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Kelvingi küla sai
laululava ja tantsuplatsi

Kindral Johan Laidoneri XVII
olümpiateatejooks. Loe lk 4

Head õpetajate
päeva!
29. septembril tunnustasid Harju Maavalitsus ja Harju Omavalitsuste Liit Tallinnas Estonia teatri talveaias Harjumaa
2016. aasta parimaid õpetajaid.

Ühistants uuel laval.

Tegijad võivad koos rõõmu tunda – tublid mehed need Kelvingi mehed! Fotod Aime Estna, Viimsi vald

Harjumaa aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvis kauaaegne Viimsi Keskkooli keemiaõpetaja Hille Eek. Aasta klassijuhataja tiitli pälvis
samuti Viimsi koolist klassiõpetaja Merike
Sepp (kes küll uut õppeaastat alustas äsja avatud Järveküla koolis Rae vallas). Nii Hille Eek
kui ka Merike Sepp esitati tunnustamiseks Harju maakonnast ka vabariiklikule tasandile.
Lisaks pälvisid Viimsi koolidest ja lasteaedadest veel tunnustuse Eva Laasmaa (MLA
Viimsi Lasteaiad õpetaja), Ingrid Rõigas
(Viimsi Keskkooli õpetaja) ning Sirje Toomla
(Haabneeme Kooli direktor).
Õnnitleme kõiki tunnustuse osaliseks saanuid ning soovime ilusat õpetajate päeva!

Viimsi vallavalitsus
Külavanem Ants-Hembo Lindemann jagab torti.

Laupäeval, 24. septembril
avati Kelvingi külas pidulikult vastvalminud laululava
ja tantsuplats.
Kõlakoja valmimist vedas Kelvingi külavanem, Viimsi aukodanik ja
esimene vallavanem Ants-Hembo
Lindemann. Tema nägi sellist kõlakoda Saaremaal (projekteerija Ants
Rand) ja leidis, et see sobiks ka
Kelvingisse hästi.
Avamisel proovisid lava ära
Randvere pasunakoor, tantsurühm
Kobarake, Leigarid ja Leesikad,
tantsuks mängis Olev Mäe ja Meie
küla poisid. Tantsijad tõmbasid rahvast ka rahvuslikesse laulumängudesse kaasa. Lõpus pakuti kõigile
osalejatele laululava pildiga torti.
Üritust juhtis Viimsi valla kultuuriameti juhataja Ott Kask.
“Ühes õiges Eesti külas peabki
olema tantsimise, laulmise ja vabaõhuetenduste korraldamise koht,”
ütles kohaletulnuid tervitades Viimsi abivallavanem Jan Trei. “Külavanem Lindemann on maha saanud ilusa ja väärika kõlakojaga,
mis oligi külast puudu. Loodetavasti annab see veelgi hoogu külaelu ja -kultuuri arengule Kelvingis.”

Kobarakese tantsijatele meeldis uus lava väga.

Külade koostöö

Kelvingi on ilus ja korras küla, kus
on mitmed laste mänguväljakud,
paadisadam ja palju muud huvitavat. Aga kõlakoda seal tõesti veel ei
olnud. Möödunud aasta kulus detailplaneeringule. Esialgu loodeti
kõlakoja ehituseks toetust saada
LEADERi projektist, kuid sealt raha ei tulnud. 7000 eurot panid Kelvingi tehnovõrgud. Sponsorid andsid 1000 eurot. Vald oli oma eelarves planeerinud kaasfinantseerimiseks 4000 eurot. Aga sellest
kokku ei piisanud ikkagi. Lindemann läks siis Püünsi külavanema Jüri Kruusvee jutule, kellel oli
3500 eurot mänguväljakutele, ent
sellest ei piisanud. Mehed leppisid kokku, et seekord aitab Püünsi
Kelvingit ja tuleval aastal ehk jälle
vastupidi.
“Läksime koos valda ja rääkisime asja ära, et kas saame seda
raha Kelvingis kasutada. Ja saime,”
rõõmustab Lindemann. “Kokku läks
kõlakoda maksma üle 16 000 euro.
Sellest 8000 eurot tuli vallalt. Andsime vallale tänukirja ka.”

Laulev põder kõlakoja
tipus

Nüüd ongi Eestimaal kaks ühesu-

Endel Saarepuu laulev põder kõlakoja tipus.

gust laululava: üks Saaremaal ja
teine Kelvingis. Või mitte päris.
Kui Saaremaal on kõlakoja tipus
draakon, siis Kelvingis hoopiski
laulev põder ning kaare all lehvitab oma tiibu puust kotkas.
“Mõtlesime, et draakoniga pole meil pistmist midagi ja läksime
Randveresse külla kunstnik Endel Saarepuule,” kirjeldab Lindemann. “Temal on puust kujud juba
aia peal, õues ja majas sees ka.
Saarepuu hakkas meile juba kala
joonistama, aga siis nägin ta maja
teisel korrusel üht toredat põtra.
Kutsusin ehitajad ka vaatama ning
koos leidsime, et sobib. Mees ise
tuli ja aitas põdra õige nurga all
katusele kinnitada ning katuse alla
riputasime tema tehtud kotka ka.”
Madis Kaasik, kes avamisel
Randevere pasunakooriga esines,
ütles, et lava on suurepärane. “Tuul
ei sega ja vihm ligi ei pääse. Kobarakese seeniortantsijatel oli ka
hea lavalaudadel tantsida, tasane
pind jalge all. Lindemann on saanud eeskujuliku asjaga hakkama.
Teised külad võiks ka proovida
midagi analoogset teha, sest kogukondadel on vaja kohti, kus koos
käia ja pidutseda. Tublid mehed
need Kelvingi mehed!”

Hindrek Haarde, kes avamisel
Leigaritega tantsis, kiitis samuti:
“Tahtsime, et see poleks mitte ainult esinemise lava, vaid ka tantsuväljak. Laudadest väljaku ees
on muruplats, nii et seal saab väga
palju inimesi tantsida. Nüüd jääb
loota, et inimesed hakkavad seal
seltskonna- ja rahvatantse tantsimas käima ning et külade tantsupeo traditsioon hoogu kogub. Leigarid tahavad seal kindlasti palju
tantsimas käia – nii esineda kui ka
lihtsalt oma lõbuks.”

Tänu tegijatele

Kelvingi elanike nimel avaldati
tänu tegijatele: projekteerija Ants
Rand, ehitaja Võsa Ehitus OÜ, Lembo Võõsa ja Harri Lugu. Sponsorid
ja kaasaaitajad: Raivo Pavlov, Jaanus Lember, Harri Lugu, HeikiIvar Jürilo, Maret Maide, Jaan Lajal, Jaan Lustus, Merilyn ja Raigo
Tõnisalu, Peedu Kass, Argo Roolaht, Andres Puhm, Avo Freibach,
Vallen Lessel, Hindrek Haarde,
Leho Tamm, Marelle Lausmaa,
Meelis Lindemann, Ants-Hembo
Lindemann, Timmo Võõsa, Henno Mõtus.

Annika Koppel

Pringi küla
üldkoosolek
Üldkoosolek Pringi külavanema valimiseks toimub 11. oktoobril kell 18 Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3).
Päevakord: 1. külavanema aruanne tehtud töödest; 2. külavanema valimine.

Viimsi vallavalitsus

Teade!

1. oktoobrist liigub buss nr 49 nädalavahetustel talvise, hõrendatud graafiku järgi.
Lisainfo soiduplaan.tallinn.ee.

Tallinna Transpordiamet

Viimsi Teataja
kojukanne
23. septembri Viimsi Teataja kojukandes esines probleeme.
Vabandame elanike ees. Tegeleme probleemi lahendamisega, et paberleht jõuaks
edaspidi õigeaegselt lugejateni.
Kui leht ei jõua postkasti, siis palun andke sellest teada vt@viimsivv.ee ja tellimine
@expresspost.ee.
Viimsi Teatajat on võimalik lugeda ka
veebist www.viimsivald.ee/viimsi-teataja.

Viimsi Teataja
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Koostöö koalitsioonis annab tulemusi
Fraktsiooni Uus Viimsi
moodustamisest ning
kehtiva koalitsioonileppe
sõlmimisest on täitunud
pool aastat. Võtan volikogu esimehena kokku
teemad, mis volikogus
seni arutluses olnud ning
mis viimsilaste elu kõige
enam mõjutanud või lähiaastal mõjutamas.

Viimsi vallas elab 01.01.2016
seisuga 4319 noort inimest vanuses 7–26 aastat. 0–3-aastaseid lapsi on 702, 3–7-aastaseid
lapsi 1287 ning 7–18-aastaseid
lapsi 2817. Kõige arvukamalt
on Viimsis lasteaia-algkooliealisi lapsi (5–9-aastased), aga ka
35–44-aastaseid tööealisi mehi-naisi. Eakaid (vanuses 65+)
on vallas ligi 3000.
Elanike vanuselist koosseisu, tänast elupaika ja -korraldust arvesse võttes on viimasel
6 kuul valla juhtimisel tähelepanu all olnud eelkõige lasteaia- ja koolikohtade loomine,
elanike tervise tugevdamise ja
sportimisvõimaluste parandamine, ümbritseva keskkonna korrastamine ning selguse loomine valla allasutuste juhtimises.

Lasteaiakohad, kooliharidus ja noorsootöö

On enam kui loomulik, et vallas, kus on palju lapsi, toetab
vallavõim igakülgselt meie lasteaedade, koolide ja haridusasutuste arengut ning püüab
ajaga kaasas käies tagada elanikele juurdepääsu tugevale haridusteele meie enda koduvallas.
Sel suvel kinnitas volikogu
uue eralasteaedade toetamise
korra, mille alusel saavad vallalt sihtotstarbelist toetust need
eralasteaiad, kes pakuvad alushariduse teenust. Koostöö eralasteaedadega annab paindlikkust ning nii oleme leevendamas lasteaiakohtade puudust
meie munitsipaallasteaedades.
Analüüsid näitavad, et õigeaegne lasteaiakohtade tagamine
muutub vallale lähiaastatel jõukohasemaks ka seetõttu, et põlv-

Suund on selge. Foto Fotolia

kond on varasemate aastatega
võrreldes väiksemaarvulisem.
Lasteaiakohtade tagamisest
järgmise sammuna seonduvad
väljakutsed eelkõige koolilastele kodulähedase koolikoha võimaldamisega – lähiaastatel nooremates klassides ja seejärel
gümnaasiumiastmes. Sellest tulenevalt saab Haabneeme 6-klassiline kool tuleval aastal juurdeehituse ja muutub järgmise aasta sügisest 9-klassiliseks. Kooli juurdeehitus on plaanide kohaselt algamas 2017. aasta alguses, juurde on kavas ehitada
1000 m² netopinda.
Oluline on jätkata senist head
koostööd riigiga koolivõrgu korrastamisel, et tagada ka gümnaasiumikohad. Õige pea alustame koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga (HTM) ning
Riigi Kinnisvara AS-iga uue,
tänapäevase riigigümnaasiumihoone ehitamisega. Riigigümnaasium, mida hakkab haldama HTM ning kus koolikoha
saab 540 tulevast gümnasisti,
kerkib Haabneeme – kinnistule Tammepõllu tee ääres (ala
suurus on 8830 m2, ehitusalune
pind 2500 m2, koolihoone netopinnaks on kavandatud ligi
4150 m2). Uue koolihoone rajamist rahastab HTM. Avamine
on plaanis 2018. aasta septemb-

ris. Loodame, et kõik kooskõlastused ja tegevused saavad
plaanidele vastavas ajakavas ka
viperusteta teoks.
2015. aasta sügisel alustati
“Viimsi valla noorsootöö arengukava 2016–2020” ülevaatamisega. Sihtide seadmisel oli
eesmärgiks aktiviseerida kohalikke noori, et nad julgeksid
enam kaasa rääkida oma kodukoha paremaks muutmisel
ning saaksid ideede elluviimiseks ka enam tuge. Sel kevadel
jõudsime volikogus arengukava kinnitamiseni. Selge nägemus on loonud hea põhja edasiseks koostööks valla ja Viimsi noorte vahel, sh noortevolikoguga, ning loodame, et nende ideede teostumisest saame
edaspidi juba ka lähemalt rääkida.

Viimsi on sportlik ja
kultuuri väärtustav vald

Endise tippsportlasena on koalitsioonipartnerite nägemus n-ö
sportlikust Viimsist mulle eriti
südamelähedane. Suvistel Rio
olümpiamängudel osales 46 Eestit esindanud sportlase seas koguni 3 purjesportlast, kes oma
riigi lipu all võisteldes esindasid ühtlasi ka Viimsi valda.
Suur tänu Karl-Martin Rammole, kes lõpetas Rios Laser

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 21. oktoobril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka sotsiaalmeediast
www.facebook.com/ViimsiVald

klassi purjetamises 21. kohaga ja saavutas viimase päeva
sõitudes väga head tulemused
– 2. ja 5. koha. Sama suur tänu
Viimsi neidudele Kätlin Tammistele ja Anna-Maria Seppale purjetamise 49erFX klassis
saavutatud 19. koha eest. Tunneme uhkust oma sportlaste üle
ja täname treenereid! Eriline
tervitus Karl-Martini treenerile
Rein Ottosonile, kes oli omal
ajal ka minu ja Tõnu treener.
Just selliste säravate kogemuste tõttu on oluline, et kaasajale vastavad sportimistingimused ja võimalused saaksime
Viimsis kõige paremal kombel
välja ehitatud. Aastate jooksul
on valda rajatud terviseradu ja
spordiväljakuid ning need on
veelgi täienemas.
Äsja lõppes Haabneeme staadionihoone ehitustööde kontsessiooni hankekonkurss. Võitja kinnitamisel annab Viimsi vald
eraettevõtjale võimaluse ehitada valda Karulaugu spordihoone, mille Viimsi Haldus OÜ valla tütarettevõttena võtab üürile
(võitja väljaselgitamise aluseks
oli odavaima kuutasuga pakkumine). Ühtlasi vabastab selline hankekokkulepe valla ehitustöödele kuluvast kohesest
suurest rahalisest väljaminekust, mis ongi kontsessiooni kasutamise mõte: nii saab vald kiiremini panustada rahalisi vahendeid ka muudesse olulistesse investeeringutesse, mis elanike heaolu parandaks.
Uues spordihoones, mille
tööd on plaanis lõpetada 2017.
aasta sügisel, on võimalik harrastada erinevaid pallimänge ja
mängida tennist. Staadionikasutajad saavad mugavamad võimalused trenniriiete vahetamiseks ja pesemiseks ning abiruumid spordivahendite hoidmiseks. Nii tekivad täiendavad
sportimisvõimalused nii Viimsi lastele ja noortele kui ka
teistele vallaelanikele.
Usun, et uue spordihoone
ehitamine, samuti tulevase riigigümnaasiumiga seotud spordirajatised mitmekesistavad vallaelanike sportimise ning tervise
tugevdamise võimalusi veelgi.
Lisaks sportimisele hindame vallas kõrgelt ka kultuuriga
tegelemist. Eesti rahvas on alati olnud laulu- ja tantsurahvas.
Usutavasti on meil loodud piisavalt võimalusi nende valdkondadega tegelemiseks. Kultuurivaldkonna tähtsündmusena on heaks märkeks kokkulepe Harjumaa Omavalitsuste
Liiduga: 2018. aasta Harjumaa

laulu- ja tantsulaulupidu korraldatakse Viimsis. Usun, et
sellega täitub meie valla kultuuriinimeste unistus ning nende vaev saab ühe toreda suvise
rahvapeoga tasutud.

Strateegiline lähenemine keskkonna ja
kommunaalmajanduse
teemadel

Viimsi vald on koostamas sademevee arengukava ja uut soojusmajanduse arengukava, tuleval aastal jõuavad volikokku
loodetavasti tänavavalgustuse
arengukava, teedevõrgu arengukava ja transpordikorralduse
arengukava. Strateegilistest dokumentidest on abi, et valla investeeringud heakorda oleksid
läbimõeldumad ning erinevate
teenusepakkujate ehitustööd samas piirkonnas võimalusel ka
sünkroniseeritud.
2016. aastal on olnud suurimaks teedeehituslikuks objektiks ja koostöökohaks teiste teenusepakkujatega Kooli tee rekonstrueerimine Püünsis. Korrastatakse erinevad trassid (valgustus, sademevee-kanalisatsioonitrassid, sidekaablid jne)
kogu Kooli teel ning lapsed saavad turvalise ja ohutu välisvalgustusega kooliteekonna.
Sel aastal alustatakse EAS-i
rahade toel vallas ka välisvalgustuse ning kergliiklusteede
uuendamisega. Kergliiklustee
Randvere teel on saamas ühenduse kergliiklusteega Tammneeme külas. Samuti on kavas
korrastada lähitulevikus Leppneeme ja Muuga tee äärne valgustatud jalg- ja jalgrattatee.
Veel hakkame sel aastal rajama Lubja terviseraja IV etappi
– tööde lõppedes saab terviserada Viimsi kooli taga ühenduse Viimsi mõisapargiga.
Tuleval aastal on plaanis investeeringuid valla teedesse suurendada: kavas on rekonstrueerida näiteks Ravi tee ja teisi
teid Haabneemes, katteremonti on plaanis teha Aiandi teel,
Pärnamäe teel, Lubja teel jne.
Loodame, et plaanidesse ei tule takistusi ning investeeringud
teedesse on elanike silmis ajutist ebamugavust liikluskorraldustes siiski väärt.

Selgus valla allasutuste juhtimises ja
koostöö – Viimsi
Haldus OÜ ja Rannapere Pansionaat AS

Koalitsioonipartneritega oleme
varasemast oluliselt rohkem tähelepanu pööranud ka valla

allasutuste praktilisele töökorraldusele ning tõhustanud nende juhtimissüsteeme. Valla vara
paremaks kaitsmiseks, töörutiinide efektiivsemaks muutmiseks ning selgema juhtimise
huvides oleme kinnitanud Viimsi äriühingutele uued põhikirjad. Viimsi vallavolikogu on
heaks kiitnud OÜ Viimsi Haldus ning OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus ja OÜ Haabneeme
Lasteaed ühinemise – senised
teenused koonduvad edaspidi
Viimsi Haldus OÜ alla.
Kevadel likvideeriti ka SA
Rannapere Sotsiaalkeskus. Koostöös AS-iga Rannapere Pansionaat, mis pansionaaditegevused
nüüd enda alla koondab ning
selge juhtimise all asutuse finantspoole kontrolli alla on saanud, soetati valda hiljuti invatõstukiga varustatud mikrobuss,
et parandada liikumispuuetega
elanike liikumisvõimalusi. Sõiduk on kohandatud spetsiaalselt erivajadustega inimeste
transportimiseks, võimaldades
samaaegselt transportida kuni
kahte ratastoolis reisijat või kaheksat tavareisijat. Avahooldusteenuste pakkumisega abivajavatele valla eakatele kodanikele alustab AS Rannapere Pansionaat valla toel 2017. aasta
jaanuaris.

Vald ei ole veel valmis

Senise koostöö põhjal julgen
öelda, et laiapõhjalise koalitsiooni loomine on end õigustanud. Plaanid ja põhimõtted on
kõigi leppesse kaasatud erakondade vahel selgeks räägitud, enne, kui otsused ellu viiakse,
ning koalitsioonipartneritel on
Viimsi tulevikust üsna üksmeelne nägemus. Kindlasti ei
ole vald täna aga veel valmis.
On veel mitmeid kitsaskohti,
mis vajavad lahendamist. Loodan aga, et koostöö murekohtade leevendamise nimel valla
juhtimises jätkub.
Viimsi valla tulevik on nende noorte perede kätes, kes
siin elavad ja lapsi kasvatavad.
Tänusõnadega soovin juhtida
tähelepanu nendele inimestele,
kes meie lastega iga päev tegelevad ja neid õpetavad. 7. oktoobril tunnustab Viimsi vald piduliku tänuüritusega oma tublisid haridustöötajaid – kooli-,
huvihariduse- ja lasteaiaõpetajaid. Soojad õnnesoovid kõikidele Viimsi õpetajatele õpetajate päeva puhul!
Ilusat alanud sügise jätku!

Toomas Tõniste

Viimsi vallavolikogu esimees

Detailplaneeringud
17. oktoobril algusega kell 16.00 toimub
Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee
1, Viimsi alevik) Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
territooriumi kruntideks jaotamine, tee ja tänavamaa ning korterelamute maa kasutamise sihtotstarvetega kruntide moodustamine, krundi

hoonestamine korterelamuga, hoone tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine,
sidusa teedevõrgu ja liikluskorralduse planeerimine ning krundi haljastuspõhimõtete määramine, kujundades ruumilise terviklahenduse,
mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.
ee.
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AS Viimsi Vesi paigaldab
kaugloetavaid veearvesteid
Veearvestite raadioside käib
sagedusel 868 MHz, mis jääb
mikrolainete sagedusalasse ja
on madalam näitaja kui mobiilside, wifi jms seadmed. Veearvestid vastavad nii elektromagnetilise ühilduvuse (EMC)
direktiivile (klass E1 ja E2)
kui ka madalpinge direktiivile
(LVD).
Seega on alusetu arvata, et
kaugloetav veearvesti kuidagi
oma signaale väljastades oleks
ohtliku kiirgusega.
Veearvestite vahetamise ja/
või taatlemisega täidab vee-ettevõte eelkõige oma seadusest
tulenevat kohustust. Veearvestite vahetamiseks võtab AS
Viimsi Vesi ise oma klientidega ühendust ning palub mõistvat suhtumist, et leida sobiv
aeg töö tegemiseks.

