergi 1689. aas-
tal koostatud Viimsi mõisa kaar-
dilt on näha mõisa lõunapool-
sed külad: 9 taluga Pirita küla 
ja 19 taluga Miiduranna. Samast 
aastast on säilinud ka Tallinna 
linna ja selle lähiümbruse üle-
vaatekaart, millel on märgitud 
13 talust koosnev Püünsi küla ja 
ning 11 talu ja poolsaare põhja-
tipus asunud kabeliga Rohu-
neeme. Aegna saare kaardilt on 
näha 10 talukohaga küla. Nais-
saare kaardile on kantud 10 ma-
japidamist ja kabel. 1693. aas-
tal joonistatud Maardu mõisa 
rannakülade kaardilt leiame 14 
taluga Randvere küla, 6 taluga 
Tammneeme küla, 13 majapi-
damisega Leppneeme ja ühe-
ainsa Metsakasti küla talu. Tei-

sel 1693. aasta kaardil on ku-
jutatud Muuga küla 6 talu ja 
vesiveskiga. 

Hakati pidama kiriku-
raamatuid 
Kirikuõpetajate osa meie talu- 
ja rannarahva üleskirjutamisel 
on olnud hindamatu. Nad pida-
sid mitmesaja aasta vältel risti-
tute, laulatatute ja maetute ni-
mekirju – nn meetrikaid. Li-
saks eelpoolnimetatutele olid ka 
leeritatute, armulaual käijate ja 
kihlatute nimekirjad.

Samuti pidasid kirikuõpe-
tajad nimekirju majapidamiste 
ja perekondade kaupa ehk per-
sonaalraamatuid. Viimaseid täi-
deti jooksvalt – nii, kuidas uusi 
andmeid kogunes. Uut raama-
tut alustati tavaliselt 15–20 aas-
ta möödumisel. 

Esmakordselt kohustati pas-
toreid kirikuraamatuid pidama 
juba 1586. aastal ning korral-
dust korrati uuesti 1625. aastal 
ja 1638. aastal. Vanimad Eesti 
ala kohta käivad tänaseni säili-
nud meetrikad on Tallinna Ole-
viste (alates 1603) ja Niguliste 
(alates 1629) ning Narva Jaani 
(alates 1644) koguduste omad. 
Säilinud on ka Jüri (alates 1657), 
Noarootsi (alates 1658) ja Rõu-
ge (alates 1661) kihelkondade 
kirikuraamatud.

Viimsi poolsaare külade ela-
nike kohta võib sellest ajast tea-
teid leida Tallinna kirikuraama-

tutest. Nii on Pühavaimu ko-
guduse 1695. aasta meetrikas 
sissekanded Püünsi, Randvere 
ja Rohuneeme külade vastsün-
dinute kohta. Poolsaare idakal-
da elanike andmeid võib leida 
mitukümmend aastat hilisema-
test Jõelähtme koguduse meet-
rikatest. Aga kui näiteks 1740. 
aastal on tehtud sissekanne 
80-aastase inimese surma koh-
ta, siis on kerge välja arvutada, 
et tema sünniaasta oli 1660.

rahvahariduse 
edendamine
Rootsi ajal tehti suuri edusam-
me rahvahariduses. Luteriusu 
põhimõtete kohaselt tuli rah-
vale jutlusi pidada emakeeles. 
Seepärast oli kirikuõpetajatel 
vaja ära õppida kohalik keel. 
Kuid lisaks pidid inimesed 
iseseisvalt piiblit lugema. Kõi-
gepealt oli selleks vaja eesti-
keelset piiblit ning samuti tuli 
lihtrahvas õpetada tekstist aru 
saama. Seetõttu hakati esialgu 
terasematele talulastele luge-
mist õpetama ning need said 
hiljem jumalateenistustel vai-
mulikele abiks olla. Kuid selli-
ne õpetamisviis ei taganud kir-
jaoskuse laiemat levikut. 

1684. aastal asutati Tartu lä-
hedal Forseliuse seminar, kus 
talulapsi hakati õpetama eesti 
keeles lugema ja laulma. Semi-
naris õppis kokku umbes 160 
noort ning neist ligi 50 asus töö-
le koolmeistritena. 1687. aastal 
võeti vastu otsus, et igasse ki-
helkonda tuleb rajada oma kool.
Muuhulgas tasub märkida, et 
veel kaua aega mõisteti kirja-
oskuse all ainult oskust lugeda 
ning enamasti tegid talumehed 
oma allkirja kohale kolm risti. 
Koolihariduse andmise kohta 
sel ajal Viimsi kandis andmed 
puuduvad.

Poolsaare külad ja 
nende elanikud
Rootsi ajast on mitmeid tea-
teid Viimsi poolsaare külade 
ja nende elanike kohta. Mii-
duranna küla kohta võib leida 
päris palju andmeid: 1613 – 
Milestrandh, 1615 – Millran-
by, 1620 – Millrandh, 1623 – 
Millrandt, 1628 – Millerandth, 
1640 – Milterant, 1655 – Mito-
rand, 1682 – Mitoranda, 1686 
– Maito Strand ja 1689 – Mil-
strand. Haabneemet on nime-
tatud 1623. aastal (Hapnim), 
1638. aastal (Habbenem) ja
1682. aastal (Habenehm). Pringi 
külast on teada 1688. aastal seal 
elanud Brincke Hans. Püünsi 
küla kohta leiame järgmised ni-
metused: 1615 – Pynissby, 1620 
– Pynnes, 1628 – Pynes, 1636 
– Puines, 1637 – Pynäs ja 1686 
– Pijnes. 

Rohuneeme küla kohta on 
sissekanded 1613. aastal (Ro-
genam), 1615. aastal (Ranim) ja 
1689. aastal (Raunemy). Samast 
aastast on teada külaelanikud 
Jost Mick, Anthe Tönno, Cris-
ter Jürgen, Nacka Seppi ja Otte 
Ewardt. Viimasest võib ehk 
välja lugeda hilisema Oti talu-
koha nime. Leppneeme kohta 

leiame 1636. aastast nime Tor-
senem. Tammneeme küla mai-
nitakse esmakordselt kirjalikult 
tänapäevasele sarnase nimega 
Tammonimi 1682. aastal.

rootsi kuningavõim 
Eestis
Iga kord kui Rootsis vahetus 
valitseja, tõi see muudatusi ka 
Eesti rahva ellu. Kuningas Gus-
tav II Adolfi teeneks tuleb lu-
geda Tartusse gümnaasiumi ra-
jamist, millest sai 1632. aastal 
Tartu Ülikool ehk Academia 
Gustaviana. Seal said hariduse 
enam kui tuhat üliõpilast, kuid 
ei ole teada, et mõni üliõpilane 
oleks olnud eesti soost. Selline 
aeg saabus alles kahesaja aasta 
pärast.

Samal ajal asutati gümnaa-
sium ka Tallinnas. See kool te-
gutseb tänapäevani Gustav Adol-
fi Gümnaasiumi nime all. 

Pärast Gustav II Adolfi sur-
ma 1632. aastal sai vormiliselt
uueks valitsejaks tema 6-aasta-
ne tütar Kristiina, kuid viimase 
täisealiseks saamiseni oli te-
gelik võim eestkostevalitsuse 
käes. Kuninganna Kristiina asus 
troonile 1644. aastal ning just 
tema valitsemisajast on pärit 
Tallinnas jõulurahu väljakuu-
lutamise komme. Samuti haka-
ti juba siis ühte linnalähedast 
maa-ala nimetama Kristiine hei-
namaaks ning viimane on and-
nud nime Kristiine linnaosa-
le. Kui kuninganna Kristiina 
troonist 1654. aastal loobus, 
tuli Rootsis võimule tema tädi-
poeg Karl X Gustav. Tema va-
litsemisaja jooksul peeti mitu 
lühikest sõda Poola, Taani ja 
Venemaaga.  

Ootamatult surnud Karl X 
Gustavi asemel sai uueks ku-
ningaks tema alaealine poeg 
Karl XI, kuid tegelikult juhtis 
mõnda aega riiki kõrgaadlikest 
moodustatud eestkostevalitsus. 

Noor kuningas võttis valit-
semiseohjad enda kätte 1672. 
aastal. Tema üheks suuremaks 
ettevõtmiseks tuleb lugeda Eesti 
alal varasemate aastakümnete 
jooksul eravaldusesse antud ku-
nagiste riigimõisate tagasivõt-
mise algatamist. See tekitas 
loomulikult kohaliku rüütel-
konna poolt väga tugevat vas-
tuseisu. Kuid kuningavõimu 
jaoks oli nn mõisate redukt-
sioon hädavajalik, sest aasta-
kümnete jooksul olid mõisnike 
jõukuse kasvu kõrval siinkan-
dis riigitulud vägagi kokku kui-
vanud. Tekkinud olukorda peh-
mendas asjaolu, et enamasti või-
sid endised mõisaomanikud oma 
valdustesse edasi jääda, makstes 
edaspidi selle eest riigile renti.

“Vana hea Rootsi aeg” ehk 
17. sajand tõi Eesti talu- ja ran-
narahva ellu päris palju uut. Õn-
neks ei olnud suuremaid sõdu, 
laastavad katkuepideemiad ega 
hukatuslikke nälja-aastaid. Kui 
aastasaja alguses oli siinne rah-
vaarv umbes 100 000 inimest, 
siis 1690ndateks oli see kasva-
nud juba 400 000-ni.

Jaan tagaväli
Eesti Genealoogia Selts 

rootsi kartograafi Johan Holmbergi joonistatud Haabneeme mõisa kaart 1688. aastast. Foto Arhiiv



Valveapteek 
töötab Vikerlase 
tänavas
tallinna ja Harjumaa inimesed on harjunud 
öiste tervisehädade korral abi otsima tõnismäel 
asuvast valveapteegist. tegelikult asub Viimsi 
elanikele märksa lähemal teine tallinna valve-
apteek – Lasnamäel, aadressil Vikerlase 19. 
Apteek on avatud ööpäev läbi iga päev.

