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Põnevad persoonid –
Li Lirismann (lk 4), Epp
Maria Kokamägi (lk 13).

Püünsi
külavanema
valimised
28. jaanuaril toimub pärast küla üldkoosolekut Püünsi külavanema valimine.

Suusarajad ootavad. Fotod Viimsi Teataja arhiiv

Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi
küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal
enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik nõusolek. Külavanema täpsemad
õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi
valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 6166. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi
valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades. Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel Püünsi külas elavad vähemalt
18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks
peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei
saa!

Uisuväljakute rajamise koostööparter on Tee ja Tee OÜ.

Viimsi vallavalitsus

Püünsi küla
üldkoosolek
Kelgutada on lõbus.

Ärge siis uiske unustage. Head uisutamist kõigile!

Talv kutsub suusatama
ja uisutama
Suusarajad ootavad talvemõnusid nautima Rohuneemes ja Haabneemes ning
uisujää sai siledaks lihvitud
Haabneemes, Randveres,
Püünsis ja Kelvingis.

Alanud aasta esimeste nädalate
soosivad ilmastikuolud andsid võimaluse arendada valla talispordivõimalusi – loodud on 1,9–5 km
pikkused suusarajad ja neli uisuväljakut. Uisutamine ja suusatamine on Eestis läbi aegade populaarsed olnud ning soovime kõigile
turvalisi talispordinaudinguid.

Uisuväljakud

Haabneeme alevikku, vanale Viimsi staadionile Lavendel SPA kõrvale valmis 7. jaanuaril tänavune esimene uisuväljak suuruses 20x40 m.
Lähiajal on plaanis tuua väljakule
ka valgustus.
Randvere külas kooli kõrval ole-

va spordiväljaku korvpalliplatsil
(A-korpuse kõrval) valmis 8. jaanuaril uisuväljak suuruses 13x30 m.
Väljak on valgustatud kuni kella
22-ni.
Püünsi külas valmis 11. jaanuaril 16x30 m suurune uisuplats tenniseväljakule (Ülase põik 3). Uisuväljak on valgustatud kell 17.0022.00.
Kelvingi mereäärsele korvpalliväljakule valmib ilmaolude paranemisel käesoleval nädalal 13x30 m
suurune valgustamata uisuplats.
Koostööpartner uisuväljakute
loomisel oli Tee ja Tee OÜ.
Kelvingi, Randvere ja Haabneeme uisuväljakutel võib olla tuuline, mistõttu soovitame riietuda
tavapäraselt soojemalt. Laste uisutamise turvalisuse riski peavad
hindama eelkõige nende vanemad
või saatja, mistõttu soovitame võimalusel alla 7-aastasel lapsel mitte
minna jääle üksinda.

Suusarajad

11. jaanuaril loodi 1,9 km pikkune
uisutehnikarada Karulaugu terviserajale ning kuni 5 km ulatuses uisutehnikarajad Rohuneeme terviserajale. Piisava lume korral ehk
esimesel võimalusel teeme olemasolevate radade kõrvale ka klassikarajad. Kui plaanite soetada uued
suusad, siis soovitame eelnevalt lugeda seekordse ajalehe 14. leheküljelt, kus Viimsi Sportlandi suusaspetsialistid annavad nõu ja jagavad õpetussõnu.

Vehema tiik

Vehema tee, Lageda tee ja Tiigi tee
vahele jääval Vehema tiigil kontrollitakse regulaarselt jää paksust,
ent tiigil uisutamine on omal vastutusel. Jää paksus võib küll vastata
tingimustele, ent paraku kasutavad
jääd ka kalamehed, kes puurivad
jäässe auke ning tekitavad seeläbi mõrasid. Soovitame kõigil, kes

plaanivad mõnele veekogule uisutama minna, tutvuda eelnevalt leheküljel 18 artikliga, kus Päästeamet
annab nõu, kuidas jääl liikudes ohutusnõudeid silmas pidada.

28. jaanuaril kell 18 toimub Püünsi Koolis küla üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on:
1. külavanema aastaaruanne;
2. ülevaade MTÜ Roheline Poolsaar tegevusest;
3. loome- ja huvitegevus Püünsi küla
stuudios 2.KODU;
4. kuidas tuua külarahvale tervislikku
talutoitu otse tootjalt ilma vahendajateta;
5. jooksvad küsimused.
Koosolekule tulles võtke palun kaasa pildiga isikut tõendav dokument – ID-kaart
või autojuhiluba.

Jüri Kruusvee
külavanem

Meelespea!

Vallavalitsus hoolitseb, et liuväljakute jää oleks lumest puhastatud
ning tagab regulaarhoolduse ehk
väljaku katmise uue veekihiga. Palume mõistvat suhtumist, kui jääle
on sadanud lumi ning hooldajad ei
ole veel jõudnud väljakuid puhastada! Palume mõistvat suhtumist ka
suusatajatesse ning mitte jalutada
suusaradadel – jalutajatel ja kepikõndijatel palume hoida radade
äärde, et mitte lõhkuda suusaradu
ja rikkuda teiste treeningut. Uisuväljakutel ei tohi autoga sõita!
Lisainfo: sporditöö koordinaator Remo Merimaa, e-post: remo.
merimaa@viimsivv.ee, tel 6028 860.

Remo Merimaa

Viimsi Teataja 2016

2016. aastal ilmub Viimsi Teataja järgmistel kuupäevadel: 15. ja 29. jaanuar;
12. ja 26. veebruar; 11. ja 25. märts; 8. ja
22. aprill; 6. ja 20. mai; 10. ja 24. juuni; 12.
ja 26. august; 9. ja 23. september; 7. ja
21. oktoober; 4. ja 18. november; 2., 16.
ja 30. detsember.
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Muudatused Viimsi Haldus OÜ
juhtimisel

VALLAVALITSUSE VEERG

Struktuurimuudatused
vallavalitsuses
Uus aasta algas Viimsi vallavalitsuse
struktuuris oluliste muudatusega.
Maa- ja planeerimisameti ning
Keskkonnaameti ühendamisel tekkis
Keskkonna- ja planeerimisamet.
Ühendameti loomisega nähakse ette ka mitme uue ametikoha tekkimine. Seeläbi suureneb vallavalitsuse kompetents nii keskkonna, maakorralduse kui ka planeerimise
valdkonnas.
Kokku hakkab uues ametis tööle 10 inimest ja ameti juhatajaks määrati vallavanema käskkirja alusel senine valla maa- ja
planeerimisameti juhataja Erik Vest.
Lisaks olemasolevatele töökohtadele
luuakse juurde kolm uut töökohta: geodeesia- ja geoinfo peaspetsialist, keskkonna järelevalveinspektor, planeeringute peaspetsialist.
Geodeesia- ja geoinfo peaspetsialisti
ülesandeks jääb valla geodeetiliste ja geoloogiliste andmete digiandmebaasi ehk lü-

hemalt geoinfo süsteemi (GIS) loomine ja
arendamine. Keskkonna järelevalveinspektori ülesandeks on valla territooriumil asetleidvate keskkonnaalaste õigusrikkumiste ennetamine, juba korda saadetud rikkumiste puhul aga süüdlas(t)e väljaselgitamine
ja vajadusel ka karistamine. Planeeringute
peaspetsialisti ülesandeks jääb detailplaneeringu lähtetingimuste koostamine ning menetlustoimingute läbiviimine lähtudes valla
ruumilisest eripärast ja siinsest väärtuslikust
looduskeskkonnast.
Keskkonna- ja planeerimisameti 2016
aasta tegevusprioriteetideks on Muuga sadama mürauuringu läbiviimine ning Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava
koostamine. Ennekõike avalikust huvist lähtuvalt soovime aasta jooksul saada valmis ka
Viimsi vabaõhumuuseumi ning Vehema tee
äärde kavandatava Pärnamäe lasteaed-algkooli detailplaneeringuga.

Margus Kruusmägi
abivallavanem

Kasvav maakond
1. jaanuari 2016 seisuga
elas Harjumaal 595 358
elanikku, mis on 7371
inimese võrra rohkem kui
mullu 1. jaanuaril.
Aasta varem kasvas Harju maakonnas elanike arv 5325 võrra. Enim kasvas Tallinna linna
elanike arv, kus 1. jaanuari seisuga elas 5178 inimest rohkem
kui mullu samal ajal. Rae vallas elas 832 inimest rohkem,
Harku vallas 395 ning Saue vallas 357 inimest enam kui mullu.

Harjumaa elanike arv üha kasvab. Foto Fotolia

Viimsi vallas elab 1. jaanuari 2016 seisuga 265 inimest
rohkem kui möödunud aastal
samal ajal.
Elanike arvud kahanesid

Aegviidu, Anija, Nissi ja Vasalemma vallas ning Loksa,
Maardu ja Paldiski linnas.

Viimsi Teataja

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:
lasteaia õpetajat (1,0),
muusikaõpetajat (1,0).
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 29. jaanuaril aadressile Püünsi
Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Viimsi vallavalitsus otsustas 12.01.2016 muuta OÜ
Viimsi Haldus nõukogu
koosseisu, tehes ühtlasi
ettepaneku kutsuda tagasi Viimsi Haldus OÜ juhatuse liige Madis Saretok.
Põhjusena toob vallavalitsus
välja usalduse kuritarvitamise
valla ettevõtte nimel sõlmitud
kinnisvaratehingute teostamisel ning vallale otsuste langetamiseks eksitava informatsiooni esitamise. Ajutise juhatuse liikmena nimetas nõukogu
ametisse senise Viimsi Vesi AS-i
juhi Raul Vanema, eesmärgiga

selgitada välja kõigi võimalike
seotud tehingute taust ning tagada OÜ Viimsi Haldus edasine juhtimine läbipaistvalt.
OÜ Viimsi Haldus nõukogu koosolekul selgus asjaolu,
et Viimsi Haldus OÜ juhatuse
liige Madis Saretok ning nõukogu liige Kristel Menning on
ametipositsiooni ära kasutades
esitanud äriühingu nõukogule
eksitavat informatsiooni. Selle
tulemusena sõlmiti 11.01.2016
vallale kahjulik kinnisvaratehing Haabneeme staadioni kinnistu võõrandamiseks. Vallavalitsus teeb kõik endast oleneva, et tehing tagasi pöörata ja

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

Viimsi vallavalitsus
Viimsi vallavolikogu

Prangli maastikukaitseala
kaitse-eeskirja muutmine
Keskkonnaamet teatab:
keskkonnaministri 14. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 924 on algatatud
määruse “Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse
kinnitamine” muutmise
menetlus.
Kaitse-eeskirja muutmise vajaduse tingis asjaolu, et praegu
kehtiv Prangli maastikukaitseala 1999. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitseeeskirja kinnitamise menetlust
viib läbi Keskkonnaamet.
Kaitse-eeskirja muutmise
eelnõu, seletuskirja ja kaardiga
on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni
Harju kontoris, Viimsi vallavalitsuses ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee
ajavahemikul 11.–25. jaanuar
2016.
Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti
loodusväärtuste kaitse on taga-

tud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie
panus on meile oluline.
Oma parandusettepanekud
ja vastuväited Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta tuleb esitada kirjalikult Keskkonnaameti HarjuJärva-Rapla regioonile (Viljandi
mnt 16, 11216 Tallinn või elina.
einaru@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 25. jaanuariks. Eelnõu avalik arutelu toimub 18. veebruaril
kell 15.00 Viimsi vallavalitsuses
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

Miinuskraadidega
koolis
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.

Viimsi vallale kahju tekitanud
inimesed vastutusele võtta.
12.01.2016 vallavalitsuse
korraldusega kutsuti OÜ Viimsi Haldus nõukogu liikme kohalt tagasi Vallo Palvadre, Kristel Menning ja Heiki Virronen.
Nõukogu jätkab alates 12.01 senise 7 liikme asemel 4-liikmelisena koosseisus Aarne Jõgimaa, Oksana Šelenjova, Margus Kruusmägi ja Ain Pinnonen. Nõukogu moodustati kehtiva koalitsiooni kõigi partnerite ühest esindajast.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 36, 27.03.2001 “Tervisekaitsenõuded
kooli päevakavale ja õppekorraldusele“, võib
lapsevanem 1.-6. klassi õpilase koju jätta,
kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on
miinus 20° ja madalam.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud
igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma
indeksi tabeli alusel. Lapse koolisaatmise
üle otsustab lapsevanem. Koolid on avatud.

Viimsi Teataja

Kui nimetatud tähtajaks ei
ole parandusettepanekuid või
vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.
Pärast avalikustamist esitatakse
orienteeruvalt detsembris 2016.
aastal määruse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti veebruaris 2017. aastal.
Lisainfo: Elina Einaru (tel
6744 807, e post elina.einaru@
keskkonnaamet.ee).

Keskkonnaamet

Reformimata maaüksustele nimetuste
määramine
Viimsi vallavalitsus võttis 05.01.2016 vastu korraldused, millega määras nimetused reformimata maaüksustele:
- Haabneeme alevikus Pihlaka ja Õuna
tee vaheline ala (Pihlaka haljak)
- Randvere külas Meritähe tee 9 juures
olev ala (Meritähe haljak)
- Äigrumäe külas Äigrumäe tee 4 juures
olev ala (Paju haljak)
Korraldused on leitavad Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 29. jaanuaril.

ERALASTEAED TIBU pakub tööd oma väikeses sõbralikus lasteaias lastesõbralikule, tööd armastavale ÕPETAJA ABILE.
Töö kirjeldus: igapäevane tegelemine lastega; õpetaja abistamine õppekasvatustegevuse läbiviimisel; puhtuse tagamine rühmas; toidu serveerimine ja laudade koristamine. Nõudmised kandidaadile: kohusetundlikkus; korrektsus; sõbralikkus; koostöövalmidus; hoolikus. Kasuks tuleb kogemus eelkooliealiste lastega töötamisel.
Eralasteaed Tibu Vehema tee 6, 74001 Viimsi; tel 5192 5869, 6020 083; lasteaedtibu@gmail.com : www.lasteaedtibu.ee
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Detailplaneeringud

20.01.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Haabneeme aleviku maaüksuste Bastioni
ja osaliselt Linnaku VII detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Viimsi alevik, kinnistu Tulbiaia tee 48 (15.12.
2015 korraldus nr 2057). Planeeritava ala suurus
on 1505 m2 ja see asub Viimsi alevikus Nelgi tee
ja Tulbiaia tee ristumiskohal. Maatükk on kolmnurkse kujuga hoonestuseta elamukrunt, üksikute puudega (valdavalt kõrghaljastuseta) looduslik rohumaa. Piirneb idast ja lõunast teedega,
läänest hoonestatud elamukrundiga Paju tee 2,
põhjast hoonestamata elamukrundiga Tulbiaia
tee 46. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusõigust, kohandades selle krundi uuele omanikule sobivamaks.
Detailplaneeringuga muudetakse ehitusalust pindala, hoonete arvu, lubatud ehitusala paiknemist
krundil, elamu kõrgust ja korruselisust ning katuse kaldenurka. Krunt asub alevikus ja Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva
keskkonnaga.
2. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 86
(15.12.2015 korraldus nr 2058). Planeeritava ala
suurus on 1452 m2 ja see asub Pärnamäe külas
Soosepa tee L1 ja Kesk-Kaare tee L10 ristumiskohal. Krunt on korrapärase kujuga hoonestuseta
elamukrunt, haljastus puudub. Krunt piirneb kolmest küljest elamukruntidega Linnase tee 4, Linnase tee 2 ja Kesk-Kaare tee 88, põhjast ja idast
Soosepa teega ja Kesk-Kaare teega. Planeeritava ala maapind on tasane, abs. kõrgused jäävad
vahemikku 36.5 kuni 37.0. Juurdepääs krundile
toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada
varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m2, lisaks soovitakse
krundile ehitada abihooneid, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujun-

dades naabruses asuva elamualaga arvestava
ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
3. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81
(15.12.2015 korraldus nr 2059). Planeeritava ala
suurus on 1440 m2 ja see asub Pärnamäe külas
Kesk-Kaare tee L9 ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Mäe vahelisel alal. Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus
puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast
elamukruntidega Kesk-Kaare tee 75, Kesk-Kaare
tee 79 ja Kesk-Kaare tee 83, millest viimane on
ainsana hoonestatud, idast piirneb loodusliku rohumaaga. Planeeritava ala maapind on tasane,
abs. kõrgused jäävad vahemikku 47.0 kuni 46.5.
Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis
kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m2, lisaks soovitakse krundile ehitada abihoone, mis
kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt
asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks
kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi
asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga
arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub
ümbritseva keskkonnaga.
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1. Püünsi küla, kinnistu Uus-Järve (18.08.2015
korraldus nr 1340). Detailplaneeringuga (Viimsi
Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 01-13) moodustatakse kolm üksikelamukrunti, suurustega
vahemikus 1384 m2 kuni 1481 m2, kolm tee ja
tänavamaa krunti, suurustega vahemikus 448 m2
kuni 88 m2 ning üks haridus- ja lasteasutuse maa
krunt, ühtlasi määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks,
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga, 280 m2
kruntidel pos. nr 1 ja nr 2 ning 290 m2 krundil
pos. nr 3. Suurim lubatud kõrgus põhihoonel (üksikelamul) on 8,5 meetrit, abihoonel 4,5 meetrit.
2. Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani,
Suur-Praaga, Taga-Telli ja riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 osaliselt
Rannavälja tee (08.12.2015 korraldus nr 1985).
Detailplaneeringuga (OÜ Head töö nr 2010_018)
moodustatakse kuusteist 3300 m2 kuni 3835 m2
suurust üksikelamukrunti, kuus tee ja tänavamaa
krunti, kaks haljasala maa krunti ja üks elektrienergia jaotamise maa krunt ning määratakse
üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja
kuni kahe abihoone ehitamiseks, välja arvatud

kruntidele 1, 8, 9 ja 16, milledele on lubatud püstitada lisaks põhihoonele üks abihoone. Üksikelamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala
jääb sõltuvalt krundi asukohast vahemikku 250 m2
kuni 300 m2, elamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on 8,5
meetrit (lubatud on kaks korrust), abihoonel kuni
5,0 meetrit (lubatud on üks korrus).
3. Haabneeme alevikus, Karulaugu tee 13
ja osaliselt Karulaugu tee 15 (22.12.2015 korraldus nr 2101). Detailplaneeringuga (Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ projekt nr 16-15) moodustatakse üks 12 379 m2 suurune ärimaa (60%) ning
kultuuri- ja spordiasutuse maa (40 %) kasutamise sihtotstarbega krunt ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise spordihoone
ja kahe välitenniseväljaku ehitamiseks, suurima
lubatud ehitusaluse pindalaga kokku 8100 m2,
mis sisaldab ka välitenniseväljakute alust pinda
1320 m2. Spordihoone suurim lubatud absoluutkõrgus on 24,50 meetrit, lubatud on ehitada ka
üks maa-alune korrus. Kergejõustiku välistaadioni aluse krundi suuruseks jääb pärast käesoleva
korraldusega kehtestatava detailplaneeringuga
hõlmatava krundi moodustamist 20 063 m2.
Viimsi Vallavolikogu on 15.12.2015 vastu võtnud otsuse nr 115 “Viimsi Vallavalitsuse 16.03.
2010 korraldusega nr 127 kehtestatud “Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee
vahelise ala detailplaneeringu Aiandi tee ja
Vehema tee vahelisel lõigul“ osaline kehtetuks tunnistamine“.
Otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks
Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldus nr 127
ja sellega kehtestatud “Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneering Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel
lõigul“, detailplaneering kruntide pos. nr 1, pos.
nr 2 ja pos. nr 3 osas.
Viimsi Vallavolikogu on 15.12.2015 vastu võtnud otsuse nr 116 “Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata
riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö
nr MPA 15-01) tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks
maatulundusmaast sotsiaalmaaks (üldmaaks ja
üldkasutatavate hoonete maaks), ärimaaks ja
transpordimaaks, jagatakse maa-ala kruntideks,
moodustades ühe üldmaa sihtotstarbega krundi
pargile, ühe ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi riigigümnaasiumile, kaks ühiskondlike ehitiste maa (80%) ja ärimaa (20%)
sihtotstarbega krunti arengukeskuse hoonele ja
spordihoonele, kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ärihoonetele ja kaheksa transpordimaa krunti teedele ja parklatele. Ehitusõigus määratakse

ühiskondlike ehitiste maa krundile järgmiselt: gümnaasiumihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 2500 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maaalune korrus), arengukeskuse hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 2000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 9 meetrit (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), spordihoone
suurim lubatud ehitusalune pindala on 11 000 m2,
suurim lubatud maapealne kõrgus 14 meetrit
(3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus),
Põldheina tee poolse ärihoone suurim lubatud
ehitusalune pindala on 1200 m2, suurim lubatud
maapealne kõrgus 9 meetrit (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus) ja Tammepõllu tee
poolse ärihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 1000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus
11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maa-alune
korrus).
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Keskkonnaamet teatab, et jätkab keskkonnaministri 8. juuli 2009. a käskkirjaga nr 1097
algatatud Harju maakonnas asuva Naissaare
looduspargi kaitse-eeskirja muutmise menetlust. Võrreldes 2014. aasta veebruaris avalikustatud eelnõuga, on määruses eristatud ehituskeeluvööndi ulatus ja ehitamise tingimused külades,
täiendatud on ehitamise tingimusi Lõunakülas ja
Väikeheinamaa külas. Täiendatud on määruse
seletuskirja.
Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris ja Viimsi vallavalitsuses
ajavahemikul 11.–25. jaanuar 2016. Materjalid
on alla laetavad ka Keskkonnaameti veebilehel
www.keskkonnaamet.ee.
Ootame põhjendatud ettepanekuid kaitseeeskirja eelnõu täienduste kohta ning kutsume
aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja
menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.
Oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu täienduste kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti HarjuJärva-Rapla regiooni aadressil Viljandi mnt 16,
Tallinn 11216 või meelis.magi@keskkonnaamet.
ee hiljemalt 25. jaanuaril 2016.
Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu täienduste kohta parandusettepanekuid või
vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Määrus jõustub eeldatavasti juulis
2016. aastal.“

Jõulukuuskede
väärikas
ärasaatmine
Sarnaselt eelmistele aastatele
toimub ka tänavu naabruskonna
jõulupuude kogumine ja sädelevas
lõkketules ärasaatmine.
Jõulukuused saab tuua Tammepõllu tee
äärde heinamaale, ajutisele lõkkeasemele.
Lõke süttib 17. jaanuaril u kell 19 Haabneeme alevikus, Tammepõllu tee ääres lagendikul. Ajutise lõkkekohani viivad teerajad Tammepõllu tee 19, 9 ja 7 kortermajade juurest.
Lisainfo e-posti aadressil informeeri@
gmail.com.