Alates 2016. aastast
hakkas AS Viimsi Vesi paigaldama klientide veemõõdusõlmedesse Taani
tootja Kamstrup A/S veemõõtjaid Multical 21.
Arvestid mõõdavad ultrahelisignaali abil vee kogust ja tarbimisandmeid saab koguda
kauglugemise teel, kasutades
selleks arvestisse sisse ehitatud juhtmevaba raadiosidet ehk
M-Bus moodulit. 1500 veemõõtjat saadi Eesti Vee-ettevõtjate
Liidu ühishankega ning projekti rahastas 85% ulatuses
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
Üks veearvesti tarbimiskoha kohta ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Juhul,
kui majal on mitu veearvestit
või kasutatakse kastmisveemõõtjat, tuleb kliendil endal
korraldada nende vahetamine
ja hooldus. Kui veemõõdusõlm vajab väljaehitamist või
rekonstrueerimist, tuleb see samuti kliendil ise korraldada.
Nimelt ei vasta mõned veemõõdusõlmed nõuetele ning
seega ei ole võimalik sinna uut
veemõõtjat paigaldada.
Esmajärjekorras alustati uute
veearvestite paigaldamist Viimsi alevikus, Pärnamäe külas ning
osaliselt Haabneeme alevikus
ja Lubja külas. 2017. aastal on
plaanis lisaks eelpool nimetatud piirkondadele välja vahetada kõik veearvestid Rohuneeme, Püünsi, Tammneeme ja
Leppneeme külades. Sama projekti raames paigaldatakse mõõtjad peatrassidele, et jälgida veetarbimist reaalajas, mis aitab kiirendada avariide ja lekete avastamist.
Loomulikult jäävad esialgu
kasutusele ka mehhaanilised
veearvestid, üleminek kaugloetavatele veemõõtjatele käib
piirkonniti.
Pärast arvesti vahetust ei
ole veenäitude teatamine enam
vajalik. Veenäidud kogutakse
edaspidi vee-ettevõtte töötajate poolt ning näitude alusel
väljastatakse arve. Näit loetakse veemõõtja mälust täpselt
kuuvahetusel fikseeritud näidu
alusel. Seega soovitame klientidel, kes siiani soovisid arveldada kvartaalselt, muuta oma
lepingud igakuiseks.
Kui on paigaldatud eraldi
arvesti kastmisvee jaoks või
on tarbimiskohal mitu arvestit,
mis kõik ei ole kaugloetavad,
siis antud arvesti näidud tuleb
siiski ise teatada AS Viimsi
Vesi kodulehe kaudu. Palume
edastada kastmisveenäit suve
lõpus.

Millised on kaugloetavate ultraheliga
veemõõtjate eelised?

Üheks olulisemaks näitajaks
võib lugeda suurema vastupi-

Pärast arvesti vahetust pole enam tarvis veenäite teatada.
Foto Viimsi Vesi.

davuse. Teiseks on täpsus ja
kompaktsus. Mehhaanilisi veemõõtjaid tuli täpse näidu saamiseks paigaldada kindlasse
asendisse ning veemõõtja ees
ja taga pidid olema sirged torulõigud. Paljudel juhtudel ei
vasta veemõõdusõlm ettenähtud
nõuetele ning tekivad märkimisväärsed mõõtmisvead. Kaugloetavaid veemõõtjaid võib paigaldada mis tahes asendisse,
samuti ei pea nende ees ega
taga olema sirgeid torulõike.
Veemõõtja ekraanil kuvatakse mitmeid hoiatusi, mis informeerivad võimalikust lekkest või avariist hoone veetorustikus. Need aitavad hoolsal
peremehel oma veevärki paremini jälgida ning vältida liigseid kulusid. Kahtluste korral
saab kutsuda vee-ettevõtte esindaja veemõõtjasse salvestatud
andmeid kontrollima. Hiljem,
kui vee-ettevõte on paigaldanud veearvesti näitude lugemiseks n-ö mastid, saab andmeid
vaadelda ka tunnise täpsusega
otse programmist. Esimene selline andmete kogumise mast
püstitatakse 2017 Rohuneeme.

Mis on Multical 21
veemõõtja tööpõhimõte?

Veemõõtja sees on kaks ultrahelisaatjat-vastuvõtjat ning kaks
peeglit, milledel ultrahelisignaal peegeldub. Kahest saatjast
saadetakse samaaegselt välja
erinevates suundades signaalid. Need peegelduvad peeglitel ning suubuvad vastuvõtjatesse. Mõõdetakse mõlema signaali levimise kiirust. Kui vesi
veemõõtjas seisab, on signaalide levimise aeg võrdne. Kui
aga vesi voolab läbi veemõõtja, siis on see aeg erinev. Selle
põhjal arvutatakse läbi veemõõtja voolava vee kogus ning
kuvatakse see ekraanil numbritena.

Pille Arula
AS Viimsi Vesi

Aiandi tee
rekonstrueerimine
Viimsi alevikus toimub oktoobrikuus Aiandi tee
rekonstrueerimine lõigul Randvere tee ja Aiandi
tee ringristmik kuni Aiandi tee 15 kinnistu. Teetööd toovad kaasa muudatusi liikluskorralduses.
Rekonstrueerimistööd algavad 10. oktoobril ja tööde valmimise tähtaeg on 31. oktoober 2016. Remonditava teelõigu pikkuseks on 407 meetrit ning 25 meetri ulatuses
hõlmab töö ka Nelgi tee algust.
Tööde käigus paigaldatakse sõidutee serva äärekivi,
mis võimaldab sademeveed juhtida restkaevudesse ja sealt
edasi Hämariku tee servas asuvasse kraavi. Sõidutee kulumiskiht freesitakse ja paigaldatakse asfaltkate.
Seoses rekonstrueerimistöödega on Aiandi tee, lõigul
Randvere tee ja Aiandi tee ringristmik kuni Aiandi tee 15
kinnistu, sõidukiliiklusele suletud ajavahemikul 10. kuni 31.
oktoober. Läbipääs tagatakse ühistranspordile ja vahetult rekonstrueeritava teelõiguga piirnevate kinnistute elanikele.
Rekonstrueerimistööde ajal kehtiv liikluskorraldusskeem on näha Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.
ee ja Viimsi valla Facebooki lehel Facebook.com/ViimsiVald.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Raietööd Viimsi
mõisapargis
Viimsi mõisapargis toimuvad alates 3. oktoobrist
ohtlike puude raietööd ning puude hoolduslõikus.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega
ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

PLANEERINGUTE
PEASPETSIALISTI
Planeeringute peaspetsialisti peamised tööülesanded on detailplaneeringu lähteülesande koostamine, detailplaneeringute elluviimise
üle järelevalve teostamine ning planeerimiskomisjoni seisukohtade
protokollimine.
Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine)
kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus;
• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine,
orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma
töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitootlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad
ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. oktoobriks 2016
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga
“Planeeringute peaspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest, tel
6028 877, Erik.Vest@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee

Viimsi vald tellis ala kaardistamiseks dendroloogilise hinnangu, mis tõi välja mitmed
probleemid olemasolevatel
puudel. Seega tuli ette võtta
suuremahulised tööd, mille
käigus korrastatakse ja lõigatakse u poolsada puud. Neist
Viimsi mõisapargi puude
34 puud võetakse maha järghoolduslõikuse tööd.
mistel põhjustel: kuivanud või
Foto Kommunaalamet
kuivamas 9 puud; murdumisohtlikud (peamiselt juure- või tüvemädaniku tõttu) või haigestunud 6 puud; kasvuvigade tõttu (ohtlikult kaldus, harude rebenemise oht) 9 puud; isetekkelised ning väärtuslikemate puude kasvu segavad 9 puud. Hooldatakse 17 puud.
Raietöid teostab Mustamäe Haljastus AS, tööde maksumus
on üle 10 000 euro. Raietöid kestavad oktoobri keskpaigani.
Raietööd on osa Viimsi mõisapargi terviklikust korrastamisest. Paralleelselt on pargis käsil jalgtee rajamine, valgustuse paigaldamine, pargipinkide lisamine jm. Rajati ja
korrastati ka sademeveesüsteeme, ehitati teid ja puhastati
tiike. Mõisapargi korrastamise esimese etapi tööd lõpevad
hiljemalt 26. oktoobril.

Kommunaalamet

Vald veab lehekotid minema

Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel
sügisese lehtede äraveo kampaania.
Huvilistel palume lehekottide arvust teada anda oma küla
külavanematele, kes jagavad välja ka lehekotid, alevike puhul
(Haabneeme ja Viimsi alevik) e-posti teel puulehed@viimsivv.
ee (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv ja kontakttelefon) hiljemalt 25. oktoobriks. Vald viib ära maksimaalselt 6 lehekotti (ühe koti maht 150 liitrit) kinnistu kohta!
Äraviimise eelduseks on, et lehed on pandud valla poolt antud lehekottidesse. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud
taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse panna, vastasel juhul kotte ära ei viida. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisaldasid kõike muud peale lehtede sh olmeprügi
ja muud mittesobilikku. Lehti veab ära Viimsi valla kommunaalameti brigaad. Lehekotid tuleb välja tõsta 9. novembri südaööks.
Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust
ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti
on aga igal kinnistul lehti rohkem. Lehti ja muid biojäätmeid on
võimalik tasuta ära anda nii Pärnamäe jäätmejaama (kogumaht
kuni 0,6 m3) kui ka Püünsi jäätmejaama (kogumahut 1 m3).

Kommunaalamet
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XVII kindral Johan Laidoneri
olümpiateatejooks
29. septembril korraldas
Eesti Spordiselts Kalev
koostöös Kindral Johan
Laidoneri Seltsi, Eesti
Kaitseväe, Kaitseliidu ja
Viimsi vallavalitsusega
kindral Johan Laidoneri
XVII olümpiateatejooksu.

“Olen jälginud meie spordiliikumist rahuldustundega. Olen
andnud talle osa endast ja annan seda ka edaspidi, sest olen
hinnanud temas esmajärgulise tähtsusega riiklikku tegurit
igale rahvale, kes tahab olla
terve, elujõuline ja võimas…
Eesti spordiliikumine on üle
elanud tõususid ja mõõnasid.
Viimased aastad on olnud suure tõusu tähe all, mida on põhjustanud raugematu edasipüüe
ja tubli endaalgatus.”
Johan Laidoner
Eesti spordiliikumise
20. aastapäeval
Alates 2000. aastast igal sügisel – septembrikuu neljandal
neljapäeval (esimestel aastatel
septembrikuu kolmandal laupäeval) – on Eesti Spordiselts
Kalev koos Kindral Johan Laidoneri Seltsi ja Eesti Olümpiakomiteega korraldanud olümpiateatejooksu, mille algus on
kindrali koduõuel Viimsi mõisas.
XVII kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksu avas
Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili, kes tänas ja
julgustas kõiki osavõtjaid. “Kõik
eestlased ei jookse seda jooksu, seega olenemata sellest, mis
on teie tänane jooksuaeg, olete
te juba praegu võitjad,” sõnas
Kiili.
Tervitussõnad edastasid Eesti
Olümpiakomitee asepresident
Tõnu Tõniste, Kindral Johan
Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste ning Viimsi abivallavanem Jan Trei.
Abivallavanem Trei sõnas
tervituskõnes, et uhke on olla

Viimased venitusharjutused
enne starti.

viimsilane, kui siinsed traditsioonid kestavad aastakümneid
ja rohkemgi veel. “Suur rõõm
on selle üle, et viimsilaste kindral Laidoneri olümpiateatejooksust on saanud tugevate juurtega sporditraditsioon Viimsi
vallas, mida on korraldatud juba 17 aastat. Laidoner juhtis aastaid Eesti olümpiakomiteed ja
spordielu ning oli sportlastele
ja noorsoole suureks eeskujuks!
Ma loodan, et see eeskuju kõnetab ka meie tänapäeva noori
ja annab innustust jõuda igaühe “olümpiavõitudeni” ning läbi selle saada ka paremaks ühiskonnaliikmeks,” sõnas Trei.
Võistlusmaa pikkuseks oli
ca 6 km ning võistlusel osalesid 8-liikmelised võistkonnad.
Iga võistkonnaliige läbis teatejooksuna ca 750 m.
Olümpiateatejooksul osales
33 võistkonda, kellest üldarvestuses sai I koha Tallinna Reaalkooli poisid, II koha 1. jalaväebrigaadi Pioneeripataljon,
III koha Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutus.
Olümpiateatejooksu tulemused leiate veebiaadressilt bit.
ly/2dDgpLm.
Teatejooksul võisteldi kokku viies võistlusklassis.
Kaitseväe ja kaitseliidu
võistkondade arvestuses saa-

Üldarvestuses võitsid I koha Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi poisid.
Fotol võitjad koos tunnustajatega. Fotod Liina Rüütel

XVII kindral Johan Laidoneri
olümpiateatejooksu avapaugu
andis Eesti Olümpiakomitee
asepresident Tõnu Tõniste.

vutas I koha 1. jalaväebrigaadi
Pioneeripataljoni võistkond ajaga 16:51. Koosseisus rms Kennet Kaasik, rms Kartl Tamberg, rms Kennet Kärema, rms
Teet Kokk, rms Martin Kaelep,
rms Karl Mäe, Reio Praats ja
rms Enari Tõnström.
II koha saavutas Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuse võistkond ajaga 17:07. Koosseisus
kdt Argo Rebban, kdt Elar Kala, kdt Veiko Vinkel, kdt, Meelis Lille, kdt Taavi Oja, kdt

Kaarel Piip, kdt Martin Aavik
ja kdt Gert Urb.
III koha saavutas 2. jalaväebrigaadi võistkond ajaga 17:08.
Koosseisus rms Kristjan Krimberg, rms Mart Kevin Põlluste,
rms Harri Kramm, rms Reiko
Matvere, rms Karl Olaf Ott, rms
Martin Horn, rms Arlet Kuppart ja rms Hans Johann Põlluste.
Sõpruskondade, korporatsioonide ja spordiklubide arvestuses saavutas I koha Sisekaitseakadeemia võistkond ajaga 18:22. Koosseisus Jakob Kazakov, Oliver Keller, Erik Ruus,
Daniel Bahtin, Taavi Kuuse,
Siim Part, Artjom Nikitin ja
Martin Nassar.
II koha saavutas Viimsi
vallavalitsuse võistkond ajaga
21:24. Koosseisus Sten Šults,
Taavi Valgmäe, Liisi Arm, Igor
Skorohodov, Liia Ringo, Imre
Saar, Eero Antons ja Janek
Missing.
III koha saavutas Sisekaitseakadeemia naiskond ajaga 22:02.
Koosseisu kuulusid Geily Sinijärv, Ene Liis Lisovik, Karina Kork, Stella-Liisa Lõhmus,

Laura Raun, Aveli Tättar, Mirjam Vint, Sandra Schmidt.
Gümnaasiumiealiste poiste arvestuses saavutas I koha
Tallinna Reaalkooli võistkond
ajaga 16:43. Koosseisus Tauri
Miggur, Kristofer Veismann,
Oliver Suurorg, Rainer Kravets,
Joonas Mattias Laur, Tomi
Andre Piirmets, Jaan Kristjan
Kaasik ja Johannes Erm.
II koha saavutas Jakob Westholmi Gümnaasiumi võistkond
ajaga 18:24. Koosseisus Davor Tamm, Henri Möll, Robin
Beilmann, Mikk Tomson, Richard Rain Kõiv, Holger Koppel, Marcus Murumäe ja Jan
Henri Täll.
III koha saavutas Noored
kotkad Harju malev ajaga 19:34.
Koosseisus Märt Mägi, Mattias Idavain, Andre Martov, Joonas Laanpere, Andree-Vilmar
Reinvelt, Kaarel Eelmäe ja Kristo Metus, Siim Aksel Amer.
Gümnaasiumiealiste tüdrukute arvestuses saavutas I koha Tallina Reaalkooli võistkond
ajaga 21:41. Koosseisus Carmel
Kuusk, Helen Pais, Annela Pajumets, Iiris Õunmaa, ReeliMarta Siimar, Paula-Brit Siimar,
Maria Pernits ja Eeva-Laura
Lõoke.
II koha saavutas võistkond
Harju maleva ringkonna Kodu-

tütred ajaga 22:49. Koosseisus
Kendra Kari, Anastasia Vandysh, Eliise Riiman, Kärt Roosaar, Helina Piibeleht, Anni Jõe,
Karina Natfullina ja Epp Paalberg.
III koha saavutas Jakob Westholmi Gümnaasiumi võistkond
ajaga 23:49. Koosseisus Kelli
Marie Missik, Ruth Kübard, Elisabeth Kelner, Liis Tava, Cetriin
Pajumägi, Grete Ly Jõgisoo,
Kerli Kuusik ja Renare Jaanus.
Põhikooliealiste arvestuses
saavutas I koha Tallinna Reaalkooli võistkond ajaga 18:56.
Koosseisus Henri Georg Eiche, Jüri Kozlik, Georg Sarapuu, Markus Moora, Sander
Valt, Villem Puusaag, Mathias
Külvi ja Freddie Turulinn.
II koha saavutasid Loksa noored kotkad ajaga 20:11. Koosseisus Kevin Fjodorov, Kevin
Mõttus, Romet Viisitamm, Rainer Piikmann, Vladimis Kukarin, Ike Kaugerand, Joonas Amer
ja Andrei Bekker.
III koha saavutasid Püünsi
Kooli 8.–9. klasside poisid ajaga 20:12. Koosseisus Lukas Lessel, Kristofer Jakobson, Mattias Tuik, Tony Markus Nurk,
Andre Al. Tunger, Martin Kärdi, Renar Roolaht ja Mathias
Paluteder.

Viimsi Teataja

Kohtumiseni järgmistel kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksudel!

12 000 kg õuntest sai 6500 liitrit mahla
24.–25. septembril toimus
taas juba traditsiooniks
saanud Viimsi taluturu
kogukonna üritus – ubinapäevad.
Eelregistreerunud kliendid said
oma õuntest mahla pressida ja
selle ka pastöriseerida mugavasse bag in box pakendisse.
3 päeva jooksul purustati ja
töödeldi ca 12 000 kg õunu ja
saadi 6500 liitrit õunamahla.
Viimsi turule olid kutsutud
mitmeid uusi Eestimaa väiketootjaid. Päevajuht oli Emil Rutiku, külastajate meelt rõõmustasid laupäeval ansambel Tuulelõõtsutajad ning pühapäeval
rahvamuusik Margus Veenre ja
Viimsi huvikeskuse rahvatantsurühm Valla-alune.

Taluturu perenaine Helen Kruusvee ubinamaiustega.

On hea meel, et ubinapäev
on saanud traditsiooniks ning
mahla tullakse tegema lause
kärutäie ubinatega.

Huvikeskuse rahvatantsurühm Valla-alune. Fotod Viktor Burkivski

Kuna õuntele oli pühendatud 2 päeva, siis oma ilusaid ja
maitsvaid õunasorte tulid näitama Polli Aiandusuuringute
Keskuse teadlased Toivo Uni-

dustega kauplejatest ning lõpetades Tartumaalt pärit Eesti
ainukese käsitöö sinihallitusjuustude tootja Luke Meiereiga. Uudseid ja väga kvaliteet-

seid juustusorte pakkus Andre
Farm. Värsket, kohapeal suitsutatud lesta ja ahvenat pakkus
Pusku turismitalu. Kehakinnitust sai nautida Kepsleva Poni

ver ja Kersti Kahu. Müügiks
olid kaasas ka Polli istikud.
Kauplejate nimistu oli pikk
ja kirju, alustades omade, tuntud headuses maheda aiasaa-

kõrtsis, kus pakuti 5 tundi sütel
küpsetatud talleliha ning lambasuppi.

Ivar Miller

Rannarahva muuseumi juhataja
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Politseiuudiseid Facebookist
Septembrist on IdaHarju politseijaoskond
kolinud oma tegemised
ka ühismeediasse, et
olla elanikele lähemal ja
jõuda oma sõnumitega
kiiremini piirkonna inimesteni.

Teatavasti saab üha rohkem inimesi täna vajaliku teabe kätte
justnimelt internetist. Facebooki lehel tutvustame oma tegemisi ja jagame olulisi turvalisusteemalisi nõuandeid. IdaHarju politseijaoskonna teeninduspiirkonnad on Lasnamäe ja
Pirita linnaosa ning 10 Ida-Harjumaa omavalitsust: Maardu
linn, Loksa linn, Viimsi, Jõelähtme, Kuusalu, Anija (Kehra
linn), Raasiku, Kose, Rae ja
Aegviidu vallad. Kui oled nende piirkondade elanik ja huvitud politsei tegemistest, siis
võta meie leht oma jälgimisse:
www.facebook.com/idaharjupolitseijaoskond.

112

Ära unusta, et ühismeedia konto ei ole süüteost teatamiseks.
Kui kellegi elu või tervis on
vahetult ohus, siis helista viivitamatult hädaabinumbril 112.
Politseile avalduse esitamiseks
kasuta politsei kodulehte www.

Septembris käisid päästetöötajad Prangli saare
inimestel kodudes külas, et anda ohutusalast
nõu ja veenduda, et majapidamised on tuleohutuse vaates turvalised.

Pöördu julgesti politsei poole. Foto Politsei- ja Piirivalveamet

Vastuvõtuajad
Ida-Harju politseijaoskond
Aadress: P. Pinna 4,
13615 Tallinn
Avatud: E–R k 9–17
Dokumentide taotlemine:
E–R k 9–17
Telefon: 6123 000
E-post: pohja@politsei.ee
Lasnamäe linnaosa teenindavate piirkonnapolitseinike vastuvõtt toimub
aadressil P. Pinna 4, Tallinn
T k 9–11 ja N k 15–17.
Viimsi piirkonnapolitseinik
võtab vastu aadressil
Nelgi tee 1, Viimsi vald,
Harju maakond, T k 15–17.

Meepäevad juba
sel nädalavahetusel
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 8. ja 9. oktoobril kell 10–17 Tallinnas Lillepaviljonis (Pirita
tee 26) traditsioonilised
Eesti mee päevad.
Meepäevadega
propageeritakse
puhast eestimaist
mett, meie mee ja
mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid ja hügieenilisi omadusi ning tutvustatakse tarbijaile kodumaise mee tootjaid.
Samuti antakse võimalus luua
mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid kontakte. Kohapeal
pakuvad mesinikud degusteerimiseks erinevat mett ja saab
teavet mesindussaaduste kohta.
Asjatundjad peavad loenguid Veski mesindustalu toodetest ja Eesti mee väärtusest.
Kohal on mesindussaadustega

Prangli saare inimesed said päästetöötajatelt nõu

ravi konsultant dr Ilmar Särg,
Tartu Ülikooli Kliinikumi arstõppejõud.
Müügil on tootjahinnaga mitmekesises valikus Eesti mett.
Saab osta ka mesindussaadusi:
taruvaiku, õietolmu, tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest
valmistatud preparaate ja kosmeetikat. Müügil on laias valikus ehteid, käsitööd, kosmeetikat, keraamikat, parfümeeriat,
loodusakvarelle. Lisaks on ka
loterii, kus iga loos võidab. Kohvikus pakutakse meesööke ja
-jooke.
Mesinik Hinge Laur näitab
lastele mesilasi vaatlustarus ja
räägib nende elust. Lastel on
võimalus joonistada, värvida ja
voolida.