24 tundi avatud Vikerlase Südameapteegi proviisori ja 
juhataja Olga Jefimova sõnul on põhilised hädad, miks 
inimesed valveapteeki pöörduvad, külmetus ja kõik sel-
lega kaasnev –  köha, nohu ja palavik. “Öösiti ostetakse 
enamasti tõhusamaid ravimeid, mis kindlasti toimivad või 
leevendavad haiguse sümptomeid, et hommikuks oleks 
inimene töökorras,” selgitab proviisor. “Enamasti soovi-
takse osta kompleksseid külmarohte kuuma joogi valmis-
tamiseks, ravimeid nohu ja köha vastu, valuvaigisteid ning 
puhtal kujul palaviku alandajaid,” lisab Jefimova.

Ka seedehäired moodustavad suure osa põhjustest, 
miks öösel tee apteeki ette võetakse. Sellistel juhtudel 
saab abi probiootikumidest ja ravimitest kõhugaaside, kõ-
hukinnisuse või -lahtisuse vastu.

“Sagedased on ka sellised juhtumid, mil traumade 
tõttu apteeki abi otsima tullakse. Esmalt tullakse apteeki, 
puhastatakse ja seotakse haav kinni apteegist soetatud va-
henditega ning alles seejärel minnakse edasi EMO-sse,” 
selgitab Jefimova. 

Lapsevanemad on kursis sellega, et nii mõnigi kord 
vajab äkiline haigushoog pöördumist erakorralise me-
ditsiini osakonda. Seetõttu jõuavad Lasnamäel asuvasse 
Südameapteegi valveapteeki lapsevanemad laste haigus-
te tõttu, mis öisel ajal ravimitega leevendamist nõuavad. 
“Emad-isad tulevad haigetele lastele EMO-s välja kirju-
tatud ravimit välja ostma,” räägib proviisor öistest apteegi 
külastamise põhjustest.

Vikerlase 19 asuvas valveapteegis on proviisor või 
farmatseut olemas 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, 
samuti riiklikel pühadel. Öörežiimil töötab apteek ajava-
hemikul 20.00–08.00. Apteegi juhataja Olga Jefimova sõ-
nul algab tihedam aeg valveapteegis varahommikul, mil 
apteeki tulevad tööleminejad, et öösel tekkinud köha-nohu 
ja teiste külmetusenähtude abiks ravimeid soetada. Samuti 
on apteegis enam tegemist õhtul vastu keskööd, kui tul-
lakse EMO-st, sest perearstikeskused ja teised apteegid on 
suletud. Valveapteek on hea lahendus ka nendele inimes-
tele, kelle tööpäev kestab hilisõhtuni ning mil teised aptee-
gid on selleks ajaks juba suletud. Vikerlase valveapteeki 
juhataja sõnul ei pea valveapteegi külastajad muretsema 
selle pärast, et öösel on ravimid kallimad: “Kõik ravimite 
ja müügil olevate toodete hinnad on öisel ajal täpselt sa-
mad nagu päeval.”

Kaia Gil
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Movember on iga-aasta-
ne üritus, mil novemb-
rikuus kasvatatakse ja 
kantakse vuntse (mous-
tache + november), 
suunamaks tähelepanu 
meeste tervisele. Meeste 
tervis on aastaid olnud 
nagu vaeslaps, kellest 
räägitakse vähem. 

Miks? Sest mehed ise ei kur-
da oma tervisehädade üle ega 
kipu ka arstile minema. Seda 
eriti siis, kui neil pole kaebusi. 
Ometi on meie meeste eluiga 
tunduvalt lühem kui naistel ja 
üheks põhjuseks on kindlasti 
see, et mehed ei pea vajalikuks 
oma tervist kontrollida. Nad ei 
pööra tähelapanu väikestele muu-
tustele oma enesetundes, nad 
tahavad olla tugevad, mitte vi-
riseda. Eesti mehe ühe visiidi 
vastu külastab naine arsti 1,7 
korda.

Ülekaal ja haigused
Üheks suureks probleemiks kaas-
aegses ühiskonnas on ülekaal. 
Statistiliselt on regulaarselt spor-
diga tegelejaid küll rohkem mees-
te seas, kuid kõigist sportiva-
test inimestest on ülekaaluli-
sust enim meestel. Ülekaalu põh-
justajaks ei ole vaid rohke söö-
mine ja vale toiduvalik. Täna-
päeva kiire elutempo, ületöö-
tamine, puhkamise ignoreeri-
mine, uneaja nappus ja mugav 
eluviis – nende koosmõjul te-
kivad organismis muutused, mi-
da ei märgata või millele sa-
geli ei pöörata tähelepanu. Nn 
päästerõnga ilmumine ümber 
keskkoha võib olla  esimeseks 
signaaliks, et tuleks üle vaa-
data oma elustiili ja vajadusel 
seda muuta. Õhtune lõõgastav 
naps, pokaal veini siin ja seal, 
janu kustutamine õllega, suvi-
sed sagedased grilliõhtud – see 
kõik tundub nii loomulik, kuid 
tõstab märkamatult pisitasa ke-
hakaalu. Ja just ülekaal võib 
viia mitmete tervisehädade tek-
kele. Kõige tugevam seos on 
ülekaalul 2. tüüpi diabeedi tek-
kega, kuid oluline roll on üle-
kaalul ka südame-veresoonkon-
nahaiguste, vähkkasvajate, kop-
suhaiguste (sh astma ja uneap-
noe), kusepõiehaiguste, kroo-
nilise seljavalu, liigeseproblee-
mide, viljatuse ja maksaprob-
leemide tekkes. Tänaseks on üle-
kaalulisust seostatud 11 vähi-
liigi tekkega.

Kaasaegsed teadmised pal-
jude haiguste tekkepõhjuste ja 
ennetamise osas on tõestanud, 
et ligikaudu 40% südame-vere-
soonkonna haigustest ja kasva-
jatest on välditavad. Eesnäär-
mevähk on üldjuhul hästi ra-
vitav, kuid Eesti on suremuselt 
maailmas esikohal, sest meil 
avastatakse 30–40% sellest hai-
gusest siis, kui see on juba le-
vinud ka teistesse organitesse.

Selleks, et elada võimali-
kult kaua tervena, tuleks üle 
vaadata oma elustiil ja vajadu-
sel seda korrigeerida või viia 
läbi põhjalikumad muutused 

oma igapäevases elukorraldu-
ses. Riskitegurite väljaselgita-
miseks ja haiguste õigeaegseks 
avastamiseks aitavad suuresti 
kaasa regulaarsed tervisekont-
rollid.

Mehed – ülevaatusele!
Tallinn Viimsi SPA arstid on 
välja töötanud terviseuuringu 
paketi meestele – nimetagem 
seda tehnoülevaatuseks. Auto-
ga käiakse ju regulaarselt üle-
vaatusel, miks siis mitte teha 
seda ka ise! Uuringupaketi 
koostamisel oleme võtnud alu-
seks just eesti meeste sageda-
semad haiguspõhjused.

Uuringupakett sisaldab arsti 
konsultatsiooni, kolme uurin-
gut ja vereanalüüse. Südame-
veresoonkonna funktsiooni ja 
koormustaluvuse hindamiseks 
tehakse koormustest kõnnirajal 

(koormus EKG). Järjest suure-
neva kehalise koormuse käigus 
saab hinnata uuritava vererõhu 
ja pulsi reaktsiooni, südameli-
hase verevarustuse seisundit,
rütmihäirete teket. Selle testi abil 
saame soovitada inimesele so-
biva treeningkoormuse vastaval 
pulsisagedusel.

Kopsude funktsionaalset sei-
sundit ja hingamiselundite hai-
guste olemasolu aitab hinnata 
spiromeetria. Testiga saab kii-
resti ja lihtsalt avastada mit-
meid kopsuhaigusi, nt õhu lii-
kumise kiiruse muutused bron-
hides võivad näidata astmat või 
obstruktiivset kopsuhaigust.

Kuna ülekaal on mitmete ras-
kete haiguste riskitegur, siis on 
meie meeste uuringute paketti 
lülitatud ka keha koostise ana-
lüüsimine. Vistseraalne ehk si-
seelundeid ümbritsev rasvkude 

Movember tuleb jälle! 

on eriti tõsine riskifaktor süda-
me-veresoonkonnahaiguste pu-
hul. Kehaanalüsaator võimal-
dab määrata keha rasvaprotsen-
di ning rasvade jaotumise eri-
nevatel kehaosadel, rasvavaba 
kaalu,  lihasmassi, põhiaineva-
hetuse, bioloogilise vanuse ning 
päevase soovitusliku kaloraaži.

Verd analüüsitakse veresuhk-
ru ja kolesteroolide, maksa tali-
tuse näitajate ja PSA e eesnäär-
me spetsiifilise antigeeni suh-
tes. PSA on esimese valiku kas-
vajamarker, mida võib kasuta-
da eesnäärmevähi diagnoosi püs-
titamisel. Kuid mitte alati ei 
näita PSA tõus vähki. PSA si-
saldus veres tõuseb nii ees-
näärme vähi kui ka eesnäärme 
healoomulise suurenemise või 
kuseteede põletiku puhul.

Uuringutele järgneb põhja-
lik arutelu arstiga, kus ühiselt 
analüüsitakse uuringute tulemu-
si ja lähtuvalt sellest tulevad ka 
suunised – kas ja kuidas muuta 
oma elustiili või siis olla rahul 
tulemustega ja jätkata endisel 
lainel. 

Üks õige mees ei ole isepa-
ranev ja regulaarne ülevaatus on 
vajalik, et püsida vormis ning 
säästa oma lähedasi südame-
valust!