Korraldajad
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96 aastat
relvarahu
3. jaanuaril tähistati üle Eesti vaikuseminutiga
Vabadussõja relvarahu 96. aastapäeva ning
mälestati Eesti vabaduse eest võidelnuid.

Pärjad Vabadussõjas võidelnute mälestuseks kindral
Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juures.
Foto Viimsi Teataja

3. jaanuaril kell 10.30 möödus 96 aastat hetkest, mil Eesti – Nõukogude Venemaa rindel vaikisid relvad. Eesti oli,
ehkki ohvrite hinnaga, kindlustanud endale riigina püsimajäämise. Vabadussõja lahinguväljadel oli langenud üle 2000
võitleja, haavadesse-haigustesse suri pea sama palju. Ühtekokku kaotas Eesti üle 6000 inimese, haavata sai u 12 000.
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev on üks Eesti
lipupäevi, kui riigilipu heiskavad kõik Eesti riigi- ja omavalitsusasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud jt.
Vabaduse eest võidelnute mälestuseks asetasid 3. jaanuaril pärjad kindral Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri
mälestusmärgi juurde Viimsi mõisa pargis ka Viimsi vallavanem Alvar Ild valla esindajana ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste. Sündmust saatsid
Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna liikmed.

Ajaloolisus

31. detsembril 1919. aastal sõlmiti Nõukogude vägedega
vaherahu ning 3. jaanuaril 1920. aastal kell 10.30 kuulutati
402 päeva kestnud võitlus lõppenuks Eesti vägede täieliku
võiduga.
Sõjale järgnenud kahe aastakümne jooksul püstitati 170
peamiselt kihelkondlikku mälestusmärki, millest kaheksa
elasid imekombel üle Nõukogude Liidu okupatsiooni.
Viimsi vallale lähim Vabadussõja mälestusmärk, mis
on ühtlasi ka üks esimestest Eestisse rajatud mälestusmärkidest ning mis okupatsioonile vastu pidas, asub Kuusalu
kalmistul.

Viimsi Teataja

Sinu mänguasi ekspositsiooni!
Sõjamuuseum vajab külma sõja uue ekspositsiooni jaoks
Nõukogude Liidus toodetud sõjateemalisi mänguasju, et
kajastada tolleaegse argielu militariseeritust.
Kui teil juhtub olema mõni
nõukogude ajast pärit mängupüss, kahur, tank vms ja olete
selle valmis muuseumile müüma, loovutama või laenama –
andke meile teada!
Muuseumi poolt kõigile meene ja kutse näituse avamisele!
Sõjamuuseum otsib nõuLisainfo telefonil 6217 410 või
kogudeaegseid mänguasju!
Foto ESM
e-posti aadressil info@esm.ee.

Eesti Sõjamuuseum

Karate maailmameister:
parim kaitse on kiired jalad
Li Lirisman sai eelmise
aasta lõpus Viimsi valla
autasu “Viimsi vaalapoeg“. 17-aastane tütarlaps pälvis selle tunnustuse maailmameistri tiitli
eest karates Indoneesias
Jakartas toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel.

Juunioride maailmameister karates – Budo klubis treeniv Li
Lirisman on esimene, kes Eestis sellise saavutuseni jõudnud.
Maailmameistri tiitlile eelnes
pronksmedal Euroopa meistrivõistlustel. Li on avanud uue
peatükis Eesti karate ajaloos.
Võit on ülekaalukas – maailma
edetabelis edestab ta omaealiste edetabeli teist enam kui 550
punktiga.
“See on suur saavutus mitte ainult mulle, vaid ka mu
treenerile Aleksandr Zõkovile
– olen esimene tema sportlane, kes on juunioride maailmameister. Meil on veel üks
poiss saanud medali Euroopa
meistrivõistlustel aasta tagasi.
Minu võit on ka Eesti karate
suur võit,” ütleb Li.
Karatega hakkas Li tegelema viieaastaselt. “Alguses panid vanemad mu iluvõimlemisse, sest olin hästi painduv.
Aga mulle see kõik lihtsalt ei
meeldinud. Ma ise ei mäleta
seda, aga isa (Li isa on Tallinna Juudi Kooli direktor Igor
Lirisman – A.K.) on rääkinud,
et kord, kui koos jalutasime,
kohtusime minu treeneri Aleksandr Zõkoviga. Isa küsis, et
kas ta võtaks minu trenni ja
treener oli nõus. Siis ma läksin
ja oli päris vahva, seal valitses
hoopis teistsugune atmosfäär.
Iluvõimlemises kõik kardavad
treenerit, kardavad midagi valesti teha, on palju kisa ja karjumist. Aga karates oli teismoodi, mulle meeldis ja nii see
läks. Kolm tüdrukut oli veel
trennis, vahel tuli mõni juurde
ja läks jälle ära, aga me neljakesi jäime.”

“

Olen karatega
tegelenud juba
12 aastat, kogu
oma teadliku elu.
“Tüdrukud ei julge tegeleda või siis ei tundu see nii huvitav, liiga suur töö,” kahetseb
Li. “Olen karatega tegelenud
juba 12 aastat, kogu oma teadliku elu. See on mulle väga
oluline, ma ei saa ilma selleta.
Ala nõuab painduvust, liikuvust, kiirust, tugevust, rahulikku meelt ja keskendumist. Aga
karate ka annab väga palju –
tegevuse, tervise, rahu. Minu
teismeliseiga möödus rahulikult, sest mul oli karate, mis
andis eesmärgi ja tahtmise see
saavutada. Eesmärk on väga
tähtis.”

Juunioride maailmameister karates Li Lirisman (vasakult teine karatetüdruk) sai võidu ülekaalukalt.
Foto erakogu

Koolis viieline, trennis
esimene

Võistlema hakkas Li kümneaastaselt ja esimesel aastal tal
võistlustel hästi ei läinud. “Kaotasin esimeses või teises ringis, aga kaotasin. Sellest tekkis
tunne, et pean rohkem trenni
tegema,” jutustab ta. “Tegingi,
ning teisel võistlusaastal tulid esimesed võidud. Esimene
kõige suurem võit oligi Eesti
meistrivõistlustel – katas esimene koht, kumites kolmas.
Hakkasin rohkem tegelema ka
kumitega ja saavutasin ka selles esikoha. Siis enam Eestis
konkurentsi ei olnud ja praegu
ka kahjuks ei ole.”
Li õpib Tallinna Juudi Koolis ja lõpetab järgmisel aastal.
“Mul on selline väike eesmärk,
et tahan kuldmedali saada,” naeratab Li, kellel tunnistusel ainult viied. Ta tahab seda ka nii
hoida.
“Koolis teen veel lastele esimesest kolmanda klassini trenni, õpetan neile karated. Pärast
tunde jooksen kiirest saali ja
teen nendega trenni, seejärel lähen oma treeningusse. Vaba
aega ei ole, aga milleks siis
seda?” küsib Li ja ta hääles
pole kübetki irooniat. “Mul on
tavaliselt pühapäev vaba ning
siis ma lihtsalt magan ja puhkan kodus. Muidu lähen kodust ära kell seitse hommikul
ja tagasi jõuan kell üheksa
õhtul. Unistan terve nädala pühapäevast, et saaks kodus puhata.”
Samas on Li režiimiga harjunud ja samuti sellega, et tal
on kogu aeg tegevust. Niisama
linnas jalutamine ja mitte midagi tegemine pole tema jaoks.
Oma tulevikuplaane seades
on ta kaalunud arstiõpinguid

Tartu Ülikoolis, kuid nüüd näib,
et kaalukauss langeb ikka karate ja treenerikutse kasuks.
“Mind huvitab sport ja ma tahan saada treeneriks. Kui ma
sõidan Tartusse, siis mul puudub seal võimalus teha trenni
ja sõita täiskasvanute võistlusele. Otsustasin, et jään Tallinna ja teen trenni, lähen treeneriks, see ongi minu elu.”
Li loodab, et karatest saab
olümpiaala, et saaks end kunagi ka seal proovile panna. Aga
kui see juhtub, on Li juba täiskasvanute kategoorias ja võistelda tuleb endast vanemate ja
kogenumatega. “Nad on karates väga targad ja see võistlus
on kindlasti keeruline. Samas
ma ootan seda ka.”

Loodab Euroopast ka
kulda

Täiskasvanute kategooriasse
üleminekut ootab Li veel sellepärast, et siis tõuseb ka tema
kaalukategooria. Praegu hoiab
ta ennast 53 kilo peal ja see tähendab üsna ranget dieeti. “Maailmameistrivõistluste jaoks pidin maha võtma kaks kilo. Käisime dieediarsti juures, kes tegi mulle menüü. Kui lähen täiskasvanute arvestusse, sest seal
on kuni 55 kg kategooria ja siis
pole kaalu vaja nii hoolikalt
jälgida.”
Võistlused ja treeningud on
Li viinud maailma eri paikadesse. Euroopast on vaid veel
paar riiki käimata ja igal mandril on vähemalt kord käidud.
“Ma väga tänan oma sponsoreid Tallinn Viimsi SPAd ja
BLRT Gruppi, tänu kellele see
kõik ka võimalik on olnud,”
ütleb ta.
Detsembris oli Li koondise 5-päevases treeninglaagris

Vinnis ja Soomes, kus sai harjutada Itaalia treeneri käe all.
See meeldis talle väga. 9. ja
10. jaanuaril toimusid Eesti
meistrivõistlused, järgneb Estonian Open. “Seejärel sõidan
Austriasse ja siis paari nädala
pärast ongi Euroopa meistrivõistlused.”

“

Eelmisel
aastal sain EMil
pronksi, nüüd
tahaks kulda.
Li jaoks on need viimased
noorte kategoorias. “Eelmisel
aastal sain pronksi, nüüd tahaks kulda,” on sportlasel eesmärk paigas.
Väikest kasvu ja sõbralikult naeratavat Lid esmakordselt nähes ei tule ilmselt kellegi pähe mõte, et tegemist võiks
olla karate maailmameistriga.
“Inimesed ei usu, kui ütlen,
et tegelen karatega,” naerab
Li. “Küsivad mitu kord üle. Ja
siis, kui ikka kinnitan, ütlevad
naljaga pooleks, et võib olla
lähme nüüd ära. Aga mind ei
ole vaja karta. Mul ei ole kakelda tulnud ja ma ei taha ka.
Usun ikka, et kõige parem
kaitse on kiired jalad. Kui oskad joosta, siis on kõik korras
– lihtsalt jookse, siis ei löö sind
keegi!”
Li on perega Viimsis elanud kaheksa aastat, tal on kaks
venda ja kaks õde. Nendest ainult kõige väiksem tegeleb karatega. Viimsi meeldib Lile väga. “Olen elanud Meriväljal
ja Lasnamäel, aga Viimsi on
ikkagi parim. Saan rahulikult
taastuda ja puhata, siin on harmooniat,” ütleb Li.

Annika Koppel
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Valla abitelefoni 14455
peamised mured 2015. aastal
Viimsi valla abitelefon on
viimsilastele kasutuses
olnud alates 2004. aastast ning töötab koostöös
vallavalitsuse ja Häirekeskusega. Nagu ka varasematel aastatel, on 2015.
aastal valdav enamus
muredest ja küsimustest
seotud kommunaalvaldkonnaga.

Nii infotelefoni kasutamise maht
kui ka kolm peamist pöördumise põhjust pole võrreldes
2014. aastaga oluliselt muutunud. 2015. aastal olid peamised pöördumiste põhjused
ühistransport, tänavavalgustus
ning heakorra- ja koristustööd.
Kui eelmisel aastal kuulusid
kolme suurema pöördumise hulka ka vee- ja kanalisatsiooni
valdkonna mured, siis viimasel
aastal asendus see tänavavalgustusega.
Abitelefoni teenust saab kasutada 24 tundi ööpäevas ning
sellele numbrile võib helistada nii mure kui ka teavituse
korral. Pöördumise annab abitelefoni töötaja edasi kas valla

küttesüsteemid
0,44%

lukud-uksed
0,44%

matuseteenused
0,44%

transpordialased
probleemid
18,67%

putukate ja
näriliste tõrje rahurikkumine
0,44%
1,33%
keskkonnaprobleemid
1,78%
sotsiaal- ja tervishoiualane abi
1,78%
teede
remont
2,67%
prügivedu
3,11%
teistsugune
probleem
3,56%

heakord ja
koristus
13,33%

elektritööd
4,89%

valla info
4,89%
valve, tuleohutus,
ventilatsioon
5,33%
vesi ja kanalisatsioon
6,22%

tänavavalgustus
12,89%
koerad-kassid-linnud
10,67%

liikluskorraldus
7,11%

Kõned valla abitelefonile 2015. aastal

spetsialistile, otse valla lepingupartnerile või vastab koheselt pöörduja küsimusele, et tagada võimalikult kiire ja kvaliteetne teenus.
Hiljutised tormised ja lumised ilmad on veel kõigil mee-

les. Kahjustused, ohtlik kaev,
katkine valgusti, prügistatud ala
jms mure puhul tasub alati helistada abitelefonile 14455 – kõnesid võetakse vastu 24 tundi
ööpäevas. Lisaks abitelefonile on võimalik kasutada nuti-

seadme rakendust AnnaTeada, teehoiu küsimustes vastab
teemeister 24 tundi ööpäevas
numbril 5301 5855.

Henry Aimre
heakorraspetsialist

Talihoolde kitsaskohad
Uus aasta tõi kaasa tõelise talve – miinuskraadid, lumesajud ja rasked
liiklusolud. Aasta esimesel nädalal sadas maha
korralik kogus lund ning
see põhjustas probleeme
kõigile liiklejatele ja tõi
kaasa tõsise töö teehooldajale.
Lumesadu oli eriti intensiivne
4.–5. jaanuaril, mil 24 tunni
jooksul sadas maha üle 30 cm
kohevat lund. Teehoiu mõistes
oli tegemist erakorraliste ilmastikuoludega, mille jooksul on
seisunditaseme nõuetest lubatud kõrvale kalduda. Kõik hool-

Selline vaade avaneb sahajuhil
aknast – ühel pool on auto ees
ja teisel pool on tänavavalgusti
– teed lükkama ei pääse. Foto
Teede REV-2

demasinad olid sajurohkel perioodil töös ning täiendavalt
hankis hooldaja lisatehnikat.
Vaatamata rohkele tehnikale ei
suudetud selliste erakorraliste
ilmastikuolude tingimustes kehtestatud seisunditaseme nõudeid järgida ning esmalt keskenduti peateede, kogujateede
ja ühistranspordiga kaetud teede hooldele. Teedel lume vaalutamine (teede laiendamine),
kiiruga vahele jäänud tupikteede sahkamine ning muud korrigeerivad tööd jätkusid järgneval päeval. Täname kõiki liiklejaid mõistva suhtumise eest!
Esimene suurem lumesadu
tõi välja tõsise, ka eelmistel

aastatel esinenud probleemi –
teeäärsed takistused. Nimelt on
hooldetehnikal võimatu teed
sahata, kui tee ääres pargivad
sõidukid. Sõidukite vigastamise oht sunnib sahameest kas
teed kitsamalt sahkama või hoopis ümber pöörama. Seepärast
palume kõigil parkida sõidukid hoovi ja mitte jätta autosid
ööseks teele! Samuti on probleemiks teede äärde paigaldatud “ilukivid”, konteinerid jm
esemed. Tee äärt palistavad kivimürakad teevad teelt lume
vaalutamise/tee laiendamise võimatuks.

Suurema osa tehtud tööst moodustavad AS Viimsi Vesi tellimisel ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning teised
rajatised, mis finantseeritud ettevõtte enda ja Viimsi valla vahenditest ning Euroopa Liidu
toetusfondidest (Viimsi Ühtekuuluvusfondi veekorralduse IV
etapp).
Tähtsaim ja suurem töö on
kindlasti uue Muuga reoveepu-

hasti rekonstrueerimine. Reoveepuhasti asub küll Jõelähtme
valla territooriumil Uuskülas
Nuudi tee 48 kinnistul, kuid
sinna hakkavad suubuma kogu
Viimsi valla ja Muuga sadama
reoveed, mis peale nõuetekohast puhastamist juhitakse Muuga lahte. See läks maksma 5,84
miljonit eurot.
Viimsi territooriumilt kogutavad reoveed, mis praegu
suunatakse Gerbera teel asuva
kanalisatsiooni pumpla abil läbi Kõivu tee Tallinnasse ja
sealt läbi Paljassaare poolsaare
Tallinna lahte, hakkavad nüüd
juba voolama uude Muuga reoveepuhastusjaama. Selleks on
valminud uus osaliselt isevool-

ne ja osaliselt kolme reoveepumpla abil pumbatava reovee
survekanalisatsioonitorustik,
mille pikkus on 16,7 kilomeetrit. Viimsi ja Muuga puhasti
vaheliste torustike ja pumplate ehitamiseks kulus kokku ca
2,95 miljonit eurot.
Lisaks eeltoodud suurtele
töödele ehitati veevarustuse kindluse parandamiseks ja kanaliseeritava ala suurendamiseks
kogu valla territooriumil veel
vee- ja kanalisatsioonitorustikke pikkusega 45,1 kilomeetrit,
mis läks maksma 4,74 miljoni
eurot.
Kokku on tööde mahud nii
nende pikkuse (u 62 kilomeetrit) kui ka maksumuse (u 14

Seekordne talv on olnud väga muutlik. Detsembris õitsesid mitmel pool lilled, praeguseks on aga
kohale jõudnud lumi ja külm. On loomulik, et
inimesed vajavad sooja, siiski peab ahju küttes
järgima lihtsaid tuleohutusalaseid nõuandeid.
1. Küta ahju mõistlikult. Ülekütmise vältimiseks tuleb külmade ilmade ajal kütta üks
ahjutäis korraga, seda mitu
korda päevas.
2. Ära pane põlevmaterjale küttekoldele liiga lähedale (küttepuud, vaip). Tulekahju võib tekkida lenduvast sädemest ning isegi soojusülekandest. Sooja ahju kohal on
hea kuivatada näiteks märgi
riideid. Kindlasti tuleb tuleõnnetuse vältimiseks seda tehes jälgida, et mõni kergestisüttiv riietusese kuumale ahjule ei pudene.
3. Ahju peab kütma kuiva ja kvaliteetse halupuuga.
Puidus olev keemia talletub kergesti küttekeha seintele,
seetõttu ei sobi kütmiseks värvitud, immutatud või muul
viisil kemikaalidega töödeldud puitmaterjal ning mitmesugused olmejäätmed.
4. Ära lahku kodust või mine magama enne, kui kütmine on lõppenud.
5. Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles
peale nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaid tükke. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada kergestisüttivas anumas. Kuum tuhk tuleb paigutada metallnõusse ning viia hoonest väljapoole jahtuma.
6. Siiber peab olema kütmise ajal täielikult avatud.
Ning lõpetuseks, ära küta rikkis kütekollet. Vähimagi
kahtluse korral, et kodu kütteseade või korsten pole töökorras, kutsu külla oma ala asjatundja.
Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes ning ettevõtetele
kuuluvates hoonetes peab küttesüsteemi puhastama korstnapühkija kutsetunnistust omav isik vähemalt üks kord aastas.
Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga 5 aasta
jooksul peab seal seadme üle vaatama ja puhastama samuti
kutseline korstnapühkija. Kes ei ole eramajas viimase viie
aasta jooksul lasknud korstnaid puhastada kutselisel korstnapühkijal, soovitab Päästeamet korstnapühkija kontakti saamiseks helistada päästeala infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb
enne töö tellimist kontrollida kutsekoja kodulehel.
Ohutut talve!