Sirka Arro

EMÜ juhatuse liige

KAVA mõlemal päeval
n 10.30 Pere mesila tutvustus, toodangu degusteerimine. Sirje
ja Arvi Mölder, mesinikud (eesti keeles)
n 12.00 Miks on Eesti mesindussaadused väärtuslikud? Arvi
Raie, Harju Veterinaarkeskuse juhataja asetäitja (vene keeles)
n 13.00 Miks on Eesti mesindussaadused väärtuslikud? Arvi
Raie, Harju Veterinaarkeskuse juhataja asetäitja (eesti keeles)
n 14.00 Peremesila tutvustus, toodangu degusteerimine. Sirje
ja Arvi Mölder, mesinikud (vene keeles)
Piletihind täiskasvanutele 1.60 eurot, pensionäridele ja õpilastele 1 euro, perepilet 3.20 eurot. Loengud, konsultatsioonid
ja üritused on tasuta!
Informatsiooni loengute kohta saab: www.eestimesi.ee, tel
6014 778, 5566 2649.

politsei.ee. Raskest kuriteost teadaandmiseks pöördu lähimasse
politseijaoskonda.
Kuriteo ohvriks või tunnistajaks sattudes ei maksa lootma jääda ühismeedia postituse
peale. See võib küll politseini
jõuda ja selle asjaolusid võidakse kontrollima hakata, kuid
selleks ajaks võib olla kaotatud
palju olulist aega ja levitatud
asja uurimist raskendavat informatsiooni. Mida kiirem on
politsei poole pöördumine ja
mida paremini on säilinud kuriteo sündmuskoht, seda tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine ja nende süü tõendamine.

Pea meeles!

Ühismeedias info levitamisega
kaasneb ka vastutus, et info on
tõene ja aktuaalne. Sel kevadel
hakkas Facebookis levima nn
valge kaubiku juhtum aastast
2012, mida seostati vargustega
Saku vallas. Aegunud postituse
jagamisega külvati alusetut paanikat. Seetõttu tuleb tõsiselt kaaluda, millele “meeldib” ja “jaga”
nuppe vajutate. Samamoodi ei
ole sobiv jagada leitud dokumentide fotosid koos numbrite
ja isikuandmetega. Leitud dokumendid tuleb tuua politseisse.

Marge Tamme

Ida- Harju politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik

Põhja päästekeskuse töötajad külastasid saarel 34 majapidamist, kus on püsielanikud, nõustasid kohalikke elanikke, paigaldasid kodudesse suitsuandureid, kohtusid saare
vabatahtlike päästjatega ning rääkisid ohutusest ka kooliõpilastele.
“Kutseliste päästjate saarele jõudmine võtab alati aega,
seepärast on seal eriti oluline ennetamine ja esmane reageerimine ning kohapealne päästevõimekus, mida pakuvad saareelanikest vabatahtlikud päästjad,” rääkis Põhja
päästekeskuse juht Priit Laos Pranglil käigu mõttest.
Külaskäikudel kodudesse vahetati välja osa vanadest
suitsuanduritest, paigaldati uusi, räägiti korstnapühkimise
vajadusest ja kütteseadmete üldisest korrasolekust. Koos
Prangli elanikega tehti ära suur töö ja kindlasti on sealne
elukeskkond jälle ohutum.
“Hea meel on tõdeda, et Prangli inimesed on hästi
ette valmistatud ja saarel on ohutusega asjad üldiselt heas
korras,” tegi Priit Laos käigust kokkuvõtte. “Ja meil on
Pranglil vabatahtlike päästjate näol olemas hea koostööpartner, kes toetab igati kutselise päästjate tegevust saarel,” lisas Laos.

Päästeamet

Püünsi külast leiti
mürsk
Viimase kahe aasta jooksul on Päästeameti
operatiivsündmusi kajastava süsteemi järgi
demineerijatel Viimsi valda asja olnud 22 korral.

Tugigrupp ATH lapsega
seotutele

ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäirete) tugigrupp ootab taas
kõiki huvilisi 11. oktoobril kell 18.00–19.30 Viimsi vallamaja peretuppa (sisenemine Viimsi huvikeskuse uksest).
Tugigrupp on loodud neile, kes on huvitatud aktiivsus- ja
tähelepanuhäirega lastest – lapsevanemad, vanavanemad,
õpetajad, tugiisikud.
Esimesel kohtumisel räägime ATH laste kohanemisest lasteaias ja koolis ning paneme paika teemad järgmisteks kordadeks. Ettepanekuid sobiva toimumisaja ja teemade kohta võib
saata tugigruppi juhendajale (Kristi Kirbits), kirjutades e-posti
aadressil kristi.kirbits@mail.ee või helistades numbril 5805 0967.

Kristi Kirbits

Ligemale pooled leidudest küll lõhkematerjal polnud, aga
samas on väga õige, et inimesed vähimagi kahtluse korral
numbril 112 helistavad. Siin kehtib kohe kindlasti ütlus –
parem karta kui kahetseda. 20. septembril tegid demineerijad kahjutuks Püünsi külast leitud mürsu.
Vähimagi kahtluse korral, et leitud kahtlane ese võib
olla lõhkekeha, tuleb helistada hädaabinumbril 112. Kahtlaseid esemeid ei tohi mingil juhul katsuda või veel hullem
liigutada. Kõik lõhkekehad on mõeldud tapmiseks ja suurte purustuste tekitamiseks.

Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse pressiesindaja
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Naised asutasid
Viimsis Lionsi
klubi
13. septembril asutati Viimsis heategevuslik
Lionsi naisklubi LC Viimsi Ranna.
Viimsi naisklubi loomise initsiaatoriks oli Lionsi Eesti
piirkonna esimene naiskuberner Liis Klaar. “Viimsi on
suure elanike arvuga aktiivne vald. Siin on juba olemas
meeste Lionsi klubi, puudub aga naisklubi.” põhjendas ta
uue klubi loomise ideed.
Klubi asutajaliikmeteks on 25 naist erinevatelt elualadelt. Paljudel neist on eelnev heategevuslik kogemus
olemas. Klubi presidendiks valiti Riina Quak ning asepresidentideks Urve Mets ja Evelyn Tatsi. Uus klubi hakkab
koos käima iga kuu teisel teisipäeval Rannarahva muuseumis, keskendudes heategevusele Viimsi vallas.
Klubi asutamise juures olnud Lionsi Eesti piirkonna
kuberneri Raivo Kokseri sõnul on Lionsi klubide ühendus
suurim heategevuslik vabatahtlike organisatsioon maailmas, koondades rohkem kui 45 000 klubisse 1,4 miljonit
inimest 202 riigist. Käesoleval hooajal tähistab rahvusvaheline Lionsi klubide organisatsioon oma 100. tegevusaastat. Eestis loodi esimene Lionsi klubi aastal 1989.

Klubi asutajaliikmed. Foto erakogu

Lions Club Viimsi Ranna asutajaliikmed: Ailet ÕisSaar, Anne Vaasa, Ave Kivisaar, Erika Kuus, Evelyn Tatsi, Heli Talumäe, Inga Kuus, Kaja Rozdestvenski, Karin
Soome, Katrin Kasak, Krista Mulenok, Lea Treufeldt,
Liis Mäeots, Maarika Pähklemäe, Maila Rikken, Marika
Piirsalu, Marika Rauam, Marika Tomberg, Meeli Matsalu,
Merle Olli, Merle Sellend, Merle Tatter, Reidi Strandberg,
Riina Quak, Urve Mets.
Otsi meid Facebookist: Lions Club Viimsi Ranna. Lisainfo: Riina Quak (riinaq@gmail.com, tel 5348 6458).

Lions Club Viimsi Ranna

Priit Pärna animafilmifestival
jõuab esmakordselt Viimsisse
Priit Pärna V Animafilmifestival (PPAFF) toob
tänavu kinolinale 10 eripalgelist programmi.

Viiendat hooaega tähistav PPAFF
kõnetab tänavu eeskätt lapsi ja
noori, kuid kindlasti leiavad ka
täiskasvanud festivali mitmekülgsest programmist ajatuid
animafilme. Kavas on tänavu
10 eripalgelist programmi, mis
on seni peetud festivalidest suurim.
Tänavu on autoritest fookuses Eesti animaatori Riho Undi
tööd, mis kuuluvad nukufilmi
kuldvaramusse. Maadest on sel
korral fookuses Läti ning kinolinal filmistuudio Atom Art
animatsioonid.
Lisaks teeb PPAFF jätkuvalt koostööd Lissaboni animafilmifestivaliga Monstra, mille lastele ja noortele mõeldud
alafestivali Monstrinha programmi leiab ka PPAFFi kavast.
Tänavu avaneb animasõpradel
võimalus uudistada üheskoos
ka Slovakkia lasteanimatsiooni.
Lisaks on ekraanil Priit ja Olga
Pärna õpilaste, Eesti Kunstiakadeemia animatudengite värsked
tööd.
PPAFFi programmid jõuavad kinolinadele 10.–30. oktoob-

ril erinevais paigus üle Eesti. Toimuvad animatöötoad lastele ja
koolinoortele 11.–13. oktoobril Tapa Gümnaasiumis, 11.
oktoobril Haabneeme koolis ja
15.–16. oktoobril Kuressaares,

rahvusvaheline animatsioonikonkurss Viimsi kinos koostöös
kino ja vallvalitsusega ning alaprogrammid Bussianimatsioon
ja Rongianimatsioon toovad
taaskord animatsiooni Elroni

rongidesse ja Go Busi bussidesse, samuti näitame tänavu
filmi 1. ja 2. jalaväebrigaadis,
toimub konkurss ka lastele ja
ajateenijatele.
Festivali lisainfo ja ajakava:
ppaff.eu/ ja Facebookis www.
facebook.com/ppanimafest.
Festivali gala toimub Tapa Kultuurikojas 29. oktoobril kell 17.
Esmakordselt jõuab PPAFF
ka Viimsi valda, kus festivali
patroon Priit Pärn elab. Tegevus toimub siin Haabneeme koolis, Viimsi huvikeskuses või noortekeskuses ning Viimsi kinos.
Festivali korraldavad Tapa
vallavalitsus ja MTÜ Tapa Linna Arengu Selts, festivali toetavad lisaks eelnevatele ka
LEADER, Eesti Kultuurkapital, Viimsi vallavalitsus, Eesti
Filmiinstituut, VIROL, Segers
Eesti OÜ jt. Koostööpartneritena löövad kaasa Tapa Gümnaasium, Tapa Kultuurikoda,
Nukufilmi Lastestuudio, Viimsi kino, Pätsu kohvik ja Tapa
G puhvet “Puhv”, Priit ja Olga
Pärn, EKA, Eesti Joonisfilm,
Nukufilm, Tallinnfilm, Atom
Art, Monstra, Riho Unt jpt.
Tule saa kogu perega osa
animailma võludest!
Indrek Jurtšenko
PPAFFi peakorraldaja

Mälumängu 3. vooru võitis Viimsi KEK
Rannarahva muuseumis
jätkus pärast suvepausi
Viimsi mälumängusari
kolmanda vooruga.
Ülimalt tasavägiseks kujunenud
mängu võitis 49 punktiga sarja
üldliider Viimsi KEK (Mikk
Trave, Jaanus Jegorov, Tambet
Drell ja Vahur Annsoo). Vaid 1
punktiga jäi maha Kirovi KEK
(Martti Suurorg, Taivo Rist, Taave Tuutma ja Simo Virtanen)
ning 47 punkti kogus koguni
neli võistkonda: Kelvingi küla,
Rabarahvas, Tasa ja Targu ning
Tähekesed.
Sarja kokkuvõttes on enne

kahte viimast vooru liider Viimsi KEK 135 punktiga. Üldarvestuses on esikohakonkurentsis kindlasti ka Tammneeme küla 128 ning võistkond Meri
126 punktiga. Esikuuiku lõpetavad Rabarahvas, Tähekesed
ja Kirovi KEK. Üldarvestuses
liidetakse kõikides voorudes
kogutud punktid ning selle järgi tekibki lõplik paremusjärjestus.
Kokku osaleb Viimsi mälumängusarjas 25 võistkonda ning
neljas voor toimub juba 12. oktoobril.

Andres Kaarmann

Mälumängu korraldaja

Palju õnne mälumängu võitjatele! Foto Marje Plaan

VALIK MÄLUMÄNGU KÜSIMUSI
1. Märtsis sai avapaugu järjekordne vormel 1 karussell, kokku
sõidetakse sellel hooajal 21 etappi. Pärast neljaaastast vaheaega on võistlusprogrammis jälle Euroopa Grand Prix. Kui viimati
sõideti Euroopa Grand Prix etapp Hispaanias Valencias, siis nüüd
on etapp viidud ühe riigi pealinna tänavatele, mida peetaksegi
kiireimaks tänavaringrajaks üldse selles sarjas. Geograafiliselt
asub linn ligi 30 meetrit alla merepinna ja varem ei ole selles
riigis vormelietappe kunagi toimunud. Mis linn?
2. 21. septembril oli teatavasti Madisepäeva lahingu 799. aastapäev. Adekvaatset infot sellest ajast on kahetsusväärselt
vähe, kuid selle natukesegi on kirja pannud Läti Henrik oma
Liivimaa kroonikas. Nimelt on kroonikas eestlaste vanema Lembitu vennana ära märgitud Unnepewe. Ajaloolistes romaanides
on ta aga kindla koha leidnud. Küsimegi, millise eestipärase nime all teame Lembitu venda sellistes ajaloolistes romaanides
nagu Mait Metsanurga “Ümera jõel“ ning Enn Kippeli “Meelis“?
3. 1914. aastal valmis läänepoolkeral lõpuks maailmakuulus
rajatis, mille ehitamist kavandas tegelikult juba Hispaania kuningas Felipe II, kelle valitsemisaeg jäi 16. sajandi teise poolde.
Tookord keelas tal selle rajamise ära katoliku kirik põhjendusega, et mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!
Tegemist on aga päris tulusa ettevõtmisega ning päevas toob
see riigile sisse ligikaudu 5 miljonit dollarit. Millega on tegemist?
4. Marko Matvere, Tõnu Kark, Jüri Krjukov, Raivo Rüütel, Aarne
Üksküla, Jaan Rekkor, … ja … Lõpetage palun see nimekiri!
5. Mõned nädalad tagasi teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus, et on eraldanud käesoleva aasta Eesti aasta looma tutvustamise kampaaniale 30 598 eurot. Kontrollime siis ka mälumänguhuvilisi, kas seda raha on kulutatud eesmärgipäraselt ning kõik
ikka teavad, kes on 2016. aastal Eesti aasta loom. Mis loom?
6. 1981. aastal mõisteti Mark David Chapman eluks ajaks vangi 1980. aasta 8. detsembril toime pandud mõrva eest. Vanglas on täna 62-aastane mees siiani. Tänaseks on ta esitanud
ka üheksa armuandmispalvet, mis kõik on tagasi lükatud. Kelle
mõrva eest on Mark David Chapman süüdi mõistetud?
7. Spordimeeste elulooraamatud muutuvad üha populaarsemaks. Küsitav eestlane on karjääri küll lõpetanud, kuid legendaarne on ta nii spordimehelikkuse kui ka juhioskuste poolest.
Raamatu pealkirjas, kus teda kutsutakse ninameheks, on tegelikult ka mitu tähendust – nii eestvedamise kui ka karjääri jooksul palju kõneainet tekitanud nina pärast. Kellest on jutt?
Küsimuste vastuseid loe lk 12.
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775 aastat Viimsit / 5
1604. aastal jätkus Poola
ja Rootsi vaheline sõjategevus uue hooga.
Esimene lahing toimus
Paide lähedal Mäo mõisa
juures, kus rootslased
said valusa kaotuse osaliseks.

Rootslasete õnneks ei liikunud
vastaste väed seekord Kesk-Eestist edasi Tallinna poole, sest
poolakate põhihuvi keskendus
nüüd hoopis Venemaa suunale. Seal olid alanud rahutused
ning Poola kuningas Sigismund III tahtis seda otsekohe
ära kasutada. Samas suunas vaatas juba ka endine Södermanlandi hertsog Karl, kellest oli
vahepeal saanud Rootsi kuningas Karl IX. Siiski peeti nende
vahel veel 1605. aastal Riia
lähedal suur lahing, kus rootslased said jälle hävitavalt lüüa.
Edaspidi vaenutegevus tasapisi vaibus ning 1609. aastal sõlmiti vaherahu, mille tulemusena jäi põhjapoolne Eesti ala
rootslaste kätte.

Rootsi laiendab
valdusi

Karl IX suri 1611. aastal ning
uueks Rootsi kuningaks sai tema poeg Gustav II Adolf. Vahepealne sõda Venemaaga tõi
1617. aastal Rootsi riigi koosseisu Ingerimaa. Kohe seejärel
alustas Gustav II Adolf uuesti

Lõuna-Eestis vaenutegevust Poola vastu. Esialgu oli edu visa
tulema, kuid 1621. aastal toimunud suurpealetungi käigus
suutsid rootslased jõuda välja
Riia linnani ning selle vallutada. Võit saavutati tänu Rootsi
sõjaväe paremale relvastusele
ja läbimõeldud taktikale.
Kuid Tartu oli ikka veel
poolakate käes. Selle alistamiseks korraldasid rootslased 1625.
aastal linnale tormijooksu, mis
oli ründajatele edukas. Edasi jätkas Gustav II Adolf sõjategevust vahelduva eduga Kuramaal
ning Leedu ja Poola aladel.
1629. aastal sõlmisid Poola
ja Rootsi Altmargi vaherahu,
mille kohaselt hakkasid kogu
Eesti ja Põhja-Läti koos Riia
linnaga kuuluma Rootsile ning
Kuramaa ja Lõuna-Läti Poolale. Saaremaa läks Taani käest
Rootsi riigi koosseisu 1645.
aastal Brömsebro rahuga.

Vana hea Rootsi aeg

Esmakordselt ajaloos oli kogu
Eesti ala sattunud ühe valitseja
võimu alla. Mõned ajaloolased
arvavad, et 17. sajandit on eesti rahva mälus nimetatud “vanaks heaks Rootsi ajaks” mitte seetõttu, et see oleks olnud
siinsetele inimestele väga õnnelik aeg. Võib-olla võrreldi selle
väljendiga Rootsi kuningriigi
koosseisus oldud aega varasemate ja hilisemate sajanditega,

mil talu- ja rannarahva olukord
oli kindlasti palju hullem.
Liivimaa sõda ja Poola –
Rootsi sõda olid ühtekokku koos
vaheaegadega kestnud 71 aastat. Sel ajal oli see pikk eluiga
ning enamus inimesi ei olnud
peale hädade muud näinudki.
Sõdade, haiguste ja nälja tõttu
oli Eesti ala rahvaarv langenud 100 000 inimeseni. Paljud
külad olid tühjaks jäänud, mis
tõi rahu saabudes kaasa sisserände naabermaadest Soomest,
Lätist ja Venemaalt. Põhja-Eestisse tulnud soomlased segunesid kohaliku rahvaga ja eestistusid juba mõne inimpõlve
jooksul. Sama juhtus ka lätlastega Lõuna-Eestis. Teisiti oli
Peipsi järve läänekaldale asunud vanausuliste venelastega,
kelle külad on seal ka tänapäeval olemas.

Viimsi poolsaare
rannarootsi asustus

Võiks arvata, et 16. sajandi lõpuaastatel ja 17. sajandil Rootsi võimu kinnistudes siirdusid
sajad ja tuhanded rootsi rannakalurid ning talupojad kohe
uuele asumaale. Kuidas teisiti
sai tekkida Loode- ja PõhjaEesti rannarootsi asustus? Selle jälgi oli näha veel enne II
maailmasõda ja samuti sõja ajal.
Lisaks Vormsi saarele ja Noarootsi poolsaarele oli siinkandis arvestatav rannarootsi ko-

gukond ka Viimsi vallale kuuluval Naissaarel. Seal tegutses
rootsikeelne kool.
Kuid rootslaste ümberasumine Eesti alale sai alguse palju varem. Ajaloolased ei ole
täiesti ühesel seisukohal, millal õigupoolest tekkis Eesti rannikualal ja saartel rootsi asustus. Ühe arvamuse järgi oli mõningane rannarootsi elanikkond
olemas juba muinasajal, s.o enne 13. sajandit. Siiski on rohkem levinud käsitlus, et keskaja alguses mere läheduses püsiasustus puudus ning rannikuäärseid kalastuspaiku kasutasid sisemaa eestlastest elanikud
ainult hooajaliselt.
Esimesed kirjalikud teated
Viimsi poolsaare rannakülade
kohta ilmuvad ürikutesse 13. sajandi lõpupoole. 1271. aastal märgitakse Haabneeme küla (oppidum Appones), mille olevat
rüütel Cristianus de Scerembeke
ostnud kelleltki Moltekelt. Eesti
keeles nimetatakse väiksemat
neeme sageli sõnaga nina. On
oletatud, et kohanime liide -nes
tuleneb rootsikeelsest sõnast näsa, mis tähendab samuti nina.
Niisiis leitakse, et -nes-lõpulised kohanimed on rootsipärased ning nende paikade elanikud võisid olla rootslased. Selliseid varasemaid nimesid on
Viimsi kandist teada veel – näiteks Longenes (Rohuneeme) ja
Thusnes (Leppneeme).

Ka teiste siinsete keskaegsete külade paljusid elanikke
on peetud isikunimede põhjal
rootslateks. 1551. aastal on ühes
Haabneeme küla elanikke puudutavas ürikus otseselt nimetatud Haabneeme rootslasi (Swedischer Habenes).

Rootslastest ümberasujad segunevad
eestlastega

Üha uusi rootsi sisserändajaid
lisandus siia terve keskaja vältel. Võimalik, et nad ei tulnud
ainult Rootsist, vaid ka rootslastega asustatud Lõuna- ja Edela-Soomest ning Ahvenamaa
saarestikust. Üheks põhjuseks
võis olla sealne ülerahvastatus.
Neist valdav osa olid varem olnud randlased, seepärast soovisid nad Eestis harjumuspärast eluviisi jätkata. Tulijad asusid elama eelkõige rannikupiirkonda ja saartele ning nende
peamisteks elatusallikateks said
kalapüük ja hülgeküttimine.
Kindlasti ei jäänud uusasukatel paremate püügikohtade pärast tulemata konfliktid kohalike eestlastega. Nii arvatakse,
et eestlased ajasid 1343. aastal
Jüriöö ülestõusu ajal Suur-Pakri saarelt ära need rootslased,
kelle esivanemad olid seal elanud juba alates 1283. aastast.
Ümberasumise hoog hakkas raugema 16. sajandi keskpaigas veel enne Liivimaa sõja

puhkemist ning peaaegu lakkas 17. sajandil, kui Eesti ala
kuulus Rootsi kuningriigile.
Rootslaste suhted kohalike mõisnikega olid reguleeritud nn rootsi õiguse alusel. Võrreldes eestlastega tähendas see mitmeid
vabadusi. Nad ei pidanud taluja püügikohtade eest tegema
teotööd, vaid tasusid kümnist
(kala, vili, liha, või, munad, hülgepekk, juust). Mõnikord tasuti kümnist rahas ning rootslastele oli jäetud suurem liikumisvabadus.
16. sajandi keskel hakkas
senine rannarootsi asustus tasapisi segunema sisemaa poolt
tulnud eestlastega. Sellest annavad tunnistust tolleaegsed isikunimed ning kohanimede muutumine eestipärasemaks. Näiteks seniste külanimede rootsipärane liide -nes asendus eesti
keelele omase liitega -nem.
Kui varem kirjutati Appones,
Longenes ja Thusnes, siis nüüd
juba Habenem, Rohonem ja
Torsnem. Arvatavasti ei tõrjunud eestlased rannikualalt rootslasi välja, vaid need sulandusid
segaabielude tõttu pikkamööda põhirahvuse hulka. Kuid nagu juba eespool nimetatud jäid
mitmed rannarootsi külad mõnes Põhja- ja Loode-Eesti piirkonnas püsima kuni 20. sajandi keskpaigani.