Katrin traat
Tallinn Viimsi SPA 

tervisekeskuse peaarst

24 tundi avatud Vikerlase südameapteegi proviisor ja 
juhataja olga Jefimova.

terviseuuringule ootame mehi, kellel on vähemalt kaks 
näitajat alljärgnevast:
n vanus üle 30 a
n kehakaal ületab normväärtust
n suitsetamine
n kui nädalas ei ole vähemalt kolme alkoholivaba päeva
n emotsionaalselt pingeline töö
n vererõhu kõrgenemine, rütmihäired või rõhuv tunne rinnus
n kaebused öisele urineerimisvajadusele või kusejoa nõrgene-
mine
n lähisugulastel on esinenud diabeeti, kõrgvererõhutõbe, süda-
meinfarkti või insulti

sõeluuringud aitavad 
avastada vähki
Emakakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringutel osalemine 
on lihtsaim võimalus ennetada vähki ja pikendada terve-
na elatud elu.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste 
ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks 
avastamiseks. 

Lisainfo: haigekassa.ee 
Eesti Haigekassa
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urr & nurr on Eesti kapi-
talil põhinev lemmik-
loomade kauplustekett, 
mis sai alguse Viimsist. 
Pereettevõttena tegut-
sevas firmas on äriga 
seotud kõik liikmed, 
peretütar Kätlin Lauren 
juhatab igapäevast tööd 
Viimsi Keskuses asuvas 
kaupluses. 

Kätlin, teie pere elab Viimsis. 
Kas teil on endal ka lemmik-
loomi?

Jah, pere peale kokku tuleb 
üsna suur ja kirju seltskond, 
kuhu kuuluvad üpris huvitavad 
isendid nagu Presa Canario, 
inglise bullterjer, lühikarvaline 
chow chow, chihuahua, prant-
suse buldog ja ka briti lühikar-
valine kass.

Millal ja miks otsustasite 
lemmikloomapoe avada?

Lemmikloomapoe idee tuli 
otsesest vajadusest kvaliteet-
sete hooldusvahendite ja toitu-
de järgi oma lemmikutele. Sa-
muti soovist edendada Eestis 
lemmikloomakultuuri.

Kui lemmikloomasõbralik 
koht on Viimsi?

Üldiselt on Viimsi väga ava-
tud ja sõbralik lemmikute suh-
tes, aga eks üksikuid kitsarin-
nalisi inimesi kohtab ka pari-
mates paikades. Kõige enam 
on Viimsis koeri ja kasse, kuid 
klientide põhjal võime öelda, 
et esindatud on kõik loomalii-
gid – koerad, kassid, linnud, 
närilised jne. Meil on vähe 
kliente, kellel on kodus vaid 
üks lemmikloom.

Millele üldse peaks eel-
kõige mõtlema, kui on plaan 
endale lemmikloom võtta?

Tähtis on mõelda ajale ning 

Pood, kuhu on 
oodatud nii kassid 
kui ka koerad

millist liiki tegelane võtta. Kas 
mul on aega, et tema eest hoo-
litseda; kui palju tal oleks lii-
kumiseks ruumi vaja; kui palju 
ta sööma hakkab ja kas mul on 
kvaliteetse toidu pakkumiseks 
võimalusi; kas mul on võima-
lik tasuda ravikulud, kui juhtub 
midagi ootamatut. Lemmikloom 
ei erine palju väikesest lapsest. 
Laps küll kasvab suureks ja 
ühel hetkel saab ise hakkama, 
kuid lemmikloom toetub oma 
vajadustes meile terve oma elu! 
Kindlasti tuleks uurida erine-
vate lemmikloomade iseloo-
mulikke jooni ja vajadusi ning 
mõelda, kas need sobivad ka 
sinu isiku või elustiiliga.

Kellele on loodud lemmik-
loomapood Urr & Nurr?

Urr & Nurr lemmiklooma-
poe näol on tegu elustiilipoe-
ga, kust leiab peale toidu veel 
põnevaid aksessuaare nii lem-
mikule, tema peremehele kui 
ka kodu kaunistamiseks. Näi-
teks on valikus loomateemalisi 
lampe, kruuse, võtmehoidjaid, 
küünlaid, käevõrusid jms. 

Meie kõige tähtsam aspekt 
on kvaliteet, mida me pakume 
nii toodete kui ka teeninduse 
osas. Me pakume ka abi ja an-
name nõu, kui klient seda va-
jab – teeme näiteks koostööd 
erinevate koertekoolide ja sa-
longidega. Samuti toetame iga-
kuiselt mitmeid varjupaikasid, 
kellega koos korraldame ka eri-
nevaid sündmusi info jagami-
seks.

Millised on kõige põneva-
mad tooted teie valikus?

Valik on väga lai ja ka põ-
nevaid tooteid väga palju, näi-
teks inimtoiduks sobilikust toor-
ainest toidud, põnevad käsitöö-
aksessuaarid, gurmeemaiustu-

sed, Surnumere mineraalidest 
koosnev karvahooldussari, lem-
mikloomade temaatilised sisus-
tuselemendid (lambid, tumbad, 
pildiraamid ja muud). 

Kas teie kauplust külas-
tavad ka lemmikloomad ise?

Koerte visiidid poodi on ju-
ba igapäevased, aga väga põ-
nevad on kassid, kes tulevad 
koos peremehega, kampsun sel-
jas, rihma otsas meie poodi 
uudistama – vahel maiustama, 
vahel ronimispuid katsetama. 
Põnevaid loomi käib meil tihti, 
viimane kõige põnevam külas-
taja oli siga. Kõikidest meie 
vahvatest klientidest saab pilte 
vaadata meie Facebooki lehelt 
– facebook.com/Orhidaalia.

Mis on kõige kummalisem 
asi, mida teie poest on tahe-
tud osta?

Jalutusrihm skorpionile.
Mida ütleksite nendele 

peredele, kes plaanivad lem-
miklooma võtta, aga pole se-
da erinevatel põhjustel seni veel 
teinud?

Kindlasti kaaluge oma või-
malusi lemmiku eest hoolitse-
misel. Lemmikloom toob teie 
ellu midagi, millest te seni po-
le võib-olla otseselt puudust tun-
dnud, kuid kui ta teie ellu saa-
bub, siis ühel hetkel taipate, 
millest seni puudus on olnud.

Helen saluveer

Vasakult Šiva (Presa Canario), sophie (prantsuse buldog) ja Annapurna (inglise bullterjer). Foto Erakogu

     Väga põnevad 
on kassid, kes 
tulevad koos pere-
mehega, kamp-
sun seljas, rihma 
otsas meie poodi 
uudistama.  

“
Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). 

Soodsalt uued naiste- ja 
lasteriided, jalatsid, 
ehted – otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

KIRBU-
TURG 
Pirita Vaba 
Aja Keskuses 
5. novembril 
kell 10–14

reklaami 
Viimsi teatajas
vt@viimsivv.ee

Pärnamäe keskuses toimuvad 
4.–6. novembrini taas laadapäevad, 
millest võtab osa üle 30 kaupleja, 
sh ristemäe talu, Vana-torokse talu 
oma lihatoodetega ning Konju mõisa 
talu kitsepiimatoodanguga. 

7.–9. oktoobrini toimusid Pärnamäe kesku-
ses laadapäevad, millest võtsid osa  erine-
vate riikide farmerid ja tootjad. Leedulased 
pakkusid kõrgkvaliteetset lihatoodangut, kus 
suitsuliha lõhn peatas keskuse kauplusest 
mööduvaid külastajaid. Eriti populaarseks 
osutus vorsti ja seapeki valik. Eesti farmerid 
tõid kohale aed- ja puuvilju ning omatehtud 
kastmeid. Grusiinlane Edvin, kes kolis aasta 
tagasi Eestisse, pakkus klientidele legendaa-
rseid veine päikselise Gruusia keldritest. Oli 
võimalik degusteerida Hillary Clintoni ja 
Jossif Stalini lemmikveine. Konjakipudelid 
ja 50-kraadine tšatša läksid kui soojad saiad. 

Lätlased üllatasid ostjaid maiustustega. 
Purustatud marjadest valmistatud marmelaa-
did ja värviliste piltidega šokolaadid püüdsid 
iga möödakäija pilku. Intervjuud  maiustuste 
ettevõtte juhi Kurens Vadimiga on võimalik 
lugeda Pärnamäe Keskuse Facebooki lehe-
küljel. Sellega lätlaste ettevõtlikus veel ei 
piirdunud. Paljud külastajad olid jahmunud 

laadal pakutavatest roostetanud poltidest ja 
mutritest, mis nägid küll ehtsad välja, aga 
olid tehtud puhtast šokolaadist. Muidugi ei 
puudunud laadalt ka baklava ja tšebureki 
valik. 

Kohalikud tootjad tõid laadale keraamili-
sed tooted. Eriti populaarseks said keraami-
lised nõud kassipiltidega, mis on hetke üheks 
trendisuunaks. Maitseainete aroomid levisid 
üle kogu keskuse nagu ka värske leiva lõhn. 
Laadapäeva korraldajad olid eriti rahul, et 
enamus ettevõtete omanikud olid ise kohale 
tulnud tooteid tutvustama. Chocokoo oma-
nik Kristel Lankots tutvustas laadal imelisi 
käsitöökomme. Lisaks pakkus ta inimeste-
le võimalust osaleda kommi valmistamise 
protsessis, mille toimumiskohaks on Tallin-
na kesklinna meistrikoda. Laadalistele paku-
ti proovimiseks erinevas valikus kakaoube, 
millest spetsiaalselt valmistatakse nii valget 
kui ka musta šokolaadi. Valikust ei puudu-
nud ka mesi. Erilist huvi pakkusid laadalis-
tele erinevas valikus kastmed, suitsukala, 
aed- ja puuviljad. Laadapäeval anti arvukalt 
soodustusi ning kohalikud restoranid tegid 
mitmeid eripakkumisi oma menüüdesse. 

Olete oodatud laadapäevadele!