Indrek Hirs

Põhja päästekeskus

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Viimsi reoveed hakkavad voolama
Muuga puhastusjaama
Viimsi valla elanikele
eluliselt vajalike vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitamisel on Viimsi
vallas 2015. aasta jooksul
tehtud olulise mahuga
töid.

Küta ahju nii,
et tuba on soe ja
meel rahulik

miljonit eurot) osas suurimad,
mida varem on aasta jooksul
suudetud teha.
2016. aastal viib AS Viimsi
Vesi läbi veel mitmed plaanilised torustike renoveerimistööd
ning lahendada tuleb Laiaküla
tuletõrje veevarustuse probleem.
Aasta alguses hakatakse paigaldama kaugloetavaid veemõõtjaid, esimesed 1400 paigaldatakse peamiselt Viimsi aleviku
ja Pärnamäe küla tarbimiskohtadesse. Lisaks käivad pidevad
uuringud koostöös teadlastega
veekvaliteedi osas, et tagada
oma klientidele jätkuvalt parimat teenust.

Viimsi Teataja

Viimsi Aasta tegu 2015
Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki viimsilasi appi, et valida Viimsi Aasta tegu 2015 väärilist sündmust. Tunnustuse
vääriliseks võib saada ettevõtmine, mis aasta jooksul on
Viimsi vallale või viimsilastele olnud olulise tähtsusega.
Ettepanekud on oodatud kuni 2. veebruarini e-posti aadressil aastategu@viimsivv.ee või paberkandjal aadressil Viimsi
Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harju maakond 74001.
Vallavalituse tänukirjaga avaldatakse tunnustust konkursi
võitnud ja enim mainitud teo kordasaatjaid, innustades neid jätkuvatele ettevõtmistele ning tänades Viimsi elu rikastamise eest!
Lisainfo: Ott Kask, kultuuri- ja spordiameti juhataja (ott.
kask@viimsivv.ee).

Viimsi vallavalitsus

Teavitus!
Viimsi vallavalitsus teavitab Prangli saarel, Lääneotsa külas, Mölgisilla kinnistul olevale väikesadamale nimetuse
määramisest.
Ettepanek on määrata väikesadama nimetuseks Prangli
Lõunasadam.
Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 25.01.2016 e-posti aadressil estella.koiv@viimsivv.ee või
paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.
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Muudatused rahandusministeeriumi
vastutusalas
Olulisemad muudatused
käesoleval aastal on seotud
raamatupidamise, kindlustustegevuse ja tagatisfondi seadusega, tulude
deklareerimisega ning
aktsiisimäära tõstmisega.

Raamatupidamise
seadus

Uuest aastast jõustub uus raamatupidamise seadus, millega
lihtsustatakse mikro- ja väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise ja avaldamise
nõudeid. Mikroettevõtjad peavad edaspidi koostama vaid
kaks põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud kohustuslike ridadega ning kasumiaruande. Väikeettevõtjad
peavad koostama ning äriregistrile esitama bilansi, kasumiaruande ning maksimaalselt 9 lisa.
Lisade täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal
on selliseid kirjeid ja need on
olulised. Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama
ja avalikustama tegevusaruande. Edaspidi ei nõuta mikro- ja
väikeettevõtjatelt rahavoogude
aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. Uusi

nõudeid kohaldatakse aruannetele, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 1. jaanuaril või
hiljem.
Auditi kohustuse piirmäärasid tõstetakse kaks korda ning
ülevaatuse piirmäärasid 1,6 korda. Uusi piirmäärasid kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuaril
või hiljem algava aruandeperioodi kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannete suhtes. Muudatuse tulemusena väheneb kindlust andvate audiitorteenuste arv rahandusministeeriumi hinnangul 1335 töövõtu võrra.

Kindlustustegevuse
seadus

Kehtima hakkab uus kindlustustegevuse seadus, mille aluseks on Euroopa Liidu kindlustusjärelevalve reform. Seadus
sätestab, et kindlustusandjal
peavad olema nõuetekohaseks
tegutsemiseks vajalikud vahendid ja kogemused, ettevõtte juhtimine tuleb korraldada läbipaistvalt ja tõhusalt ning võtmetöötajad peavad vastama kindlatele nõuetele. Seaduses on
kirjas ka uued avalikustamisnõuded, mis parandavad kind-

lustusturu läbipaistvust ning järelevalvemehhanismid, mis aitavad kaitsta klientide huve. Lisaks täpsustakse nõudeid kindlustusvahendajatele.

lise asjana nähakse ette, et alates 2016. aasta 31. maist tuleb
panga pankroti korral hüvitised
välja maksta 7 tööpäeva jooksul
praeguse 20 tööpäeva asemel.

Tagatisfondi seadus

Iseenda piiramine

2016. aasta alguses jõustuvad
tagatisfondi seaduse muudatused, millega nähakse panga võimaliku pankroti korral hoiustajatele ette senisest suurem kaitse. Jätkuvalt tagatakse hoius
koos intressidega kuni 100 000
euro ulatuses iga hoiustaja kohta ühes pangas ja see põhimõte
ei muutu. Uuendusena aga sätestatakse, et kui isik on vahetult enne panga pankrotti võõrandanud kinnisvara, siis tagatakse selle võõrandamisest saadud vahendid täiendavalt eelnimetatud 100 000 eurole veel
70 000 euro ulatuses. Teise olu-

Tulumaksuvaba tulu on nüüd
170 eurot kuus. Foto Fotolia

Uuest aastast saavad enese hasartmängu mängimist piirata ka
klassikalise loterii ostjad ning
spordiennustuses osalejad. Avalduse õnnemängu, spordiennustuse või klassikalise loterii mängimise piirangu panemiseks saab
teha mängukohtades ning maksu- ja tolliameti e-keskkonnas
või büroodes.

Tulude deklareerimine

Muutused tulude deklareerimisel hakkavad kehtima 2017. aasta deklaratsioonil.
Järgmise aasta tulude põhjal makstakse 2017. aastal madalapalgalistele välja täiendav
tagasimakse. Tagasimakset saab
taotleda täisealine inimene, kes
taotluse esitamisele eelnenud
aasta jooksul on töötanud täistööajaga vähemalt kuue kalendrikuu jooksul. Lähtudes rahandusministeeriumi prognoosidest vaesuspiiri kohta ning koalitsioonileppes ja riigieelarve

strateegias kokku lepitud eelarvelistest võimalustest, saavad
2017. aastal makset taotleda isikud, kelle tulu jääb 2016. aastal alla 7782 euro.
Aastal 2016 tõuseb tulumaksuvaba tulu seniselt 154 eurolt
170 euroni kuus ning täiendav
maksuvaba tulu pensioni korral on 2700 eurot aastas (225
eurot kuus).
Laste ülalpidamisega seotud täiendava maksuvaba tulu
määr on 1848 eurot (154 eurot
kuus) teise ja iga järgneva kuni
17 aasta vanuse lapse eest.
Füüsilise isiku tulust tehtav
mahaarvamine on 1200 eurot
kalendriaastas.
Kaob eraldi viieprotsendiline piirmäär kingituste ja annetuste mahaarvamisel füüsilise isiku tulust. Muudatus võrdsustab kingitused ja annetused
koolituskulude ja eluasemelaenu intresside mahaarvamistega, millele kohalduvad ainult
üldised piirmäärad (50% maksustatavast tulust, kuid mitte
rohkem kui 1200 eurot).
Eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist üürimisega
seotud kulude katteks saab
2017. aasta tuludeklaratsioonis

maha arvata 20 protsenti.
Maksuvaba välislähetuse
päevaraha tõuseb seniselt 32 eurolt 50 euroni. Kõrgendatud määras (kuni 50 eurot) võib päevaraha maksuvabalt maksta iga
välislähetuse 15 esimese päeva
eest, kuid mitte rohkem kui 15
päeva eest kalendrikuus.

Aktsiisimäärad

1. jaanuarist tõusis maagaasi
aktsiisimäär 20 protsendi võrra.
1. veebruarist tõuseb alkoholiaktsiis 15 protsenti. Hinnanguliselt tähendab see näiteks
poole liitri õlle kolmeprotsendilist hinnatõusu ja liitrise viinapudeli üheksaprotsendilist hinnatõusu.
1. veebruarist tõuseb bensiinide aktsiisimäär 10 protsenti ning diisli ja kerge kütteõli
aktsiisimäär 14 protsenti. Bensiiniliitri hinda mõjutab see
praeguse maailmaturuhinna juures umbes 5 sendi võrra ja diislikütuse liitri hinda mõjutab see
järgmisel aastal umbes 6,6 senti.
1. juunist tõuseb tubakaaktsiis 8 protsenti. Sigaretipaki
keskmine hind kallineks 2016.
aastal 3,26 euroni.

Rahandusministeerium

Muudatused keskkonnaministeeriumi
vastutusalas
on senisest kasutajasõbralikum.
Riigi Teataja: Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise
ja registreerimise kord.

Olulisemaid muudatused
jäätme-, kalanduse- ning
keskkonnakorralduse valdkonnas, alates 1. jaanuarist 2016. Iga muudatuse
juurest leiab ka viite Riigi
Teatajale.

Kalandus

Jäätmevaldkond

Jäätmejaamad. Alates 1. jaanuarist peavad jäätmejaamad
olema suutelised elanikkonnalt
vastu võtma senisest laiemat olmejäätmete sortimenti. Elanik
peab saama jäätmejaama ära
anda paberi- ja kartongijäätmeid, plastijäätmeid, metallijäätmeid, klaasijäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, puidujäätmeid, tekstiilijäätmeid, suurjäätmeid ning
olmes tekkinud ohtlikke jäätmeid. Samuti peab jäätmejaama lahtiolekuajad tagama elanikkonnale võimaluse sorditud
ja liigiti kogutud jäätmed sobival ajal üle anda vähemalt
kolm korda nädalas, sealhulgas
ühel puhkepäeval, kokku 24
tunni jooksul nädalas.
Riigi Teataja: Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud
jäätmete liigitamise alused.
Pakendiseadus. 1. jaanuarist jõustus pakendiseaduse muudatus, millega vabastatakse need
pakendiettevõtjad, kes lasevad

Kala püüdes järgi kalapüügieeskirja. Foto Fotolia

turule vähem kui viis tonni pakendeid aastas, pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrollist. Samuti jõustus regulatsioon, millega muudeti osade pakendiettevõtjate
pakendiandmete audiitorkontrolli töövõtu meetodit.
Riigi Teataja: Pakendiseadus.
Ohtlikud jäätmed. 1. jaanuarist hakkas kehtima uus regulatsioon, millega ühildatakse
ohtlike jäätmete saatekiri ning
ADR veokiri ning senise kahe
saatekirja asemel piisab ühest.
Lisaks on uuest aastast võimalik ohtlike jäätmete saatekirja vormile kanda ühe asemel
mitu jäätmekoodi. Uutmoodi
saatekirjade esitamiseks on arendatud ka uus infosüsteem, mis

Kalapüügieeskiri. 1. jaanuarist jõustus kalapüügieeskirja
muudatus, millega kehtestati
uued nõuded kalapüügivahendite tähistamisele ja märgistamisele.
Kui seni võis seisevpüüniseid ja nende jadasid tähistada
ükskõik mis värvi tähistega,
siis uuest aastast tuleb kasutada oranže või punaseid lippe,
kusjuures kahe lipuga tähise
alumine lipp võib olla vabalt
valitud värvi. Lipu suurus peab
olema vähemalt 20x30 sentimeetrit, lisaks tuleb lipuvarda
ülemises otsas kasutada pimedal ajal parema nähtavuse tagamiseks helkurribasid. Uute
reeglite kohaselt peab lipu alumise serva kõrgus vee- või jääpinnast olema 1 meetri kõrgusel, välja arvatud kalapüügil
kuni ühe meetri sügavusel jäävabas vees, kui lipu alumise serva kõrgus veepinnast peab olema vähemalt 0,5 m. Samuti
peavad püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendid olema
tähistatud ühe, eelpool toodud
mõõtmetega, punase või oranži lipuga.

Silmupüügivahendite poitähised jadade kaldapoolses otsas peavad olema punased või
oranžid ning minimaalselt 15 cm
läbimõõduga.
Püügivahendid peavad olema märgistatud identselt kalapüügiloale kantud märgistuse
numbriga, mis peab võimaldama kalapüügiloa omanikku veekogul või loa andja juures kindlaks teha. Püügivahendi märgistus peab olema kantud püügivahendi või püügivahendite
jada, välja arvatud silmupüügil, mõlemat otsa tähistavale
lipule või kinnitatud varda külge lipu alumise serva juurde
eraldi märgisena.
Silmupüügil tunnistatakse
kehtetuks seni Narva jões kehtinud erand, mille kohaselt võis
ka püügikeelu ajal hoida vees
ilma põhjakorgita silmutorbikuid, sest 2002. aastast kehtinud erand on suurendanud püüniste ebaseaduslikku kasutamist. 2014. aasta jooksul eemaldas Keskkonnainspektsioon Narva jõest 17 483 ning 2015. aastal 7 378 ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikut.
Ajutiste püügikitsendustena on uuendusena 2016. aastal
Peipsi järvel keelatud kalapüük mõrra ja kastmõrraga 5.
maist 10. juunini. Ning Kadrina, Loobu ja Vahakulmu paisjärvedel võib 2016. aastal püü-

da kala lisaks spinningule ja
lendõngele ka teiste levinumate harrastuspüügivahenditega.
2015. aastal oli neil veekogudel püük lubatud ainult spinningu ja lendõngega, kunstpeibutist kasutades.
Riigi Teataja: Kalapüügieeskiri.

Keskkonnakorraldus

Tööstusheite seadus. 1. jaanuarist kehtib suurtele olemasolevatele põletusseadmetele ehk
50 MW või suurema võimsusega elektrijaamadele ja katlamajadele karmimad saasteainete heite piirväärtused. Kõige
suuremad muudatused puudutavad tahketel kütustel töötavate suurte põletusseadmete heite piirväärtusi ning põlevkiviõli jääkgaaside põletamist. Tahkete osakeste, lämmastikoksiidide ning vääveldioksiidide heite piirväärtused tahkele kütusele karmistuvad vähemalt kaks
korda. Põlevkivi põletusele varem kehtinud minimaalne väävliärastusaste on edaspidi praeguse 65% asemel 95% ehk ainult 5% põlevkivis sisalduvast
väävlist on lubatud viia välisõhku.
Riigi Teataja: Tööstusheite
seadus.
Loodusvarade kasutamine. 1. jaanuarist muutuvad riigile kuuluvate loodusvarade

(maavara ning pinna- ja põhjavesi) kasutusõiguse tasud.
Taastumatute maavarade kaevandamisõiguse tasumäärad kasvavad vahemikus 3–6%, keskmine kasv ehitusmaavarade, turba ja tehnoloogilise kivi tasumääradele on 4%. Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu kasvab 3%.
Tavapärasele pinna- ja põhjaveevõtule kehtestatud tasumääri enamjaolt ei muudeta. Tasumäärad kasvavad 1–2% nendele veevõtu viisidele, millel
on suurem keskkonnamõju, näiteks vee väljapumpamine kaevandamisel, või kui vett võetakse sügavamatest põhjaveekihtidest, kus veevaru taastub
väga aeglaselt ja tuleb vältida
selle ebaotstarbekat kasutamist.
Kehtima hakkavate määrustega on sätestatud tasumäärad ette 10 aastaks, et anda
kaevandajatele ja ehitussektorile pikemaks perioodiks selgus
toimuvate muudatuste osas.
Keskkonna- ja ressursitasude eesmärk on tagada taastumatu ressursi kasutamise õiglane hind ja suunata ettevõtteid
neid säästlikumalt kasutama.
Riigi Teataja: Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad.
Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust
või põhjaveekihist.

Keskkonnaministeerium
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Muudatused sotsiaalministeeriumi
vastutusalas
abivahendite reformi jõustumisega 2016. aastal. Senise maakonnapõhise abivahendite süsteemi asemel käivitub 2016.
aastal riiklik süsteem, mis muudab abivahendite kättesaadavuse lihtsamaks ning kvaliteetsemaks. Lihtsustub ka abivahendi saamisega seonduv asjaajamine. Erihoolekande reorganiseerimine jätkub psüühilise erivajadusega inimestele kvaliteetsemate ning kogukonnalähedaste teenuskohtade loomisega, millega lühenevad ka järjekorrad. Eesmärk on paremate ja personaalsemate teenuste
pakkumine. Euroopa Liidu vahendite toel jätkatakse suurte
hoolekandeasutuste reorganiseerimist.
Palgafondi suurendamine.
Laste asenduskodude ja erihoolekande asutuste töötajate palgafond suureneb 4 protsendi
võrra.

Käesolev aasta toob
mitmeid muudatusi sotsiaalministeeriumi vastutusalas. Lisaks hakkas
kehtima kaks uut seadust
– sotsiaalhoolekande seadus ja lastekaitseseadus.

Sotsiaalvaldkonnas on muudatusi nii lapse-, toimetuleku- ja
vajaduspõhise peretoetuse ning
pensioni maksmises. Lisaks on
muudatused ka puudega inimeste ja rehabilitatsiooniteenuses ning vägivallaohvritest
naiste toetamises.
Tervisevaldkonna muudatused hõlmavad retseptide väljakirjutamist, tervisenõudeid juhtidele, haiguspäevi, tervisekeskuste parendamist, ennetustööd, HIV/AIDSi ravimite soetamist ja ka piiranguid reklaamile.
Töövaldkonna muudatused
on peamiselt seotud töövõimereformi, töötutoetuse määra,
töötasu alammäära ning lapsepuhkuse tasudega.