Jaan Tagaväli

Eesti Genealoogia Selts

Oktoobri kala – latikas
nutati ja suitsutati, nii et küll
sai. Nii et tegelikult polnudki
vist latika kudemise ajal mõtet
teenistust pidada, sest kirik jäi
tühjaks peale seda, kui uksele
jooksis poisike ja hüüdis: “Latik rannas!” Praegu latikat muidugi kudemise ajal püüda ei
tohi. Teine püügihooaeg on sügisel pärast suvist nuumaaega,
mil latikas koondub suurtesse
parvedesse.

Latikas (Abramis brama)
kuulub karpkalalaste
sugukonda. Latikas elab
järvedes ja aeglaselt voolavates jõgedes. Mõnikord võib teda näha ka
vähesoolases merelahes.
Latikad on levinud peaaegu kogu Euroopas, ainult päris Lõuna-Euroopas pole neid leitud.
Latika keha on külgedelt lamenenud ja kõrge, suu kergelt
alaseisune, silmad suhteliselt
väiksed. Selg on roheka läikega sinakasmustjas, küljed metalse hõbedase läikega, kõht
valge. Noored latikad on hallikad ja hõbedased, vanad muutuvad tumedateks ja omandavad pronksja läike.
Latikatele sobivad madalaveelised, savise ja mudase põhjaga järved, rabaveelised ja taimestikurohked veekogud pole
neile sobivaks elukeskkonnaks.
Kalad elutsevad järvede ja
aeglase vooluga jõgede põhjakihtides, harvem riimveelises
rannikumeres, moodustades suuri parvi.

Latik rannas!

Latikas hakkab kudema siis,
kui veetemperatuur tõuseb 12–
16°C, mis juhtub meil maisjuunis. Kudemisperioodil moodustub isaste peal, kehal ja uimedel tugev helmeskate. Suguküpseks saavad kalad alles
kuuendast eluaastast alates.

Hea rasvane kala

Latika kätte saanud kalamees ei pea söögi pärast muretsema – saak on igatpidi valmistades maitsev
suutäis. Foto: rainfishinglife

Paljunemise ajaks otsib iga
üksik isane endale kodu. Koduks on lihtsalt üks maatükk,
mida ta oma silmadega vaatama ulatub. Sinna tuleb ka emane ning seal toimubki kudemine. Emalatikad koevad 100–
150 tuhat marjatera, mis kinnitatakse taimestikule. Paljudes
kohtades koevad latikad mit-

me rühmana, aga ühe rühma
piires algab ja lõpeb kudemine
korraga; kõige sagedamini kestab see hommikust keskpäevani. Kudemise ajal hüppavad
latikad sageli veest välja ja
langevad lapiti vette tagasi. Niimoodi tekkivat pladinat on kaugele kuulda.
Legend räägib, et Võrtsjär-

ve ja Pepsi äärsetes külades oli
latikate kudemise ajal kirikukellade helistamine keelatud,
sest seda tähtsat toimingut ei
tohtinud segada. Aga just kudemise ajal oli latikas suurtes
kogustes kättesaadav, nii et
paari korra noodatõmbamisega sai juba laari, millest jagus
pikaks ajaks. Siis soolati, vin-

Vastsed kooruvad marjast 3–6
päeva pärast. Nad kinnituvad
paariks päevaks veetaimedele,
seejärel hakkavad aktiivselt toituma. Algul söövad nad zooplanktonit, kuid juba 3 cm pikkused kalad hakkavad sööma
ka muid selgrootuid loomi.
Noored kalad sulistavad
rohkem kaldavees taimede vahel peitust mängides. Nad püüavad söögiks pisikesi veeloomi. Suuremad kalad rändavad
sügavamasse vette, et seal mudasel põhjal toitu otsida. Latikatel on söögiaeg ainult kaks
korda päevas – hommikul ja
õhtul.
Latika enda vaenlasteks on
suured röövkalad. Ta on Eesti
sisevete üks tähtsamaid püügikalu.
Latikas on hea rasvane kala, kõige rasvasem on kõhu alaserv ja seljauime ümbrus, samuti leidub rasva rohkelt latika peas, mis on maiuspala.

Kala maks maitseb samuti hästi ning suurt ujupõit võib keedetuna või praetuna ka süüa.
Öeldakse ka, et laisk nagu
latikas. See kala liigub põhjamudast toitu nosides aeglaselt
mööda põhja. Kalamehed teavad ka, et latikas on kahtlustava iseloomuga – võtab laisalt
ja kui ta korra konksu otsast
lahti pääseb, siis viib kaasa
kogu parve. Latikapüük vajab
vaikust, isegi laineloks vastu
paadiparrast võib siin mõjuda.
Latikas võib elada 25–27
aastat. Suurimad ja vanimad
kalad, mis Eestis püütud, on
teadaolevalt 5,5 kg raskune ja
58 cm pikkune 18-aastane latikas (püütud Peipsist 1966) ning
25 aastat vana ja 2,3 kg kaaluv
47,9 cm pikkune kala (püütud
Võrtsjärvest kuuekümnendatel).
Võrtsjärve latikas on lahjem kui Peipsi oma. Aastaid
oli nii, et Võrtsjärves leidus latikaid palju ja väiksed toiduvarud ei lasknud neil väga suureks kasvada. Mõnda aega sai
Võrtsjärves latikaid piiramatult püüda, mille tagajärjel kalade arv vähenes, nad said rohkem süüa ja kasvasid suuremaks. Praegu sellist vahet Võrtsjärve ja Peipsi latikate vahel
enam pole.

Viimsi Teataja
Allikad: kalakoht.ee,
Eesti Entsüklopeedia, opikook.ee,
looduskalender.ee
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Viimsi päevakeskus alustas sügishooaega
Prisked kõrvitsad ja punapõsksed õunad vajavad
küll veel purki pistmist
ja peenrad talveunne
sättimist, aga Viimsi päevakeskus kutsub tegutsema. 23. septembril avati
järjekordne hooaeg.

Eakate treeningtunnid ja huvialaringid alustasid tegevust 3.
oktoobril. Avapäeva tervituskontserdi ja piduliku meeleolu
lõid Pille Lille Muusikutefondi
toredad muusikud Oksana Sinkova flöödil ja Jelena Ossipova kitarril. Kõlasid G. Rossini,
J. Rodrigo, A. Piazzolla, R.
Beaserri, M. Giuliani ja L. Sumera kaunid viisid. Inimesi oli
kohale tulnud väga palju. Tervitusi uueks hooajaks tõi Viimsi
abivallavanem Margus Talsi,
kes tutvustas ka kevadel ametisse astunud valla sotsiaal- ja
tervishoiuameti juhatajat Kairi
Avastut. Hea meel on tõdeda,
et eakatel on Viimsi vallavalitsuse toetustel võimalik jätkuvalt end vormis hoida ja sisukat vanaduspõlve nautida. Vald
püüab suurendada eakatele mõeldud iga-aastast toetust, jääb vaid
oodata volikogu kinnitust.

Nunnud, hoidised ja
lilleilu

Kevadel alguse saanud terviseprojekti käigus kuulutati välja
“Nunnude” konkurss. Avapäeval oli näitusele välja pandud
puu- ja juurvilju, mida ei oldud veel purki pandud, osa oli
jäädvustatud fotodel ja näidati
slaidiprogrammina. Lauanurgas
laiutas 12-kilone kõrvits, eemal
pikutas seitsme varbaga porgandipoiss, lisaks erisuguseid
tomateid, kurke, suvikõrvitsaid,
Viimsis kasvanud viinamarju ja
mitmeid erilisi aiasaadusi.
Vanaemad oskavad oma koduaia mahetoodangut huvitavalt purki panna. Degusteerimiseks oli kaetud suvelõhnaline gurmeemaitsetega imeline
laud. Uhkelt kujundatud purkides leidus igasuguseid maitseid: soolakaid, vürtsiseid, magusaid ja siidselt mahedaid. Kohaletulnud said anda hinnangu
maitsetele ja enam meeldinud
“nunnudele”. Huvitavaks köögiviljaks tunnistati Marje Tamme koduaias kasvanud mehhiko pisikurk. Kõige rohkem
kiitust pälvis Maile Illaku kibuvitsa-paradiisiõuna keedis,

Eakate huviringid Viimsi Päevakeskuses
Huviring

päev

kellaaeg

juhendaja

toimumiskoht

T ja R

10.00

Elina-Lehta Kaasik Haabneeme keskuse saalis

Tervisevõimlemine A rühm E ja N

10.00

Elina-Lehta Kaasik Haabneeme keskuse saalis

Tervisevõimlemine B rühm E ja N

11.00

Elina-Lehta Kaasik Haabneeme keskuse saalis

Tervisevõimlemine

K

12.30–13.30 Elina-Lehta Kaasik Randvere keskuses

Eakate jooga

K

10.00

Zanna Mutt

Haabneeme keskuse saalis

Seeniortants

E

12.30

Eve Jänes

Haabneeme keskuse saalis

Seeniortants

E

14.00–15.30 Ivi Talimäe

Randvere keskuses

Käsitöö/õmblemine

T

11.00–14.00 Lea Pärna

Haabneeme keskuse saalis

jooksjaid, kõndijaid ja rattureid täis. Eakad on järjekindlad
süstemaatilised liikujad. Liikumispäevikutest statistikat tehes
tuli välja, et liigutakse keskmiselt 30 minutit kuni 1,5 tundi
päevas. Sammulugejat kasutanud kõndijad said keskmiselt
5000–9800 sammu päevas. Liikumispäevikute usinad täitjad
olid siiski eakamad inimesed
ja nii me loosisime päevakeskuse avapäeval välja kolm Tallinn Viimsi SPA kinkekaarti.

Telgedel kudumine

E–N

10.00–16.00 Maie Kiirats

Haabneeme käsitööklassis

Portselanimaal

K

10.00–15.00 Lehte Jõemaa

Haabneeme õppeköögis

Keraamika

R

9.30

Haabneeme õppeköögis

Keraamika

E

16.00–17.30 Kristina Markii

Randvere koolimajas

Sõnakunst

T

11.00–12.30 Helle Tomingas

Viimsi raamatukogu saalis

Lauluansambel

K

14.00–15.30 Rein Sagar

Randvere keskuses

E

15.00

Liisi Leppik

Viimsi koolis

Arvutiõpe edasijõudnutele T

16.00

Liisi Leppik

Viimsi koolis

Tervislik toitumine

Liikumisrühmad
Aeroobika

Pille Lille Muusikutefondi muusikud Oksana Sinkova flöödil ja
Jelena Ossipova kitarril. Foto Enn Teimann

mis maitses veidi vürtsiselt,
aga samas oli siiski mahedalt
tummine.
Koduaia ilu ei sünni ainult
patta panna, vaid rõõmustab ka
ilumeelt. Iga taime kasvamine
teeb rõõmu ja suvist lilleilu
oodates-vaadates on tunne alati eriline. Vaimutoitu saadakse
peenral laiutavast lillede rivist
ja rikkalikest ning hästi hooldatud lilleamplitest. Ja Viimsi
memmed seda kunsti oskavad.
Avapäeval kaunistasid saali koduaia lilleseaded, millele iga
tegija oli andnud oma sisu ja
mõtte. Parimaks tunnistati Riina Randmetsa kompositsioonid köögiviljadest ja sügislilledest. Kõiki tegijaid kiideti ja
parimatele anti auhinnaks tervislike köögiviljaretseptidega
kaunid raamatud, kust ammutada uusi inspiratsioone ja ideid.

Eakad armastavad
liikuda

Koos Viimsi vallavalitsusega
koostasime varakevadel “Tegevuskava tervistedendavate tegevuste läbiviimiseks”, kirjutasime projekti ja saime toetust
“Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest, millele lisas tuge oma finantsidest
ka Viimsi vallavalitsus.
Südamekuul toimus tervisepäev, mille põhiteemaks oli
südametervis ja liikumise tähtsus. Fertilitase tohtrid jagasid
teadmisi ja nõuandeid, kuidas
oma südant hoida. Suvel kutsusime Viimsi elanikke süstemaatiliselt liikuma. Jagasime
välja liikumispassid ja palusime need täidetult tagastada Viimsi päevakeskusesse või raamatukokku. Liikumispäevikuid tagastati küll kahetsusväärselt vähe, kuid Viimsis liikumist armastatakse: terviserajad on

Liikumise kõrval on väga tähtis
tervislikult toituda. Terviseprogrammi raames jätkuvad eakate
päevakeskuses toitumisnõustaja Kadri Põlderi tervisliku toitumise loengud ja mõned praktilised õpitoad. Käsitletavateks
teemadeks on: ülevaade puuja köögiviljadest, nende rollist
toitumises ja parima tervise ning
igakülgse vitaalsuse säilitamisel; eakate toitumise erisused
– millele tuleks eakal oma east
tulenevalt eriti rõhku panna,
millega arvestada. Praktiline õpituba: smuutid, muu tervislik
taimne toit, selle ühine valmistamine. Novembrisse jäävad
teemad: eakate terviseriskid ja
nende maandamine – vaegtoitumine, toitainepuudused, vähese füüsilise aktiivsusega seotud riskid, lihasmassi vähenemine, luude hõrenemine jmt.
Ka aju tervis vajab head
hoolt, selleks annab infot loeng
“Aju tervis – vaimne vorm ja
toitumine“. Praktilise töö käigus valmistatakse üheskoos
tervislikke ja maitsvaid energiapalle, mis on ühtlasi suured
toitaineallikad ning aju tervise
toetajad. Registreerida saab ka
tasulisele personaalsele nõustamisele.

Karin Kalmann

Õpiringid
Arvutiõpe algajatele
Arvutiõpe

R 2 x kuus 10.30

Harri Lensen

Randvere keskuses

Inglise k algajatele

T

15.00

Kaitel Poobus

Haabneeme keskuse saalis

Inglise k edasijõudnutele

E

15.00

Kaitel Poobus

Haabneeme keskuse saalis

Lauatenniseklubi

T ja N

16.30–19.00

Lauluklubi

kuu 2. ja
4. K

11.00

Maie Jõhvikas

Haabneeme keskuse saalis

Lauluklubi

kuu 3. K

14.00

Rein Sagar

Randvere keskuses

Vestlusklubi

kuu 2. ja
4. K

12.00

Maie Jõhvikas

Haabneeme keskuse saalis

Vestlusklubi

kuu 2. E

12.00

Aime Salmistu

Randvere keskuses

Reisiklubi

kuu 2. E

13.00

Aime Salmistu

Randvere keskuses

Bridžiklubi

E

10.00–13.00

Haabneeme õppeköögis

Bridžiklubi

E

10.00–13.00 Madis Kaasik

Randvere keskuses

Kokanduse klubi (al 14.10) N

15.00

Haabneeme õppeköögis

Meesteklubi

K

17.00

Enn Teimann

Haabneeme keskuse saalis

Loengutund

14.10,
4.11,
11.11,
1.12

14.00

Kardi Põlder

Haabneeme keskuse saalis

Klubid

Päevakeskuse
huviringid

Avapäeval osalenud said end
kirja panna päevakeskuses toimivatesse eakate huviringidesse. Päevakeskuse staažikad osalejad teavad juba, millisesse treeningusse ennast sättida. Uutel
tulijatel on aega kaks nädalat
külastada erinevaid treeningtunde, et siis otsustada – mida
võtta ja mida jätta.
Loomulikult on kõige po-

Haabneeme keskuse saalis

pulaarsemad ikkagi liikumisrühmad. Need on meil olnud
nii rahvarohked, et isegi Haabneeme mahukat saali arvestades tuleb suurendada ka sellel
hooajal rühmade arvu. Selle sügise uus liikumisrühm on eakate jooga.
Oluline on, et 65+ aastad
oleksid eelkõige elatud tervislikult. Ja seda me päevakeskuses toetada tahamegi.
Päevakeskust külastab nä-

dalas ligi 300 eakat, mõned
neist käivad mitu korda nädalas. Kogu seda seltskonda aitab
tegevjuhil koostöös hoida päevakeskuse vabatahtlike aktiiv,
kuhu kuuluvad huviringide vanemad ja rühmavanemad, kes
hoiavad korras rühmapäevikuid, korraldavad huvirühma
siseelu, vahendavad infot.

Lehte Jõemaa
Päevakeskuse tegevjuht

Ühekordne toetus pensionäridele

Jalgsi- ja kepikõndijatele
Oli 1976. aasta 25. oktoobri hommikupoolik,
kell näitas 11.39.46. Maavärina toimumise aeg
on enam kui paarikümne Läänemere ümbruses
asuva seismojaama poolt sekundilise täpsusega registreeritud ja selle asukohtki, seda küll
vaid paarikümne kilomeetri täpsusega määratud. Kõik need osutasid üsna üksmeelselt
Loode-Eestile ja Osmussaart ümbritsevale merealale. Maapind vappus ja sügavusest kostev
mürin pani õhu vappuma. Üle kõige aga see
kohutav, otse maapõuest tulev ja lausa hingepõhjani tungiv mürin. Siis saabus vaikus... Aga
see ei olnud lõplik, sest 10 tunni ja 30 minuti

Kunstiringid

pärast vappus maa uuesti. Nende tähelepanekute alusel arvatigi Osmussaare maavärin 4–5ja 3–4-palliliste või siis 3,5 ja 3,0 magnituudi
hulka. (Ajakiri Looduse Sõber, oktoober 2007)
Head jalgsi- ja kepikõndijad! Sellest kõigest
vestleme pikemalt oma matkal 9. oktoobril.
Buss V2 väljub haigla eest kell 10.30, kohtume
Rooste-Antsu lõkkeplatsil. Matk toimub Mäepealse metsakaitse alal. Matka pikkus u 4,5 km.
Pärast grillime ja joome kuuma teed.
Matka korraldab VPÜ, matkajuhid Rein Kriis
ja Volli Kallion. Info telefonil 6012 354.

Matkajuhid

Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 korralduse
nr 282 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal täiendavat
toetust kõikidele pensionäridele.
Toetust 50 eurot makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt
alates 1. jaanuarist 2016.
Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus Viimsi vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse toetus üle 2015. aasta toe-

tuse väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel.
Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 10. oktoobrist kahe nädala
jooksul.
Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 10. oktoobrist kuni 23. detsembrini 2016.
Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E k 14–17, N k 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 6028 825 ja 6028 867.
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Vabatahtlikud veetsid pool aastat Viimsis
Augustis lõppes esimene
suur koostööprojekt,
mille raames vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet, MLA Viimsi
Lasteaiad ja MTÜ Viimsi
Huvikeskuse Noortekeskus
võtsid vastu kaks vabatahtlikku. Projekti toetas
SA Archimedes noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Lea Setsze töötas pool aastat
MLA Viimsi Lasteaedades ja
Isabel Oeliger noortekeskustes.
Suur tänu kõikidele, kes poole
aasta jooksul Isbeli ja Leaga
suhtlesid, neid juhendasid ning
projekti õnnestumisele kaasa
aitasid! See oli tore kogemus!
Lea juhendaja Eva Laasma
(Pargi lasteaias Võilille rühmas): “Lea on hästi rahulik,
sõbralik, abivalmis ning tore.
Ta oli kohe esimesest päevast
alates igas ettevõtmises abiks,
ehkki elas ise üle kultuurišokki. Peale kohanemisperioodi
viis Lea ka ise lastega tegevusi
läbi, õppis usinalt eesti keelt ja
suutis lastega igapäevaseid jutte rääkida. Eriti meeldis lastele, kui Lea õpetas neile, kuidas
prantslased söövad kreppe ehk
pannkooke – maapähklivõi ja
suhkruga. Ta õpetas veidi ka
prantsuse keelt ning tutvustas
pildi- ja videomaterjali abil
tähtsamaid vaatamisväärsusi Pariisis. Lapsed said teada, et Pariisi kesklinna tänavad on rajatud ringikujuliselt, moodustades teo kujundi. Koos meisterdati Eiffeli torni. Arvame, et
Leale väga sobib lastega tegevus ning oleme tänulikud, et ta
meile abiks oli.”
Lea Setsze, kes on peale pro-

Isabel (keskel) koos noorsootöötajate Kertu ja Kairega.

jekti lõppu Prantsusmaal tagasi, ütleb: “Olin MLA Viimsi
Lasteaedades vabatahtlik täpselt 6 kuud. Põhiliselt töötasin
ma Pargi ja Astri lasteaias õpetaja assistendina. Ma abistasin
igapäevaste tegevuste juures,
lisaks tutvustasin lastele prantsuse keelt ja kultuuri. Eesti on
väga ilus maa, sain näha tõelist talve, kevadet ja suve, need
erinevad aastaajad olid võrratud. Ma nautisin lumesadu,
Prantsusmaal seda ei näe. Ma
õppisin varem ärijuhtimist, aga
Eestis olles minu plaanid muutusid – sel aastal alustasin uuesti õpinguid, et saada lasteaia õpetajaks. Sain Eestis olles julgust
ja enesekindlust, õppisin tundma nii ennast kui ka eestlasi
ning Eesti kultuuri ja noori.
Puudust tundsin pisut omavanuste eestlastega vabal ajal suhtlemisest.”
Viimsi noortekeskuse direktor Annika Orgus: “Viimsi ja
Randvere noortekeskuse töötajatele andis vabatahtlik Isabel
väga hea võimaluse keeleõppeks. Kultuuride mitmekesisuse praktika ehk õpetas nägema

ja märkama erinevusi, kuigi
pealtnäha oleme nii sarnased.
Isabel tõi kollektiivi juurde palju uusi ideid ning kogemusi
oma teadmiste ja oskustega,
mis tal eelnevalt olemas olid.
Oma särasilmsusega tõi ta igasse päeva palju energiat ja naeru. Lõputut naeru!!! Tunneme
sellest puudust. Sest seda pole
võimalik kirjeldada, kui palju

on võimalik naerda ning seeläbi töökeskkonda positiivseks
muuta. Isabel õpetas kõiki tegevusi väga põhjalikult läbi
mõtlema ja planeerima. Samas
õppis ta ise siin olles, et alati
pole vaja kõike planeerida. Eriti
isiklikus elus. Sõpradega kokku saada võib ka planeerimatult. Minagi sain aru, et vabatahtlikku on kergem vastu võtta, kui endal on juba olemas
elukogemust ehk olen juba ise
ema. Ma ei oleks seda varem
ette kujutanud. Kuid nüüd oskasin ma tema igapäevase elu
korraldamisel asjadele teisiti
mõelda, kui varem.”
Isabel Oeliger kirjeldab Eestis oldud aega järgmiselt: “Osalesin EVS-i projektis Future
Is Now veebruari algusest augustini. Poole aasta jooksul töötasin nii Viimsi kui ka Randvere noortekeskustes. Ma olin
Eestis teist korda, esimese kogemuse sain siin 2014. aasta
lõpus kaheksa nädalat Viimsi

noortekeskustes praktikal olles. Mulle hakkas kohe Eestis
meeldima ja tekkis soov tulla
siia vabatahtlikuks. Mulle meeldib Eesti talv, esimesel korral
veetsin kaks kuud Eestis talvel
ja mulle tundus, et Eesti ongi
selline lumemaa. Lume paradiis! Olin imestunud, kui nägin, et kõik eestlased ei armasta lund niipalju kui mina. Ka
Eestimaa suvi oli uudne kogemus. Siini imestan, et poole
aasta jooksul saab näha lund
ja imelist loodust ja tunda suvesooja.
Tegutsemine vabatahtlikuna Eestis andis palju kogemusi. Õppisin tundma Eestimaad,
eesti keelt, siinset kultuuri ja inimesi. Tegelesin aktiivselt eesti
keele õpingutega, see oli eriline kogemus, väga raske minu
jaoks. Mind juhendasid toredad
noorsootöötajad, eriline rõõm
oli kohata noori, kellega olin
noortekeskustes tutvunud 2014.
aastal. Mul oli võimalus korraldada noortekeskustes erinevaid üritusi, meeldejääv oli
“Saksa päeva” korraldamine.