Pärnamäe keskus

Pärnamäe keskuses 
toimuvad laadapäevad

Pärnamäe keskuse laadapäevadel saab osta Eesti farmerite kastmeid. Foto Pärnamäe keskus
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rannarahva muuseum andis äsja välja rohkete 
illustratsioonidega 374-leheküljelise raamatu 
“Prangli – ajaoaas soome lahes“. 

Rannarahva muuseum on oma järjekordse välja antud raa-
matu “Prangli – ajaoaas Soome lahes” koostamisega te-
gelenud aastast 2013. Raamatu kirjastamist toetas Viimsi 
vald kahe aasta jooksul 5400 euro ulatuses. Lisaks käivitas 
muuseum tänavu  kevadel raamatu toetuskampaania ning 
samuti kampaania Hooandjas. Hooandja kaudu toetasid 
110 hooandjat – annetajat raamatuprojekti kokku 4888 
euro ulatuses (eesmärgiks oli koguda vähemalt 4000 eu-
rot). Kolm annetajat toetasid igaüks raamatu väljaandmist 
vähemalt 250 euroga! Lisaks toetasid raamatu väljaand-
mist veel eraannetajad.

Põhja-Eestis on vaid üks saar, kust nõukogude oku-
patsiooni aegse piiritsooni tõttu elanikke ära ei saadetud 
ja kus võib seetõttu näha ehedat väikesaare külamiljööd 
– Prangli. Saarel on põnev ajalugu, mis ulatub välja mui-
nasaega, kuid mida on vähe uuritud. 

Rannarahva muuseum on Eesti rannakultuuri uurimise 
lipulaev, kelle missiooniks on uurida, mõista ja inimesteni 
tuua mereäärse rahva ajalugu. Muuseumi teadurid Külvi 
Kuusk ja Maivi Kärginen on varem avaldanud raamatud 
Aksi saarest ja Naissaarest. Nüüd on järg jõudnud Prangli 
saareni.

Enne piiritsooni kehtestamist ei olnud Prangli sugugi 
isoleeritud. Sealt sõideti vabalt üle mere Soome kalapüü-
gile ning kauplema. Siit möödusid suured laevateed. Käi-
di tihedalt läbi üle mere sõprade ning mandri elanikega. 
Saare ajalugu on olnud rikkalik ja kirev. Üllatavat on nii 
looduse-, ajaloo- kui ka arhitektuurihuvilisele, nii keele-
teadlasele kui ka rannaromantika otsijale.

Raamatu eesmärk on anda ülevaade Prangli loost mui-
nasajast tänapäevani. Räägitakse muuhulgas arhitektuu-
rist, igapäevaelust, riietusest, usuasjadest, kultuurielust 
ning isegi fotograafiast, sest hoolimata saare väiksusest oli 
seal koguni oma fotograaf.

Raamatu valmimiseks on tehtud mitme aasta pikku-
ne eeltöö. Toimunud on ekspeditsioonid saarele, läbi on 
vaadatud suur hulk arhiivimaterjali ja kogutud esinduslik 
kollektsioon vanu Prangli fotosid. Raamatu autorid on Ha-
rald Aksberg, Külvi Kuusk, Maivi Kärginen, Kaija Käärt, 
Laimi Truus, Einar Värä, Piret Norvik, Vello Mäss, Urve 
Ratas ja Tiia Möller. Tervikuks seob raamatu kunstnik An-
neliis Aunapuu kaunis kujundus. Boonusena on raamatul 
pea täielik paralleeltõlge inglise keelde.

raamatu ilmumist toetasid Hooandjas 50–250 euro-
ga: Thomas Loob, Katrin Huik, Katrin Evart, Kaja Sirel, Roy 
Puuström, Kristiina Nisu, Helen Tajur, Toomas Prangli, 
Oliver Liidemann, Indrek Säde, Hendrik Linholm, Artjom 
Lofitski, Jaan Tagaväli, Tiit Pruuli, Vladas Radvilavicius, 
Mark Mööl, Erik Liim, Teesi Luhtsalu, Priit Raud, Riina 
Raud, Hele Hammer, Maria Sepper, Eva Kalbus, Andrus 
Prangli, Triinu Talve, Toivo Lind, Kaido Kallikorm, Raivo 
Aavisto, Rain Silberg, Toivo Aksberg, Matthias Alexander 
Bolliger, Oscar Ohov, Heli Kendra, Tunne-Väldo Kelam, 
Martin Tajur, Jaanus Lember, Jaan Kuningas, Jüri Sirel, 
Jan Trei, Tarmo Visnapuu, Kristjan Jõekalda, Raimo Tann.
Suur tänu kõigile toetajatele!

ott Kask
Kultuuri- ja spordiamet

Viimsis etendub Ugala publiku 
lemmiklavastus “Amalia”
reedel, 11. novembril 
kell 19 etendub Viimsi 
huvikeskuses ugala teatri 
eelmise aasta menukaim 
lavastus – tanel Ingi 
“Amalia“. 

Peaosalist, noort isemoodi tüd-
rukut mängib Klaudia Tiits-
maa. Ugala publik valis “Ama-
lia” 2015. aastal parimaks lavas-
tuseks ning peaosatäitja Klaudia 
Tiitsmaa parimaks naisnäitle-
jaks. 

Tema isa mängib Andres Ta-
bun ning Karoliinat külalisena 
Terje Pennie. Lavastuse kesk-
mes on väikelinna haiglas töö-
tav keskealine üksikisa ja tema
17-aastane tütar Amalia. Ta pole 
tavaline tüdruk. Amaliale val-
mistab raskusi teiste inimeste 
mõtete, tunnete ja tegude mõist-

mine. Kõige lihtsam on sildis-
tada teda autistiks. Maailm on 
tema jaoks koht, milles hakka-
masaamiseks peab ta pinguta-
ma. 

Soovides oma tütrele kõige 
paremat, on isa Kari kehtes-

tanud talle reeglid, mis peaks 
soovituste kohaselt aitama tüd-
rukul oma eluga hakkama saa-
da. Mida aeg edasi ja täiskas-
vanuks saamisele lähemale, se-
da enam tekib Amalial küsimu-
si, millele Karil talle vastust 

Peaosalist, isemoodi tüdrukut mängib Klaudia tiitsmaa. 
Foto ugala teater

anda pole. Kui aga Amalia ellu 
saabub uus hoidja Karoliina, 
pannakse proovile isa ja tütre 
elus seni kehtinud piirid ja 
reeglid. 

Lavastaja Tanel Ingi jaoks 
räägib see lavastus loo ebatava-
lisest tüdrukust, kes ise tunneb 
ennast tavalisena. “Ta tahab neid 
samu tavalisi asju, mis meid 
õnnelikuks teevad. Tahab olla 
samamoodi õnnelik nagu me 
kõik. Ja ta ongi. See on helge 
ja sooja huumoriga jutustatud 
lugu armastusest, mis ei tee va-
het tavalise ja ebatavalise va-
hel,” lisas ta.

Piletid on müügil Piletimaa-
ilma ja Piletilevi müügipunkti-
des üle Eesti ning Viimsi hu-
vikeskuse kontoris kolmapäe-
viti.

Viimsi huvikeskus

soome lahe iidsetel laeva-
teedel trotsib tuuli ja 
torme väike saar, mille 
tähtsus on varasematel 
aastatel olnud arvatavasti 
praegusest suurem – on 
ju Muuga lahte omal ajal 
hoopiski Prangli laheks 
nimetatud. 

Vähemalt keskajast, kuid võib 
olla ka kauem on Prangli olnud 
koduks mõnekümnele perekon-
nale. Saare saatus erineb teiste 
Põhja-Eesti saarte omast. Kui 
Naissaar ja Aegna militarisee-
riti juba Esimese maailmasõja 
ajal ning Rammu, Koipse ja 
Aksi elanikud pidid 1950. aas-
tate algul kodudest lahkuma, 
siis Prangli rahval õnnestus 
oma saarele jääda ja ka naab-
ritele ulualust pakkuda. Seda 
muidugi piirivalvurite valvsa 
pilgu all. Tänapäeval on see 
saar nagu ajaoaas keset Soome 
lahte, kus kunagine väikesaar-
te eluviis siiamaani osaliselt 
püsib.  

Pranglil elati enam-vähem 
samaviisi kui teistel Lääneme-
re väikesaartel – püüti kala ja 
hülgeid ning vahetati kalasaaki 
leivavilja vastu. Ülemereretke-
delt toodi kaasa vajalikku kau-
pa, õpiti mõistma naabrite kee-
lemurret ja omandati uusi os-
kusi. Saart ümbritsev meri oma 
madalike ja karidega on laeva-
dele ohtlik piirkond ja möödu-
nud aegade suured laevahukud 
on Prangli inimestele mõõtma-
tul hulgal nii vetelpäästjatööd 
kui ka laerikut ehk merest saa-
dud ehitusmaterjali andnud.   

Nii nagu Prangli, Keri ja 
Aksi saar kujutavad endast suu-
rema veealuse aheliku tipmisi 
osi, nii on ka merelise eluvii-
siga Prangli kogukond seotud 
hoopis laiema Soome lahe ja 
Läänemere regiooniga. Prangli 

Prangli – ajaoaas 
Soome lahes

saare raamat räägib saare loo-
dusest, ajaloost ja inimestest. 
Kuid väikest Põhja-Eesti saart 
käsitlevas uurimuses on püü-
tud näha ka seoseid teiste piir-
kondadega ja ühisjooni teiste 
Läänemere väikesaarte ja ran-
dadega. 

Püüdes arhiivimaterjali ja 

ajalookäsitlusi kohalike inimes-
te mälestustega siduda, käisi-
me muuseumirahvaga kordu-
valt Prangli saarel ja hakkasi-
me seda paika üha rohkem hin-
dama ja armastama. Kodudes 
võeti meid lahkelt vastu, räägi-
ti mälestustest, näidati fotosid 
ja kostitati hea ja paremaga. 