Tervisevaldkond

Sotsiaalvaldkond

Sotsiaalhoolekande seadus.
Olulisim muudatus on miinimumnõuete kehtestamine kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste kvaliteedile. See aitab
kaasa abivajavate isikute teadlikkuse suurendamisele abisaamise võimalustest ja eesmärkidest. Samuti võimaldab selgem regulatsioon saada riigil
senisest paremat ülevaadet sellest, millistes omavalitsustes
vajab teenuste kvaliteet ja kättesaadavus parandamist ning
mille kohta saadud andmed võimaldavad vajadusel plaanida
riigi tasemel muutusi olukorra
parandamiseks. 1. jaanuarist hakkas kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus.
Igakuine lapsetoetus. Toetus esimesele ja teisele lapsele
tõusis 1. jaanuarist 50 euroni.
Riiklike peretoetuste seaduse
muudatus määrab lapsetoetuse
tõusu järgnevaks neljaks aastaks.
Toimetulekutoetus. Puuduses olevate perede toetamiseks
tõuseb toimetulekupiir 2016.
aastal 130 euroni üksi elavale
isikule ja perekonna esimesele
liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni.
2015. aastal olid toimetulekupiirid vastavalt 90 ja 72 eurot.
Vajaduspõhine peretoetus.
2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 euroni, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale
alla 14-aastasele pereliikmele
107,4 euroni. 2015. aastal olid
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiirid vastavalt 329,
164,5 ja 98,7 eurot.
Pensionitõus. Prognooside

Kehtima hakkavad uus sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseseadus.
Foto Fotolia

kohaselt tõusevad pensionid järgmise aasta aprillist 5,7 protsenti. Keskmine vanaduspension
tõuseb 44-aastase staažiga inimesel 375 eurolt 396 euroni.
Keskmine pension jääb tulumaksuvabaks, kuna tõuseb ka
pensionide täiendav maksuvaba tulu.
Rehabilitatsiooniteenus.
Tänu täiendavatele eelarvelistele vahenditele on võimalik lühendada oluliselt rehabilitatsiooniteenuste ootejärjekorda,
kus on täna järjekorras ligi
9000 inimest. Eesmärk on tagada see, et sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele saadakse
ühe aasta jooksul. Sotsiaalse
rehabilitatsiooniteenuse eelarve on 2016. aastal 8,85 miljonit eurot, kasv 1,4 miljonit
eurot.
Uus
lastekaitseseadus.
2016. aastal rakendub uus riiklik lastekaitsekorraldus, mis on
suunatud laste ja noorte sotsiaalsete ja terviseriskide ennetamisele ning vähendamisele.
Sealhulgas hakatakse peredele
pakkuma uusi tugiteenuseid,
areneb perelepitusteenus, jätkuvad vanemahariduse programm (vanemlusprogramm) ja
lastekaitsetöötajate täiendkoolitused. Lastekaitseseaduse rakendamise eelarve on 2016. aastal 1,4 miljonit eurot. 2015. aastal oli eelarve 294 420 eurot,
muutus on ligi 1,1 miljonit eurot. Uue lastekaitseseaduse rakendamisel suudetakse paremini ennetada nii laste kehalist
kui ka vaimset väärkohtlemist
ja õigeaegsemalt sekkuda. Lapse väärtustamisel on oluliseks

sammuks uue lastekaitseseadusega keelustada lapse igasugune väärkohtlemine, sealhulgas
ka kehaline karistamine. Samuti sätestab uus seadus igaühe kohustuse anda asjaomastele asutustele abivajavast lapsest teada.
Vägivallaohvritest naiste
toetamine. Jätkub vägivallaohvritest naistele ja nende lastele nõustamisteenuste ja turvalise majutuse pakkumine. Vägivallaohvritest naised ja nende lapsed saavad kaitset, mõistmist, tuge ja asjatundlikku nõustamist (sealhulgas psühholoogilist ja juriidilist), et vägivallast pääseda. Samuti jätkub tugitelefoni 1492 teel abi pakkumine. Ööpäevaringse üleriigilise tasuta tugitelefoni eesmärk
on pakkuda esmast abi ja nõustamist vägivallaohvritest naistele, nende lähedastele ja ohvritega kokku puutuvatele spetsialistidele. Telefonil vastavad
koolitatud nõustajad. Vägivallaohvritele on väga oluline teada, et nad ei ole oma olukorras
üksi. Nad vajavad teavet, kuidas kaitsta ennast ja oma lapsi. Seda tüüpi esmast kriitilise
tähtsusega nõustamist ööpäevaringne tasuta telefoniliin ka
pakub.
Teenused puudega inimestele. Puudega inimestele mõeldud abivahendite kättesaadavus
paraneb ning psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande ootejärjekorrad lühenevad. Puudega inimestele igapäevaeluks ja tööks vajalike abivahenditega seonduvad iga-aastased probleemid lõpetatakse

Retseptide väljakirjutamine.
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste
muutmise seaduse muudatuste
vastuvõtmine suurendab pereõdede rolli retseptide väljakirjutamisel ning riskirühmade ja
krooniliste haigete regulaarsel
jälgimisel ja nende ravi korraldamisel. Pereõe rolli laiendamine võimaldab vähendada
perearstide töökoormust ning
parandab esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavust, paraneb üldarstiabi osutamisel pereõe iseseisva vastuvõtu kvaliteet, terviklikumaks muutub
krooniliste haigete jälgimine
ja tervisealane nõustamine.
Tervisenõuded juhtidele.
1. jaanuaril jõustus mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse
taotleja uuendatud tervisenõuded, kuhu lisanduvad uneapnoed reguleerivad muudatused.
Uued nõuded juhtidele tähendavad, et keskmise raskusega
või raske uneapnoe puhul on
vajalik eriarsti otsus, et haigus
on kontrolli all. Samuti tuleks
seisundit kontrollida iga 3 aasta tagant või 1 kord aastas, kui
tegemist on kutselise juhiga.
On oluline arvestada, et tulenevalt uutest nõuetest võib uneapnoe või selle kahtlustuse korral tervisetõendi taotlemise periood pikeneda.
Haiguspäevad. 1. jaanurist muutus kehtetuks piirang
ravikindlustuse seaduses, millega oli sätestatud, et kindlustatud isikul on õigus saada
haigushüvitist kokku mitte rohkem kui 250 kalendripäeva kalendriaastas.
Tervisekeskuste parendamine. Kaheksa järgneva aasta
jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti 113,6 miljoni
euro eest vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust, aastaks
2018 peab neist olema valmis
saanud juba 15. Tervisekeskus-

te loomine tugevdab perearstiabi ja parandab arstiabi kättesaadavust.
Ennetustöö. Kasvavad haiguste ennetamiseks ja sõltuvuste vähendamiseks tehtavad kulud. Täiendav raha (lisaks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditele) suunatakse haiguste ja sõltuvuste vältimise eesmärgil tehtavale ennetustegevusele, näiteks terviseedendusele töökohtades, samuti tubakast loobumise nõustamisele ja pakutakse senisest suuremas mahus
nõustamisteenuseid ning ka
asendusravi muude sõltuvusprobleemidega isikutele. Ennetustegevusteks on kavandatud
kokku 9,3 miljonit eurot, kasv
kokku on 2,9 miljonit eurot.
Tehakse riskiva seksuaalkäitumise ja HIVi ennetuse alast
tööd erinevates sihtrühmades,
jagades informatsiooni, kujundades hoiakuid ja oskusi, korraldades koolitusi ning tagades
testimise ja kaitsevahendite kättesaadavuse.
HIV/AIDSi ravimite soetamine. Tagatakse valmisolek
HIV/AIDSi ravimite soetamiseks senisest suuremas mahus,
mis võimaldab paremini tagada vajalike ravimite kättesaadavust. Kui 2015. ja varasematel aastatel olid ravimikulud
eelarvest kindlaks määratud ega
võinud planeeritud kulu ületada, siis alates 2016. aastast on
kulud arvestuslikud, mis tähendab, et kui ravimeid on vajalik
kasutada ja hankida rohkem
kui eelnevalt planeeritud, on
seda võimalik paindlikult teha.
Piirangud reklaamile. Kehtestatakse rangemad piirangud
tubakatoodete koostisele ja märgistuse nõuetele ning alkoholireklaamile. Riigikogule esitatud tubakaseaduse muutmise
eelnõu ühe peamise muudatusena karmistuvad alates 2016.
aasta 20. maist vastavalt Euroopa Liidu õigusele tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded, millega seoses muutuvad kohustuslikuks
pilthoiatused sigarettide ja suitsetamistubaka, sealhulgas vesipiibutubaka pakenditel. Eelnõuga keelatakse tubakatoodetes lisandina ka vitamiinide, kofeiini või tauriini ja muude stimulaatorite kasutamise ning tubakasuitsule värvuse või hõlbustavad nikotiini omastamist
andvate ainete kasutamise 2016.
aasta 20. maist. Samuti ei tohi
tubakatoodete filtrid, paberid,
pakendid ja kapslid sellest ajast
alates sisaldada maitse- ja lõhnaaineid, tubakat ega nikotiini.
Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi edaspidi olla tubakast eristuvat maitset ega lõhna (erandina on antud üleminekuaeg
mentooliga maitsestatud tubakale – kuni 20. mai 2020). Välja on töötatud alkoholiseaduse
eelnõu, millega asutakse ellu

viima alkoholipoliitika rohelises raamatus toodud põhimõtteid. Eelnõu algatamise peamine eesmärk on rahva tervise kaitse, alkoholist tingitud
sotsiaalsete ja tervisekahjude
vähendamine ning alkoholitarbimise ja sellest tulenevate kahjude vähendamine alaealiste hulgas.
Palgafond. Riigieelarvest
finantseeritavates tervishoiuasutustes tuleb vastavalt 19. detsembril 2014. aastal sõlmitud
tervishoiutöötajate kollektiivlepingule tagada tervishoiutöötajatele palgatõus 10–11% võrra.

Töövaldkond

Töövõimereform. Töövõimereformi rakendumine jaanuarist toob kaasa vähenenud töövõimega inimestele ja nende
potentsiaalsetele tööandjatele mahuka teenuste valiku pakkumise. Teenuseid osutavad Eesti
Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet. Juulist rakendub uus
inimese tegevusvõimekust ja
-piiranguid arvestav töövõime
hindamise kord, mis on aluseks pakutavate teenuste vajaduse hindamisel ja töövõimetoetuse maksmisel.
Töötutoetuse määr. Kui
2015. aastal oli töötutoetuse määr
4,01 eurot, siis 2016. aastal on
see 4,41 eurot päevas. Töötutoetus, mis oli 2015. aastal keskmiselt 124,25 eurot kuus, tõuseb uuel aastal 136,71 euroni.
Töötasu alammäär. Kui
2015. aastal oli töötasu tunnitasu alammääraks 2,34 eurot ja
kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot, siis 2016. aasta 1. jaanuarist on tunnitasu alammääraks
2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.
Lapsepuhkuse puhkusetasu. Emal või isal on õigus igal
kalendriaastal saada 3 kuni 6
päeva lapsepuhkust. Kui 2015.
aastal oli lapsepuhkuse päevatasu suurus 18,57 eurot, siis
alates 2016. aasta 1. jaanuarist
on lapsepuhkuse päevatasu suurus 20,24 eurot.

E-teenuste arengu
ja innovatsiooni valdkond

2016. aastal valmib ja 2017.
aastal käivitub Sotsiaalkindlustusameti uuendatud töökorraldust toetav avalike teenuste
kaasaegseid standardeid kasutav infosüsteem, sealhulgas pakutakse uue kvaliteedi ja kasutuskogemusega e-teenuseid.
Riigieelarves on investeeringuteks kavandatud 1,4 miljonit
eurot, lisaks sotsiaalministeeriumile on ka majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi eelarvesse kavandatud
selleks 1,9 miljonit eurot, kokku seega 3,3 miljonit eurot.

Sotsiaalministeerium
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Harjumaal tunnustati
noorsootöötajaid

Viimsi noorte
toetamine ja
tunnustamine
21. detsembril kogunes esmakordselt komisjon,
kes vaatas üle vallavalitsusele laekunud ettepanekud ja taotlused Viimsi noorte tunnustamiseks
ja toetamiseks.
Viimsi Vallavolikogu kinnitas 27.10.2015 määrusega nr 18
“Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja korra”. 2016. aasta eelarves on noorte toetamiseks
ja tunnustamiseks ette nähtud 20 000 eurot.
Esimesed taotlused laekusid juba 2015. aasta lõpus
ning toetuse eraldamise komisjon kogunes detsembris.
Komisjoni kuuluvad kaks noorsoo- ja haridusameti esindajat, Viimsi Kooli õpilasesinduse esindaja, Viimsi Noortevolikogu esindaja ja Viimsi noortekeskuste esindaja.
Esimesed kaheksa taotlust vaadati läbi ning pärast tuliseid
arutelusid ja hääletamist otsustati eraldada toetused viiele
Viimsi noorele, kes on eriliselt silma paistnud, noortele
eeskujuks või saavutanud märkimisväärseid tulemusi.
Viimsi Vallavalitsus kinnitas komisjoni protokolli ja
otsustati (Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr 2133, 22.12.2015)
eraldada toetused järgmiselt:
Mai Riin Salumaa, 300 eurot / Väga silmapaistvate saavutustega noor sportlane, ujuja, saavutanud Eesti meistrivõistlustel noorte- ja juunioriklassis 22 kulda, 15 hõbedat,
18 pronksi. Täiskasvanute hulgas 1 kuld, 3 hõbedat, 6
pronksi. Püstitanud 3 naiste ja juunioride rekordit lühirajas. EMV avaveeujumises naiste arvestuses 2. koht.
Adhele Tuulas, 350 eurot / Noortevolikogu alustamine, juhtimine, korraldamine, dokumentide väljatöötamine, VIID korraldamine, materjalide ja tegevuste üleandmine uuele koosseisule jne.
Karl Koost, 300 eurot / Noortevolikogu tutvustamine,
esindamine, vallavalitsusega koostöö korraldamine.
Kätlin Kruuse, 150 eurot / Viimsi ja Tallinna noortevolikogu koostöö korraldamine, Harjumaa osaluskohviku
juhtimine 2104. aastal.
Liisa Kams, 100 eurot / Viimsi Kooli edukas lõpetamine, luulekogu väljaandmine, terviseedendamise projektide läbiviimine.
Palju õnne kõikidele tublidele toetuse saajatele ja suur
tänu ka neile, kes taotlused esitasid!
Kutsume üles märkama noori ja esitama taotlusi Viimsi noorte tunnustamiseks. Taotlusi võib esitada jooksvalt
ning tuletame meelde, et taotlused peavad olema põhjendatud. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust
noorsoo- ja haridusametiga e-posti aadressil haridus@
viimsivv.ee.

Kadi Bruus

Noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Viimsist esitati Harjumaa
noorsootöötajate tunnustamisele kaheksa kandidaati – nii palju pole neid
kunagi varem olnud.

2015. aastal toimus noorsootöö
valdkonna esindajate tunnustamine teisiti. Oma taotlused
vabariiklikule Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) juures tegutsevale komisjonile said esitada kõik soovijad. Varasematel aastatel esitati taotlused alguses maavalitsustele ja seal valiti välja need, keda esitati vabariiklikule tunnustamiskomisjonile. Sel aastal oli võimalik
Harjumaa noorsootegevuse tunnustamiseks taotlused esitada
viies kategoorias ning neist
neljas olid esindatud ka Viimsi
noorsootöötajad ja õpetajad. Igas
kategoorias valiti üks nominent,
kes sai eraldi tunnustuse ja lisaks tunnustati kõiki osalejaid.
Harju maavanem Ülle Rajasalu kutsus 18. detsembril Gloria restorani tublid Harjumaa
noorsootöötajad ja noorte toetajad. Ürituse korraldas maavalitsuse noorsootöötaja Anne
Martin. Maavanema vastuvõtt
oli eriline selle poolest, et sinna kutsuti nii need inimesed/
asutused, keda tunnustati, kui
ka need, kes olid nad esitanud,
taotlused kirjutanud ja põhjendanud. See oli suurepärane tunnustusüritus Harjumaa noortele ja noortega töötajatele.
Silmapaistvamaks noorsootöötajaks noortekeskuses valiti
Loksa Noortekeskuse juhataja
Margit Amer. Selles kategoorias Viimsist kandidaate ei esitatud, kuna eelmisel aastal said
Viimsi Noortekeskuse töötaja
Annika Orgus ja Erik Kuldkepp Aasta tegu tunnustuse.

Kool ja huvikool

Viimsi Noortevolikogu uus
koosseis

Detsembris kinnitati Viimsi Noortevolikogu uus koosseis, kuhu kuuluvad: Cassandra Luik, Christin Liis Krass, Eingard Tops,
Grettel Vildmaus, Henry Härm, Kristin Nugis, Kristiina Laura Järve, Liisa Tolli, Marcus
Ehasoo, Mark M. Kaalma, Martin Luts, Rea
Rikko, Sten Jan Sarv, Teet Simson, Triinu Roosna. Noortevolikogu esimees on Kristiina Laura Järve, aseesimees Henry Härm.

Noortevolikogu

Silmapaistvamaks noorsootöötajaks koolis osutus Saku Gümnaasiumi huvijuht Anton Noor.
Viimsi Koolist esitati tunnustuse saamiseks noorsootöö korraldaja Lemme Randma, kes
aastatel 2005–2015 juhtis Viimsi Kooli tugikeskust ja koordineerib õpilasesinduse tööd. Ta
korraldab koolitusi ja toetab
noori ürituste organiseerimisel,
on osalenud noortejuhina Erasmus+ kaudu finantseeritud noorsoovahetusprojektides, korraldanud gümnaasiumi ettevalmistuslaagreid 10. klasside noortele ja osalenud noortevolikogu
töö arenduses. Lisaks aktiivsete noorte projektide ja koostöö
toetamisele on ta panustanud
10 aastat töösse hariduslike erivajadustega noorte ja peredega.
Lisaks osalemisele valla erinevates noorsootööga seotud projektides on Lemme ka õpilasesinduste mentoriks, olles õpilaste silmis hinnatud õpetaja.
Silmapaistvaks noorsootöötajaks huvikoolis valiti MTÜ
Avasta Anded liige Anu Lõh-

Viimsi rahvas Harjumaa noorsootöötajate tunnustamisel. Ees vasakult: Karmen Paul (Viimsi Kooli
direktor), Adhele Tuulas (Viimsi Noortevolikogu esimees 2014–2015), Annika Orgus (Viimsi Noortekeskuste direktor), Kadi Bruus (Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridustöö koordinaator), Janek
Murakas (Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti juhataja), Anne Martin (Harju Maavalitsuse
noorsootöö spetsialist), Ülle Rajasalu (Harju maavanem), Lemme Randma (Viimsi Kooli õpetaja),
Anne Soop-Tohver (Viimsi Kunstikooli õpetaja), Urvi Haasma (Viimsi Muusikakooli direktor), Jelena
Ossipova (Viimsi Muusikakooli õpetaja). Taga vasakult: Mart Felding (Eesti Skautide Ühingu esindaja
tunnustuskomisjonis), Alar Mik (Viimsi vallavalitsuse kommunaalameti juhataja). Foto Heikko Kukk

mus ja huvikooli õpetaja Meero Muusik. Selles kategoorias
esitati kolm Viimsi huvikooli
õpetajat: Martin Reim, Anne
Soop-Tohver ja Jelena Ossipova.
Martin Reim on omanimelise jalgpallikooli juht ja treener, kool tegutseb Viimsis alates 2007. aastast ning hetkel treenib seal üle 300 Viimsi noore, nii tüdrukud kui ka poisid.
Martin Reim on andnud suure
panuse klubi loomisel Viimsisse ja noorte spordi juurde
toomisel.

“

Viimsi noorsootöö areneb ja
meie noortega
tegelevad väga
tublid inimesed!
Viimsi Kunstikooli õpetaja
Anne Soop-Tohver on lisaks
suurepärasele õpetajatööle osalenud Erasmus+ noorsoovahetuses grupijuhina, korraldanud
Hispaania vabatahtlike noorte
tööd ning juhendanud Saksamaa praktikante. Ta on osalenud Kunstikoolide Esinduskogus ja Harjumaa kunstiolümpiaadi hindamiskomisjonis, korraldanud näitusi, osalenud projektides “Kunst linnaruumi”,
Anu Raua näituse “Käpikud”
korraldamises ning kujundanud
koostöös õpilastega Keila laululava.
Viimsi Muusikakooli kitarriõpetaja Jelena Ossipova on
töötanud muusikakoolis alates
2003. aastast. Jelena Ossipova
julgustab oma õpilasi osa võtma õpilasi arendavatest konkurssidest ja innustab neid tegelema omaloominguga. Õpetaja käe all tegutseb koolis kaks
kitarriansamblit. Jelena Ossi-

pova mängib ka ise aktiivse
interpreedina sageli erinevates
kontsertprogrammides.

Viimsi õpilasmalev ja
noortevolikogu

Aasta tegu Harjumaa noorsootöös 2015. aastal oli Tallinna
spordi- ja noorsooameti korraldatud välitreeningute sari “Popup-treeningud”. Viimsist oli selles kategoorias esitatud kaks nominenti: Viimsi Õpilasmalev ja
Viimsi Noortevolikogu.
Viimsi Õpilasmalevat korraldavad Viimsi vallavalitsuse
noorsoo- ja haridusamet ning
kommunaalamet koostöös Viimsi noortekeskustega ning maleval on juba 15-aastane ajalugu.
2015. aastal osales õpilasmaleva töös 92 noort. Tegutseti ühtse meeskonnana ja lisaks tööle
korraldati noortele ka vaba aja
üritusi.
Viimsi Noortevolikogu, mille eelmine kooseis tegutses
2013.–2015. aastatel ning korraldas suurepärase ürituse VIID,
algatas erinevaid projekte (näiteks ööbussiliini küsitlus, street
workouti platsi loomine jne).
Aktiivsed noored rääkisid kaasa valla tegevustes, osalesid
ümarlaudades ja töögruppides
ning esitasid ettepanekuid vallavalitsusele.
Noorsootöö toetaja Harjumaal tiitli sai Saue Linnavalitsus.
Ka selles kategoorias oli
kaks Viimsi nominenti. Noortevolikogu esitas Viimsi Vallavalitsuse ja Viimsi Vallavolikogu ning see märgiti ära kui
noorsootöö toetaja. Viimsis on
loodud tingimused ja võimalused noortele aktiivselt osaleda, kaasa rääkida ja aktiivselt
vaba aega sisustada. Noored
on kaasatud komisjonidesse
ja töögruppidesse. Regulaar-

selt toimuvad kokkusaamised
noorte ja vallavalitsuse vahel.
Kinnitatud on noorte toetamise
ja tunnustamise kord.
Viimsi Muusikakool sai tunnustuse panuse eest noorte kultuuri- ja väärtuskasvatuses. Huvikoolina on nad andnud kogukonna noortele väga olulise
võimaluse osaleda nii individuaalses muusikaõppes, erinevates ansamblites kui ka orkestrites erinevates projektides.
Koos on olnud erinevatel esinemistel nii noored omavahel
kui ka õpetajatega koos (erinevate põlvkondadena) üksteist
toetades ja innustades. Viimsi
Muusikakool on loonud orkestri ning lisaks tavapärasele
tegevusele on orkester osalenud koostööprojektides Viimsi
Kooliga muusikalide etendamisel. Muusikalides osalemine
on nõudnud õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, kogu kooli lisatööd ja pingutusi ning
ühiselt panustades on saadud
suurepärased tulemused. Muusikakooli orkestrisse panustas
kokku kuni 70 muusikakooliga seotud inimest. Sel aastal
valmistas orkester ette seaded
ja osales 16 korda toimunud
“Heliseva muusika” etendustel. Tänu noorte orkestrile oli
etendus väga eriline.
Palju õnne kõikidele, kes
Viimsi valda esindasid! Suurepärane töö! Kunagi varem ei
ole Viimsi vallast nii palju nominente esitatud, see näitab, et
Viimsi noorsootöö areneb ja
meie noortega tegelevad väga
tublid inimesed!
Täname kõiki tublisid noorsootööga tegelejaid ning soovime head koostööd!