Mul oli võimalus Eestis olles osaleda rahvusvahelises noorsoovahetuses “Maailm algab minust”, kus osalesid Eesti, Hispaania, Rumeenia ja Prantsusmaa noored. See oli uudne ja
väga huvitav kogemus, see andis võimaluse tundma õppida
nelja riigi noori.
Ma armastan Eesti loodust,
mulle meeldib siinne maastik
ja eriti mererand. Pärast tööd
veetsin tihti vaba aega koos oma
Eesti sõpradega rannas. Selle
kuue kuu jooksul sai Eestist
minu teine kodu ja ma soovinuks kauemakski Eestisse jääda, kui oleks olnud võimalus.
Sain Eestist uusi väga häid sõpru, kellega suhtlen tihedalt edasi. Ma jätkan Saksamaal ka
eesti keele õpinguid, loodan
tõesti siia tagasi tulla.”
Esimene EVS-i programm
on läbi saanud, teha jääb aruandlus ja kokkuvõtted projektist. Kindlasti oli see positiivne
kogemus ja plaanime ka edaspidi koostöös noortekeskuste
ja lasteaedadega Viimsisse vabatahtlikke võtta.
Samal ajal soovime ka meie
noori teistesse riikidesse saata.
Oktoobris saadame Eveliisi kaheksaks kuuks Ibiza noortekeskusesse vabatahtlikuks, valmistume veel 2 noore saatmiseks Hispaaniasse Sevilla lähistele 2016. aastal ja hetkel
otsime Ungarist vastu võtvat
organisatsiooni ühele meie tublile noorele. Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet
jätkab tööd Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektidega.

Kadi Bruus
Lisaks Viimsile tutvustasime vabatahtlikele ka Eesti kultuuri ja loodust. Fotol Lea Harjumaa
ekskursioonil. Fotod erakogu

Noorsoo- ja haridustöö
koordinaator

Lennart Meri stipendium ja preemia
Humanitaarteaduse erialade üliõpilastel (sh
magistrantidel) on võimalus taotleda Viimsi
valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi või preemiat.
Humanitaaralade üliõpilastel on
taas võimalus taotleda Lennart
Meri stipendiumi ja preemiat.
Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat,
ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms. Stipendiumi statuudi eesmärk on jäädvustada
Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust.
Rahalist toetusi kogusummas
kuni 3200 eurot antakse üldjuhul välja kord aastas preemia
ja/või stipendiumina. Taotluste
esitamise tähtaeg on 1. detsember 2016.

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi väljaandmisega
soovib Viimsi vald innustada ja
toetada kõrgkooli üliõpilast, kes
on (või on olnud) seotud Viimsi vallaga, õpib mõnel humani-

taarteaduste õppekaval ja on
seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureusevõi magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks.
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt iga aasta
1. detsembriks esitada Viimsi
vallavalitsusele taotlus. Lisaks
taotlusele tuleb esitada uurimustöö teema koos lühikese
sisukirjelduse, töö koostamise
ajakava ning juhendaja soovituskirjaga. Stipendiumi taotluse esitab kandideerija vallavalitsusele isiklikult.

Preemia taotlemine

Preemiaga soovib vald eelkõige
tunnustada isikut, kes on omandanud magistrikraadi* ja koostanud silmapaistva uurimustöö
(magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas ning on (või on
olnud) seotud ka Viimsi valla*Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud.

ga. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. St kui taotlus
preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2016, lähevad arvesse magistritööd, mis
on kaitstud 2016., 2015. või
2014. aastal. Uurimustöö võib
olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes (nt inglise, saksa, vene
ja soome keel).
Preemia taotlemiseks tuleb
hiljemalt iga aasta 1. detsembriks esitada Viimsi vallavalitsusele taotlus. Lisaks taotlusele tuleb esitada uurimustöö humanitaarteaduste valdkonnas.
Preemiale kandideerimise
puhul võib taotluse esitada nii
kandidaat kui ka kolmas isik.

Stipendiumi ja preemia
määramine

Teave konkursist avaldatakse
ajalehes Viimsi Teataja ning
Viimsi valla veebilehel.
Stipendiumikomisjonil on
õigus konkursi väljakuulutami-

se teates täpsustada humanitaarteaduste valdkonda, mida
esitatavad uurimustööd peavad
käsitlema. Sobivate kandidaatide või uurimustööde puudumisel on stipendiumikomisjonil õigus jätta stipendium või
preemia välja andmata.
Stipendiumikomisjon esitab
oma ettepaneku Viimsi vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks 2017. Stipendium või preemia määratakse Viimsi vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 15. märtsiks 2017.
Stipendiumi ja/või preemia
annavad üle president Lennart
Meri perekonna liige ja Viimsi
vallavanem või tema poolt volitatud isik president Lennart
Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel 2017. aasta märtsikuus.
Lisainfo: Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määrus nr 6
“Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut” on avaldatud 22.03.
2013 Viimsi Teatajas ning valla
kodulehel www.viimsivald.ee.

Kultuuri ja spordiamet

Noortekeskus
saab 15-aastaseks
Viimsi noortekeskus tähistab 15 aasta täitumist
21. oktoobril kell 16 peoga Viimsi noortekeskuses ja huvikeskuses.
Peole on oodatud kõik endised ja praegused sõbrad, noored, töötajad ja koostööpartnerid. Õhtu jooksul astuvad üles
ansambel Freeday, Liina Ariadne Pedanik ning DJ-d. Toimub
tagasivaatamine olulistele hetkedele ning tordisöömine.
Külalistele infoks, et ametlik osa toimub kell 16.00–18.00.
Kell 18.00 algab kontsert ning disko, mis lõppeb umbes 20.30.
Sissepääs Viimsi noortekeskusest või huvikeskuse peauksest.

Viimsi noortekeskus
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Viimsi kool
tähistab
35. aastapäeva
2016. aastal tähistab Viimsi kool 35. aastapäeva.
14.–18. oktoobrini toimub mitmeid üritusi nii
vilistlastele, endistele õpetajatele kui ka tänastele õpilastele ja õpetajatele.

14. oktoober

Vilistlastunnid. Hommikul ootame vilistlasi tundidesse külalisõpetajateks. Anna oma
soovist teada, kirjutades e-posti aadressil
maarja.urb@viimsi.
edu.ee, kus võimalusel too välja teema/
valdkond, eelistatud kellaaeg, eelistatud vanus/klass.
Vilistlaskonverents
kell 13.00–15.00. Konverentsil saavad sõna
erinevate eluvaldkondade esindajad, kelle haridustee on alguse saanud Viimsi
koolist.

15. oktoober

- 12.00 Jalgpalliturniir Viimsi staadionil (vilistlaste, õpilaste, õpetajate ja vallavalitsuse võistkonnad).
- 17.00–18.00 Aktus (kutsetega külalistele).
- 18.00–19.00 Direktori vastuvõtt (kutsetega külalistele).
- 19.00–20.00 Lendude kaupa kohtumispaigad klassiruumides.
- 20.00–00.00 VILISTLASPIDU, tantsuks mängib ansambel REGATT.
- 00.00 – Kokkutuleku ametlik järelpidu toimub pubis
Black Rose. Pubi suurel ekraanil videodisko, VDJ Andrus
Kuzmin. Videodisko kestab kuni kella kaheni öösel. Laudade broneerimine Black Rose pubis telefonil 5628 2261.

Osalustasu

Tasudes ülekandega kuni 12. oktoobrini on osalustasu 15 €,
samal päeval kohapeal tasudes 20 € (sularahas).
Ülekanne teha SA Viimsi Keskkooli Fondi (Swedbank
EE462200221064973800; selgitusse: vilistlaspidu, osaleja(te) nimi ja lõpetamise aasta(d)).
Kutsetega külalistele on sissepääs tasuta!
Vaata infot ka www.viimsi.edu.ee ning Viimsi kooli
Facebooki lehelt.

Viimsi Kool

Viimsi kool eile ja täna – kõigi
14.–18. oktoobril
tähistab Viimsi kool oma
35. aastapäeva. Juubel
on erakordne seetõttu,
et viimast korda saab
kool tähistada oma aastapäeva keskkoolina.

Aegade algusest
tänapäevani

150 aastat tagasi valmis Viimsi
kandis esimene koolimaja, kus
anti kooliharidust 25 aastat.
Seoses maja põlenguga ehitati
uus koolimaja 1895. aasta suvel. Kooliõpetajana kutsuti
ametisse Mathias Volmer, kes
töötas Viimsis ligi 30 aastat ning
tema teened kohapealse hariduselu edendamisel on kahtlemata suured. 1910. aastast
muutus kool neljaklassiliseks.
I maailmasõja ja kodusõja-aastad jätsid oma jälje Viimsi koolielule. Väike rannaäärne koolimaja jäi kasvavale lasteperele
peagi kitsaks.
90 aastat tagasi, 1926. aastal alustas Pringi külas Viimsi
6-klassiline algkool, mis on täna tuntud kui Rannarahva muuseum. Laste arv piirkonnas endiselt suurenes ning 1960. aastaks oli kool kasvanud 8-klassiliseks. Kooli arengule avaldas
mõju Kirovi-nimelise kalurikolhoosi kiire areng ja sellega
seotud elanikkonna kasv Viimsi
poolsaarel. Pool sajandit kasutusel olnud koolimaja jäi taas
kitsaks ning polnud võimalusi
selle keskkooliks muutmiseks.
1978. aastal pandi nurgakivi
uuele koolimajale.
35 aastat tagasi, 1981. aasta
sügisel alustas uues koolihoones tööd Viimsi Keskkool 452
õpilase ja 28 õpetajaga. Kooli
kasv ja areng jätkus. 1984. aasta kevadel lõpetas keskkooli I
lend ning sügisel alustas õppetööd juba 707 õpilast ja koolis
oli 20 klassikomplekti. Kool
jätkas kasvamist ning ka uues
koolimajas hakkas valitsema

Tänane koolimaja Randvere teel. Fotod arhiiv, erakogu

Rannaäärne koolimaja Pringi külas jäi kasvavale lasteperele kitsaks.

ruumipuudus ja päevakorrale
kerkis juurdeehituse küsimus.
Kümme aastat tagasi valmis Randvere teel Viimsi klindi ääres tõeline arhitektuuripärl, unistuste koolimaja, kus
pesitseme tänaseni. Koolipere
hulk jätkas kasvamist. Uue
maja avamisest oli möödunud
5 aastat, kui avati väike maja,
mida nimetati Karulaugu õppehooneks. Aastal 2011 saime
end nimetada maailma suurimaks eestikeelseks kooliks.
2013. aastal avati kolmas õppehoone Randveres. Kool oli
kasvanud 1782-pealiseks. Seo-

ses õpilaste arvu pideva kasvuga alustati koolide iseseisvumise korraldamisega ning
2014. aasta sügisel loodi Viimsi vallas kaks uut 6-klassilist
kooli: Haabneeme ja Randvere kool. Viimsi kool jätkas nn
suures majas täistsüklikoolina
ehk 1.–12. klassidega.

Tänane päev

Kuigi juured ulatuvad 150 aasta taguse väikese koolini, tähistame täna keskkooli 35. aastapäeva. 35-aastane Viimsi kool
on näinud ja teinud suuri arenguid.

Vanus 35 on omamoodi
sümboliks. Inimeste elus tähistab see teist kolmandikku
elust, kus teadvustatakse oma
vajadusi ja väärtusi. Inimene
mõtleb sageli siis oma tervisele, olulistele suhetele ning selleks ajaks on tavaliselt paigas
koht ja roll ühiskonnas, perekonnas, sõpruskonnas jne. 35aastaste hulgas on sageli ka
neid, kes üllatavaid kannapöördeid teevad. See on selline verstapost, kus mõeldakse
tähtsatele küsimustele, teadvustatakse oma vajadusi ja väärtutusi, analüüsitakse oma saavutusi ja eluolukorda ning võrreldakse praegust seisu kaugete
unistustega.
Kõike seda saab üle kanda
meie koolile. Seoses muudatustega valla haridusvõrgus 2014.
aastal, tegime inventuuri oma
mõtetes ja tegudes koos õpilaste, õpetajate ja vanematega.
Sõnastasime ümber kooli missiooni, visiooni ja väärtused
ning panime kirja oma unistused. Meie tähtsaim ülesanne
on ühtse ja toetava kooliperena
võimaldada õppijale parimat
võimetekohast arengut ja haridust. Meie unistus on saada
mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga

Ürgsed elemendid kõnelevad kooli logos
Kooli 35. sünnipäeva kõrval tähistab juubelit Viimsi
Keskkooli logo, mis valmis
2006. aasta septembriks,
mil koolipere alustas õppetööd uues hoones. Logo
kavandamisest ja valmimisest rääkis Majakale üks
brändi loomise töörühma
liige Kadri Kastehein.
Logo tegemine oli Kasteheina
selgitusel üks väike osa suurest
Viimsi Kooli brändi projektist.
“Logo on ainult märk, mis väljendab kooli kontseptsiooni,”
lisab ta. Meeskonnatöö eestvedajaks oli endine direktriss
Leelo Tiisvelt, hiljem praegune koolijuht Karmen Paul.
Projekti kaasati õpilasesindus,
mida sel ajal juhtis Karin Talviste (Pool).
On teada, et logo sümboliseerib ürgelemente, mis on

seotud ka koolimajaga, nagu
vesi – veesein, õhk – suur
aatrium. Ürgelementide idee
pakkus välja reklaamibüroo
Identity. Kastehein meenutab,
et reklaamibüroo tegi kakskolm kavandit, mille seast lõi
ürgelementide idee logo meeskonnaliikmete silmad kohe särama.
“Ürgelemendid saab siduda millega iganes, füüsilise keskkonnaga, nii nagu teie oma esimeses küsimuses seda tegite,

kuid miks mitte tundega, mis
on minu või sinu sees täna,”
selgitab Kastehein. “Kui ma täna mõtlen, mida need elemendid Viimsi kooliga seoses minu jaoks tähendavad, siis tuli
on südamesoojus kõigis Viimsi kooli inimestes, õhk on vabadus olla sina ise, vesi on hoolimine ja maa on usaldus,” sõnab ta.
Karmen Paul pakkus välja
võimaluse kirjutada ürgelemendid kooliastmeti akronüümidena välja, kasutades konkreetsele vanusele sobivad tegusõnu.
Sümboli ÕHK juurde pakkus
Paul Õ – õpin, H – hoolin, K –
kasvan. Teised sümbolid paluti
lahti kirjutada toonasel õpilasesindusele. (Vt joonist)
Kastehein märgib, et brändimeeskonna töö sujus suuremate erimeelsusteta. “Meie meeskonna juht Leelo Tiisvelt on

kooli alati näinud kui keskust,
kuhu kõik saavad tulla ja kus
kõigil on hea olla,” lausub
ta. Õpilasesinduse juhi Karin
Talviste toonane soov oli, et
jääks ka alles vana nimi Viimsi Keskkool. “Õpilasesinduse
soovile vastu tulles jäeti kooli
ametlik nimi Viimsi Keskkooliks, kuid brändiks sai Viimsi

I Kooliaste
õpin
hoolin
vastan

kool,” ütleb Kastehein. Ta lisab,
et meie koolilogo käib alati
Viimis kooli kirja kõrval ja on
alati esindanud kooli.
Brändi loomisega alustati
2004. aasta sügisel ja sisuline
töö kestis 2005. aasta suveni.
Kõik trükised, sildid ja muud
materjalid said valmis 2006.
aasta sügiseks. “Kui sa armas-

II Kooliaste
mõistan
austan
avastan

III Kooliaste
tuunen
uurin
loon
innustun

tad seda, mida sa teed, siis ei
pööra sa energiakulule tähelepanu,” sõnab Kastehein tehtud
töö ja ajakulu kohta. “Soovitan
kõigil proovida kasvõi ühe
tunni koolis õppimist armastada ja tunnetada, kas armastades õppimist on raske õppida
või mitte,” lisab ta.

Susanna Saadre

Gümnaasium
vastutan
esinadan
suudan
iseseisvun

Viimsi Kooli logo värvid ja kujundid sümboliseerivad
ÕHK – taevasinine, MAA – leheroheline, TULI – tulipunane, VESI – meresinine.
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võimaluste kool

õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks. Selle poole liigume samm-sammult, toetudes
meie ühiselt kokkulepitud väärtustele: areng, vastutus, turvalisus, hoolivus, avatus ja koostöö.
Tänasel haridusmaastikul
on igal koolil võimalus kujundada välja oma profiil, tegevused ja nende mõõtmed. Viimsi
kool on 35 aasta jooksul saavutanud kindla ja tugeva positsiooni nii kogukonnas kui
ka maakonnas. Mida rohkem
on koolis inimesi, seda mitmekesisem on tema nägu ja

tegu. Tänaseks saame öelda, et
meie tugevused on kogemus ja
suurus. Kogemused pidevates
kasvutingimustes leida uusi ja
nutikaid lahendusi organisatsiooni tasandil kõikidele õpilastele mitmekesiste võimaluste pakkumiseks. Viimsi kooli
moto on “Viimsi kool – kõigi
võimaluste kool”. Meile on
oluline arendada iga õpilase
andeid ja leida neile erinevaid väljundeid. Paratamatult
erineb iga järgneva generatsiooni mõttemaailm eelmisest. Meie koolis on õpib täna
Z-generatsioon, kes on sündinud ühiskonda, kus kogu informatsioon on neile vahetult
kättesaadav. Tänu modernsele
tehnoloogiale on nende jaoks
vastused kõikidele küsimustele sõna otseses mõttes kohe
taskust võtta. Nad on loovad
ning ambitsioonika olemusega
ja õpetajatel on tõeline väljakutse suutmaks nende tähelepanu püüda ning nendega ühel
lainel olla nii praegu kui ka
tulevikus. Kooli põhieesmärk
on õpilase arengu toetamine.
Viimsi kooli keskkond on turvaline, seal on ruumi, õhku ja
valgust, mis on isiksuse vaba
arengu eeltingimus. Õppijatel
on võimalik omandada uusi

Eelkoolirühm
nädalavahetusel
Viimsi kool avab ka sel aastal ühe eelkoolirühma
nädalavahetusel, laupäeviti.
Eelmisel aastal toimus pilootprojekt. Laupäevasesse rühma oodatakse last koos lapsevanemaga. Eesmärgiks on
valmistada ette lapse ja vanema suhe uueks lapse eluperioodiks, kooliajaks. Rühm saab kokku kord kuus, paralleelselt toimuvad tegevused lastele ja vanematele. Lastevanematega tulevad käsitlusele teemad, mis arendavad
kuulamisoskust, lapse iseseisvumise toetamist, positiivse
suhtumise ja õpikogemusega kohanemist, koolivalmiduse
jälgimist.
Eelkoolirühma toimumisajad esimesel poolaastal on
15.10, 12.11, 17.12, 21.01.
Eelkooli saab registreerida kooli kodulehel.
Männi tee koolimaja alustas 35 aastat tagasi.

teadmisi, arendada erinevaid oskusi, saada vajalikke nõuandeid ja suunamist ning tegeleda loomingu või spordiga.
Koolil on mitmeid arenguvõimalusi ja parenduskohti. Kvantiteedilt oleme kasvanud väga
kiiresti. Kvaliteet on üks olulisim komponent, millele paneme olulist rõhku.
Kahe aasta pärast ootavad
ees suuremad muutused, kui
valmib riigigümnaasium ning
kool reorganiseeritakse tagasi
põhikooliks. Millise numbriga
aastapäeva me siis tähistame?
Seda me täna ei tea, kuid vaa-

Viimsi kool

dates tagasi ajaloolistele käikudele, siis viie aasta pärast on
kindlasti tulemas üks suurem
sünnipäev.
Oleme tänulikud kõige selle eest, mis meil on olnud ja
täna olemas on. Oskame seda
märgata, hinnata ja julgeme
elus muudatusi teha. Nii suudame areneda ning tunda suuremat eneseteostust ja rõõmu.
Öeldakse, et parim kingitus
iseendale 35. sünnipäevaks on:
- leida väljund on loomingulisusele;
- osata olla tänulik selle
eest, mis elus on olemas;
- usaldada, et muutused on
head;
- olla avatud võimalustele
ja pakkumistele.
Sellise kingituse teeme oma
koolile 35. sünnipäevaks!

Karmen Paul
koolijuht

1926. aastal alustas Pringi külas Viimsi 6-klassiline algkool, mis on täna tuntud kui Rannarahva muuseum.