Nüüd on osa saare lugudest ja 
piltidest kaante vahele talleta-
tud. Muidugi on raamat ajaoaa-
sist vaid üks samm Prangli ja 
Soome lahe rannakultuuri uu-
rimises. Järgmisi uurijaid jääb 
ootama terve mägi materjali. 

Külvi Kuusk 
Rannarahva muuseum

Prangli meestel oli vanasti ka päris suuri paate. sellel 1930. aastatest pärineval fotol on näha kuulus 
Prangli paat Elsa kirikuõpetajapäeva külalistega Kelnase sadamas. Foto Laine Piirisaare album

1930. aastate lõpul algas suurem tursapüük ja enamus tallinna 
turule jõudnud tursast oli Prangli vetest püütud. Pildil rõõmustavad 
Vanani ja Mardi talu peremehed priske saagi üle. Foto Laine 
Linholmi fotoalbum

Hülged on viimasel ajal saare 
ümber väga julgeks läinud. 
Foto Kaido Haagen

Prangli raamat 
ilmus toetajate abil

rannarahva muuseumi teadurid Maivi Kärginen ja Külvi 
Kuusk Prangli raamatut esitlemas rannarahva muuseumis. 
Foto Peep Kirbits
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Uued filmid 
Mel Gibson on mees, kes andnud filmimaailmale nii mõn-
dagi – äkilise detektiivi Martin Riggsi “Surmarelva” fil-
midest või näiteks Max Rockatansky, kes rohkem tuntud 
kui maanteesõdur Mad Max. Sellest, et mees ka lavasta-
jatoolis end koduselt tunneb, annavad tõestust nii Osca-
reid võitnud “Braveheart” kui ka kinokassasid täitnud 
“Kristuse kannatused”. Nüüd, peale 10 aastat on ta uuesti 
kaamera taga vägesid juhtimas ning tulemus pealkirjaga 
“Hacksaw Ridge’i lahing” on sedavõrd erakordne, et het-
kel kandideerib film lausa 13-le AACTA auhinnale, mis on 
Austraalia vasteks Oscaritele. Jutustab see tõestisündinud 
lugu mehest nimega Desmond Doss, kes päästis Okinawas 
Teise maailmasõja verises lahingus 75 võitluskaaslast, ise 
laskugi tulistamata, ning läks ajalukku kui ainus Ameeri-
ka sõdur, kes sõdis eesliinil ilma relvata. Peaosas Andrew 
Garfield. 

Järgmisel nädalal linastub pineva trilleri “Sicario” la-
vastaja Denis Villeneuve’i värskeim töö, sci-fi põnevik 
pealkirjaga “Saabumine”. Kui maailma linnade kohale 
ilmuvad tulnukate laevad, on inimkonna huultel vaid üks 
küsimus: “Mida nad tahavad?” Ära hoidmaks massihüs-
teeriat ja sellega kaasnevat võimalikku sõjategevust, an-
takse tulnukate plaanide väljaselgitamine ülesandeks Amy 
Adamsi mängitavale lingvistikaeksperdile. Koos Jeremy 
Renneri kehastatava matemaatikuga asutaksegi külaliste-
ga kontakti otsima, kuid kommunikatsioon osutub märksa 
keerulisemaks katsumuseks, kui asjaosalised seda ette os-
kasid kujutada. 

Kui J. K. Rowling 21 aastat tagasi esimese Harry Pot-
teri seiklusega maha sai, oskas ta vaevalt ette kujutada, et 
kokku seikleb prillidega võlur kuues raamatus ning nende 
põhjal vändatud filmid toovad üle maailma kinokassades-
se üle 7,7 miljardi dollari. Nii polegi midagi imestada, et 
seikleja ja kirjanik Newt Scamander, kelle seiklusi ka Har-
ry Potter luges, endale filmi on saanud. Warneri stuudio 
kinnitusel saab neid olema kokku lausa 5! Esimese osa, 
pealkirjaga “Fantastilised elukad ja kust neid leida”, tege-
vus leiab aset pea 100 aastat tagasi New Yorgis, kus me 
peategelane Eddie Redmayne’i kehastuses salapärases nõi-
dade ja võlurite maailmas kõiksugu imelisi olendeid doku-
menteerib. 

Novembri viimase nädala uustulnukatest vääriks esi-
letõstmist samuti tõsielusündmustel põhinev romantiline 
põnevik pealkirjaga “Liitlased”. Brad Pitt kehastab Maxi 
– Briti luureohvitseri, kes Lõuna-Aafrikas missioonil ol-
les kohtab kaunist Prantsuse vastupanuliikumise võitlejat 
Marianne’i. Tunded löövad üsna pea lõõmama ning sõja 
lõpuks on neist saanud ka paar. Kuid pereõnne nad kaua 
nautida ei saa. Nimelt informeerivad võimuesindajad Maxi, 
et naise minevik pole sugugi nii heledates toonides nagu 
mees siiani on arvanud. Lavastajatoolis Robert Zemeckis, 
kelle tuntuimateks töödeks on “Forrest Gump”, “Kaldale 
uhutud” ja “Tagasi tulevikku” triloogia.

Lisaks neile jõuab novembris kinolinale veel 8 filmi. 
Vaata ka viimsikino.ee. 

Viimsi kino

Skulptor, kes puudutab aega 
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skulptor Aime Kuulbuschi 
näitus “Puudutused“ 
sündis spetsiaalselt EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
jaoks. näituse mõte sai 
alguse juba paar aastat 
tagasi, kui skulptoril val-
mis kiriku jaoks president 
Lennart Meri bareljeef. 

“Kui me kedagi puudutame – 
ulatame käe –, on see sõpruse 
ja isikliku poolehoiu avaldus. 
Puudutused on isiklikud, abi-
valmid ja heasoovlikud. Puu-
dutused ühendavad ja toetavad 
inimesi. Nad on olulisemad kui 
sõna, kuna puudutus on kõne-
tav ja sõnatu tegu. Mitte riiva-
mine, vaid märkamine. Mitte 
külm sõnatus, vaid toetav tegu, 
armastuse alge,” ütleb näituse 
saatesõnas kuraator Erkki Ju-
handi.

“Minu jaoks võib puudutus 
olla päikesesoojus, tuulepuhang, 
aga ka vihm või soe valgus – 
lihtsalt loodus,” mõtiskleb skulp-
tor. Oma tööde loomiseks ka-
sutas ta akrüülvaiku. Näituse 
sissejuhatav töö on valgel taus-
tal nägu, mille all käed. Teised 
tööd on abstraktsed ja geomeet-
rilised. 

“See töö võiks olla näituse 
võtmeks – inimlikult toetav puu-
dutus. Edasi püüdsin mõtestada 
teemat juba abstraktsel kujul. 
Tahtsin akrüülvaigus teostada 
erinevate materjalide imitatsi-
oone – siin on pronksi, raud ja 
marmor. Tahtsin näha, kuidas 
üks ja sama motiiv erinevas ma-
terjalis mõjub, et kas tekib eri-
nev tunnetus või ei teki. Minu 
arvates ikka on erinevus,” mõ-
tiskleb Aime Kuulbusch. 

1970ndate nais-
skulptorid
Aime Kuulbusch Mölder kuu-
lub kuuekümnendate lõpul näi-
tusetegevust alustanud naisskulp-
torite hulka, kes tõusid esile oma 
teemade ja esteetikaga. Lisaks 
temale alustasid siis Ellen Kolk, 
Hille Palm, Mare Mikoff ja 
Kaie Parts. 

Aime Kuulbuschi diplomi-
töö – pronksi valatud kahefiguu-
riline kompositsioon “Noorus”
– asub Õisus. “Meie juhenda-
ja professor Aleksander Kaa-
sik, kes ikka jagas õpetussõnu 
eluks, ütles, et me pärast lõpe-
tamist ei jätaks vahet sisse, vaid 
hakkaks kohe midagi tegema. 
Kasvõi portreesid,” ütleb kunst-
nik.

Kas seetõttu või muude as-
jaolude kokkusattumisel hak-
kaski ta just portreesid tegema. 
Üks esimesi oli baleriin Juta 
Lehiste portree. 

“Portreed pakkusid mulle 
huvi. Tegin muidugi põhiliselt 
oma tuttavaid, v.a mõned amet-
likud tellimused. Juhan Viidin-
gu portree valmis aastal 1976, 
aga umbes samast ajast on ka 
Tiit Pääsukese, Kaisa Puusta-
ku, Aili Vindi ja Malle Leisi 
portreed. Malle oli mu ateljee-
naaber Raja tänava monumen-
taalkunsti majas. Tegime vas-

tamisi – tema mind ja mina teda,” 
meenutab Aime Kuulbusch. 

Kunstiteadlased on hinna-
nud Aime Kuulbuschi 1970. 
aastail loodud portreid noor-
test intellektuaalidest nagu Ju-
han Viiding, Malle Leis, Tiit 
Pääsuke jt kui koondportreed 
kogu tollasest nõukogulikule re-
žiimile vastanduvast loomingu-
lise intelligentsi põlvkonnast.

“Portreede puhul köidab 
mind inimene ise, vormimäng 
tuleneb konkreetsest inimesest. 
Püüdsin teha tervikliku vormi 
ja väljendada inimese kohta se-
da, mida olin tajunud,” ütleb 
Aime.

Näiteks Juhan Viidingu pu-
hul püüdis kunstnik tabada, kui-
das Viiding ise ennast nägi. 
“Kui see muidugi üldse on või-
malik,” mõtiskleb Aime. “Ta  oli 
tõeline poeet, eks ta ise teadis 
seda ka. Suurepärane, tundlik 
natuur.”

1980. aastail valmis Aime 
Kuulbuschil mitmeid portree-
monumente. Tema loodud on 
monumendid rahvuslikele he-
liloojatele: Mart Saar, Peeter Sü-
da, Rudolf Tobias ja Eino Eller.
Tallinna Tehnikaülikooli telli-
musel on valminud mitmed mä-
lestussambad TTÜ professori-
tele. “Seal nn akadeemikute al-
leel on minu tehtud 13 pronk-
sist pead, graniitalusel,” tutvus-
tab Aime.  