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridustöö
koordinaator
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Aidake Eksperiment Kanadasse
Viimsi Kooli näiteringi
Eksperiment liikmed kutsuvad kõiki üles toetama
nende sõitu ülemaailmsele lasteteatrite festivalile
Kanadas.
Oleme Viimsi Kooli näiteringi
eksperiment liikmed – Alex,
Emily, Heleriin, Linda, Joosep,
Pia Kai, Hans Joosep, Elisabeth, Eliisabel, Iris, Krevon, Johann, Elis, Getriin, Triinu ja
Ott. Me palume toetust näiteringi Eksperiment festivalisõituks Kanadasse ülemaailmsele
lasteteatrite festivalile World
Festival of Children`s Theatre
2016, mida peetakse seekord
juuni alguses Kanadas Stratfordis.
Nimetatud festivali peetakse igal teisel aastal ja seda juba
aastast 1990. Välja valitud on
trupid kuuelt kontinendilt: Aafrika – Uganda ja Zimbabwe;
Aasia – Bangladesh, Hiina, Indoneesia, Palestiina; Austraalia/Okeaania – Austraalia; Euroopa – Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Eesti, Venemaa, Sloveenia;
Põhja- ja Kesk-Ameerika – Kanada, El Salvador ja USA;
Lõuna-Ameerika – Kolumbia,
Paraguai, Kuuba.

Eksperimendi etendus “Maailma avastamine”. Foto erakogu

Festivalile

Näitering Eksperiment osales
ülemaailmsel konkursil lavastusega “Maailma avastamine”/
“Exploring the World”, mis valiti välja ligi 60 konkurendi
seast – kokku esineb festivalil
19 truppi. Näitetrupist Eksperiment on festivalile sõitmas
16 õpilast ja 2 täiskasvanut.
Festivalil osalemine on oluline
nii näitetrupile kui ka koolile
ja vallale, Eestile ja laias laastus ka Põhja-Euroopale. Kanadasse sõit on üpris kulukas.
Panustame ise samuti raha kogumisse: teeme üritustel koh-

vikuid, osaleme kirbuturgudel,
et müüa riideid taaskasutuseks, ja püüame leida võimalusi esinemisteks, töötubadeks,
et oma oskusi teistele õpetada.
Siiski jääb neist tegevustest
väheks. Palume toetusraha ka
vallalt ning Eesti Kultuurkapitalilt, kuid summa, mis veel
puudu jääb, on ikkagi suur.

Toeta!

Projekti kogumaksumus 18
inimese kohta on 23 076 eurot,
millest lennupiletid on 20 131,
majutus 930, kindlustus 1505
ja ühistranspordikulud 510 eu-

Millisena näed sina Viimsit?
rot. Hetkel oleme oma panusena alates kevadest kokku kogunud 1578 eurot, millele on
plaanis ise veel vähemalt 3000
lisaks teenida. Siiski jääb päris
palju veel puudu.
Meie minekut Kanadasse
on oodatud toetama nii eraisikud kui ka ettevõtted. Tänutäheks saame näitetrupi kodulehel
(http://eksperiment.ee/toeta)
mainida toetajate nimed, pakkuda firma logo kasutamist või
nime mainimist voldikutel, (särkidel), toetada kohvikute korraldamisel väljapanekutes ja kutsetega Viimsi Kooli üritustele.
Loomulikult oleme alati valmis
tulema ja esinema teie sündmustel, kui teile meie pakutav
kava sobib.
Toeta meid, kui oled eraisik:
Viimsi Vallavalitsus, EE182200
221010936477. Toeta meid, kui
oled ettevõtja: SA Viimsi Keskkooli Fond, EE932200221043
176181. Selgitusse palume märkida: Toetus näiteringile Eksperiment (Kanada). Vastame
meeleldi ka kõigile küsimustele! Meie juhendajaga, saab
võtta kontakti e-posti aadressil
kylli.taht@viimsi.edu.ee.

Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki valla lapsi ja noori joonistus- ja esseevõistlusel kaasa rääkima, millisena näevad
meie lapsed Viimsit nii täna kui ka tulevikus. Noored ongi
meie valla tulevik!
Kui oled vanuses 12–18 aastat,…
…esita võistlusele vabas vormis kirjutis (kirjand, jutustus,
essee jne) teemal, miks Sinu arvates on Viimsis hea elada ja
millisena näed oma koduvalda tulevikus. Kirjutise pikkus on
kuni kolm A4 lehekülge. Lisa tööle kindlasti ka oma nimi, vanus, klass ja kool, kus õpid.
Kui oled noorem kui 12 aastat,…
…saada oma mõtted, mida Sina koos sõprade, lasteaiarühma, klassikaaslaste või perega Viimsis märkad, miks Sinu pere
või kaaslaste arvates on Viimsis hea elada ja milline võiks olla
Viimsi tulevik, kas joonistuse, kleepimistöö või muude loovate
vahenditega tehtud pildina. Pildi võid kokku panna nii üksi kui
ka pere või kaaslastega koos.
Töid ootame hiljemalt 2. veebruaril 2016:
- e-posti aadressil press@viimsivv.ee;
- posti teel (aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa);
- Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) infolauda, kuhu selle võib tuua.
Lisa tööle kindlasti ka pildi allkiri, autori(te) nimi/nimed ja
vanus(ed).
Töödes ei hinda me niivõrd kunstilist teostust kui loovust
ehk mõtet/sisu ja kaasahaaravust. Kaasahaaravamad kirjatööd ja pildid avaldame järgmise aasta jooksul Viimsi Teatajas,
valla veebilehtedel jm ning parimatele kaasalööjatele loomulikult ka auhinnad! Lisainfo www.viimsivald.ee.
Seega, kõigile noortele head sulejooksu ja loovat mõttelendu!

Eksperiment

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka
noored isad.
Stipendiumifondi suurus 2016. aastal on 50 000 eurot ja
taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.
Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks, lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).
Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased
eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad
noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed,
õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on
emaks või isaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi
taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või
jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis,
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Lisainfo: www.heategevusfond.ee/oppestipendium.

Täname ja tunnustame
2015. aasta viimasel koolipäeval kuulutasime välja aasta õpetajad, klassijuhatajad, aasta kolleegi
ja silmapaistva teo.
Sel aastal esmakordselt palusime lisaks personalile ka õpilastel ja lapsevanematel oma
arvamust avaldada.

Aasta õpetaja 2015

Kokku esitati aasta õpetaja nominendiks 80 õpetajat. III kooliastmes kogusid võrdselt hääli
3 õpetajat.

I kooliaste – Tea Reinberk.
II kooliaste – Jaanika Sarv.
III kooliaste – Kairy Nahkur, Ingrid Rõigas, Peeter Sipelgas.
Gümnaasium – Valentina
Reinhold.

Aasta kolleeg 2015

Aasta klassijuhataja
2015

Aasta tegude nimekiri oli väga
pikk. Kevadel, mai lõpus, kui
jagasime 2014/2015 õppeaasta
tublimatele Aasta tegijate tiitleid, siis sai autasustatud aasta
teo tiitliga kolm tähelepanuväärset projekti: “Helisev muusika”, TreasureBooks projekt

Kokku esitati 48 nominenti.
I kooliaste – Küllike Tilk.
II kooliaste – Jana Tiits.
III kooliaste – Liis Remmel
Gümnaasium – Kätlin Puhmaste.

Aasta kolleegi said valida ainult kooli töötajad. Kokku esitati 28 nominenti.
Aasta kolleeg on Merike
Hindreus.

Aasta tegu 2015

ja Külli Tähe näiteringi Eksperiment saavutused. Nende kõrvale on lisandunud veel ülekaaluka häältesaagi saanud aasta tegu: Viimsi valla staadion.
Juhtkonna eripreemiaga tunnustasime omanäolisteks ja
uuenduslikeks arenenud tegemisi ja sündmusi. Aitäh meie
igapäevaelu elavdamise ja positivsete emotsioonide tekitamise eest kooliraamatukogu
meeskonnale: Aime Miil ja Anne
Pürg.

Viimsi Kool

Viimsi vallavalitsus ja Viimsi Teataja

SEB Heategevusfond ootab!

MTÜ SEB Heategevusfond
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ATH tugirühma uus hooaeg

Viimsi aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lastevanemate
ja spetsialistide tugirühm alustas 7. jaanuaril 2016. aasta
kohtumistega.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanematele ja õpetajatele mõeldud tugirühm annab võimaluse turvalises keskkonnas oma muresid ja rõõme jagada, saada kasulikke nõuandeid ja emotsionaalset tuge nii rühmajuhtidelt kui ka teistelt tugirühma
liikmetelt. Tugirühm kohtub kord kuus, iga kuu esimesel neljapäeval kell 18–19.30 Viimsi vallavalitsuse peretoas (Nelgi tee
1, apteegipoolses tiivas).
2016. aasta I poolaasta toimumise ajad: 4.02, 3.03, 7.04, 5.05.
Tähelepanu! ATH tugirühma teenus on TASUTA ja mõeldud
Viimsi valla elanikele või Viimsi valla haridusasutustes käivate laste vanematele ja lastega tegelevatele spetsialistidele.
Tugirühma juhib Kristi Kirbits (kristi@viimsilasteaiad.ee).
Tugirühma tööd koordineerib Viimsi vallavalitsus koostöös SA
Eesti Lastefondiga.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

E-Maxima laienes

Alates detsembri keskpaigast on võimalik tellida e-Maxima teenuseid ka Kelvingi, Leppneeme, Lubja, Pringi, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme küladesse.
Mugav ostuvõimalus laienes kõigile Viimsi poolsaare elanikele. “Pärast e-supermarketi käivitamist on paljude Tallinna lähipiirkondade elanikud avaldanud huvi selle järele, et
ka neil oleks võimalik mugavalt koju toidu- ja esmatarbekaupu soetada,” sõnas e-Maxima projektijuht Mihhail Solovjov.
“Esimeste kuude jooksul laiendasime teenuseid 15 asumile
pealinna lähistel. Detsembri keskpaigast pakume e-Maxima
kasutamise võimalust ka Kelvingi, Leppneeme, Lubja, Pringi,
Püünsi, Randvere, Rohuneeme ja Tammneeme külade elanikele Viimsi vallas.”
E-Maximas pakutakse ostjale kõiki Maxima supermarketitest tuttavaid toidu- ja esmatarbekaupu. E-supermarketi kodulehel www.e-maxima.ee saab tellimusi esitada seitsmel
päeval nädalas ööpäevaringselt. Tellimused toimetatakse
spetsiaalselt toidukaupade veoks kohandatud Omniva sõidukitega kohale seitsmel päeval nädalas kell 8–22.
E-supermarketi esimese tellimuse kohaletoimetamine on tasuta. Alates teisest tellimusest ostusummaga alla 39,98 euro on
kohaletoimetamise tasu 3,99 eurot. Alates 39,99 euro suurusest
tellimusest on kohaletoimetamine tasuta. Kaupade eest tasumine toimub tellimuse vormistamisel internetipanga kaudu.
E-Maxima tellimusi võetakse vastu Tallinna linnast ja ümbruskonna asulatest – Haabneeme, Laiaküla, Metsakasti, Miiduranna, Pärnamäe, Viimsi, Äigrumäe, Kelvingi, Leppneeme,
Lubja, Pringi, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme,
Kangru, Järveküla.

Maxima Eesti

Eesti lasterikkad pered
pidasid Viimsis jõulupidu
Jaanuari alguses kogunesid Eesti lasterikkad pered
Viimsi Keskuse bowlinguklubis Kuulsaal ja seikluspargis MUUUV, et pidada
koos maha üks tõeliselt
lustlik ja sportlik üritus
“Meie pere jõulupidu”.
Kokku osales üritusel ligi
200 inimest üle Eesti.
Lapsed ja nende vanemad said
oma oskusi proovile panna
bowlingus, võimalik oli mängida ka lauajalgpalli, piljardit,
ehitada ajalehtedest torni ja
osaleda erinevates osavusmängudes. Kokku oli avatud
13 võistlusala, mille paremik
sai auhinnatud. Loomulikult ei
puudunud peolt ka jõuluvana
koos kingipakkidega ning kaetud oli rikkalik peolaud.
Oma pere muljeid jagas
Pärnumaalt pärit 5 lapse ema
Kristi Roots, kelle sõnul ületas
üritus kõik ootused. Tõeliselt
vahva oli nende jaoks peopidamise koht, kus jätkus tegevust
nii suurtele kui ka väikestele.
“Mudilased said veeta aega
laste ronimisväljakul ja batuudil. Meie kolmene tüdrukutirts
ei tahtnudki batuudilt ära tulla,” rääkis Kristi. “Käisin isegi
ronimisväljakul lõbutsemas.
Ajasime koos tütardega helikoptereid taga ja roomasime
mööda torusid – oli igati tore.”
Väga palju rõõmu pakkus
osalejatele ka bowlingumäng
ning igal täistunnil toimunud
üllatusloosimised. Endale suureks üllatuseks võitis jõulupeo
peaauhinna – LCD televiisori
– just Kristi suur pere. “Loo-

Kui üksi ei saa, aitab issi...

...või suurem vend!

Vahva jõuluvana tõi kingitusi kõigile! Fotod Rene Riismaa

mulikult oli see meie jaoks
päeva nael!” rõõmustas naine.
Kristi sõnul oli kogu pidu hästi
läbi mõeldud ja toimis suurepäraselt. Tema arvates võiks

selliseid üritusi palju sagedamini toimuda.
Heategevusühing Hea Tegu korraldas lasterikaste perede jõulupidu juba seitsmendat

aastat. Üritus sai teoks tänu
paljudele toetajatele ning selle
õnnestumisele aitas kaasa ka
19 vabatahtlikku.

isikliku abivahendi kaardi, arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani. Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate
ettenäitamisel.

piirhinna kohta märgitud “eritaotlus” (lisada kaks võrdsetel
alustel hinnapakkumist); kasutusaja piirlimiidi suurendamist
(põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt); abivahendi piirhinna
ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan.
Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel ning
klienditeeninduses. Taotlust saab
esitada posti, e-posti teel või
klienditeeninduses.
Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on
isikul õigus pöörduda Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole
üldnumbril 6877 231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse 30

kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste
käigus eksperte (nt Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes
aitab ja nõustab abivahendite
vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis
tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta. Ilma erimenetluse
otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti tuleb kaasa võtta arstitõend või rehabilitatsiooniplaan
ja isikut tõendav dokument.
Infot abivahendite süsteemi, isikliku abivahendi kaardi
ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab: e-posti aadressidelt info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja infotelefonilt 16106.

Helen Saluveer

Abivahendite süsteemi korraldus
1. jaanuarist 2016 muutus
sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus,
muutes teenuse inimesele
kättesaadavamaks ning
asjaajamise kiiremaks.

Isikliku abivahendi
kaart

Alates 1. jaanuarist võtab uute
isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet
(edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate. Kaardi või duplikaadi
taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile vastav
taotlus e-posti või posti teel või
pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik:
blanketid). Klienditeeninduste
asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.ee. Abivahendi saamiseks, mis ei ole
otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend
või rehabilitatsiooniplaan ning

kehtiv isikliku abivahendi kaart
(edaspidi IAK).
Õigustatud isik on: kuni 18aastane laps; kuni 18-aastane puudega laps; 18–63-aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud
töövõime kaotus 40% või enam;
18-aastane ja vanem puudega
isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks; alates 18-aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töö- võime või
töövõime puudumine; 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik; rinnaproteesi ostmiseks; isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmiseks; silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAKi saamiseks peab
kaardi taotlejal olema: kehtiv
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01. 2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus); välismaal õppiva 18-26-aastase isiku puhul ka koolitõend; klien-

diteeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAKi omanik pöördub abivahendi saamiseks otse
abivahendeid müüva või üüriva
ettevõtte poole. Alates 2016.
aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva
või üüriva ettevõtte valimisel.
Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt
valitud abivahendeid pakkuva
ettevõtte poole, kellega SKA
on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA
kodulehel alates 1. jaanuarist.

Järjekorrad

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik
ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik
peab järjekorra teate saamisel
60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma
kaasa: saadud järjekorra teate,
isikut tõendava dokumendi,

Erimenetlus

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik
taotleb: omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt
majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik
isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel
põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused; abivahendit, mis puudub
riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); abivahendit, mille
puhul on abivahendite loetelus

Sotsiaalkindlustusamet

11

15. jaanuar 2016

Rääkimise kunst
Lapsed käituvad aegajalt viisil, mis suurtele ei
sobi. Psühholoog Thomas
Gordon ütleb, et käsutamisest ja pragamisest
pole käitumise muutmisel kasu. Kuidas rääkida
lapsega, kelle käitumine
valmistab vanemale
muret?

Kas tegu on lapse või vanema
probleemiga? Nende eristamine on tähtis, sest kummagi lahendamiseks on täiesti oma viis.
Gordoni perekooli koolitaja Anti Einpaul soovitab probleemses olukorras endalt küsida:
kellel on probleem? “Selguse
huvides on hea võtta appi nn
käitumise aken – kujutletav filter, mille läbi näeme toimuvat
neutraalse sündmusena, millest on kõrvale jäetud meie suhtumised, emotsioonid ja hinnangud. Siis on lihtne liigitada, kas see, mida näeme, on
meile vastuvõetav või mitte.”
Meie suutlikkus toimuvat
aktsepteerida pole alati ühesugune. “On palju asjaolusid,
mis võivad sallivuse piiri nihutada,” kirjeldab Anti. “Näiteks
vanema enesetunne, lapse isiksus ja keskkond. Mis on sallitav laisal laupäevaõhtul kodus,
ei pruugi kiirel hommikul lapsevanemale üldse sobida.”
Kui pilt, mida me käitumise aknast näeme, on meile akt-

septeeritav, asub see nn sallitavate käitumiste ruudus. Siit
edasi on kaks varianti: kas probleemi pole ja kõik ongi parajasti väga hästi või on lapsel mure.
Kui me aga tunneme ärritust, pahameelt või kurbust, asetseb toimuv akna teises, nn mittesallitavate käitumiste ruudus, ja probleem on ilmselgelt
meil. Ja kui on probleem, peab
sellega midagi ette võtma.

Vanemlik võim pole
lahendus

Mida inimesed sageli teevad,
kui laps käitub nende meelest
sobimatult?
- Ütlevad, mida laps peab
tegema või tundma, õpetavad,
pakuvad lahendusi, keelavad,
käsutavad, ähvardavad, kiidavad või rahustavad. Näiteks:
“Ära nuta!” või “Kui sa kohe
magama ei lähe, saan ma kurjaks!”
- Ütlevad, mida lapsest arvavad: annavad hinnanguid, sildistavad, süüdistavad, analüüsivad või loevad moraali. Näiteks: “Ole nüüd normaalne!”
või “Mina sinu vanuselt küll
nii ei teinud.”
- Väljendavad ebamääraselt
rahulolematust, on sarkastilised või vahetavad teemat, poetavad mõne vanasõna või stampväljendi. Näiteks: “Poisid ei nuta.” või “Kus nüüd tuli tarkpea
välja.”

Kõik need justkui tavalised
laused on aga omamoodi suhtlemistõkked. Neid kasutades me:
- kahjustame omavahelist suhet ja lapse edasist koostöövalmidust;
- anname lapsele märku, et
tema tunded pole tähtsad;
- vähendame ta enesehinnangut;
- tekitame sageli vastupanu;
- ei õpeta last endast ise aru
saama ega ennast selgelt väljendama.
Võtkem levinud olukord –
lapsel on tuba koristamata. Paljudel vanematel on sel puhul
kombeks kasutada kui-siis-lauseehitust: “Kui sa ei korista
seda segadust kohe ära, siis ei
anna ma sulle taskuraha / ei luba sul arvutis mängida vmt.”
Mõni tundlikum-teadlikum
laps ütleb kohe, et see on ähvardamine ja ähvardada pole
ilus. Nii kaotab vanem killukese oma mõjujõust. Lisaks
on laps pahane ega ürita välja
mõelda, kuidas edaspidi ise
oma toa korrashoidmise eest
vastutada.