Allikana kasutatud
Viimsi Kooli kodulehekülge ja
raamatut “See hetk on nõnda
tähtis minule“

Õppija arengut
toetav õpetaja
Kevadel kuulutas SA Innove välja taotlusvooru
”Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat
õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri
loomiseks” ning Viimsi kool esitas projekti
“Õppija arengut toetav õpetaja”, mis sai positiivse otsuse.
Projekti eesmärgiks on õppija arengut toetava hindamiskultuuri ja süsteemi loomine ning rakendamine. Muudatuste elluviimisel on oluline koostöö, mistõttu projekti raames luuakse õpikogukond Viimsi Keskkooli I kooliastmes õpetavatest õpetajatest, kes läbivad koolitused
teemadel hinnanguvaba tagasiside ja õppija eneseanalüüsi
toetamine. Koolituste vahepealsel ajal vaadeldakse üksteise tunde. Lisaks oma kooli kolleegi tundide vaatlemisele
ollakse töövarjuks õpetajatele mõnes teises Eesti koolis,
et ideid ammutada parimatest praktikatest. Projekt lõpeb
augustis 2017 koolikülastustega Helsingis, kus toimub ka
koolitus muudatuste juhtimisest, et kõik aasta jooksul saadud uued ideed ja väljatöötatud uuendused kindlasti ellu
viidaks. Projekti tulemusena saadakse praktilised teadmised ja oskused hinnanguvaba tagasiside andmiseks ja
õpilaste eneseanalüüsi arendamiseks ning lepitakse kokku
ühistes põhimõtetes õppija arengu toetamisel.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Maarja Urb

Viimsi Kooli arendusjuht

Esimesed rebased mängisid toiduga
Kümnendike ristimine
rebastest gümnasistideks
on pikaajaline traditsioon, mis levis keskkoolidesse 1980. aastatel
ülikoolist.
Vana tudengitava järgi kutsutakse rebasteks uusi õppureid,
kes enne katseaja ja eksami läbimist pole täisväärtuslikud kogukonna liikmed. “See on üleminekuriitus, millega tähistatakse ühest sotsiaalsest seisundist
teise jõudmist. Rituaalipraktikas tähendab initsiatsiooniriitus eeskätt vastuvõttu täiskasvanute sekka,” on öelnud
Karmen Paul rebastele peetud
kõnes. Viimsi kooli esimesi ristimistavasid meenutab kõige
kauem Viimsi koolis õpetajana
olnud Kersti Ojassalu.
Kas ka esimestel rebastel
oli kõigil oma jumal?

Ristimine 1995. aastal. Foto erakogu

Nii palju kui mina mäletan
ei olnud igal rebasel “oma jumalat”. Oli abituurium ja olid
rebased – nii toimetati ja tehtigi.
Milline nägi rebaste ristimine varem välja?
Väga suurt erinevust praeguse ajaga võrreldes ei olnudki. Rebaseid riietati juba sel
ajal, kuid enamasti olid teemas
mustad kilekotid, mida sai neile selga tõmmata. On olnud pa-

remaid ja ka halvemaid aegu,
kus toiduga on päris liiale mindud. Sellest ongi tulnud ristimise reegel “Toiduga ei tasu
mängida”.
Millised olid populaarsed
tegevused rebastele?
Hästi populaarsed olid omal
ajal laste vetsupotid, kuhu valati sisse mingi jook ja pandi
batoonikommid. Rebane pidi
sellest jooma ning see jättis
vastiku mulje. Kuigi need as-

jad olid ju kõik söödavad ja
joodavad, lihtsalt välimus oli
kole.
Populaarne oli veel “R” tähe löömine, mis on ajaga ära kadunud. “R” täht löödi siis kas
käele või isegi näkku templivärvidega, mis ei tulnud üldiselt maha. Veel oli komme õudse deodorandiga või mingisuguse lõhnava asjaga haisutada.
See oli tõesti kohutav, sest terve maja haises. Võis juhtuda
muidugi seda, et mõnel läks
süda pahaks ja hakkas halb.
Mitu päeva rebaseid ristiti?
Retsimine toimus reeglina
ühe päeva. Viimastel aegadel
on olnud ikka pikemalt, aga vanas koolis oli küll vaid üks
päev.
Millised olid selle aja gümnasistiks pühitsemise traditsioonid?

Sel ühel päeval retsiti neid
terve päev ning õhtul lõppes
see rebaste peoga. Algselt oli
nii, et ristimine ei toimunud
üldse koolis, vaid selleks sõideti kuskile vanasse kultuurimajja või sellistesse kohtadesse. Enne sinna minekut pandi
rebased köide ja viidi Tallinna
linna ning lasti neil seal igasuguseid lollusi teha. Pärast seda
tuli buss ning rebased pandi
kõik bussi peale ja viidi kuhugi
õhtusele peole, mille asukohta
nad üldse ei teadnudki. Üldiselt siiski olid ikka kõik sellised sarnased tegevused nagu
praegugi, küll võistlused saalis
ja individuaalsed tegevused.
Kas kõiges selles osalemine oli kohustuslik?
Arvan, et ikkagi mingil määral oli. Kes ikka tõsiselt ei tahtnud osaleda, ei tulnud sellel
päeval lihtsalt kooli.

Millised seigad meenuvad
varasematest ristimisest?
Eks nende esimeste aastate seas, kui koolimajast väljas
oldi, olid nad selles mõttes
huvitavad, et rebaste klassijuhatajana ma ise ka ei teadnud,
kuhu mind siis lõpuks viiakse.
Löömisel oli pidulikkus olemas, küünlad ja muu säärane.
Ükskord igal juhul mäletan, et pidi ka mindama kuskile, aga ei mindud. Veeti siis
rebaseid alati enne õhtust pidu
ringi, nii et nad ei saanudki aru,
et nad toodi ringiga koolimajja
tagasi ja visati siis võimla aknast sisse seal vanas koolimajas. Neid kohti oli ka muidugi
raske saada, kus pidu pidada,
ja ega neid alati ei saadudki,
siis pidi muidugi midagi muud
välja mõtlema.

Anne-Mari Visnapuu
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Uued filmid
Alustame kohe kodumaise produktsiooniga, mille pealkirjaks on “Teesklejad”. San Sebastiani mainekal filmifestivalil ovatsioonidega vastu võetud psühholoogiline põnevik jutustab paarist, kes sõprade maamajja puhkama sõites
avastavad, et tegelikult nagu polegi suurt millestki enam
omavahel rääkida.

Mirtel Pohla ja Priit Võigemast mängivad filmis “Teesklejad”
paari, kelle armastus on juba esikus mantlit selga upitamas.

Ka armastus paistab olevat juba esikus mantlit selga
upitamas. Sellises jäises õhkkonnas annavad nad öömaja
tormi kätte jäänud paarile ning nagu arvata võib läheb olukord majas veelgi pinevamaks. Osades Mirtel Pohla, Priit
Võigemast, Mari Abel ja Meelis Rämmeld.
Juba nädala pärast võivad Maarjamaise kinokunsti
austajaid taas sammud kinno seada, seekord vaatama Mart
Kivastiku lavastatud filmi “Õnn tuleb magades”. Jutustab
see Viivi-nimelisest peaaegu keskealisest naisterahvast,
kes leiab ühel hommikul ärgates oma voodist võõra mehe.
Kuna hommikule eelnenud öö ja õhtu on suht hägused,
algab pusle kokkupanemine ja selle protsessi käigus mõranevad nii mõnedki tõekspidamised, mille järgi asjaosalised
siiani on elanud. Peaosades Mari-Liis Lill ja Ivo Uukkivi.
Teine nädalavahetuse uustulnuk kannab nime “Tüdruk
rongis”. Filmi aluseks on Paula Hawkinsi samanimeline
bestseller, mida on maailmas müüdud lausa 11 miljonit
eksemplari. Tegu on siis 2 aastat tagasi linastunud Ben Afflecki põneviku “Kadunud” stiilis trilleriga, mis jutustab
naisest, kelle elu on pärast lahutust hooga kaosesse vajumas.
Nii otsibki Rachel masenduse peletamiseks abi pudelist ning üsna pea hakkab ta ka aina pingsamalt jälgima
pealtnäha ideaalset paarikest, kelle majast ta rongiga igal
hommikul möödub. Ühel päeval leitakse paari õrnem osapool mõrvatuna ja Rachel arvab teadvat, kes koletu kuritöö sooritas. Kuid nagu sellistel puhkudel ikka pole kõik
päris nii nagu esialgu välja paistab. Peaosas Emily Blunt.
Robert Langdon on kirjanik Dan Browni loodud tegelaskuju, kes on praeguseks seigelnud raamatuveergudel
neljal korral. Kolmel korral on raamatud ka kinolinale
adapteeritud – värskeim neist pealkirjaga “Inferno” esilinastub järgmisel nädalal. Seekord tuleb maailma kuulsaimal sümboloogiaprofessoril lahendada mõistatus, mis seotud Itaalia kirjanduse suurkuju Dante endaga. Nagu arvata
võib, käib protsessiga kaasas ka hulganisti ohtusid, salapärase ühingu palgatud palgamõrvaritest inimkonna maamunalt pühkiva viiruseni välja. Peaosas jällegi Tom Hanks,
kes on sel aastal me kinolinal juba kolmandat korda.
Neli aastat tagasi tõi Tom Cruise kinolinadele tegelaskuju nimega Jack Reacher, kes esmakordselt nägi ilmavalgust aastal 1997, kui inglise kirjanik Lee Childs sai maha
romaaniga “Killing Floor”. Praeguseks on Childs sarja
fänne hellitanud lausa 20 Reacheri raamatuga ning eelviimane neist on ka uue põneviku “Jack Reacher: Ära mine
iial tagasi” aluseks. Saades teada, et ta endine rühmajuht
on riigireetmises süüdistatuna trellide taha heidetud, asub
Jack tegutsema, lootes õigluse jalule seada. Üsna pea aga
selgub, et tegu on vägagi räpase mänguga, mis ulatub sõjaväe kõrgema ladvikuni ning kus kaalul on süütute sõdurite
elud. Lavastas Oscari võitja Edward Zwick.

Viimsi kino

Mälumängu vastused: 1. Bakuu. 2. Õnnepäev. 3. Panama kanal.
4. Jaanus Rohumaa, Ain Lutsepp (M-klubi). 5. Mäger. 6. John Lennon.
7. Raio Piiroja. Küsimusi loe lk 6.

Jaanus Nõgisto:
Vaatan korraks tagasi
Legendaarse rokkansambli Ruja kitarrist ja
telerežissöör Jaanus Nõgisto (60) heitis korraks
pilgu endale olulistesse
eluloolistesse hetkedesse
ja sellest sündis raamat
“Vaatan korraks tagasi“.
Muu hulgas on siin juttu
sellest, kuidas Nõgistost
sai viimsilane.

Kui Jaanus Nõgisto vahetusliikmena 2000. aastal Eesti lippu ümber maakera viinud purjelaevalt Lennuk naasis, olid reisi jooksul otsa saanud ka säästud. “Lootsin, et ehk on sada
krooni veel pangaarvel ja midagi ka laekumas,” meenutab
ta. “Pangaautomaadi juures asja uurides nägin – oh sa raisk,
minu arvel oli mitusada tuhat
krooni! Äsja oli olnud tohutu
skandaal, kuidas Virmaliste füüreri Toivo Kurmeti pangaarvele oli laekunud müstiline hiigelsumma. Autorikaitsest olin
kogu aeg natukene raha saanud, aga Ruja lugusid tol ajal
eriti ei mängitud, need olid vanamoodsad.”
Jaanus helistas autorikaitsesse, uurides, kas ilmselt oli juhtunud mingi viga. “Ei ole,” vastati
talle. Selgus, et tema loodud kujundusmuusika raadiole ja televisioonile oli täpselt samasugune
muusika nagu mis tahes muu helilooming. “Kõik õigused, mida
te evite laululoojana, laienevad
ka kujundusmuusikale. Ärge
muretsege, kõik on korras.”
Sellise ootamatult ilmnenud
rahasummaga polnud ta üldse
arvestanud ja mõtles nüüd, et
äkki läheks uuesti pikemale
reisile või ostaks uhkema auto.
“Aga mu abikaasal oli terve
mõistus peas. Ostsime Viimsisse krundi, müüsime korteri maha ja ehitasime väikese maja.”

Jaanus Nõgisto ja kitarr on
lahutamatud. Foto Erakogu

Uus pill ja uus sõber

“Eesti Kuningriik vana ja vaba,
sinu põldude lainetus püha. Eesti Kuningriik vana ja vaba, sinu
metsade juured ja müha...,” kõlab sugestiivselt Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timmi kolme aasta
eest ilmunud esiklplaadi nimilugu, mille Juhan Viidingu
kingitud luuletuse Jaanus juhuslikult oma paberite vahelt
leidis ja viisistas.
Oma kodu avaras elutoas
hakkas ta ka mõne aasta eest
mandoliini tinistama. Uurides,
kes veel muusikutest maailmas
olid lisaks kitarrimängule mandoliini selgeks õppinud, selgus,
et kõik need muusikud, kes olid
talle kunagi eeskujuks olnud –
Steve Howe, Jimmy Page, Al
Di Meola, Ry Cooder. “Avastasin tundliku ja peene sooloinstrumendi, mis võimaldab luua
helimaastikke lauludele ning
rakendada minu meloodilist ja
polüfoonilist mõtlemist partiide
komponeerimisel. Seda oskust
teostama hakata sain samuti
täiesti juhuslikult, kohtudes ansambli Jäääär juubelil nende
kitarristi Tõnu Timmiga. Kuigi
ma teda teretuttavana teadsin,
siis meie maailmad ei olnud

veel kokku põrganud.”
Ühiselt Tõnu kodustuudios
jämmides märkasid mõlemad,
et nad on võimelised tekitama sellise helivälja ja pinge,
mis täidab vaevata kogu lava.
“Koos oli kohe esimesest hetkest lõbus ja Tõnu on hea musta huumoritajuga kamraad. Vanas eas ei teki enam sõpru juurde, sest uutega pole tavaliselt
millestki rääkida, kuid Tõnu
on meeldiv erand,” nendib Jaanus Nõgisto, kes koos Tõnu
Timmiga teeb hetkel juba kolmandat heliplaati.

Mustana kuningriik

Jaanus Nõgisto enda “kuningriik“ asub aga juba enam kui
paarkümmend aastat Hiiumaal
Mustanas, 300-aastases talukohas, mis oli kunagi kuulunud
Mustana Tondile ehk Niidi Juhanile. “See asub samas rannas,
kuhu 18. sajandil olla randunud mu esiisa,” nimetab Jaanus, meenutades, et esialgu ei
leidnud nad kaasa Monikaga
suurt talukohta võpsikust üles.
Otsustanud aga majapidamise
osta, tuli kõigepealt tellida suur
kallurauto, et ümbrus puhtaks
teha. “Maja ümbrus sarnanes

prügimäele ja seda tuli puhastada aastaid,” jutustab Jaanus,
keda võlus koha eraldatus, iidsus ja metsikus. Vanast ajast on
siiani säilinud lisaks suurele kahekorruselisele eluhoonele veel
vana maakelder ja palksaun,
pisike aidake ja töökuurike.
“Mind võeti Hiiumaal kohe alguses omaks, küllap mu suguvõsa juurte pärast, mis on siinkandis piisavalt sügaval. Nad
teadsid mind enne, kui ma Mustanasse tulin. Nüüd oleme majja saanud päikeseelektri ja ma
saan siin ka muusikutööd teha.”
Mustanas tajub Jaanus enda
sõnutsi mingisugust müstilist
energiat. “Kõige paremad muusikalised või sellega seotud ärilised mõtted on mul sündinud
seal. Olen teinud Mustanas ka
Led Ri, Tõnu Timmi, Jaak Tuksami ja Riho Sibulaga proove
ning intensiivset meeskondlikkust nõudvat loomingulist tööd.
Kui mul on vaja ära õppida
mõni mahukam asi, siis suudan Hiiumaa kodus teha kahe
päevaga rohkem kui linnas
kahe nädalaga. Pole segavaid
tegureid,” leiab ta ise, suutes
seal ülimalt keskenduda.

Anita Niit

“Jaanus Nõgisto. Vaatan korraks tagasi“. Tiina Lang, Marikiri Raamat 2016
Jaanus Nõgisto kui muusiku, endise rokkansambli Ruja kitarristi, telerežissööri ja purjetaja eluseikadest, -hoiakutest, mõttemaailmast ja meenutustest, mis haarab ka tema põlvkonnakaaslasi, saab täpsema ülevaate hiljuti ilmunud ajakirjanik Tiina
Langi vahendatud raamatust: “Jaanus Nõgisto: Vaatan korraks tagasi.“ Siin on lood, mis seotud nii lapsepõlve, purjetamise, pillimängu, ansambli Ruja kui ka telerežissööri tööga ETV-s. Need
lood on pikitud nõukaaja absurdi ja tragikoomikaga, siin leidub
oludega leppimatust ja nutikat kavaldamist, et jääda iseendaks.
Raamatu vahelt leiab CD “Valge lind...tagasivaataja laulud“,
kuhu Jaanus on valinud üksteist enda loodud parimat lugu, alustades 1976. aastal Ruja repertuaari võetud “Mis saab sellest
loomusevalust?“, lõpetades aasta eest valminud lauluga “Läbi
pimeda öö“, mida autor esitab koos Tõnu Timmiga.
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Viimsi valla kultuurikalender
7.–30. oktoober
JUMALATEENISTUSED		
9. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
13. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
23. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
27. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
MUUSIKA
7. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: IVETTA TRIO
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
8. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Marko Pille
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
8. oktoober kell 21
Muusikat mängib DJ Süvaorg
Sissepääs on tasuta!
Broneeri rajad: tel 6051 101
Viimsi Kuulsaalis
14. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: SHANON
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
15. oktoober kell 12
Kontsert: Raasepori muusikakooli keelpilliorkestri ja Töölö
muusikakooli löökpilliansambli
kontsert (Soome)
Kaastegev Viimsi muusikakooli
keelpilliansambel
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:

tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Muusikat mängib DJ Süvaorg
Sissepääs on tasuta!
Broneeri rajad: tel 6051 101
Viimsi Kuulsaalis
20. oktoober k 16
Hõimupäeva kontsert
Kristina Kriit (viiul)
Levi-Danel Mägila (tšello)
Ralf Taal (klaver)
Kavas: Paganini, Tšaikovski,
Halvorsen jt
Korraldajad: Pille Lille Muusikute
Fond ja Viimsi päevakeskus
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
21. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DUO CATARSIS
DJ: Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
22. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VDJ: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
28. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: INERTS
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
29. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Tõnu Tiks
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
TEATER
14. oktoober kell 19
16. oktoober kell 18
19. oktoober kell 19
Viimsi Muusikaliteater
Muusikal “Perekond Addams“
Piletid: 20 € (perepilet), 10 €
ja 5 € Piletilevis ja Viimsi huvikeskuse kontoris
Broneerimine: tel 6028 838,
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
28. oktoober k 19
Rakvere teater
Marie Jones “Sinatraga kuu peale“
Lavastaja: Ivo Eensalu
Osades: Ülle Lichtfeldt ja
Tiina Mälberg
Piletid: 15/13 € Piletimaailmas
ja Viimsi huvikeskuse kontoris
Broneerimine: tel 6028 838,
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
NÄITUS 			
Raamatuväljapanek
“Imepärane Eesti loodus“
Kuni 31. oktoober
Prangli raamatukogus
Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde näitus
Rannarahva muuseumis
Eesti Sõjamuuseumis on avatud
uued külma sõja ja relvade

ekspositsioonid
K–P kell 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Stendnäitus “Sõprade kirjad
on su poole teel. Kirjavahetust
Eestis 17. sajandist tänapäevani“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
Jüri Jeršovi maalide näitusmüük
Viimsi huvikeskuses
				
SPORT
15. oktoober kell 12
Viimsi Keskkool 35!
Jalgpalliturniir vilistlaste ja
õpilaste vahel
Viimsi staadionil
				
23. oktoober kell 16
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – Tartu JK Tammeka
U21
Viimsi staadionil
27. oktoober kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II
Viimsi staadionil
28.–30. oktoober
Rahvusvaheline Viimsi Sügisturniir 2016 BBBL korvpallis
2004 ja hiljem sündinud poistele
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi koolis, Haabneeme koolis
29.–30. oktoober kell 11
Paul Keres 100
Viimsi valla malefestival
Korraldaja: Viimsi Maleselts
Apones
Viimsi koolis
ÕPITOAD
14. oktoober kell 9–13
Priit Pärna V animafilmifestival
Animatsioonikoolitus 4.–6. klassi
õpilastele
Info: Tuuli Roostfeldt,
tuuli@haabneeme.edu.ee,
tel 5647 9946
Haabneeme koolis
18. oktoober kell 18.30
Paberkunsti õpituba
Osalustasu: 24 €
Vajalik eelregistreerimine:
garlyn@hot.ee
Viimsi huvikeskuses
19. oktoober kell 18.30
Klaasist ehete valmistamise
õpituba
Osalustasu: 30 €
Vajalik eelregistreerimine:
mari.makus@gmail.com
Viimsi huvikeskuses
LASTELE JA NOORTELE
Kuni 30. oktoober
Leivaprogramm “Põllult põske“
Sihtrühm: lasteaed ja I–III kooliaste
Veekeskkonnaprogramm “Olen
mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed ja I–III kooliaste
Info ja broneerimine:
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
3. oktoober kell 16
Loo ja kokka: rasvakriitidega
sügispilt
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses

5. oktoober kell 16
Digiring: valmistume digivõistluseks
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
10. oktoober kell 16
Loo ja kokka: võileiva challenge!
Osalemine 1 €
Viimsi noortekeskuses
10., 17. ja 24. oktoober
kell 14
Priit Pärna V animafilmifestival
EKA uusanimatsioon 2016
Euroopa animatsioonide
programm 7+
Läti animatsiooniprogramm lastele
Haabneeme koolis
11. oktoober kell 11
Priit Pärna V animafilmifestival
Portugali Monstrinha animatsiooniprogramm lastele (3–6-a)
kell 13, 14.30
Animatsiooniprogrammid algklasside lastele
kell 18
Läti animatsioonistuudio
Atom Art programm noortele
ja täiskasvanutele
Viimsi huvikeskuses ja noortekeskuses
13. oktoober kell 16
Spordipäev
Lauatennis ja piljard
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
14. oktoober kell 16
Ristsõnade valmistamise töötuba
Meisterdame ristsõnu ja lahendame neid
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
17. oktoober kell 16
Halloweeni kaunistuste
valmistamine
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
19. oktoober kell 16
Bingo õhtu
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
21. oktoober kell 16
Viimsi noortekeskuse sünnipäevapidu!
Pidu on kõigile tasuta!
Viimsi huvikeskuses ja noortekeskuses
24.–18. oktoober
Sügisene linnalaager
Iga päev uus programm!
Info ja broneerimine:
tel 6051 100
Muuv Seiklusmaal
24.–28. oktoober kell 10–16
Diginädal!
Osalemine kokku 12 € (sisaldab
lõunasööki)
Viimsi noortekeskuses
31. oktoober kell 15
Halloweeni pidu
Selga kostüüm!
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
Eesti Sõjamuuseum ootab lapsi
koolivaheajal külla
Vt www.esm.ee