Kogu loominguperioodi väl-
tel on tal valminud ka rida de-
koratiivseid pronks- ja šamott-
figuure ning mitmeid pronksist 
naisfiguure avalikele hoonete-
le. Tuntuim nendest on ehk “Jus-
titia” Tallinna kohtuhoonel.

Aime Kuulbuschi avalikest 
skulptuuridest on veel enam tun-
tud Eino Eller Otsa kooli juu-
res, Urho Kaleva Kekkose ba-
reljeef Tallinna reisisadamas, aga 
ka Poola rahvaliikumise Soli-
darnost pronksreljeefiga mäles-
tuskivi Tallinna Jaani kiriku hal-
jasalal, Cyrillus Kreegi mäles-
tussammas Haapsalus, Lihula 
800. juubeli maakivist ja pronk-
sist mälestusmärk jt. Aime Kuul-
buschi portreed “Matemaatik” 
ja “Piret” on omandatud Tretja-
kovi galeriisse.

Skulptor peab šamotti kui 
materjali väga väljendusrikkaks 
ning see oli hea vaheldus pronk-
sile. Ta lemmik ongi šamottfi-
guur “Ootaja”, mis pole laialt 
tuntud, sest asub kunstniku atel-
jees. “See on olnud ka näitustel 
väljas ja seda taheti ära osta. 
Ütlesin, et müün ainult siis, kui 
saan väga palju raha. Aga ma 
ei hakanudki ütlema, kui palju 
see väga palju oleks, sest taht-
sin tööd siiski endale jätta. See 
on mulle isiklikult oluline, sest 
seal, selle mitte eriti suure fi-
guuri modelleerimisel, õnnestus 
mul enda arvates tabada min-
gil moel hetke puudutust, hetk 
peatada, nii nagu olin tahtnud,” 
räägib Aime. 

Lumi, jää ja vaha
1989. aastal hakkasid Eesti skulp-
torid innustuma skulptuuri ma-
terjalina lumest ja jääst, sest 
rahvusvaheliselt olid juba aas-
taid toimunud sel alal võistlu-
sed. Leidus ka muidugi skep-
tikuid, kes irooniliselt ütlesid: 
“Hah, lumememme teete?” Lu-
mi ja jää materjalidena on skulp-
torile väga põnevad. 

“Olen sellistel võistlustel mit-
meid kordi käinud,” räägib Ai-
me. “See on tiimitöö – teed suure 
asja valmis ja näed kohe, kui-
das see materjalis välja näeb. 
Tänu lume- ja jääsulptuuride-
le oleme saanud palju ringi lii-
kuda. Kõige kaugem koht, ku-
hu seeläbi sattusin, oli Brecken-
ridge, mis asub Ameerika Ühend-
riikides, Colorados 3000 m kõr-
gusel mägedes.”

Aime skulptorist abikaasa 
Ants Mölder (1939–2009) tegi 
muuseas ka vahakujusid koos 
Ene ja Andres Männiga Soome 
Mikkeli muuseumile. Siin lõi 
Aime samuti kaasa. 

Antsu sünnikodu on Muhus 
Lõetsa külas, kus mööduvad pe-
rekonna suved. Muhus on su-
viti kunstnike kontsentratsioon 
üsna kõrge – ja nii asuti enam 
kui kümme aastat tagasi Kogu-
va Kunstitallis selle omaniku 
Pirkko Silvenoinneni eestvõt-
tel korraldama nn Muhu kunst-
nike ühisnäitusi. Aime on seal 
näituste kokkupanekul kaasa 

aidanud ning see on olnud väga 
tore ja südantsoojendav ettevõt-
mine. Nüüd on Koguva Kunsti-
tall Muhu valla omanduses ja
seal tegutseb Muhu muuseum.

Aime elab Tallinnas Musta-
mäel, kust ei ole Raja tänava 
monumentaalkunsti majas asu-
vasse ateljeesse kuigi pikk maa. 
Pärastlõunast vahel hilise õh-
tutunnini teebki Aime ateljees 
tööd. Praegu on pooleli Anu 
Tali portree. Ja portree oma po-
jast, kes teeb praegu Budapes-
tis doktoritööd. Aime on ise ka  
mitu korda Budapestis käinud 
ja vaimustub sellest, kui palju 
ja rikkalikult on sealses linna-
ruumis skulptuure, nii vanu kui 
ka uuemaid. Kunstiteos väär-
tustab avalikku ruumi, annab 
sellele nii palju juurde!

“Meil Eestis ka ühtteist ik-
ka tehakse, aga see on kuidagi 
juhuslik,” arvab skulptor. “Skulp-
tuur on olnud veidi vaeslapse 
osas, ka kriitikud pole seda osa-
nud ka õieti hinnata. Mujal, 
paistab, on ruumi kõiksuguste-
le erinevatele laadidele rahuli-
kuks kooseksisteerimiseks. Meil 
juba alatest 1990ndate algusest 
tunnustati aga ainult seda, mis 
oli uus, eitades neid, kes olid 
oma laadis töötanud juba aas-
taid.”

Viimaselt Riia kvadtriennaa-
lilt sai Aime kinnitust, et skulp-
tuur ja installatsioon on tema 
jaoks ikka veel väga huvita-
vad, mõnikord ka intrigeerivad 
kunstid. “Üks ruum näiteks oli 
täis hiilglasuurelt modelleeri-
tud hirvesarvi, väga huvitavalt
mõjus,” mõtiskleb ta. “Näitus lei-
dis aset vanas palees, mille hiil-
gus on hakanud juba hajuma. 
Ühes ruumis oli lae alla kõrgele 
pandud latt, millel rippus meet-
rite viisi tohutu hulk erinevaid 
pintsakuid. Tekkis tunne, et kus 
need inimesed kõik on, kes neid 
pintsakuid kandsid?”

Skulptuur on Aime armas-
tus ja sellega on tal õnnestunud 
ennast ka ära elatada, aga rik-
kakssaamisest on asi muidugi 
kaugel. “Jah, see on raske töö, 
aga kui ei meeldiks, siis seda 
ju ei teeks!”

Annika Koppel

skulptor Aime Kuulbusch EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus oma isikunäitusel “Puudutus“. 
Foto Annika Koppel

Filmi “Fantastilised elukad ja kust neid leida” tegevus leiab 
aset pea 100 aastat tagasi new Yorgis.
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JuMALAtEEnIstusEd
6. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus  
Leivamurdmisega 
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. november kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus 
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17. november kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

nÄItus
Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde 
müüginäitus
Rannarahva muuseumis

Kuni 11. november
Juhan Rodriku maalide näitus
“Vabaduse teel“
E–N k 10–16
Viimsi päevakeskuses

Kuni 19. november
Ylivieska (Põhja-Soome)
fotoklubi näitus 
Viimsi huvikeskuse aatriumis

Kuni 25. november
Aime Kuulbuschi isikunäitus
“Puudutused“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7.–30. november
Raamatuväljapanek “Tervise
käsiraamatud“
Prangli raamatukogus

21. november – 8. jaanuar
2017
Riina Tõnismägi näitus
“Paneb mõtlema!“
Tasuta!
Viimsi huvikeskuse aatriumis

2016. aasta lõpuni
Tšehhi-Gruusia ühine fotonäitus
“Rahumissioon / 
Mission for Peace“
K–P kell 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

Stendnäitus “Muinasjutuline
0Island – Islandi kaasaja
kirjanike portreid“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

Jüri Jeršovi maalide näitusmüük
Viimsi huvikeskuses

KontsErt, tEAtEr
4. november kell 13
Happy Jazz Festival
Jazz Standards First vol. 2
Viimsi Muusikakooli Jazz Band
Tasuta!
Viimsi Kooli saalis
kell 17
Sofia Rubina
Piletid 15/17 € Piletilevis
Viimsi mõisa tõllakuuris
kell 19
Hold Tight – Tribute To Andrews 
Sisters
Swing´n´Joy Orchestra, Kelli 
Uustani, Triin Lutsoja, Evelin 
Veermets, Margus Jürisson
Piletid 18/20 € Piletilevis
Viimsi Kooli saalis
kell 21
Tribute To Past Pops
Lasse Hirvi Trio
Pilet 5 €
kell 22.30
Jam Session
Black Rose Pubis

5. november kell 17
Happy Jazz Festival

James Werts sings Sinatra
James Werts  & Friends
Piletid 15/17 € Piletilevis
Viimsi mõisa tõllakuuris
kell 19
Andrea Motis & Joan Chamorro 
Group
Pilet 22/25 € Piletilevis
Viimsi Kooli saalis
kell 21
Don´t Miss a Beat!
Tiit Kalluste Jump Band feat. 
Raimonds Macats
Pilet 5 €
kell 22.30
Jam Session
Black Rose Pubis

11. november kell 19
Ugala Teatri külalisetendus 
“Amalia“
Autor: Kati Kaartinen
Lavastaja: Tanel Ingi
Osades: Klaudia Tiitsmaa, 
Terje Pennie, Andres Tabun
Piletid: 16/13 € Viimsi huvi-
keskuse kontoris, Piletimaailmas 
ja Piletilevis
Viimsi huvikeskuse saalis

12. november kell 17
Viru Folk: Lõõtsavägilaste 
isadepäevakontsert
Piletid: 10–14 €, isadele 10 €, 
koolieelikutele tasuta
Müügil Piletilevis
Viimsi huvikeskuse saalis

18. november kell 19
Muusikaõhtu – Urmas Sisaski 
muusika
Klaveriduo Maila Laidna – 
Tiiu Sisask
Tekste loeb Ronald Korv
Piletitega
Viimsi huvikeskuse saalis

KursusEd, ÕPI- JA JututoAd
4.–6. november
Ingelliku Reiki 1. ja 2. astme 
kursus
Eelregistreerimine: 
annitriin@gmail.com
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis 2