Kolmeosalised minasõnumid

Kuidas siis ikkagi saavutada
seda, et laps muudaks oma käitumist, ent samal ajal säiliks
tema positiivne enesehinnang
ja hea suhe vanemaga? Gordoni põhimõte on lihtne: me ei

hinda last ega tema käitumist,
vaid räägime iseendast, kasutades mina-sõnumeid.
Parimal mina-sõnumil on
kolm osa:
1. osa: käitumise või olukorra kirjeldus. See olgu sõnastatud hästi neutraalselt, ilma
hinnanguta, nii ei teki kuulajas
kohe soovi vastu vaielda. Näiteks: “Su toas on riided põrandal ja laua peal on asjad korda
seadmata.”
2. osa: tegevuse mõju ütlejale: “Ma tahan, et meil oleks
kodu korras, aga see olukord
häirib mind…”
3. osa: tunne, mida ütleja
toimuva tagajärjel tunneb: “…
ja ma olen sellepärast ärritunud.”
See peab olema öeldud ehedalt, kunstlikku lauset laps vaevalt et usub. Ka ei jää ta uskuma, kui vanem ütleb: “Ma tahan, et meil oleks kodus kõik
korras,” aga ta enda kirjutuslaual valitseb segadus. Sel juhul tasuks läheneda teisiti.
Kui lapse toas vedelevad
näiteks riided põrandal, võiks
ema-isa väljendada muret, et
kuna laps pole järgmisel päeval vajaminevaid asju pessu
pannud, peab vanem hakkama
neid viimasel minutil asendama. Nii annab ta mõista, et selline olukord on talle vastuvõetamatu.
Kui vanem end selgelt väl-

jendab ja laps saab aru, et teema on talle tähtis, siis kergematel juhtudel piisab probleemi lahendamiseks ühest minasõnumist.
Gordon pakub vanemale välja skeemi enesekehtestamisest
koos käiguvahetusega: minasõnum vaheldumisi aktiivse
kuulamisega.
“Vanema ülesanne on lapsele mõista anda, et talle on ka
lapse vajadus tähtis,” selgitab
Anti. “Näiteks kui lapsel on
mäng pooleli, pole mõtet eeldada, et ta lõpetaks mängu silmapilkselt. Selle asemel on mõistlik pärast mina-sõnumit olla
valmis kuulama, mis lapsel parajasti käsil. Kui vanem lapse
vajaduste vastu huvi ei tunne,
pole ka põhjust loota, et last huvitaksid tema vajadused.”

Hoolimine on kõige
alus

Tasub selgelt teada anda, millised on vanema tunded, kuid
seejärel hoolega lapse vastuargumente kuulata ja neist hoolida. “On väga põnev jälgida,
kuidas inimene, kes tunneb, et
temast hoolitakse, hakkab ka
teisest hoolima,” ütleb Anti.
Ehk siis – ka olukorras, kus
laps kinnitab, et tal on väga
vaja mäng lõpetada, kuigi tema arvutiaeg on täis, tasub suhtuda hoolivalt ja hetketingimusi arvestades.

Gordoni perekoolis õpitakse, et säärast protseduuri –
1) annad lapsele mina-sõnumi, 2) kuulad teda ja peegeldad kuuldut tagasi; 1) kordad
oma sõnumit, 2) kuulad last ja
väljendad oma arusaamist; 1)
annad mina-sõnumi jne – võib
vajadusel korrata 6–7 korda.
On tõenäoline, et selle ajaga
tekib lapsel, kes tunneb, et vanem mõistab teda, valmisolek
olla paindlik.
- Käitumise kirjeldus peaks
olema võimalikult hinnanguvaba. Ära kasuta lauses nn tundlikke sõnu: juba, jama, ikka
veel, kunagi, kui jne.
- Pane tähele, millist emotsiooni lapse käitumine sinus
tekitab ning kuidas sinu tegemisi mõjutab.
- Kui oled oma peas esimesed kolmeosalised mina-sõnumid kokku saanud, võid need
lausa kirja panna ja harjutada.
- Kui kõiki kolme osa ritta
seada tundub liiga keeruline,
saad hakkama ka kahe või isegi ühe osaga: nimeta siis kas ainult käitumist (“Sa oled viiendat tundi arvutis”), käitumist ja
mõju (“Kui kõik korraga räägivad, ei saa ma millestki aru”)
või käitumist ning tunnet (“Kui
sa ei tulnud kella kaheksaks
koju ega helistanud, muutusin
ma väga murelikuks”).

Krista Kivisalu

perejakodu.ee, tarkvanem.ee

Parim (jõulu)kink on pai
Rannapere kodu saalis särasid kuusel mitmevärvilised küünlad. Hallipäised
prouad ja härrad kogunesid jõulukontserdile.

“Kas ma esimesse ritta tohin
istuda?” küsis proua Malle (nimi muudetud).
“Muidugi,” vastas Rannapere töötaja, kes kontserdikülastajaid saalis istuma suunas.
“Mulle meeldib siin istuda, sest pärast kontserti tulevad lapsed vaatajate juurde ja
teevad esimeses reas istujatele
pai. Mul endal on kuus lapselast, kuid keegi ei jõua kunagi
mind siia Rannaperesse vaatama. Põnnipesa lapsed on meil
siin juba nagu oma lapselapsed.”
Tõesti, juba kolmandat aastat käivad Põnnipesa lasteaia
lapsed Rannaperes kontserdiga
esinemas mitte ainult jõulude
ajal, vaid ka iseseisvuspäeval
ja emadepäeval. Eriti hea meel
on eakatel memmedel emadepäeva kontserdi üle – see toob
nii mõnelegi vanaemale pisarad silma.
23. detsembri hommikul
avanesid saali uksed kell kümme hommikul. Lapsed koos
õpetaja Lea Kalmi ja õpetaja
Urve Lasimeriga tulid saali,
käes põlevad suured küünlad.
Viiulit mängis õpetaja Pille Saluri. See pühalik hetk tõi majja

Põnnipesa lapsed tegid kontserdi lõpus pealtvaatajatele Rannapere pansionaadis pai. Foto Põnnipesa

Põnnipesa lasteaed
l viie rühmaga eralasteaed Viimsis
l lasteaias käivad lapsed vanuses 1,5–7 aastat
l eelkooliealiste rühmad on Kaluri teel Haabneemes
l kolm rühma on Heki teel Haabneemes ja Marjamaa teel
Randveres
l lasteaias algavad rahvatantsutunnid esimesest eluaastast

jõulurahu. Põnnipesa lasteaia
muusikaõpetaja Pille Ehelaid
oli õpetanud lastele selgeks
kõik kaunimad jõululaulud.
“Nüüd palun esinema meie
väikesed rahvatantsijad,” kut-

sus rahvatantsuõpetaja Anneli
Soosaar lapsed saali keskele.
“Küll on tublid lapsed,” ei
hoidnud esireas istuv Malle
oma vaimustust tagasi. “Meie
ajal ei õpetatud lasteaias nii

ilusaid tantse. Pidime punalippudega lehvitades näärivana
vastu võtma. Hea, et minu silmad selle ilu ära näevad!”
Seejärel tulid esinema Põnnipesa õpetajad Pille Ehelaid
plokkflöödil ja Pille Saluri
viiulil. Lõpuks saabus kontserdi oodatuim hetk: lapsed läksid
ja tegid pealtvaatajatele pai.
Koos heade soovidega jõudsid
jõulud ka nende inimeste juurde, keda omaksed on usaldanud Rannapere pansionaati.

Kristiina Sillaste

Põnnipesa lasteaed

Tantsuklubi Koit kutsub 3–7-aastaseid lapsi osa saama tantsurõõmust
ja üldfüüsilistest tantsutreeningutest
(ballett, akrobaatika, tantsutehnika).
Treeninguid viivad läbi oma ala armastavad ja
rohkete kogemustega diplomeeritud laste tantsuõpetajad. Treeningud toimuvad esmaspäeval ja
neljapäeval kell 18.00–18.45 Põnnipesa lasteaia
ruumides (Kaluri tee 5, Haabneeme). Kuutasu
40 eurot sisaldab kõiki erikursusi ja pidu. Esimene
treening toimub 1. veebruaril 2016.
Registreerimine ja info: tel 5615 6937,
raja.kristina@gmail.com. Vaata ka tantsuklubikoit.ee.
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Kelgukoerad ootavad sõitma!
Aasta alguses läksid
taevaluugid valla ja alla
kukkus suur hulk pehmet
lund. Viimsi vabaõhumuuseumi neljajalgsed
sõbrad ootasid samuti
pikisilmi lume saabumist.

kelgukoerad viimsis
Koerad on Viimsi vabaõhumuuseumis ametis 17.01, 31.01
ja 28.02 kell 12–14. Täpsem info kuupäevade ja kellaaegade kohta: www.rannarahvamuuseum.ee ja www.occhilupo.ee.
l Ühe sõidu maksumus on 20 eurot. Selle eest saab kelgul istuda, mitte seda juhtida. Kelgul on spetsiaalne kott, kuhu mahub
maksimaalselt 2 sõitjat.

Kelgukoerad elavad küll Anija
vallas, aga Viimsi vabaõhumuuseum on üks nende lemmikpaikadest. Siberi husky tõugu koertele meeldib kelguvedu
ja ühtse meeskonnaga töötamine. Nad lausa naudivad kelgusõitu ja sõna otseses mõttes
ootavad lund. Viimsi kelgurada on u pool kilomeetrit pikk,
saab kenasti hoo üles. Alguses
kulgeb rada pisut maad sõiduteega paralleelselt kulgeval
kergliiklusteel, kus võimalik
autodega mõõtu võtta, pärast
kohe põnevalt järsk kurv metsavaheteele. Ei maksa karta,
et koerad sõiduteele jookseks,
tegemist on koolitatud koertega. Metsateele jõudes tuleb algul väike tõus, millele järgneb
koertele nii meeldiv langus,
kus neil on kombeks kiirendada nii, et kahel pool teed kasvavad kuused lausa lendavad
mööda.

l Korraga mahub sõidule üks täiskasvanu; üks täiskasvanu ja
üks kuni 3-aastane laps (eeldusel, et laps istub täiskasvanu süles); või kaks kuni 6-aastast last.
l Kelgukott on varustatud tõmblukuga, mis tuleb enne sõidu
alustamist võimalikult suures ulatuses sulgeda. Samuti on kott
varustatud pehme istumisalusega.
l Kelku

l Kelgukoerad

on väga sõbralikud, aga kindad ja mütsid võiksid
püsida koerte läheduses kindlalt käes ja peas. Karvaseid esemeid peavad nad mänguasjadeks. Paitada ning kallistada oleks
soovitav pigem neid koeri, kes pole parasjagu rakendis. Kui on
soov pärast meeldivat sõitu rakendatud koeri pai või kallistusega tänada, siis seda võiks koerajuhi käest üle küsida.

l Koertega tegelev meeskond palub juba ette kõigi inimeste
ja autojuhtide käest vabandust, kes on sunnitud koerterakendile teed andma. Kuna koerte juhtimine käib häälkäsklustega
ja korraga on rakendatud palju koeri, siis rakendi ohjamine on
märksa keerukam kui jalakäijal korra kergliiklustee serva astuda. Autojuhil palume peatuda ja rakend mööda lasta.
l Kui koeraga jalutades satute kokku kelgukoera rakendiga, siis
säilitage rahu ja tasakaal, astuge paar sammu tee pealt ära ja
laske rakend mööda. Kelgukoerad pole tigedad, aga hoogne uudishimu võib mõnele jalutavale koerale tunduda hirmutavana.
Ohuolukordade vältimiseks hoidke tööhoos koertega piisavat
distantsi. Olles oma veotegevusest väga elevil, võib võõraste
koerte liigne lähedus neid ärevile ajada. On vist liig siinkohal
mainida, et jalutamisel peaksid koerad olema rihma otsa.

Koostööaldis juhtkoer

Siberi huskyd on inimestega
väga sõbralikud ja heasüdamlikud, lasevad rahumeeli end
patsutada ja sügada, korraga
ka suuremal seltskonnal. Hea
kelgukoera põhiomadus on veotahe, mis ilmneb juba kutsikaeas. Esimene märk on see,
et jalutama minnes üritab ta
natukene rohkem rebida. Tõu
seisukohast on see hea näitaja,
sest koera jaoks pole vahet, kas
ta veab kelku või peremeest.
Sageli küsitakse, et kas paremad kelgukoerad on emased
või isased. Tegelikult on head
mõlemad – emased küll sihi-

juhib professionaalne koertejuht.

l Suur

tänu mõistva suhtumise eest!

Viimsi vabaõhumuuseumis saab proovida, mis tunne on koerterakendiga sõita. Foto Rannarahva muuseum

kindlamad, aga isased jõulisemad, kuigi jällegi kergesti mõjutatavad, näiteks lõhnadest.
Ideaalses kelgukoerte rakendis
on mõlemast soost loomi. Kui
tavaliselt arvatakse, et juhtkoer
peab olema alati isane, siis nii
see pole. Ka emane koer võib
olla juhtkoer, kui tal on selleks
sobiv iseloom. Ta peab olema
aldis inimesega koostööks,
peab kuulama käsklusi. See
on kõige olulisem omadus. Li-

saks koostöövalmidusele peab
ta olema küllaltki võimukas,
et allutada teisi koeri endale
järgnema. On ka neid koeri,
kes on küll valmis inimesega
koostööd tegema, aga on muidu ludrid – sellisel juhul tõmbavad teised rakendi lihtsalt
metsa. Juhtkoer peab tempot
hoidma ja vajadusel seda ka lisama. Tavaliselt pannakse kelgukoeri rakendisse kahekaupa
kõrvuti.

Targad tagumised

Rakendis olles juhinduvad koerad vaid nende ees olevast kaaslasest. Koeri tuleb rakendisse
seades arvestada ka n-ö iseloomude sobivust. Tuleb ka ette
olukordi, kus kõrvuti vedama
pandud loomad omavahel lihtsalt ei klapi. Enamasti aga saavad koerad aru, et läheb tööks
ja siis suudavad ka vihavaenlased üksteisega leppida. Lisaks
juhtkoerale tuleb hoolikalt va-

lida ka rakendi viimast paari,
kes peavad olema tugevad ja
targad. Tugevad, et jaksaksid
vedada, ja targad, et oskaksid
näiteks mäest alla sõites kelgu
eest ära tulla. Samuti ei tohi tagumised koerad kurve lõigata,
muidu lõpeb kelgusõit puus.
Kelgukoeri lemmikloomaks
võttes tuleb teada, et nad tahavad palju liikuda. Vähemalt
ülepäeviti peaksid nad saama
end kindlasti tühjaks joosta.

Seetõttu ongi Viimsi vabaõhumuuseum neile koertele hea
koht, kus ennast välja elada ja
kasulik vajalikuga ühendada.
Huskyd koduvalvuriks ei sobi,
neil puudub valveinstinkt. Kui
keegi tuleb huskyde alale, siis
hakkavad nad suurest rõõmust
ulguma, nii et maja ja vara
kaitsmisel nende peale loota
ei saa.

le eesmärk on olla osaline merekultuuriaasta sõnumite edasikandmisel.
Loomingulise idee toetus on
seotud mere kui inspiratsiooniallikaga. Miks mitte heliteos,
ruumiinstallatsioon, näitus või
performance? Etendus, kirjatöö,
fotoprojekt või kontsert? Idee
tuleb teostada 2016. aasta jooksul ning tulemus peab leidma
avalikkusele suunatud väljundi.
Ideekonkursil osalemiseks
tuleb:
- esitada ideekontseptsiooni
kirjeldus (maksimaalselt 2 A4
lehekülge);
- eelarve (maksimaalses summas 1500 eurot ilma käibemaksuta) ning esialgne ajagraafik
(sh idee teostumise tähtaeg);
- välja peab tulema idee seotus merekultuuriaasta ja selle
põhisõnumitega;
- kontseptsioonide esitamise
tähtaeg on 28. veebruar 2016

ning need tuleks saada e-posti
aadressile karen@meremuuseum.ee.
Välja valitud ideed tehakse
teatavaks märtsikuu jooksul.

Viljar Krohv

Kelgukoerarakendi juht

Merekultuuri aasta tuleb nelja lainena
ga seotud esemed, laevad või
hooned vms. Fotosid saab esitada 29. veebruarini. Konkursi
võitjad tehakse teatavaks hiljemalt 14. märtsiks. Parima pildi
autor saab auhinnaks väärtusliku Nikoni kaamera! Parim
foto avaldatakse ka National
Geographic Eesti ajakirja aprilli numbris.
Merekultuuriaasta on välja
kuulutanud ka ideekonkursi, mille toetusfond on kokku 15 000
eurot, ühte ideed toetatakse
maksimaalselt 1500 euro ulatuses.

Aastal 2016 seisame
näoga mere poole. Teemaaasta väärtustab Eesti
mereajalugu ja osutab
tähelepanu merega seotud traditsioonidele.
Merekultuuriaasta aasta eestvedaja Eesti Meremuuseum on
plaaninud programmi lainetena.
Jaanuaris ja veebruaris tuuakse
esile pärandi- ja kultuuriteemad.
Märtsist maini on fookuses mereohutus ja -haridus. Juunist augustini kutsub suvine laine kõiki mere äärde ja merele aktiivselt puhkama. Septembrist novembrini arutletakse Eesti kui
mereriigi tuleviku üle. Välja on
valitud 12 kala, iga kuu jaoks
üks, keda tutvustatakse igatpidi, ka nii, kuidas ta paremini
süüa sünnib. Jaanuari kala on
ablas, libe ja maitsev luts.

Fotokonkurss

Pärandi- ja kultuurilaines käib

Ideekonkurss

fotokonkurss “Meri on meie
pärand ja ajalugu”, mida korraldatakse koostöös Nikoniga.
Fotokonkursile oodatakse töid,

mis seostuvad otseselt mereajaloo ja pärandiga, olgu selleks erilised kombed või traditsioonid, ajaloolised mere-

Ideekonkursile esitatud sündmuse puhul peetakse oluliseks
kohaliku kogukonna kaasatust
ning seeläbi merekultuurialaste
oskuste, kommete ja traditsioonide edasiandmist. Esitatavaks
ideeks võib olla nii õpituba,
laager kui ka kohalikku kultuurielu elavdav sündmus, mil-

Rannaretk

Rannaretk on kogu Eesti rannikut ning saari hõlmav programm, mis jõuab igasse rannaalaga maakonda ning suurematele ja valikuliselt ka väiksematele saartele. Aprillist oktoobrini läbiviidavad teemapäevad
toimuvad 24 laupäeval. Programm viiakse läbi koostöös kohaliku partneriga. Rannaretke
programmi algatasid Eesti Meremuuseum, Rannarahva muuseum ja EVMi maa-arhitektuuri keskus. Iga rannaretke päevakava täpsustub sündmuse lähenedes. Viimsisse jõuab rannaretk 23. aprillil.
Rohkem infot: merekultuur.ee.

Annika Koppel
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Kuldsed maastikud sündisid Sepamaa talus
Kunstnik Epp Maria Kokamägi elab ja töötab oma
perega juba aastaid Sepamaa talus Tõstamaa vallas
Pärnumaal. Ka tema pildid kuldsetest maastikest
inglitega, mida näitusena
Viimsis Rannarahva muuseumis ja Püha Jaakobi
kirikus 20. veebruarini näha saab, valmisid just seal.

Epp Maria, kuidas uut aastat vastu võtsite?
Uus aasta tuli meil Sepamaa talus pereringis ja esimese lumega. Õrn lumesadu oli
nagu ekstra kingitus lisaks pakikestele, mis päkapikud olid
pere pisipõnnidele ateljeesse
kuuse alla jätnud. Ilus lõhnav
kuusk seisis maaliateljees, kus
molbertid ja värviriiulid olid
kokku lükatud, et ruumi teha
pidumeeleolule. Väikestel oli
elevust palju ja sama peab ütlema ka neljajalgsete kohta
– koerad käisid huviga kuuse
juures pakke uurimas ja ninaga lükkamas, et oma kinke
üles leida. Et koerad kardavad
saluutidest tekitatud müra ja et
seda hirmu leevendada, olime
varakult toas ja televiisor mängis päris kõvasti. Oleme väga
ilutulestiku vastased ja rõõm
oli kuulda, et Itaalias olid paugutamised seekord lausa keelatud, et mitte saastada õhku ja
häirida loomi. Oh, oleks eestlased ka nii empaatilised ja hoolivad! Paraku isegi siin maal
külas on aastavahetusel nagu
sõda lahti, mis siis veel linnadest rääkida.
Mis on teie uue aasta soov?
Uueks aastaks valasime õnne, tina sulas kulpides ja sellest sündis väga põnevaid kujutisi. Uue aasta soov on kindlasti, et inimesed ja maailm rahuneks, kurjus taganeks. Omavahel peaksime proovima asju
ajada rohkem headusega, mitte
üleoleku ja kõrkusega. Ja ära
ei tohiks unustada oskust teha
tuld ahju ja kaevust vett tuua
– ainult digitaalsele elule ja
touchscreenile ei saa lõputult
loota. Lõpuks paneb ikka loodus inimese paika – kui ta võtab meilt näiteks elektri, millest praegu täielikult sõltume.
Siis, kui meil pole meeles vanu

Epp Maria Suvisel Sepamaal. Viimsi rahvaga kohtub Epp Maria Kokamägi pühapäeval, 14 veebruaril kell 12 hommikukohvil Rannarahva
muuseumis. Foto Johannes Arro.