EAKATELE			
9. oktoober kell 11
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
K 10.30 buss V2 väljub haigla eest
Mäepealse metsakaitsealal 4,5 km
Korraldaja VP
Info: Volli Kallion, tel 6012 354
Kogunemine Rooste-Antsu
lõkkeplatsil

tel 6028 866
Rannarahva muuseumis

12. oktoober
Ringreis Pandivere kõrgustikul
K 8 buss väljub Viimsi haigla
juurest
Osalustasu 26 €
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Registreerimine ja info
(kuni 10.10): Aime Salmistu,
tel 6864 055, 5188 125

15. oktoober kell 17
Viimsi Keskkool 35!
Aktus (kutsetega)
kell 18
Direktori vastuvõtt (kutsetega)
kell 19
Lendude kohtumised klassides
kell 20
Pidu – ansambel Regatt
Lisainfo: www.viimsi.edu.ee
Viimsi koolis
kell 00
Järelpidu
Black Rose Pubis

VARIA
7. oktoober kell 18
Õpetajate päeva tähistamine
Kutsetega
Restoranis Viktoria
11. oktoober kell 18
Hendrik Relve loeng
Looduses rändaja mõtteretk
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
12. oktoober kell 19
Viimsi Mälumängu IV etapp
Eelregistreerimine kuni 7.10:
marje@viimsivv.ee,

14. oktoober
Viimsi Keskkool 35!
Vilistlastunnid
kell 13–15
Vilistlaskonverents
Viimsi koolis

27. oktoober kell 16
Priit Pärna V animafilmifestival
Rahvusvaheline tudengianimatsioonide konkurss
Viimsi kinos
27. oktoober kell 18
Raamatukogupäevad 20.–30.10
Lugejatega kohtub kirjanik
Olavi Ruitlane
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
n Kadri ja Eiko Ottosonil sündis 22. augustil poeg Johannes.
n Angeelika Lõhek-Širikovil ja Janno Širikovil sündis 10. sep-

tembril tütar Serliin.
Astrid Pärnal ja Oleg Žemtšugovil sündis 11. septembril
poeg Andreas.
n Tiina Klemetsil ja Jaan Tõntsil sündis 12. septembril poeg
Sebastjan.
n Triin ja Marek Markvartil sündis 16. septembril poeg Tristan.
n Julija Lillel ja Tambet Saril sündis 19. septembril poeg Gregor.
n Kristiina Altil ja Rainer Treilmannil sündis 20. septembril
tütar Eliis Kristiin.
n Merit Aitil ja Mihkel Luhakivil sündis 21. septembril tütar
Meriliis.
n Gerda Käosaarel ja Aivar Kesal sündis 23. septembril tütar
Annabell.
n Inge Merilal ja Marek Viiklaidil sündis 24. septembril poeg
Matteo.
n

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!
n Selma Floride Aasma .. 96
n Maimu Rebane ............ 93
n Einar Sormunen ........... 93
n Maara Kaarlep ............. 92
n Aksel Peetsalu ............. 91
n Vanda Raja ................... 85
n Aleksei Stadnikov ....... 85
n Elfriede Linkrus ........... 85
n Maido Valk ................... 85
n Eerik-August Pakosta .. 85
n Õilme Lemvald ............ 80
n Hella Teemant ............. 80
n Toomas Reimo ............ 80
n Galyna Chervynska ..... 80
n Salme Vakkaus ............ 80
n Väino Paas ................... 80
n Aivo Kibits .................... 75
n Tiia Ormus .................... 75
n Viive Mahlapuu ........... 75
n Ilmar Adamson ............ 75
n Erkki Leima .................. 75

n Lia Kalk ......................... 75
n Ella Kolk ....................... 75
n Halja Laansalu ............. 75
n Marit-Erika Matsalu .... 75
n Tiia Võõsa ..................... 70
n Toomas Konsik ............ 70
n Katrin Masing ............. 70
n Maie Vimb ................... 70
n Valentina Mišina ........ 70
n Liidia Tops ................... 70
n Peeter Simson ............ 70
n Lembit Allingu ............ 70
n Pirjo Anneli Rantanen .. 70
n Anne Silm .................... 70
n Rein Kurtna ................. 70
n Rafik Sarkisov ............. 70
n Antonina Seredkina ... 70
n Ljudmilla Ardel ........... 70
n Silvi Lilleniit ................ 70
n Alexey Seredkin ......... 70
n Mare

Leinus ................. 70

23. septembril täitus Ella Saulil 98. eluaasta.
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KK Viimsi/Kesklinna KK edu
KK Viimsi/Kesklinna KK edenes Olybeti karikavõistlustel järgmisesse ringi.
KK Viimsi/Kesklinna KK esindusmeeskond alistas 21. septembril toimunud Olybeti klarikavõistluste 1/16 finaalis
teistkordselt Balteco ning edenes järgmisesse ringi, kus on
ees ootamas meistriliigas palliv AVIS Rapla.
Tallinnas Sõbra spordihallis toimunud kordusmäng lõppes KK Viimsi/Kesklinna KK poolt vaadates 83:71, mis kahe mängu kokkuvõttes tähendas 30-punktilist paremust.
Hooaja eesmärkidest rääkides sõnas meeskonna peatreener Valdo Lips, et sama tähtis kui võidud on see, et
nooremad mängumehed tõuseksid järgmisele tasemele, õppides kogenumate meestega koos treenides ja mängides.
KK Viimsi/Kesklinna KK esindusmeeskond on suvel
täielikult uuenenud. “Eesmärk on paari aastaga komplekteerida meeskond, mis võitleks koha eest meistriliigas,
selleks tuleb võita esmalt teine ja seejärel kanda kinnitada
esiliigas. Jätkuvalt kasvava klubipüramiidi ning Viimsisse
rajatava korvpallihalliga on see järgmiseks loogiliseks sammuks klubi arengus,” sõnas klubi tegevjuht Tanel Einaste.
Sel hooajal näeb väljakul KK Viimsi/Kesklinna KK ridades mängimas mitmeid seni esi- või isegi meistriliigas
pallinud mängumehi ja U18 vanuseklassi parimaid.
Nii toovad võidukogemust meeskonda mullused Saku
esiliiga võitjad Märt Rohlin ja Kaarel Traumann. Suure mängu kogemust lisavad aastaid meistriliiga tasemel
pallinud Illimar Pilk ja Kristjan Evart. Korvialust kindlustab Peep Belbaum ning tagaliini Artur Kusnerov. Kõik
eelpool nimetatud, välja arvatud Illimar Pilk, tegutsevad
KK Viimsi/Kesklinna KK klubipüramiidi noorte treeneritena. Neile lisaks on siin juba vanad tuttavad – oma klubi
kasvandikud Egert Lelle, Kristjan Suurorg, Sander Kõiva,
Devon Gawley, Robert Roos ja Kaur Kadak.

KK Viimsi

Spordist tulekul
n 8.

oktoober kell 14 toimub Viimsi staadionil 2. liiga jalgpallivõistlus Viimsi JK II – Türi Ganvix JK.
n 23. oktoober kell 16 toimub Viimsi staadionil esiliiga B jalgpallivõistlus Viimsi JK – Tartu JK Tammeka U21.
n 26. oktoober kell 19 toimub Viimsi staadionil esiliiga B jalgpallivõistlus Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II.
n 10. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – SK Tapa.
n 24. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti.
n 8. detsember kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Horison
Pulp&Paper.

Rattaralli – suur pereüritus
24. septembril oli Haabneeme Karulaugu lasteaia ja Haabneeme kooli
ümbrus täis suuri ja väikesi rattasõitjaid. Toimus
taaskord kolmikürituse
esimene etapp – rattaralli. Sel korral olid rallile
oodatud kõik Viimsi kuni
10-aastased lapsed.

Eelnevatel aastatel on analoogset kolmiküritust korraldanud
MLA Viimsi Lasteaiad, sellest
aastast võttis peakorraldaja rolli üle Leppneeme ja Laanelinnu maja lapsevanem Siret-Kai
Laur, abiks MLA Viimsi Lasteaiad töötajad ja Haabneeme
kooli hoolekogu. Tegu on vahva perespordisarjaga, mis koosneb kolmest etapist – rattaralli,
suusamaraton ja jooksuvõistlus.
Perespordisarjast osavõtjate arv on kasvanud väga jõudsalt – kui 2012. aasta esimesel
etapil osales 120, siis seekordsel rattarallil juba 412 last koos
peredega. Võib julgelt öelda, et
perespordisari on väga populaarne.
Rattaralli rada sai alguse
Karulaugu lasteaia õuelt, kulgedes läbi Päikseseratta lasteaia hoovi, sealt edasi mööda
jalgrattateed Haabneeme kooli
õuele, kus ootas ees põnev takistusrada, ning finiš oli taas
Karulaugu lasteaia õuel. Rattureile meeldis rada väga, sest
selle läbimiseks tuli proovile
panna oma vigursõiduoskus, läbides värviliste koonusmärkidega tähistatud slaalomirada ja
pisut hoogu maha võttev kaarealune Päikeseratta maja õuel
ning sõita mööda põnevat lintidega märgitud “sinka-vonka”
teed Haabneeme kooli õuel.
Kõik need takistused tekitasid
rõõmu ja elevust ning palju lapsed läbisid rada mitmeid kor-

Tänavusel rattarallil osales 412 last koos peredega. Fotod Siret-Kai Laur

Aitäh kõikidele korraldajatele,
lapsevanematele ja osalejatele!

Iga raja läbinud laps sai endale
diplomi ning uhke medali kaela,
lisaks üllatuskingitusi sponsoritelt.

di – rekordi raja läbimises tegi
üks vahva lastepunt, kes läbis
selle lausa 7 korda!
Iga raja läbinud laps sai endale diplomi ning uhke medali
kaela, lisaks üllatuskingitusi
sponsoritelt. Lisaks rattasõidule ja osavuse proovilepanekule

oli Karulaugu õuealal muudki
põnevat. Batuudijussi poolt oli
laste kasutuses suur vahva batuut, Sportland oli väljas oma
kaubavalikuga ning AS Koolitoit hoolitses kõigi osaliste kõhtude eest, pakkudes maitsvat seljankasuppi ja pannkooke. Suhteliselt jahe ilm ja tihe sportlik
tegevus soosisid seda, et pannkoogid ja kuum supp said suureks tõmbenumbriks ning toit
kadus laudadelt kui nõiaväel.
Rahulolevad lapsed ja emmedissid nautisid mõnuga sooja kõhutäit peale väsitavat rattasõitu. Täname südamest neid, kes
aitasid kaasa ürituse suurepä-

rasele kordaminekule: MLA
Viimsi Lasteaiad hoolekogu eesotsas Siret-Kai ja Andrus Lauriga, Haabneeme kooli hoolekogust Antoon van Rensi, tublisid lapsevanemaid Ave Osmani ja Ingrid Soomlaisi, Haabneeme kooli eesotsas Sirje
Toomlaga, MLA Viimsi Lasteaiad meeskonda (Maie Roos,
Reet Varik, Piia Varik, Kristi
Kirbits, Merike Saaremägi, Pille
Anier, Taimi Viks, Katrin Laurand, Inga Raidlo, Marju Mik,
Diana Minkkinen, Marianne Uibo, Vilja Oravas, Anne Aatonen,
Jana Rebane), Viimsi valda,
Sportlandi, ALM Marketing
OÜ-d, SYS Print OÜ-d, Lumen Hambakliinikut, Astrec
OÜ-d, KLP Toit OÜ-d, Viimsi Teatajat, Viimsi spaad ning
Rannarahva muuseumi. Jääme
põnevusega ootama talvist pereüritust!

Jana Rebane

MLA Viimsi Lasteaiad Astri maja
ja Amarülluse maja õppejuht

Viimsi XIII Rannajooks
Piilupesa lasteaiast alguse
saanud rannajooksul on
juba kaheteistkümne aasta pikkune ajalugu. Nüüd
korraldab üritust MLA
Viimsi Lasteaiad. Jooksul
osalevad kõik Viimsi munitsipaallasteaia 4–7-aastaste laste rühmad, aga
osa võtma on oodatud ka
külalised teistest Eestimaa lasteaedadest.
Sel aastal toimus rannajooks
14. septembril, mis juhtus olema päikesepaisteline, soe ja
tuulevaikne päev. Kella poole
üheteistkümneks voolas Haabneeme rannakohviku juurde
igast ilmakaarest kollastes vestides lapsi. Kaugemalt tulijad
saabusid bussidega vastremonditud rannaparklasse. Ühtekokku saabus jooksule pisut üle
500 lapse. Viimsi lasteaedadest
osales 25 rühma. Külalistena
olid esindatud Aegviidu lasteaed, Tallinnast Linnupesa lasteaed ja Virmalise lasteaed ning

Aitäh kõikidele osalejatele ja abistajatele! Foto Anne Sepp

Viimsi eralasteaedu esindasid
lasteaiad Põnnipesa ja Pääsupoeg.
Lapsi tervitas rannaliival piraadipealik Reet oma meeskonnaga. Meeskond, nagu laevas
ikka, koosnes pootsmanist, esimesest ja teisest tüürimehest,
madrustest, jungast ja laevaarstist. Ainult kokk oli puudu.
Kuna meeskond vajas hädasti
uut kokka, siis otsiti sobilikku
kandidaati laste hulgast. Ja ku-

na mereröövlid arvasid, et kokal läheb vaja kiireid jalgu, juhuks kui ta peaks pudru põhja
kõrvetama, siis jälgisid piraadid laste võidujooksu suure huviga. Autasustamisel olid mereröövlid siiski suuremeelsed
ning iga laps sai nende käest
kõrrejoogi ning rannajooksu rinnamärgi. Selleks, et lapsed kiiremini jookseksid, viis pootsman Maila enne jooksu läbi
seiklusliku soojendusvõimlemi-

se ning jooksu ajal kiirustas
lapsi mõõgaga vehkides tagant
piraadipealik isiklikult.
Meeleolu tõstmiseks kõlasid terve ürituse ajal meie rahvale armsaks saanud merelaulud. Nii said need, kes alles
oma järjekorda ootasid, lisaks
teiste jooksudele kaasaelamisele ka tantsu lüüa. Pärast jooksu
jäid paljud veel sooja mereranda mõnulema, et turnimisatraktsioone ja sporditrenažööre katsetada. Laste rõõm ja spordilust nakatas ka täiskasvanuid.
Valitses just selline meeleolu,
mis aitab meil kõigil paremateks inimesteks kujuneda.
Aitäh rannakohvik Puri töötajatele, kes meid elektriga varustasid ja meie lärmi välja kannatasid! Aitäh kõikidele õpetajatele, kes oma lapsed randa lustima tõid! Kohtume taas järgmisel sügisel!

Reet Varik
MLA Viimsi Lasteaiad
liikumisõpetaja
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Rasked unehäired esinevad
üha sagedamini
gas kõrgvererõhuga inimestele. Kindlustamata või ilma kardiaalsete haigusteta isikud peavad polügraafia eest ise tasuma.

Üha kiirenevast ning
pingelisest elu- ja töökorraldusest põhjustatud
erinevat liiki unehäired
on muutunud järjest
valdavamaks. Ka rahvastiku üha laiemalt levinud
ülekaalulisus aitab kaasa
raskemate uneaegsete
hingamishäirete – uneapnoe – tekkele.

Sagedasemaks raskeks uneaegseks hingamishäireks on uneapnoe, millel eristatakse obstruktiivset ja tsentraalset vormi.
Obstruktiivse uneapnoe puhul
on tegemist ninaneelu piirkonna uneaegsest lõtvumisest tingitud hingamistakistusega, mille tulemusena langeb organismi hapnikutase. Terviseohtlikus loetakse üle 10 sekundi kestvat hingamise seiskust. Uneapnoe raskusastme hindamisel
on teiseks tähtsaks näitajaks
uneaegsete hingamise seiskuste sagedus ajaühikus (tunnis).
Tsentraalse uneapnoe põhjus peitub meie ajus, kust ajuti
ei anta hingamislihastele käsklust hingamiseks. Sellist häiret
esineb siiski eelmisest tunduvalt harvem, kuid nende inimeste leidmine vastupidiselt obstruktiivse uneapnoega isikutele
on ka keerukam.
Mõlema nimetatud apnoe
vormi puhul tekib organismi,
eelkõige südame-veresoonkonna öine ülekoormus, mis viib
lõpptulemusena kas olemasolevate haiguste süvenemisele või
uute terviseprobleemide tekkele. Kaasuvate südame-veresoonte haiguste korral võib uneapnoe põhjustada öist äkksurma.

Kellel on põhjust kahtlustada uneapnoed?

Valdav enamus uneapnoe all
kannatajatest on kesk- ja vanemaealised, ülekaalulised ning
keskmisest jämedama kaelaga
inimesed. Suurem kalduvus
uneapnoe tekkeks on ka väikese tahaulatuva alalõuaga inimestel. Praktiliselt kõigil neil
esineb tugev norskamine koos
öiste hingamispausidega, millele järgneb hingamise taastumine koos õhuahmimisega.
Mõnikord ärgatakse higisena
kas siis õhupuudusega või halva unenäo järgse tundega. Teatav osa uneapnoega haigetest
aga ei ärka öösiti ega oska oma
tõsist tervisehäiret ise kahtlustadagi. Hommikul ärgates on
sageli suukuivus, uimasus, vahel ka peavalu. Enamasti tunneb inimene, et ei ole saanud
normaalselt välja puhata.
Paraku avastatakse aeg-ajalt
uneapnoed ka noorematel ning
normaalse kehaehitusega inimestel.

Uneapnoega seotud
terviseriskid

Keskmise või raske uneapnoega isikud on reeglina päeval

Uneapnoe ravist

Unehäired laastavad inimese
töövõimet. Foto Fotolia

väsinud ning tukastavad sageli.
Seega on uneapnoe tulemuseks langenud töö- ja kontsentratsioonivõime. Autojuhtidel ja teistel suurt tähelepanu
nõudvate elukutsete puhul esineb 15–18% suurenenud risk
õnnetustesse sattumiseks. Kuid
uneapnoega isikutel on ka oluliselt suurenenud raskete südame-veresoonkonna haiguste
tekke ja tüsistuste oht. Iseloomulik on kõrgvererõhutõve süvenemine, kus senine ravi enam
ei aita ning perearst peab määrama ühe uusi ja tugevamaid
ravimeid. Tõsiseimaks uneapnoe haigete probleemiks on südame rütmihäirete, infarkti ja
ajuinsuldi sagenenud esinemine. Lisaks süveneb neil juba
olemasolev krooniline südamepuudulikkus ja suhkurtõve (diabeedi) raskusaste. Veel on teada, et suureneva kehakaalu üheks
oluliseks põhjuseks on uneapnoe, kuna normaalne ainevahetus on apnoe puhul häiritud.

Uneapnoe vormi ja
raskusastme diagnoosimine

Täpne diagnostika on võimalik unekeskustes kasutatavate
uurimismeetodite abil, milleks
kõige sagedamini kasutatakse
polügraafiat. Polügraafia seadmega saab kodus magades kindlaks teha kõik peamise, mis
puudutab öist hingamishäiret.
Olulisimateks uuringul saadud
näitajateks on öine vere hapnikusisaldus, südametegevus,
kehaasendi muutused magades
ning norskamise iseloom. Saadud tulemuste kompleksne hindamine võimaldab kindlaks teha nii uneapnoe kui ka kergemate unehäirete iseloomu ja
raskusastme ning määrata adekvaatne ravi. Enne uurimisseadme rakendamist on aga vajalik
vestelda patsiendiga selgitamaks
kaebuste raskust, esinemissagedust ning mõju üldisele enesetundele. Ravi alustamisel on
kindlasti vajalik teada ka esinevaid kaasuvaid haigusi ja kasutatavaid ravimeid.
Polügraafia uuringut saab
teha Tallinna ja Tartu unekeskustes. Vastav uuring on Haigekassa poolt tasutud kaasnevate südamehaigustega, sealhul-

Keskmise ja suure raskusastmega uneapnoe ravis on kõige
efektiivsemaks osutunud positiivse rõhuga hingamisseadme
öine kasutamine. Mõningatel juhtudel, kui hingamishäire põhjuseks on neelus paiknev mehaaniline takistus, näiteks ülisuured mandlid, saab aidata nina-kõrva-kurgu spetsialist, kes
takistuse kõrvaldab.
Positiivse rõhu seade annab
magades spetsiaalse elastse maski kaudu mõõdukal hulgal lisaõhku, milline ei lase hingamisteedel sulguda, samuti välistab
norskamise. Seadme kasutamine aga nõuab harjumist, sest
alguses põhjustab see teatavat
ebamugavust. Nii Eesti kui
maailma praktika näitab, et positiivse rõhu seadmega kohaneb hästi 80–90% kasutajatest.
Kindlasti on oluline teada,
kui kulukas nimetatud seade patsiendile on. Eesti Haigekassa
korvab seadme hinnast 90%,
eeldusel, et patsient on 2–3-kuulisel testimisperioodil seadet korralikult kasutanud. Retsepti positiivse rõhu seadme ostmiseks
väljastavad Eestis tegutsevad
uneuuringute keskused. Haigekassa kindlustuseta isikud aga
peavad seadme hinna tasuma
kogu ulatuses.
Reklaamides pakutakse ka
alternatiivseid võtteid uneapArtikli autor Tiit Rebane
töötab Mae Pindmaa Unekliinikus (Narva mnt 112,
Tallinn).

noe raviks, millel väidetakse
olevat kõrge efektiivsus koos
mugava kasutamisega. Enamasti on need kas ninaneelu, suhu
paigaldatavad elastsed toesed
või siis alalõualuu asendit väliselt korrigeerivad sidemed.
Paraku pole nende efektiivsus
kindel, kuna nad ei taga öösel
lõtvunud ülemiste hingamisteede avatust nagu seda teeb
lisarõhu toimel positiivse rõhu
seade.