6. november kell 19–21
Helimeditatsioon gongidega
Eelregistreerimine: 
vilmar.schiff@mail.ee
Osalustasu: 10 €
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis 1

9. november kell 18
Looduse ja loovuse ring täis-
kasvanutele – meisterdame 
ajupuust ehteid
Registreerimine ja info: 
viimsi.looduskeskus@rmk.ee, 
tel 5139 955
Osalustasu 7 €
RMK Viimsi looduskeskuses

10. november kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu 
David Vsevioviga
Pääse 3 €
Eelregistreerimine: 
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

15. november kell 18.30–21
Paberikunsti õpituba
Eelregistreerimine: garlyn@hot.ee
Osalustasu: 19 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

16. november 
kell 18.30–20.30
Klaasist ehete õpituba
Klaasikunstnik Mari-Liis Makuse
Eelregistreerimine: 
mari.makus@gmail.com
Osalustasu: 30 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

MEELELAHutus, MuusIKA
4. november
Jana-Liisa Johannson
Jussi Õlletoas

5. november kell 21
Muusikat mängib DJ Süvaorg
Sissepääs on tasuta!
Broneeri rajad: tel 6051 101
Viimsi Kuulsaalis 

5. november
Parvepoisid
Jussi Õlletoas

11. november kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval:  Ott Lepland duo
DJ: Lenny LaVida
Broneerimine: tel 5628 2261
Black Rose Pubis

11. november
Marilyn Jurman
Jussi Õlletoas

12. november kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Sass Nixon

Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

12. november kell 21
Muusikat mängib DJ Süvaorg
Sissepääs on tasuta!
Broneeri rajad: tel 6051 101
Viimsi Kuulsaalis 

12. november
Riho Põder
Jussi Õlletoas

18. november kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Anna Curly & Bänd
DJ: Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

19. november kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: VDJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

LAstELE JA noortELE
Kuni 30. november
Mardi- ja kadripäevaprogramm 
“Mardid mustad, kadrid valged“
Sihtrühm: lasteaed, I–II kooliaste
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooliaste
“Meremehe 7 ametit“
Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste
Eelregistreerimine: haridus-
keskus@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis

6. november 
Mängutoa sünnipäev – mängu-
asjade turg 
Eelregistreerimine: hariduskes-
kus@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

7. november kell 16 
Loo ja kokka: kuidas “Kirju koer“ 
köögis ellu jääb? 
Kuidas kasutada pliiti, ohutus jms 
Osalustasu: 1 €
Viimsi noortekeskuses
kell 15 
Just dance turniir
Randvere noortekeskuses

8. november kell 16 
Noorsootöö päev 

Räägime noorsootööst
Viimsi noortekeskuses

9. november kell 10
Jutuhommik lastele: külas on 
Markus Saksatamm
Eelregistreerimine: elise@
viimsivald.ee
Viimsi raamatukogus

10. november kell 15
Mardipäeva Kahoot
Randvere noortekeskuses

11. november kell 16.30
Kinokülastus: Just Film 
“Taevas las ootab“ 
Kinos Solaris 

11.–12. november
Kooliteatrite festival Väike Lava
Viimsi Koolis

13. november kell 12–16
Isadepäev Eesti Sõjamuuseumis
Tegevust kogu perele
Kohal päevapiltnik ja kohvik
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis 

14. november kell 16
Loo ja kokka: meisterdame 
unenäopüüdja
Viimsi noortekeskuses

16. november kell 16
Ehitusvõistlus legodega
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Huulepalsamite tegemine
Randvere noortekeskuses

EAKAtELE
6. november kell 11
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
kell 10.53 buss V5 väljub 
haigla eest
Matka pikkus 4,5 km
Korraldaja: VPÜ, tel 6012 354
Kelvingi külas ja metsaradadel

9. november kell 17
Meeleoluõhtu – kummardus 
meestele    
Viimsi päevakeskuses

20. november k 16–20
Seenioride sügisball
Ansambel Varumees
Tantsutrupp Moodus
Pääse 7 €, müügil VPÜ ruumis 
ja Randvere päevakeskuses
Viimsi Peokeskuses
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Karl Puudersell 
võitis Narva Open 
2016 poksiturniiri
Viimsi tigers Gymis poksitreener Jevgeni ovsjan-
nikovi käe all treeniv Karl Puudersell osales 
edukalt 29.–30. oktoobril narvas lahtistel poksi 
meistrivõistlustel.

Karl pidas esimeses kohtumises maha tugeva lahingu ja 
näitas üles head võitlustahet ning võitis oma esimeses 
matšis vastast punktidega ja kindlustas endale koha finaa-
lis. Võistluste teisel päeval läks Karl Puudersell finaali 
kindla sooviga võita esikoht ja kuldmedal. Finaalmatš ku-
junes meie sportlasele edukaks, kui tugevate löökide taga-
järjel võitis Karl oma vastast tehnilise nokaudiga!

Viimsi Tigers Gymi sportlastele on uus hooaeg ala-
nud edukalt. See oli juba kolmas võistlus seni kaks kuud 
kestnud hooajal. Oktoobri alguses osalesid tiigrid Tartus 
rahvusvahelisel poksivõistlusel, kus hõbemedaliga naa-
ses koju Andi Uustalu, kes võitis ka septembris toimunud 
rahvusvahelisel taipoksi võistluselt Tallinnas kuldmedali. 
Tiigrite järgmised võistlused toimuvad novembri alguses 
Soomes kikkpoksi võistlustel Helsinki Open 2016.

Viimsi tigers Gym

Koroonahuvilised on oodatud reedeti kell 19 Viimsi 
Kooli C-korpuse 2. korrusele! Lisainfo tel 5367 3865.

Vasakult poksitreener Jevegeni ovsjannikov, võitja Karl 
Puudersell ja kohtunik. Foto Viimsi tigers Gym

28.–30. oktoober oli Viim-
sis korvpalli päralt – võõr-
ustati Poiste Balti Korv-
palliliiga turniiri, saku II 
Liiga kodumängu ning 
punkti pani KK Viimsi 
14. sünnipäev, mille tä-
histamiseks pakuti torti.

28.–30. oktoobril Viimsis toi-
munud Poiste Balti Korvpalli-
liiga (BBBL) U13 vanuseklassi 
turniiri esikohakarika viis Lätti 
Valmiera korvpallikool. 

Kolme päeva jooksul nähti 
põnevaid ja emotsioone pakku-
vaid korvpallilahinguid. Välja-
kuperemehed, KK Viimsi, ko-
duturniiril võiduarvet ei ava-
nud, kuid tunnistasid mitmes 
mängus vastase paremust alles 
pärast tasavägiseid lõpuminu-
teid ja lisaaega.

Paremusjärjestuse selgitami-
sel näidati tõelist Balti koos-
tööd, medalikomplektid jagu-
nesid kolme riigi vahel. Tur-
niiri võidukarikas viidi Lätti ja 
ülejäänud medalikomplektid jao-
tati alles viimases mängus lee-
dulaste BS Saule ning eestlas-
te Tiit Soku Korvpallikooli va-
hel, millest võitjana väljusid kü-
lalised Leedust. 

Väljakuperemeestel jäi kah-
juks sel korral võiduarve ava-
mata. Samas nii turniiril teise 
ja ka kolmanda koha saavuta-
nud võistkondadega mängiti 
punkt-punkti mängu, kus võit-
ja selgus alles mõlemapoolsete 
võimalustega lõputrilleris, mis 
sel korral õnnestusid paremi-
ni vastastel. Kindlasti avaldas 
tulemusele oma mõju Viimsi 
poiste vähene rahvusvaheline 
kogemus. Kui enamus konku-
rente on liigas osalenud juba 
kaks kuni kolm aastat, siis viim-
silastele on see esimene aasta. 

Meeskonna peateener Märt 
Rohlin võttis turniiri kokku: 
“Suutsime publikule pakkuda 
mitu kaasahaaravat mängu, kuid 
kahjuks ei suutnud me neist la-
hingutest veel sel korral võit-
jana väljuda. Turniiril nägime 
ära enda nõrgad kohad, millele 
peame treeningul veelgi enam 
keskenduma. Kokkuvõttes oli 
väga õpetlik ja kasulik turniir 
ning nii mängijad kui ka tree-
nerid said väärtuslikke koge-
musi ja ootavad põnevusega 
järgmist BBBL-i turniiri, mis 
toimub juba detsembri lõpus 
Riias.”

Poiste Balti Korvpalli-
liiga u13 vanuseklassi 
Viimsi turniiri paremus-
järjestus:
1. BS Valmiera (LAT); 2. BS 
Saule (LIT); 3. Tiit Soku KK/
SK Nord (EST); 4. BS VEF, 
(LAT); 5. BC Tartu (EST); 6. KK 
Viimsi (EST).

Turniiri korraldus sai küla-
listelt ja osalistelt erakordselt hea 
hinnangu. Lapsevanem Michael 
Tavis, kes on osalenud palju-
del liiga osavõistlustel Eestist, 

Korvpallinädalavahetus 
koduvallas

Lätis ja Leedus, pidas turniiri 
seni parimaks. Ta kiitis võist-
luspaika, ajakava ja mängude 
läbiviimist ning külalistele pa-
kutud lisaväärtusi. Tavise mõt-
tega nõustus ja Tiit Soku Korv-
pallikooli treener Mart Uue-
hendrik: “Tänu Viimsi tiimile 
suurepärase korralduse eest! 
Mängud ja kohtunike tase olid 
väga head. Väga positiivne, et 
turniiri raames viidi läbi koh-
tunike koolitus, mis kindlasti 
hoolitseb kohtunike järelkasvu 
eest. Meeldis, et võistlussaali 
oli tehtud väga hubaseks, suur 
tribüün, reklaamid ja muu, ehk  
nii nagu asi peab olema. Tree-
nerite eest hoolitseti väga häs-
ti, sh kohvilaud. Treener sai ka 
turniiri käigus targemaks ja 
Viimsi poisid näitasid, mille kal-
lal peab rohkem vaeva nägema.”