Näitus jääb Rannarahva muuseumis ja EELK Püha Jaakobi kirikus
avatuks 20. veebruarini. Vaata pilte avamisest Facebookist Endel
Apsalon Photography. Foto Endel Apsalon

ellujäämise tarkusi, oleme väga
abitud. Seega soovin inimestele rohkem talupojatarkust ja
headust uuel aastal!
Kui kaua te juba Sepamaal
elate ja kuidas sinna sattusite?
Elame Sepamaa talus, mis
asub Tõstamaa vallas Pärnumaal. Selle vana talukoha leidsime juba 1982. aastal, kui külastasime oma kunstiajaloo õpetajat Evi Pihlakut, kes suvitas
naabertalus. Olime siis mõlemad Jaaguga (Epp Maria abikaasa Jaak Arro – toim) kunstitudengid, aga maalähedus oli
meile omane juba siis. Nähes
lagunevat Sepamaa talu, käis

unistuslik mõte hingest läbi, et
tahaks siin kunagi elada. Nüüd
elamegi siis aastaringselt juba
seitsmendat talve. Enne seda
kulus palju aega ja vaeva, et
talu üles ehitada. Algul oli see
suvekodu, kuid üha rohkem oli
kahju sügiseti lahkuda Tallinna. Kuni tuli aeg, et laste koolide pärast ei pidanud enam
linna sõitma ja elu tõmbas
meid ikka päris mere kaldale
siia kadakate vahele.
Teil on ka loomi, aga ega
te ju kunsti kõrvalt loomakasvatusega tegele?
Et siinset rannakarjamaad
taastada, tuli võtta appi lambad

Islandi kolmteist jõulutrolli
Haabneeme Kooli raamatukogus saab 22. jaanuarini näha näitust Islandist
ja sealsetest jõulutrollidest.
Kui enamikus riikides külastab perekondi jõuluvana, siis
Islandi lastel on hoopis 13 jõulutrolli. Näitusel olevad trollid
on valmistanud Kristín Sigurðardóttir, kes elab Kirde-Islandil ja töötab abiõpetajana.
Trollide valmistamisel on kasutatud kohalikku materjali.
Vana traditsiooni kohaselt
külastab islandlaste kodusid ja

lapsi koguni 13 jõulutrolli. See
komme on seotud nii vanade
saagade kui ka tänapäevaste
uskumustega.
Islandi jõulutrollide algupäraseks rolliks oli laste hirmutamine. Jõulutrollid elavad
mägedes suures koopas koos
tontide ja hiiglastega ja saabuvad alates 12. detsembrist
ühekaupa järgnevate päevade
jooksul kuni jõululaupäevani
kodudesse. Kõigil jõulutrollidel on oma nimi ja oma kombed – näiteks Lambapeletaja
kimbutab laudas lambaid, Vorstinäppaja pistab nahka kõik ri-

pakil olevad vorstirõngad, Uksepaugutaja põmmib ustega jne.
Välimuselt on nad sassis juuste ja pulstunud habemega tüübid, kel seljas kampsun, palitu
ja paigatud püksid.
Rõõmsameelne ja heasüdamlik Euroopa jõuluvana mõjutas islandlasi sedavõrd, et
sünged Islandi jõulutrollid muutusid veidi pehmemaks: nad ei
söönud enam lapsi ja ei olnud
enam ka niivõrd kuritegelikud.

Vaike Kurel
Haabneeme Kooli
raamatukoguhoidja

ja veised. Teist moodust siinset
vana karjamaad ja maastikku
taastada pole, sest siinsel kivisel ja kadakasel pinnal niita ei
saa. 100-pealine lambakari ja
10 veist teevad sügiseks karjamaad puhtaks, et vältida taas
võsastumist. Loomad on meil
laenuloomad ja tulu (mida minult igal sammul küsitakse!)
on neist puhas rõõm, et üks
rannamaastik on võsast päästetud ja meil on siin hea liikuda
ja olla. Talveks anname loomad oma päriskodusse tagasi.
Maal on elamiseks-olemiseks vaja palju tööd teha, kas
loominguks ikka aega jääb?
Siin on palju tööd – aga kus
ei ole. Neil, kes hoolivad sellest, et kodu ja ümbrus oleks
korras, tööst puudu ei tule.
Võiks ka teistmoodi – vahtida
lakke ja oodata, et su geniaalsetele projektide langeksid kultuuriministeeriumi mittetulunduslikule kunstile mõeldud toetused sülle. Aga meile see elustiil ei sobi. Teeme ise tööd
ja elame selle müügist, galerii töötab suvel Haapsalus ja
aastaringselt on avatud veebipood www.eppmaria.ee. Toe-

tusi pole eluilmaski küsinud.
Meie aja suur häda on see, et
oma loomingu eest raha küsimist, oma loomingust ÄRA
ELAMIST peetakse suureks
patuks. Aga minu meelest on
see suur ÕNN.
Selline isemajandav eluviis
annab vabaduse, mis meiesugustele loojatele on väga tähtis. Maalime pilte ja teeme
oma loomingut nii hästi kui
oskame, aga oleme vabad, ei
pea kellelegi aru andma ega
eelprojekte kirjutama. Ma ei
saakski seda teha, sest pildi
idee tuleb mul alles siis, kui
pintsel tühja lõuendit puudutab
– kuidas ma saaksin siis sellest
enne kirjutada, kui ma ei tea,
mis sel hetkel toimub, kui teos
sünnib. Töötame siin talus vanamoodsate tõdede järgi – aeda harides tuleb ikka ilma ja
olusid vaadata ja oma kunstiga tegeledes jääme ikka oma
õpitu ja jumalast antud ande
juurde.
Mis järgmisena teoksil?
Hakkame nüüd Jaaguga just
alusraame tellima minu kevadkollektsiooni jaoks, mille tahan rahva ette tuua kevadel oma

Haapsalu galeriis. Viimsis näituse korraldamine mõjus mulle
väga inspireerivalt, kavandan
suurt maali “Püha öö”.
Missugust tagasisidet olete saanud näituselt Viimsis?
Viimsi näitus on toonud
enamaltjaolt positiivset vastukaja, väike tõrvatilk oli vaid
kiriku näitusel ühe maali kõrvaldamine ekspositsioonist enne avamist – “Rukkimaarjapäeva” ei peetud kirikus eksponeerimiseks kohaseks, aga Rannarahva muuseumis saab seda
maali ikkagi näha. Eriti palju
head vastukaja oleme saanud
kirikukontsertide ja maalide
koosmõju kohta. See on ka loogiline, sest kuulan alati muusikat, kui maalin.
Nii Viimsi kui ka Tõstamaa
vald asuvad mõlemad mere
ääres. Rannarahvas on kuidagi sitkem ja sõbralikum, sest
mere karm nägu teeb looduse
suuruse ees tänulikuks ning tema ilu ja võlu ees alandlikuks.
Mind inspireerib meri üha enam
oma loomingus.
Kuidas Tõstamaa vallas
elatakse, kas pood ja postkontor ikka töötavad?
Meie Tõstamaa vallas on
praegu olemas kõik eluks vajalik: arstipunkt, kus arstil
on aega sinu jaoks; töötab ka
veel postkontor, mis mulle on
eluliselt tähtis, et veebipoest
ostetud kunst teele saata; on
kauplus, raamatukogu, kultuurimaja, käsitööpood jne. Igaaastastel valla päevadel on ka
minu maalide näitus Tõstamaa
mõisas ja see traditsioon saab
varsti juba 20-aastaseks.
Tõstamaa on mõnus vald,
kus elada. Meie talu asub küll
üksikus kohas, küla lõpus mere
kaldal, aga nii meile meeldibki,
teha oma tööd ausalt ja hästi ja
anda oma panus, et elu maal
ei sureks välja, et siin oleks
võimalik elada mitte ainult
põllumehe, vaid ka loomeinimesena. Tahaks anda oma eeskujuga julgust ja tahtmist teistelegi, et maal on hea elada.
Tee tööd ja näe vaeva, siis
tuleb ka armastus, meie klassiku kuldsed sõnad.
Ilusat ja töökat uut aastat!
Küsis

Annika Koppel
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Sportland soovitab: kuidas valida
suusavarustust?
Selleks, et kauaoodatud
talverõõme täiel rinnal
nautida, oleks mõistlik
üle vaadata kogu oma
talvevarustus ja seda vajadusel täiendada. Viimsi
Sportland riietab kliendi
pealaest jalatallani ja
leiab ka õige suusa jala
otsa. Mida aga peaks
teadma, kui omal käel
suuski hakata valima?

Suusad

Suuskade valimisel tuleks endale kõigepealt selgeks teha,
kui palju on plaanis talvel sõita
(1 kord nädalas, 2–4 korda nädalas või rohkem) ja millised
eesmärgid endale seatud on
(looduse nautimine, kalorite põletamine või maratonidel osalemine). Samuti on oluline sõidustiil – uisk või klassika. Suusad tuleb valida enda kaalu ja
pikkuse järgi. Klassikasuusad
võiksid olla 15–25 cm pikemad suusataja pikkusest. Mida
pikem suusk, seda parem libisemine; mida lühem suusk,
seda parem juhitavus. Klassikasuuskade jäikus peab olema
piisav, s.t kui suusataja seisab
korraga mõlemal suusal, jääks
suuskade keskosa 45–60 mm
õhku. Kui suusataja seisab kogu keha raskusega ühel suusal,

Vali suusad Viimsi Sportlandist.
Foto Sportland

on keskosa surutud vastu maad
(pidamismääre) ning suusk n-ö
peab. Kui keskosa jääb kogu
keha raskuse puhul õhku, on
suusad ilmselt liiga jäigad ning
suusatajale sobimatud. Kui suuski on võimalik maha suruda
vaid poole keharaskusega või
jääb pidamisala liiga lühikeseks, siis pole suusad samuti
sobivad, kuna neid saab küll
alati pidama, kuid libisemine
väheneb märgatavalt.
Uisutehnika suusad valitakse suusatajast 5–15 cm pikemad. Uisusuuskade keskosa mahasurumiseks vajalik kaal peab
olema suurem suusataja kaalust ehk sobiva uisusuusaga
sõites jääb suusa keskosa alati

Spordinädala
pakkumiSed
18.-24. jaanuar

minimaalselt õhku. Pehmete
suuskade puhul, kui suusataja
raskus surub keskosa maha,
on suuski raske juhtida. Võistlussuuskade valimisel tuleks
arvestada ka veel suusa konstruktsiooni ja põhjamaterjali erinevate omadustega. Nendele,
kes sõidavad korra nädalas või
veel vähem, piisab kõige lihtsamast suusapaarist. Kallima
hinnaklassi suusad jagunevad
klassika-, uisu- ja universaalsuuskadeks. Universaalsuusad
sobivad inimestele, kes käivad
regulaarselt sõitmas, kuid kiirus ja võistlemine pole olulised. Tõsisel tasemel suusatajal
on kindlasti vaja eraldi klassika- ja uisusuuski.

Suusakepid

Suusakeppide pikkuse valimisel lähtutakse üldiselt valemist, kus klassikalise stiili suusakepi pikkuseks on 0,86 korda suusataja pikkus ja uisukepi
pikkus on 0,9 korda suusataja
pikkus. Harrastajate jaoks piisab teadmisest, et uisukepp võiks
olla ninani ja klassika oma õlani ja kindlasti ei tasu siinkohal
millimeetreid taga ajada. Naistel on soovitav valida natuke
lühemad uisukepid, kuna kätes
ei pruugi piisavalt palju jõudu
olla. Tavaharrastajad peaksid

arvestama ka sellega, et kallimad kepid on küll jäigemad,
kuid seda rabedamad, s.t et
kukkudes või koperdades on
nende murdumise risk suurem.
Suusakeppide hinna määrab materjal, millest need tehtud on,
ja sellest oleneb ka kaal ja jäikus. Kallimad kepid on tehtud
100% süsinikust, see tagab optimaalse jäikuse, mis on oluline selleks, et tõukejõud või
-energia läheks õigesse kohta.
Kuigi süsinikusisaldus ja selle
kvaliteet on erinevatel markidel erinev, tasub tõsistel sõitjatel valida suusakepid, millel
on süsinikusisaldus vähemat
60%. Oluline on ka rihm, soovitatavalt kinnasrihm, mis teeb
sõidu mugavamaks. Korgist käepide teeb suusakepi kergemaks.

Saapad ja klambrid

Ideaalne suusasaabas on jalas
mugav, jalg on sees piisavalt
kinni ja toetatud. Saabas peaks
olema kindlasti kvaliteetne. Suusasaapad peaks olema väikse
ruumivaruga, kuna täpselt paraja saapaga hakkab jalg külmetama. Eriti puudutab see uisusaabast, kuna selle tehnika
puhul varbad eriti ei liigu. Ostes saapaid, veenduge ka, et
need sobivad teie suusaklambritega. Suusaklambrid jagune-

vad kahte klambrisüsteemi: SNS
ja NNN. Seega jälgige saapa
talla sobivust klambriga!

Laste suusavarustus

Väikestele lastele sobivad esimeseks suusapaariks plastik- või
kaabelsidemega suusad, mis on
mõeldud kasutamiseks tavalise talvesaapaga, sest üldjuhul
sellises vanuses lapsed jalutavad suuskadega. Väiksematele
lastele eelistatakse ka keskelt
n-ö kalasaba mustriga suuski.
Hind on küll laste toodete puhul alati oluline, kuid tähtis
on ka suuskade kvaliteet (viimistlus, välimus, materjal) ja
eluiga. Kui teie laps käib suusatrennis, siis on kindlasti oluline ka treeneri nõu. Üldiselt
soovitame võtta lapsega sama
pikad või natuke lühemad suusad (kehtib hästi pisikeste puhul), see peaks aitama lapsel
suuskadel paremini liikuda ja
manööverdada. Võistlusvarustust valides tuleb mõelda kindlasti vaid sellele hooajale, sest
suuski n-ö “kasvamise peale”
ostes võivad lapse head tulemused käesoleval hooajal jääda
just varustuse taha. Hästi hooldatud suusa eluiga on väga pikk,
kuid see sõltub kasutamise tihedusest. Kindlasti tuleks vältida vales pikkuses ja jäikuses

Sportland

suuskade ostmist – see võib suusaelamuse ära rikkuda. Samuti
tasuks suusavarustust osta kohtadest, kus on olemas pädevad
spetsialistid, kes suudavad leida just teile sobivad suusad.
Lihtsamad laste suusakepid
tehakse enamasti kergest materjalist, rihmaks on tavaline
aas, et kukkudes ei jääks käsi
kinni ning väiksematele tehakse ka alumine ots plastmassist,
et vältida vigastusi. Laste suusakepid võiksid ulatuda õlani,
väiksemate laste puhul võiksid
need olla veel lühemad. Suusatrenni laste jaoks peaks kindlasti muretsema korralikumad
jäigad kepid, et tõukejõud ikka
õigesse kohta läheks, ning pikkus sõltub sellest, kas uisu- ja
klassikastiilis kasutatakse erinevaid keppe või mitte.
Loomulikult on kõige mugavam lahendus pöörduda spetsialistide poole, kes aitavad just
teile sobiva varustuse valikul.
Viimsi Keskuses asuvas Sportlandis on esindatud lai valik
maailma ühe tuntuima suusabrändi Madshuse suuski ja varustust. Siit leiab oma nii päris algaja kui ka tõsine tegija. Samuti
saab meie juures hooldada juba
olemasolevaid suuski. Ootame
teid Viimsi Sportlandis!

Viimsi Sportland

pro optiKa

ostuolümpiale!
Hinnad all kuni -60%

täpselt, selgelt, soodsalt!
Prilliraamid kuni -70%
Päikeseprillid kuni -50%

café
MadeMoiSelle

taasta energiat maitsvalt!
Spordiriietuses või spordikotiga
külastajatele -10%

nice ‘n’ clean

puhta vormi saladus!
Spordiriietuse puhastus -20%

KuulSaal

Sport. Smuuti. Strike!
Kõik smuutid -50%

SilK SuShi

Sushimaratonile!
Kogu menüü spordinädalal
e-n -20%

urr & nurr

inimese sportlikumale sõbrale!
Beaphar käpavaha -20%

jahontS

Säravaimaks sportlaseks!
Kõik ehted -20%

XS MänguaSjad

Kes on teie peres kiireim?
Bob It Classic -30%

Selver

jõusaal Sinu koju!
Koduse trenni tarbeks vajalikud
vahendid eriti soodsad
/viimsikeskus www.viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Haabneeme,
Viimsi vald, Harjumaa

MyfitneSS

tule trenni!
Klubiga liitumine taSuta

Kodu & KööK

aktiivsele perenaisele! Kõik keraamilised tassid,
-taldrikud ja elektrilised kodumasinad -25%
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Indrek võtab kaalust alla / 4

www.myfitness.ee/Indrekublogi

puhul on, et see muutub tihendiks, aga kinnitan, et keskmine
kodukokk saab valmistamisega
hästi hakkama. Valmis keedetud kaheksajalga võib süüa kohe
soojalt (Pulpo a’la Gallega) kuuma ahjukartuliga, maitsestades
esimese suitsutatud paprikaga,
või siis külmade õhukeste viiludena (Carpaccio de Pulpo) salatipadjal. Mõlemal juhul on
omal kohal sidrunimahl, millega kaheksajalga kasta lisaks
väikesele soolale ja värskelt purustatud piprale.
Külmsuitsulõhe sobib nii
täistera röstsaiale kui ka salatipadjale, millele kastmeks on
hea lisada sidruni, balsamico

Tulemus kaalul oli 86 kg!!!
(Indreku eelmine kaal oli
85,5 kg).
Jõulupühad ja aastavahetus on
seljataga. Nagu eelmisel korral
kirjutasin ja Galina kinnitas, ei
ole tarvis piduroogadest midagi tingimata välja jätta, tuleb
vaid jälgida portsjonite suurust. Seda püüdsin ka hoolikalt
teha. Tunnistan, et korra suutsin kogemata siiski “üle süüa”,
aga see tuletas mulle end kohe
meelde. Kuna mu eesmärk on
kindel, siis kannan trennikotti
kogu aeg kaasas. Sõitsime perega pühadeks ämma-äia juurde Tõraverre ning ka selle reisi vältel õnnestus mul 26. detsembril korraks Tartusse põigata, et teha üks korralik treening MyFitnessi kesklinna saalis. Minu üllatuseks oli saal
rahvast täis. See oli soe ja toetav tunne. Ja veel suuremaks
üllatuseks oli taaskord kohtumine tuttavaga – ehk siis ma
olen kahe kuu jooksul erinevaid MyFitnessi treeningsaale
külastanud ja igas on vähemalt
üks tuttav ees olnud. Nüüd on
juba hasart tekkinud, et järgmist kohta katsetada.
Kui ma nüüd oma kaalu
vaatasin, siis korraks ehmatasin. Kohe võtsin ühendust treener Kaspariga, et asjast paremini aru saada. Sain kinnitust, et
kõik on korras. Nimelt, toitumisega saab kehakaalu kaotada ja treeningutega lihasmassi
kasvatada ehk siis paralleelselt
toimetades olen hetkel punktis, kus kaalu järgi justkui midagi ei muutu, aga püksirihma
tõstsin ühe augu võrra juba koomale ja järgmise augu kasuta-

Kogu keha ja tasakaalu treenimine. Fotod: Urmas Kamdron, Indrek Kaing

Harjutustest
l Rinnalt surumine kangiga – kang rinna alaossa, abaluud
vastu pinki, jalad kindlalt maas. Arendab rinnalihast ja triitsepsit.
l Allasurumine – hoia kerelihased pinges ja suru küünarvars
sirgeks. Isoleerib triitsepsi.
l Kangitõste – kere jälle tugev, kõverdada käsi. Isoleerib biitsepsi.
l Kogu keha harjutus. Arendab tasakaalu, treenib õlgu ja ka
kere keskosa, millega peab kogu liigutust stabiliseerima.

mine on päris lähedal. Sõbrad
ütlevad, et mu hamstri põskedest hakkavad talvevarud vaikselt kaduma. Järelikult on suund
õige ja tuleb kindlalt jätkata!
Enesetunne läheb iga nädalaga
paremaks.
Seekord räägin rohkem toidust. Kuna klassikalised püha-

deroad on kaunis koormavad,
siis soovitan pöörata suunda
rohkem mere poole. Kala ja
muud mereannid on kehale kerged ja sõbralikud. Viimsis on
meil juba aastaid suurepärase
valiku ja teenindusega Pepekala, kelle käest ka selleks looks
nõu küsisin. Valisin puhtalt põ-

nevusest välja kaheksajala (tuleb tellida) ning sinna juurde
veidi rahulikuma külmsuitsulõhe.
Mõlemaga saab teha suurepäraseid salateid. Kaheksajala
prepareerimisel nõustasid mind
Eestis elav ja töötav Ivan Munoz Garcia ja tema abikaasa Carol, kelle ühine perefirma SlapSlop on viimsikatele juba tuttav. Mul ongi tarvis uut purki
nende suurepärast Kimchi’d,
sest nohu kipub kiusama ja see
on hea abivahend batsillidega võitlemiseks. Kaheksajala
valmistamise pikema juhendi
paneme blogisse koos videoviidetega maailma eri nurkadest. Suurim hirm kaheksajala

Kaheksajalg ehk pulpo ühes
tükis…

… ja maitsva carpacciona.

ja oliivõlisegu. Salatipõhja panen ma peamiselt paprikat,
kurki, avokaadot, spinatilehte,
punast sibulat ja tomatit. Vastavalt roale passib juurde lisada oliive või päikesekuivatatud tomatit ja kikerherneid.
Näljutamine ei aita kaalukaotusele kaasa. Vastupidi, süües
vähe kordi päevas, haarab keha võimalusest ja üritab võimalikult palju tallele panna. Samas, süües korralikult hommikust, lõunat ja kerge õhtusöögi
ning lisades sinna vahele mõned vahepalad, on keha rahulik
ning omastab söödud toidust
vaid hetkel vajaliku osa. Treeningu lisamisel toimub ka rasvapõletus.
Hommikuse pudruga on mul
siiani probleeme. Vahel söön isuga, aga igapäevaselt lihtsalt ei
suuda. Eesmärk on keha tööle
panna, siit ka mõned soovitused. Hommikul ärgates tuleks
esmalt juua 0,5 liitrit vett, et
keha käivitada, ning siis u 30
minuti pärast midagi süüa. Vahel söön esimeseks toiduks banaani, kindlasti soovitatakse süüa
muna. Kui muna keedan, siis
jätan kollase kergelt vedela, pošeerimisel kehtib sama aspekt.
Üks mu lemmik on hõrk ja õrn
munapuder, mille tegemise õppisin ära alles eelmisel aastal.
Vahepalaks sobib täiesti uus
Valio PRO Feel proteiinikohupiimakreem, mis on välja töötatud koostöös Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistluste
17-kordse võitja Ott Kiivikasega. Suhkruid lisatud ei ole,
aga ühes portsjonis on 21,4 g
valku, mis on oluline just lihaste kasvamiseks.