Alkohol ja uneapnoe

Alkoholi puhul sõltub kõik kahest asjast: alkoholi kogusest ja
unehäire raskusastmest. Keskmise või raske joobe korral süveneb märgatavalt olemasolev
või seni avastamata uneapnoe.
Napsilembelistele kodanikele
sobib samuti positiivse rõhu
seadme kasutamine, mis ka
neil kõrvaldab öise hingamishäire, vähendades sellega raskemaid tüsistusi.
Pole liiast öelda, et paljude
terviseprobleemide tekke ning
süvenemise põhjuseks on uneapnoe, eriti kui isikul on halvasti ravile alluv kõrgvererõhutõbi, läbipõetud südameinfarkt,
kalduvus südame rütmihäiretele ja varasem ajuinsult. Lisada
tuleb üha karmimaks muutuvad nõuded uneapnoe kahtlusega autojuhtidele. Õnneks ei
tähenda elukutselisel autojuhil
esinev uneapnoe juhtimisõigusest ilmajäämist, eeldusel et ta
oma apnoed regulaarselt ravib.
Pikaajaline kogemus näitab,
et uneapnoe kõige efektiivsem
ravi on magades rakendatava
positiivse rõhu seadmega, mille tulemusena lisaks raskete terviseprobleemide leevendumisele paraneb ka elukvaliteet.

Tiit Rebane
kardioloog-unearst, PhD

Nahaprobleemide korral saab
nõu Viimsi BENU apteegist
BENU apteegid alustasid esmakordselt Eestis klientide
professionaalset nõustamist nahaprobleemide puhul.
Nahaprobleemid on muutunud üha sagedasemaks. Lisaks
tavapärastele naha kuivuse ja tundlikkuse muredele esineb
üha sagedamini ka tõsiseid haigusi nagu akne, atoopiline dermatiit või rosaatsea. Kui varem oli akne pigem teismeliste mure,
siis nüüd on ligi 40% täisealistest inimestest sellega kimpus.
Erinevate dermatoloogiliste probleemide lahendamiseks,
leevendamiseks ja abivajajate professionaalseks nõustamiseks on BENU koostöös dermatoloogidega spetsiaalselt välja
koolitanud apteekrid üle Eesti. Apteekrid soovitavad sobivaid
nahahooldustooteid ning oskavad ära tunda olukorrad, kus abivajaja tuleb arsti juurde suunata ning tõsisema raviga alustada.
Uue nõustamisteenuse pakkumisega laiendas BENU ka nahahoolduse ja -ravi toodete valikut. BENU uuris enne teenusega alustamist oma klientidelt, millised on enimlevinud nahaprobleemid ning millist nahahoolduse nõustamisteenust oodatakse. Sotsiaalmeedia küsitluses osalenud 245 inimesest tõi
üle 50% välja naha kuivusega seotud mured, 20% vastanutest
mainis akne probleeme ning alla 10% nimetasid kuperroosat,
rosaatseat, atoopilist dermatiiti ja teisi tõsisemaid probleeme.
Viimsi vallas pakutakse klientidele nõustamisteenust Viimsi Marketis asuvas BENU apteegis. Apteeke, kus erikoolituse
saanud nahahoolduseksperdid nõustavad, on kokku 14.

Maria Otsa
BENU

Euroopast
Aafrikani ujudes
Esimese eestlasena ületas Viimsi ujuja ja ujumistreener Teet Daaniel ujudes Euroopa ja Aafrika
vahelise Gibraltari väina diabeedihaigete laste ja
noorte toetuseks.
Igal aastal saab selle distantsi
ette võtta vaid 24 ujujat, kes
läbivad katsed. Ideest teostuseni viis õige tehnika, meeskond ning treeninglaager, kuid
suurimaks ootamatuseks tuli
see, et starti lükati edasi enam
Teet Daaniel (paremal)
kui kuus tundi. “Starti lükati
koos teiste ujujatega.
edasi lainete ja udu pärast.
Foto Facebook
Poole tunniga tuli selline udu
Tarifa ja Gibraltari väina kohale, et mitte midagi ei olnud
näha. Võeti vastu otsus, et ei ole mõtet riskida, sest seal on
väga suured tankerid, mis on 16-korruselise maja kõrgused.
Pikema aja peale udu hajus ja startisime,” sõnas Teet Daaniel.
Kui tavaliselt ületatakse Gibraltari väina u 6–8 tundi,
siis neljaliikmelisel meeskonnal kulus selleks neli tundi ja
üks minut. “Ilmastikuolud olid soosivad ja hoovused aitasid
meid, tõugates meid pisut tagant ja andes seeläbi meile kiirust juurde. Samas oli suhteliselt raske ujuda – lained olid
kõrged ja vesi möllas kogu aeg. Ei saanud rütmiliselt üldse
liikuda, mis väsitab väga. Olime vahepeal nagu pesumasinas – laine kõrgus oli kord 1, siis 1,5 või 2,5 meetrit.”
Vee temperatuur oli väSinagi saad aidata
ga erinev. Euroopa pool oli
alguses 15–16°C. Keskel läks Helistades telefoninumbsoojemaks, umbes 21°C. Tei- rile 9008 805 annetad viis
sel pool Aafrika ranniku juu- eurot. Abi läheb vaesemares hakkas külm vesi jälle te perede lastele, kelle vanemad ei suuda omal jõul
sisse tulema. Õhutemperavajalikke tarvikuid osta.
tuur oli stardi ajal 27–28°C.
NB! Selleks, et annetus
Kõigil olid käed ja näod päi- ka tõesti kohale jõuaks, on
kesest põlenud.
vaja oodata kõne lõpuni.
Kokku oli rühmas neli
ujujat ja lisaks veel saatemeeskond. “Peale minu oli seal
kolm nooremapoolset hispaanlast, kõik mehed. Saatemeeskond koosnes minu hispaanlasest treenerist, paadijuhist, kes
meid toitis, ja teisest saatvast paadist. Teise paadi peal olid
ettevõtmist korraldava organisatsiooni liikmed. Nemad vaatlevad ja kontrollivad, et kõik toimuks reeglite järgi. Alguses
puudutasime viimast korda Euroopa rannikut ja lõpus Aafrika rannikut. See oli reeglites kirjas.
Laine oli kalda juures kusagil kaks meetrit ja võib-olla
pealegi. Kuna pikalt kaljudele jäämine oleks eluohtlik, siis
saime seal korraks püsti seista ja pidime kohe tagasi paatide juurde tulema,” rääkis ujuja.

Viimsi Teataja

Allikas: TV3 uudised, menu.err.ee
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Terje ja Margus Vaino:
Juustupood on meie elustiil ja hobi
Terje ja Margus Vaino on
Viimsis elanud pea 15
aastat ning lisaks muudele ühistele tegemistele
seob neid kirg gurmeemaailma vastu. Möödunud aastal avasid nad
Viimsi Keskuses Juustukuningate kaupluse.

Terje ja Margus, kuidas te
Viimsit kodukandina hindate?
Terje: Mulle meeldib Viimsi elamispaigana väga, sest absoluutselt kõik eluks vajalik on
siin olemas. Samuti on meri
lähedal. Tohutult hindan, et vald
on hästi lastesõbralik, aasta läbi toimub kohalike jaoks vahvaid üritusi.
Margus: Kolisime siia siis,
kui Haabneeme oli “väike ja rahulik” koht. Hoolimata Viimsi kiirest arengust on see koht
jäänud samasuguseks – rahulik, “oma küla” tundega, inimesed teretavad üksteist ja on
sõbralikud.
Kuidas sündis Juustukuningate kauplus?
Terje: Olen veendunud,
et õiged asjad tulevad ise sinu
juurde, oota vaid natuke. Poleks
iialgi arvanud, et juustumaailm
võib olla nii põnev ja hariv!
Margus: Algselt oli meil
mõte teha väike ja armas gurmeekauplus. Tasapisi see mõte
arenes ning ühel hetkel jõudsime juustu- ja veiniärini. Siis

Margus ja Terje Vaino Juustukuningate poes. Foto Kairi Tozen-Pütsepp

Terje lemmikretsept
Vaja läheb: 100 g Brie valgehallitusjuustu, 1 väike purk virsikukompotti, 4 tl vedelat mett, 5 viilu röstsaia, kaunistamiseks värsket basiilikut.
Kuumuta ahi 225 kraadini. Eemalda saiaviiludelt servad ja
lõika saiad kolmnurkseks. Määri saiale mett ja tõsta seibideks
lõigatud juust peale. Küpseta 5 minutit. Kaunista virsikuviilu ja
basiilikulehega. Serveeri soojalt! Kellele meeldivad hapukamad
maitsed, võivad virsiku asemel kasutada kirsimoosi – maitseb
väga hästi!

tuli idee teha Juustukuningate
pood, sest siin seda veel ei olnud. Mõtlesime välja peamised
eesmärgid, mille poole püüelda – tutvustada inimestele põnevat veini- ja juustumaailma
(gurmeetooteid) ning kindlasti
pakkuda meeldejäävat ja heal
tasemel teenindust.

Miks teile see töö meeldib?
Terje: Armastan ise väga
juustu ning arvan, et sellest
saabki kogu meeldimine alguse. Juustupood on meie jaoks
pigem elustiil ja hobi. Tööks
ma seda ei nimetakski.
Margus: Minu igapäevatööks on Eesti ühe suurema IT-

firma juhtimine. Juustukuningate kaupluse pidamine on ka
mulle elustiil. See on tegevus,
mis nõuab küll palju aega ja
pühendumist, kuid samas annab palju positiivseid emotsioone tagasi.
Milliseid juuste Viimsis
kõige enam ostetakse?
Terje: Võileivale panemiseks küsitakse ikka rohkem Hollandi Gouda või Emmantali
tüüpi juustusid. Nendega on
rahvas varasemalt rohkem harjunud. Mõnusas seltskonnas nautimiseks valitakse tavaliselt 3–5
erinevat tüüpi juustu. Populaarsed on soolakristallidega Vana
Rotterdam, pehme tekstuuriga
trühvlijuust Tartufo, kitsepiimajuustudest koriandri-lambaläät-

se ja itaalia ürtidega juustud.
Inimestele meeldib, et me pakume alati juustusid maitsta
ning “põrsast kotis” ostma ei
pea. Me lõikame soovitud juustutüki otse kliendi silma all suurest kerast – see mekib hoopis
teisiti kui vaakumpakendatud
juustud.
Mis on kõige erilisemad
juustusordid, mida oma poes
pakute?
Terje: Me pakume kokku
80–90 erinevat juustusorti. Inimestele jäävad silma erilistena
näiteks pestojuustud, sest need
on värvilised. Soovitame neid
tavaliselt lauale efekti andmiseks, sest iga päev ju punast,
rohelist ja sinist juustu ei söö.
Samuti pööratakse tihti tähelepanu 8 aastat vanale juustule,
sest see näeb oma vanuse tõttu
välja hästi mure ja tumekollane. See juust meenutab pigem
karamellkompvekki, mis passib hästi näiteks tugeva maitsega punase veini kaaslaseks või
niisama nautimiseks. Siis veel
üllatab inimesi Norra juust Gudbrandsdalen, mis meenutab maitselt iirist.
Mida eriliste juustudega
koos võiks nautida?
Terje: Juustudega koos tasub kindlasti proovida erinevaid käsitöökastmeid ja -moose. Hetkel on põnevamad uustulnukad näiteks fenkoli-mündi marmelaad, greibimarmelaad,

mustsõstra-tšillikaste, kohvimarmelaad, punasesõstramarmelaad veiniga. Teravama elamuse otsijaile soovitan proovida särtsakat moosi rabarberiga
või sinepi-tilli meekastet. Alati
sobivad juustude juurse erinevad snäkid nagu näiteks pähklid, kuivatatud puuviljad ning
neutraalse maitsega küpsised.
Margus: Head seltskonda ja veini!
Kas on olnud mõni tore
seik, mis senise aasta jooksul
poes on juhtunud?
Margus: Ikka on! Meid on
üllatanud väga juustuteadlikud
lapsed. Kord küsisin ühe väikse tüdruku käest, kes võis olla
10–12-aastane, mis on tema
lemmikjuust. Ta vastas, et talle
meeldivad väga Appenzeller ja
Gruyere. Need on Šveitsist pärit elegantsete maitsetega juustud.
Meile on inimesed toonud
ka põnevaid juustusid proovimiseks erinevatest maadest. Tuleb meelde üks meesterahvas,
kes tõi meile maitsmiseks Usbeki kaamelipiimast tehtud juustu, mis maitses väga põnevalt.
Ükskord soovitasin ühele hobikokale marineerida liha meie
balsamico kastmega. Järgmisel
päeval tõi ta meile suure BBQ
lihatüki, sest see oli nii hästi õnnestunud. Jagasime seda
terve õhtu poes inimestele.

ritud orgaanilise räni, hüaluroonhappe ja nahas lahustuva
kollageeniga. Hoolduse tulemusena aktiveerub naha tüvirakkude süntees, mis aitab naha vananemist edasi lükata.
Samuti tõstab hooldus kortsupõhja, pinguldab ja silub ning
taastab nahakontuure.
Kindlasti tekib küsimusi –
kust ma võiksin tüvirakutehnoloogiaga tooteid osta, kui kaua
peaks neid kasutama, kui mitu professionaalset näohooldust peaks
tegema, et toime oleks olemas?
Tallinn Viimsi SPA Ilukeskuses on nüüd saadaval Skeyndori taimsetel tüvirakkudel põhinevad noorendavad näohoo-

litsused ja ka tooted koduseks
nahahoolduseks. Skeyndori näohoolitsus Eternal annab nähtavaid tulemusi juba esimese
hoolduse järel. Aga et tulemused oleksid püsivamad ja
maksimaalsed, siis on soovitav
teha 4 hooldust 3-nädalaste intervallidega. Salongihoolitsuste mõju aitab kinnistada kodune nahahooldus. Tooted on
müügil ilukeskuse vastuvõtus
2. korrusel, täiendav info ja kosmeetiku juurde aja broneerimine telefonil 6061 160, spa@
spatallinn.ee. Olete oodatud
ilukeskusesse E–L k 8–20 ja P
k 8–17.

Helen Saluveer

Teadus kreemipurgis
Kaasaegse tehnoloogia
ja teadussaavutuste nn
purkipanemisega saame
oma naha vananemist
pidurdada. Veel ei ole nii
kaugele jõutud, et bioloogilist kella tagasi keerata,
aga aeglasemalt käima
panna juba suudetakse!

Tüvirakud pidurdavad
aja kulgu

Kes kosmeetikateemadega rohkem kursis, need juba teavad,
et taimsed tüvirakud aitavad
aeglustada naha vananemist. Mis
need tüvirakud on ja kuidas
suudab üks kreem naha nooruslikkust säilitada? Inimese naha tüvirakud asuvad naha keskmise kihi – epidermise – alumises kihis. Tüvirakkude väärtus seisneb selles, et neil on
hämmastav võime uuendada naharakke, stimuleerides nii nahka taastavaid funktsioone ja
hoides ära tüüpilisi vananeva
naha probleeme, nagu naha lõtvus, niiskusvaegus jms. Kuna
vanusega tüvirakkude aktiivsus ja arv nahas väheneb, siis
pakkus teadlastele huvi taimsete tüvirakkude mõju nahale.
Selgus, et kasutades taimsete
tüvirakkude ekstrakte sisaldavaid tooteid saab ergutada naha enda tüvirakkude kasvu ja

Teadussaavutuste nn purkipanemisega saame oma naha
vananemist pidurdada. Foto Tallinn Viimsi SPA

käivitada nende vananemisvastane toime. Käesolevas artiklis
püüame selgitada, kuidas nn tüvirakukosmeetika töötab ja mida peaks jälgima kosmeetikatoote valimisel, et olla kindel
selle toimes.
Et tüvirakutoodetest üldse
kasu oleks, on vaja, et toimeaine jõuaks sinna, kus naha enda tüvirakud asuvad ja et see
ka tõesti hakkaks mõjutama naha tüvirakke kiiremini end paljundama. Siin pannaksegi paika taimsete tüvirakkude tehnoloogial põhinevate toodete
võimekus, sest paljud kosmeetikatooted ei suuda väärtuslikke aineid õiges suunas tööle

panna ja seega jääb ka soovitud tulemus tulemata.

Tüvirakutehnoloogia

Üheks pioneeriks taimsete tüvirakkude kasutamisel on Hispaania professionaalse kosmeetika firma Skeyndor, kes tuli
välja uudse tehnoloogiaga, mis
kindlustas õunatüviraku ekstrakti jõudmise naha tüvirakkudeni ning tagas nende “omavahelise suhtlemise”. Sellise innovaatilise tüvirakutehnoloogia
kasutuselevõtu eest premeeris
Euroopa Kosmeetika Akadeemia (European Cosmetic Academy) Skeyndori ihaldatud innovatsiooniautasuga.

Skeyndori tüvirakutehnoloogia seisneb Malus Domestica
õunasordi erakordsetel taastavatel omadustel. Tüvirakust eraldatakse just neid omadusi kandev raku osa ning see kapseldatakse üliväikestesse nanoliposoomidesse. Sellise tehnoloogia abil jõuab tüvirakkude
kõige olulisem osa naha tüvirakkudeni ning ta suudab naha
tüvirakke ergutada uusi tüvirakke tootma ning tugevdama
nende kaitsevõimet. Vananedes
kogu organismi aktiivsus, aga
ka rakkude paljunemine ja sh
tüvirakkude paljunemine aeglustub, mistõttu nahk ei uuene
enam piisavalt. Lisaks aeglustuvad nahas ka kollageeni ja
elastiini tootmine, uute rakkude pinnale jõudmine, vanade
rakkude eraldumine naha pinnalt jne, mistõttu kogu naha
üldmulje muutub. Nagu näha
mõjutavad naha nooruslikkust
väga mitmed faktorid ja me ei
tohi ühtegi aspekti hooletusse
jätta. Seetõttu on väga oluline
kombineerida tüvirakutehnoloogiat koos teiste naha noorenemist mõjutavate tehnoloogiate
ja toimeainetega.
Skeyndori noorendavas tootesarjas Eternal ja samanimelises salongihoolitsuses on tüvirakutehnoloogia kombinee-

Teini Vaher

Viimsi Apollo raamatuMÜÜGI edetabel SEPTEMBRIS 2016
Koht

Nimi

1

Tark tee terviseni

2

Mikside raamat

3

Suletud kirst

4

Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta

5

Nüüd ma siis kirjutan

6

VEB-fond. Kadunud raha

7

Koržetsi suur kalaraamat

8

Kristallide piibel 2

9

Köögiviljarikkad road ehk kuidas küpsetada Trooja hobust

10

Ohtlikud inimtüübid. Endine FBI agent selgitab, kuidas ära
tunda halbu inimesi ja end nende eest kaitsta
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REAKUULUTUSED
TEENUS
Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad
veod BOXERiga Peugeot 2 tonni. Tel 5660 0585,
Sulev Paas.
n

n

Õunapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

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

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

n Korstnapühkija teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine trimmeriga. Tel 5348 7318, e-post igor@
infinitas.ee.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb
koju teile sobival ajal. Vastavalt vajadusele kombineerin parima mõju saavutamiseks erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 eurost.
Massööri tellimine: reedu48@hotmail.com või
tel 5092 550, Reet.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, katuste süvapesu, värvimine, veerennide puhastus. Tuleme appi puhastustöödes
igasse maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.

Müüa loomasõnnikut 7 t/150 €, 15 t/220 €,
mulda, liiva ja killustikku. Tel. 56971079, e-post
taluaed@hot.ee

n

n šveitsi valge lambakoera kutsikad otsivad uut
kodu. EKLi tõutunnistusega, 4 poissi ja 3 tüdrukut.
Müügitingimuste osas helista tel 5064 550.
Rohkem infot https://www.facebook.com/valgepesakond.
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.

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp
30 cm, kask 30cm. Hinnad kodulehel. Alates 50
kotist on transport Viimsi valda tasuta! Tellimine:
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

n

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092 936.

n

Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot.
Tõstuks 2.5*2 m 450 eurot. www.finegarden.ee,
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.

n

MUST MULD. Muld sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldusega, turbapõhine
ja väga hea toiteväärtusega ning ilma kivideta.
Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta
mulda hea manööverdamise võimega kalluril hinnaga 80 eurot. Tel 5252 632.
n

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151,
www.nagusul.ee, Facebook Nagusul OÜ.

n

Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n

Müün omatehtud käsitöö esemeid: telgedel
kootud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed.
Tel 5188 348, Maile.

n

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n

toormahla
pressimine
Rohuneemes.
Tel 5593 5863

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

n Paigaldame teie kinnistule vee ja kanalisatsiooni
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed
santehnilised tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine
ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja
suur traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede
kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, Enno.

TÖÖ
Otsime 6-aastasele poisile eelkooliõpetajat
kojutoomisega Viimsis või lähiümbruses, soovitavalt endine pedagoog. Tasu kokkuleppel. Tel 5569
6385.

n

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

n

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

n

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.

n

n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus.
Tel 5249 034. www.iis.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni
puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 25 kg õunu.
Tel 5593 5863.
n Korstnapühkimise teenus, kehtiv kutsetunnistus,
nõuetekohase akti väljastamine. Tel 5040 875.

Kogemustega massöör pakub esmaspäeviti Kendra Ilutoas klassikalist, tai, rasedate, tselluliidi-,
laavakivi-, šokolaadi- ja spordimassaaži. Tel 5330
8379, Katrin.
n

MÜÜK
Müüa veisesõnnikut ja kompostimulda kilekottides kohale toomisega. Tel 5330 5174.
n

Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara,
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821.
Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka
ära suuremad ja väärtuslikumad metalli kogused.
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu
eest 10 eurot tk. Tel 5618 3783.
Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud,
vinklid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid,
mootorid jne. Õuest, garaažist TASUTA, korterist
10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.

n

Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib olla ka remonti vajav või seisev auto. Sõidukil ei pea olema
ülevaatust ega kindlustust. Tel 5457 5055, ago.
aderberg@online.ee.

n

Pisike kolmeliikmeline pere soovib pikaajaliselt
üürida väga heas korras 3-toalist või suuremat
korterit või majaosa Viimsis. Soovitavalt möbleerimata. Oleme korraarmastajad, ei suitseta ning
suhtume üüripinda heaperemehelikult. Olemas
eelmiste üürileandjate soovitused ning heakskiit.
Hinnapiiriks 700 eurot. Tel 5835 9654, enriorav@
gmail.com.

n
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kõik
KAUBAD
Decoras

6. – 9. oktoober
Randvere tee 9, Viimsi Market
NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.

Viimsi Fertilitase haiglat toitlustav
ettevõte pakub tööd

KÖÖGIABILISELE
sõbralik meeskond, vahetustega
töö, palk kokkuleppel
kontakttelefon: 5045 239

7. oktoober 2016
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