Jegor Mitrofanski, nimeta-
tud kohtunike koolituse eest-
vedaja, lisas: “Kõik koolitusel 
osalenud kohtunikud astusid sel-
le kolme päevaga väga suure 
sammu edasi. Täname KK Viim-
sit selle võimaluse ning pakutud 
suurepäraste tingimuste eest!”

Täname kõiki meeskondi ja 

fänne, sponsoreid, toetajaid, koos-
tööpartnerid, lapsevanemaid ja 
kõiki teisi, kes kolme päeva 
jooksul turniiri ladusale läbi-
viimisele kaasa aitasid. 

saku II Liiga
Saku II Liiga kodumängus võõ-
rustasime 30. oktoobril Tallinna 
Ülikooli esindust.

Turniiritabelis paiknesid väl-
jakuperemehed enne mängu I ja 
külalised III real ning pea kaks 
nädalat tagasi toimunud lahin-
gust väljus KK Viimsi/Kesk-
linna KK üheksapunktilise pa-
remusega, kuid meeskonna ää-
remängija Märt Rohin vigastas 
just selles mängus jalga ning ei 
ole seni väljakule tagasi pöör-
dunud. Tulise mängu pakkusid 
ligi 150 fännile need kaks mees-
konda ka sel korral.

Juhtides kogu mängu väl-
tel, avastas kodumeeskond en-
nast siiski kaks minutit enne nor-
maalaja lõppu esmakordselt kao-
tuseisust. Mängule kogunenud 
klubi sünnipäeva ootav kodu-
publik ei pidanud siiski pettu-
ma. Väljakuperemehed tegut-
sesid otsustavatel minutitel kind-
lamini ja tabavalt, vormistades 
84:78 võidu, jätkates sellega Sa-
ku II Liigas puhaste paberitega 
ehk kirjutades tabelisse viienda 
võidu senisest viiest mängust.

Klubi tegevjuht Tanel Ei-
naste: “Eks ma ise oleks loot-
nud veidi rahulikumat õhtut, 
aga samas oli just selline mäng 
fännidele enne sünnipäevapidu 

tõeline maiuspala. Kindlasti tu-
leb kiita nii ülikooli meeskon-
da kui ka kõiki konkurente ehk 
II liiga mängutase on teinud 
suure sammu edasi! Meil on 
suur heameel, et iga kodumän-
guga leiab saali tee üha rohkem 
inimesi. Eks koos mänguga tõs-
tame ka korralduslikku taset ja
soovime pakkuda sportlikku mee-
lelahutust ja hasarti.”

KK Viimsi/Kesklinna KK 
kodumängudele lisab põnevust 
Subway poolaja- ja loosimän-
gud ning energiat toob KK Viim-
si tantsutiim Black & White 
Dance!

KK Viimsi 14. sünni-
päev
30. oktoobril pidas MTÜ Korv-
palliklubi Viimsi oma 14. sün-
nipäeva, mis tähistab vastavat 
esmakordset sissekannet ärire-
gistris. Tähistamaks seda täht-
sat päeva olid kõik KK Viimsi/
Kesklinna KK liikmed, lapseva-
nemad, toetajad, koostööpart-
nerid, kolleegid ja konkuren-
did ning austajad oodatud osa 
saama magusast sünnipäeva-
tordist. Slogan “Paneme palli 
käima” võttis sel korral kuju 
“Teeme suu magusaks”. 

Klubi üks asutajaliige Tanel 
Einaste: “Oleme jõudnud teis-
meikka ehk esimesed kasvu-
raskused on ületatud, kujunema 
hakkab oma maailmapilt ja tee. 
Soov olla parim ja pakkuda oma 
liikmetele parimat ajas ainult 
kasvab. Tänan oma partnereid 
Antit ja Teetu ning kogu meie 
tegevtiimi! See on puhas tiimi-
töö! Loomulikult pidupäevater-
vitused ning tänusõnad kõiki-
dele praegustele ja endistele 
liikmetele, toetajatele ja teiste-
le austajatele!”

Nii sünnipäevatorti maits-
nud ja -tervitusi toonud kui ka 
peole eelnenud mängule kaasa 
elanud jalgpalliklubi FC Elva 
tegevjuht Marek Naaris tõdes, 
et Viimsis on suurepärased või-
malused nautida sportimist ja 
korvpalli. Mäng kahe II liiga 
liidervõistkonna vahel oli tem-
pokas ja kaasahaarav. 

KK Viimsi

turniiri ja sünnipäeva-
peo pildigaleriid saad 
vaadata: 
n www.facebook.com/
kkviimsi 
n www.kkviimsi.ee
n Instagram/kkviimsikesk-
linnakk

tanel Einaste ja teet tiisvalt sümboolset avalõiget tegemas.

KK Viimsi. Fotod Korvpalliklubi Viimsi
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rEKLAAM

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd 
õpetaja abile ja õpetaja assistendile.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kontakt: mirje@viimsilasteaiad.ee, 
telefon 5622 0121

tEEnus
n Korstnapühkija. Ahjud, pliidid, kaminad jne. 
Töödele garantii ja akt. Info tel 5645 0529.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralik ja kasutus-
kõlblik, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. 
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.
n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvali-
teedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi pakku-
mist tel 5663 3807, e-post ken@aknakate.ee. 
Osta otse tootjalt Aknakate OÜ.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad 
veod BOXERiga Peugeot 2 tonni. Tel 5660 0585, 
Sulev Paas.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Korstnapühkija teenused. Ohtlike puude/okste 
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muru-
niitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post 
igor@infinitas.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike 
puude raiet, viljapuude ja hekkide hoolduslõikust. 
Soodsad hinnad. Tel 5220 321.
n Akende pesu, katuste süvapesu, värvimine, 
veerennide puhastus. Tuleme appi puhastustöö-
des igasse maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, 
Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstna-
pühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja 
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsiooni 
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed 
santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja sur-
vestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja suur 
traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede 
kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja sep-
tikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, Enno.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: 
tel 5540865, e-post info@lagleehitus.eu, 
www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus. 
Tel 5249 034, www.iis.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Korstnapühkimise teenus, kehtiv kutsetunnistus, 
nõuetekohase akti väljastamine. Tel 5040 875.
n Kogemustega massöör pakub esmaspäeviti 
Kendra Ilutoas klassikalist, tai, rasedate, tsellu-
liidi-, laavakivi-, šokolaadi- ja spordimassaaži. 
Tel 5330 8379, Katrin.

n Kui on soov mõnusalt ja kvaliteetselt aega 
veeta ning lõõgastuda, siis rendi haagissaun! 
Tel 5858 6133, Erki.

MÜÜK
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40 l/60 l 
võrgus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja leht-
puu saepuru kotis. Tel 5018 594, kaminapuu.ee.
n Suur valik puitbrikette, hinnad al 130 €/tonn, 
pellet premium 8 ja 6 mm 175 €/960 kg, kütte-
klotsid 1,8 €/kott, lepp 2,7 €/kott, kask 3 €/kott. 
Vana-Narva mnt 9a laost müüme ka paki kaupa 
al 1,4 €/10 kg, tel 5692 4924, 6379 411, 
www.leilibrikett.ee.

n Müüa heas korras sõiduauto Toyota Corolla se-
daan, 2012. a, läbisõit 52 000 km. Tel. 5567 5078 
al. k 17.00.
n Küte: 3 m ja halg 30–60 cm, hind al 16 €/rm; 
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus, 
al 1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina 
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 
30 cm, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 
kotist on transport Viimsi valda tasuta. Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, 
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Tel 5092 936. 
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahen-
dused parima hinnaga Eestis. Liugväravakomplekt 
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + pai-
galdus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot. 
Tõstuks 2.5*2 m 450 eurot. www.finegarden.ee, 
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Liiv, killustik, freesasfalt, põllumuld, kasvumuld, 
täitemuld, kompostmuld, graniitkillustik jm. puis-
teveod hea manööverdusvõimega soodsal väike-
kalluril kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. 
Tel 5252 632.
n Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151, 
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
n Müün omatehtud käsitöö esemeid: telgedel 
kootud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed. 
Tel 5188 348, Maile.
tÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidu-
sega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised 
saata: norsk112@hotmail.com.
ost JA Muu 
n Soovin osta vanema maja või suvila Viimsis. 
Tel 5077 138.
n Üürile anda Haabneemes asuvas elamus eraldi 
sissepääsuga 2 tuba 30 m2 duširuumi ja panipai-
gaga. Tel 5546 658, Tõnu.
n Karske, keskealine, üksik meesterahvas soovib 
üürida väikest elamispinda Viimsi vallas. Valmis 
abistama majapidamistöödes. Helistada töövälisel 
ajal tel 5695 2536, Tõnis.
n Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib olla ka re-
monti vajav või seisev auto. Sõidukil ei pea olema 
ülevaatust ega kindlustust. Ostan ka vanarauaks 
muutunud sõidukeid. Pakun Eesti piires autoabi- 
ja puksiirteenust. Tel 5457 5055, ago.aderberg@
online.ee.
n Otsin matemaatika eraõpetajat gümnaasiumi-
õpilasele. Tel 5088 158, Katrin.
n Annan järelaitamistunde reaalainetes. Piirkond: 
Viimsi-Mähe-Pirita. Tel 5149 154, Andrus.
n Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis, Haabnee-
mes. Tel 5229 490.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.
n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara, 
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on 
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821.
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka 
ära suuremad ja väärtuslikumad metalli kogused. 
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu 
eest 10 eurot tk. Tel 5618 3783. 
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, 
kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, 
mootorid jne. Õuest, garaažist TASUTA, korterist 10 
eurot. Külmkapid, telerid 10 eurot. Tel 5550 5017.
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Randvere tee 9, Viimsi Market
NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga 
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.

kõik 
KAUBAD
Decoras
3. – 6. november