Indrek Kaing

Viimsi parim korvpallimeeskond on selgunud –
meister kaitses taaskord tiitlit!
Kohamängud

Lõppenud aasta korvpallimeistriks krooniti juba
kolmandat aastat järjest
Viimre esindus, kes finaalis mängis üle BC Haabneeme esinduse. 2014. a
üllatuslikult hõbedale
jõudnud Viimsi Vallavalitsuse esindus piirdus sel
korral kolmanda kohaga.
Veel enne pühi 19. ja 20. detsembril peeti Viimsi Kooli spordikompleksis tuliseid korvpallilahinguid Viimsi valla parimate selgitamiseks. Kaheksa registreerunud võistkonda olid
jaotatud kahte neljaliikmelisse
alagruppi, kus mängiti laupäeval üheringilise alagrupiturniiri ning lõplik paremusjärjestus
pandi paika pühapäeval toimunud kohamängudega.

A-alagrupi tulemused

Toimumise järjekorras: Viimsi
Vallavalitsus – BC Haabneeme
39:55; Randvere Harrastajad I

Võidukas Viimre.

l www.kkviimsi.ee
l www.facebook.com/

kkviimsi

– BC Pall 28:22; Randvere
Harrastajad I – Viimsi Vallavalitsus 29:56; BC Pall – BC
Haabneeme 31:55; Viimsi Vallavalitsus – BC Pall 47:29; BC
Haabneeme – Randvere Harrastajad I 57:29.

B-alagrupimängude
tulemused

Toimumise järjekorras: Viimre – Pastelli 50:19; Randvere
Harrastajad II – Carries Trans/
Korvpallikarud 40:50; Randvere Harrastajad II – Viimre
25:54; Carries Trans/Korvpallikarud – Pastelli 47:55; Viimre – Carries Trans/Korvpallikarud 57:23; Pastelli – Randvere Harrastajad II 29:37.

7.–8. koha mängus jäi BC Pall
35:42 alla Randvere Harrastajad II-le.
5.–6. koha mängus väljusid
Randvere Harrastajad I 38:29
võitjana Pastelli vastu.
Pronksimäng oli päeva üks
pingelisemaid, kui finaalist eemale jäämist püüdsid heastada
nii Viimsi Vallavalitsus kui ka
Carries Trans/Korvpallikarud.
Vallavalituse “võim” siiski püsis, lõppskoor 46:42.
Finaalmängus, vastavalt alagruppide võitjate Viimre ja BC
Haabneeme vahel, jagus nii
põnevust kui ka võitlust. Skooriga 31:24 kuulus paremus

ning Viimsi valla meistri traditsiooniline rändkarikas veel
üheks aastaks Viimre meeskonnale.
“Rõõmu teeb meeldivalt aktiivne osavõtt turniirist. Eks
korvpall ongi kogu Eestis ja
ka Viimsis populaarne loomulikult laste ja noorte ning ka
harrastaja seas. Teeme kõik, et
seda huvi veelgi suunata ja
ühendada. Nii oli sel aastal
esmakordselt võimalusi mängude tulemusi ning ka mängu
kulgu jälgida veebis online ülekandena. Uueks aastaks plaanime muuta ka meistrivõistluste formaati ning pakkuda läbi
hooaja kestvat võistlussarja. Hu-

vi selleks on igatahes olemas
ja kindlasti tuleb ka vald ja
toetajad sellega kaasa,” sõnas
turniiri peakorraldaja Tanel Einaste.

Viimsi meistrivõistlused
korvpallis 2015 paremusjärjestus

1. Viimre; 2. BC Haabneeme;
3. Viimsi Vallavalitsus; 4. Carries Trans/Korvpallikarud; 5.
Randvere Harrastajad I; 6. Pastelli; 7. Randvere Harrastajad II;
8. BC Pall.
Valla parimaid korvpallureid autasustasid Viimsi abivallavanem Mati Mätlik ja Korvpalliklubi Viimsi juhatuse liige
Tanel Einaste.
Turniiri korraldas Viimsi Vallavalitsus koostöös Korvpalliklubiga Viimsi.
Auhinnalaua aitasid katta
Viimsi vald, Tallinn Viimsi
SPA ja Lavendel SPA.

Tanel Einaste
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Üheksas heategevusball

VIIMSI KINO

Uued filmid
Viimsi kinos
Viimsi Kino on tänaseks oma pooleteiseaastase
eksistentsi jooksul näidanud 360 täispikka filmi
ning loodetavasti positiivse emotsiooni osaliseks
on saanud üle 207 000 filmisõbra.
Lisaks tavaseanssidele saavad beebiemmed igal teisipäeval kell 12 lahutada meelt beebikinos ja kaks korda kuus
– reedeti kell 12.20 – leiab aset seenioride kinohommik.
Igal nädalal tuleb ekraanile 3–5 uut filmi ning nüüdsest
hakkame regulaarselt infot jagama ka koduvalla lehe veergudel. Põhjalikum info kinos toimuva kohta on hõlpsasti
leitav kino kodulehelt viimsikino.ee.
Enne, kui asuda tulevate atraktsioonide juurde, paar
linateost, mida hetkel jooksvatest mainida tasub. Quentin
Tarantino on nimi, mis filmisõbrale vast tutvustust ei vaja.
Kuna mees on lubanud lavastada kokku kümme filmi ja
vestern nimega “Vihane kaheksa” on järjekorras juba kaheksas, siis tasub teosel põgusalt peatuda. Pärast kodusõda
aset leidev lugu jutustab pundist värvikatest tegelaskujudest, kelle teed ristuvad lumetormi eest peavarju otsides
Minnie pudupoes. Nagu filmi nimest võib järeldada, kudumisringi väljasõiduga tegu siiski ei ole ning Tarantinole
omaselt ei piirduta filmis ka vaid terava dialoogiga.
2016. aasta esimene kodumaine linateos kannab pealkirja “Ema”. Ühes Eesti väikelinnas aset leidva loo keskmes on tulistamise tagajärjel koomasse langenud mehe
ema. Režissööriks Kadri Kõusaar, kellele see oli kolmas
kord võtteplatsil vägesid juhatada ning kuna tegu mikroeelarvelise filmiga, siis võrdluseks niipalju, et eelpoolnimetatud “Vihase kaheksa” eelarvega oleks Kadri saanud
lavastada “Emasid” lausa 337 korda... Oleks see vast déjà
vu!
Käesoleva nädalavahetuse tõsiseim uudis on “Carol”
(režissöör Todd Haynes) –
draama, mille tegevus leiab
aset 1950ndate New Yorgis.
Teose aluseks on 64 aastat tagasi Patricia Highsmithi poolt
varjunime all kirjutatud roCate Blanchett “Caroli“
maan ning jutustab see kirgnimiosas. Fotod Hea Film
lik lugu kahe erineva taustaga naise keelatud armastusest. Peaosades kahekordne Oscari laureaat Cate Blanchett ja lohetätoveeringuga tüdruk
Rooney Mara.
Järgmine nädal toob kinolinale tõsielul põhineva filmi, mis peaosalisele Leonardo DiCapriole oli ta enda sõnul konkurentsitult raskeim
rollisooritus, mis ta eales teinud. Alejandro Iñárritu “Mees,
kes jäi ellu” on Kanadas ja
Mees, kes jäi ellu –
Argentiinas ilma tehisvalguLeonardo DiCaprio.
seta filmitud karm linalugu
mehest, kes peale karu rünnakut jäetakse kaaslaste poolt
saatuse hooleks. Pea 50 miljonit dollarit üle eelarve läinud
film võiks vabalt kanda ka nime “Kannatuste rada”, kuid
arvestades praeguseks saadud vastukaja on valatud veri ja
higi igati vaeva väärt. Äsjasel Kuldgloobuste jagamisel sai
see kolm auhinda: parima draamafilmi, parima režissööri
ja parima meespeaosalise kategooriates.
Häid filmielamusi!

Viimsi heategevuslik ball
ja jõululaat kogusid Viimsi Invaühingule 11 545
eurot!

Üheksas Viimsi heategevusball
toimus seekord 19. detsembril,
vahetult enne kaunist jõuluaega. Viimsi Koolis toimunud suurejooneline ball oli seekord
jõuluteemaline, kohale tuli jõuluvana ning jagati ka kingitusi. Ball täitis ka oma suurima
eesmärgi – koguda raha MTÜ
Viimsi Invaühingu erivajadustega lastele, et neil erilistel lastel oleks ka 2016. aastal võimalik ühiselt toredaid ja harivaid
üritusi ette võtta. Taas andsid
oma suure panuse heategevusse ka Viimsi koolide algklasside õpilased ja nende vanemad,
kes omatehtud küpsetiste ja käsitööesemete müügiga kogusid
oma valla erivajadustega laste
toetuseks kokku üle viie tuhande euro. Tšekk jõululaadal
kogutud summaga anti balli avatseremoonial invaühingule pidulikult üle.
Seekordse balli peaesinejad olid Marju Länik, Uku Suviste ning ansambel Swingers.
Lisaks astus ballil üles veel palju toredaid artiste – Ajateenijate Brass Band, Noortekoor
ning Rullest. Heategevusballi
avamisel tänasid südamliku
muusikalise etteastega toetajaid Viimsi erivajadustega laste emad. Maagilise ilutulestiku
juhatasid sisse Viimsi tüdrukud
saksofonidel. Ballikülaliste laudadel andsid valgust ja soojust
Randvere Koolis õppivate erivajadustega laste spetsiaalselt
heategevusballi jaoks meisterdatud küünlad, see oli nende

Ballikülalised tantsupõrandal. Fotod Henelyn Kandver

Viimsi erivajadustega laste
emad tervitamas ballikülalisi.

tänu toetajatele märkamise ja
hoolimise eest. Meeleolukat
õhtut juhtisid Liina Tennosaar

ja Egon Nuter. Lisaks suurepärastele esinejatele said külalised õnne katsuda loteriis, mille
tulu läks Viimsi erivajadustega
laste tegevuste toetuseks.
Suurimat rõõmu valmistab
see, et üheksa aasta jooksul oleme leidnud väga palju sõpru ja
toetajaid. Enamik asutusi ja ettevõtteid, kelle poole oleme abipalvega pöördunud, on meid
aidanud. Samuti on appi tulnud
paljud esinejad. Tänamata ei
saa ka jätta paljusid eraisikuid,
kes toetasid nii materiaalselt
kui ka isikliku abiga. Oleme
väga tänulikud kõigile meie
toetajatele ja õnnelikud, et aitamine pole Eestimaalt kadunud, vaid vastupidi – abistajaid
on väga palju. Suur tänu teile
kõigile!

See tore heategevusball poleks olnud see, kui ei oleks olnud suurt hulka vabatahtlikke,
kes balli korralduse ja ettevalmistuse enda õlule võtsid,
ning samuti lahkeid firmasid.
Suur tänu kõikidele esinejatele, balli korraldajatele ja
abilistele, toitlustajale ja tema
abilistele, kes olid valmis aitama tasu saamata, lihtsalt heast
südamest erivajadustega laste
toetuseks! Täname ka ballikülalisi, kes pidasid vajalikuks
ballikutse lunastada ning sellega oma panuse heategevusse
anda!
Kohtumiseni 2016. aasta jõulukuul 10. Viimsi heategevusballil!

MTÜ Viimsi Invaühingu
juhatus

Jooga ja Pilates huvikeskuses

Jaanuar noortekeskustes
Randvere noortekeskus asub Randvere külakeskuse hoones Kibuvitsa tee 1 teisel korrusel. Oleme avatud E–R k
13–19.
19.01 k 15 “Just Dance“ päev
20.01 k 15 Viktoriin
21.01 k 16 Poiste õhtu*
22.01 k 15 “Teeme teatrit“ (meisterdame marionettnukke)
28.01 k 16 Tüdrukute õhtu*
Tüdrukute ja poiste õhtul on osalustasu 2 €, vajalik eelregistreerimine noortekeskuses või randvere@huvikeskus.ee.
Igapäevaselt on Randvere noortekeskuses võimalik noortel
kasutada mitmeid vaba aja sisustamise vahendeid ja võimalusi. Meil on piljard, lauatennis, õhuhoki, internetiühendusega
arvuti, WiFi võimalus, lauamängud, printimisvõimalus, televiisor ja DVD-mängija, köögiruum vajalike vahenditega. Õues
saab mängida tänavakorvpalli ja jätta jalgratta hoidjasse.

Aime Salmistu
Rein Kriis

Kundalini jooga tunnid Viimsi Huvikeskuses toimuvad
igal esmaspäeval kell 19–20.30 ja neljapäeval kell 19.45–
21.15.
Kundalini jooga tunnid sobivad nii alg- kui ka kesktasemel
praktiseerijale. Treeningutel osalemisel tuleb kasuks Jooga
ABC koolitus või algteadmised joogast. Joogatreeningu viib
läbi kundalini jooga õpetaja Eva Reintak, kes on läbinud
Kundalini Rising International Yoga Academy rahvusvahelise kundalini jooga õpetajate kursuse õpetaja Guru Rattana
(Ph.D.) juhendamisel. Osalemistingimused ja tunniks registreerimine e-posti aadressil eva@joogaklubi.ee, tel 5068 437.
www.joogaklubi.ee.
5. veebruarist alustab huvikeskuses šivananda jooga
algajate kursus, kursus toimub laupäeviti kell 9.30–11.30.
Joogatreeninguid viivad läbi rahvusvaheliselt sertifitseeritud šivananda jooga juhendajad Pille Tali ja Grete Saks. Registreeri end algajate kursusele e-posti aadressil pilletali@gmail.
com. Tasakaalupanus 50 eurot kuus. www.pilletaliyoga.com.
PilatesPluss treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuses
esmaspäeviti kell 8.30–9.45 ja neljapäeviti kell 18.15–
19.30, kolmapäeviti beebidega emadele kell 10.30–
11.30. Esmaspäeviti kell 19.30–20.45 toimub treening
Randvere Noortekeskuses.
Treeningtundides äratame keha hiina meetodiga ehk patsutame kätega end pealaest jalgadeni; mudime punkte, mis
vabastab keha energiablokeeringutest; teeme soojendusharjutusi, Pilatese programmi põhi- ja vaheharjutusi ning füsioteraapiaharjutusi Pilatese võtmes. Treeningu lõpetab põhjalik
lihaste venitame ning seejärel harmoonilise muusika saatel
keha täielik lõdvestamine.
Uutele harrastajatele esimene treening jaanuaris tasuta!
Lisainformatsioon ja registreerumine terje@pilatespluss.ee
või tel 5385 9570. www.pilatespluss.ee.

VPÜ

Huvikeskus

Viimsi Kino

Eakad mälumängule!
12. veebruaril algusega kell 13 toimub Viimsi Päevakeskuse saalis aadressil Kesk tee 1 eakate mälumäng “98 aastat Eesti Vabariiki“.
Registreeri kolmest eakast koosnev võistkond enne 10.
veebruarit Viimsi Päevakeskuse e-posti aadressil paevakeskus@rannapere.ee või telefonil 6064 080 või Randvere Päevakeskuse e-posti aadressil randvere.pk@mail.ee või telefonil
6864 055.
Võistluse korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus.

Viimsi noortekeskus asub huvikeskuse ja vallamajaga ühes
hoones Nelgi tee 1, Viimsi alevikus. Oleme avatud E–R k
14–20.
15.01 k 17.30 Bowling Viimsi Kuulsaalis
18.01 k 16 Näitering
19.01 k 16 Piljarditurniir
22.01 k 17 Filmiõhtu
26.01 k 16 Kokandus
28.01 k 16 Küünalde valmistamise töötuba
29.01 k 16 Disko ja karaoke
Lisaks mainitud tegemistele on Viimsi noortekeskuses võimalik mängida piljardit, lauatennist, lauajalgpalli, lauamänge,
meisterdada ja palju muud teha. Lisaks on olemas ka KÖÖK,
kus saab üksi või sõpradega koos toitu valmistada ning tühja
kõhtu täita. Köögis on olemas kõik vajalik nii toidu soojendamiseks kui ka kokkamiseks.

Noortekeskused
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Viimsi valla kultuurikalender
15. jaanuar – 3. veebruar
Kuni 20. veebruar
Epp Maria Kokamägi näitus
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
ja Rannarahva muuseumis
Kuni 30. jaanuar
Raamatuväljapanek “Mida
ennustavad tähed?“
Lastele “Suured tähed, väiksed
tähed!“
Fotokursuse “Fotograafia eritehnikad“ lõputööd (juhendaja
Kristjan Rosin)
Viimsi raamatukogus
Kuni 28. jaanuar
Raamatuväljapanek lastele
“Uuel aastal uue hooga…
lugema!“
Täiskasvanutele “Uuel aastal
uued raamatud“
Randvere raamatukogus
Kuni 28. jaanuar
Raamatuväljapanek “Uued
elulooraamatud“
Prangli raamatukogus
Alanud on võistkondade
eelregistreerimine
Eakate mälumängule:
paevakeskus@rannapere.ee,
tel 6064 080; randvere.pk@
mail.ee, tel 6864 055
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Lisainfo: Rein Kriis, tel 51 367
Teema: “98 aastat Eesti
Vabariiki“
Võiskonna suurus – 3 eakat
Toimumisaeg: R, 12.02 k 13
Viimsi Päevakeskuses
15. jaanuar k 11
NUKU teatri etendus
“Muinasjutud paberil“
H. Ch. Andersen “Vankumatu
tinasõdur“
“Keisri uued rõivad“
Esitajad: Andres Roosileht ja
Sandra Lange
Vanusele 5–12
Piletid: 8 € Piletilevis ja NUKU
kassas, 8.–18.01 piletid 6 €
Etenduse külalistele muuseumikülastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
15. jaanuar k 17.30
Viimsi noortekeskus külastab
bowlingut
Vajalik eelregistreerimine
noortekeskuses
Osalemine 2 €
Kogunemine Viimsi noortekeskuses
15. jaanuar k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Akustiline kontsert: Pearu
Paulus
DJ Ivo Uslov
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
16. jaanuar k 11–14
Taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Müügil eestimaine väärt toidukraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/

NB! Talveperioodil 01.01–01.05
on taluturg pühapäeviti suletud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12
Paberpunutiste õpituba
algajatele
Juhendaja: Avelin Gildemann
Eelregistreerimine: info.ikoliis
@gmail.com
Osavõtutasu: 18 €
Viimsi Huvikeskuses, Päikesepesa ruumis
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
17. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid Kadri Haagen
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 12–14
Kelgukoerasõidud
Koerasõit kujutab endast
kelgul istumist, mitte juhtimist
Korraga mahub sõidule üks
täiskasvanu ja üks kuni
3-aastane laps või kaks kuni
6-aastast last
Sõidu hind on 20 €
Muuseumi külastus tasuta!
Täpsem info: www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
17. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 19
Jõulukuuskede lõke
Tammepõllu tee äärsel
lagendikul
18. jaanuar k 16
Näitering
Viimsi noortekeskuses
k 18
Meeste õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
19. jaanuar k 15
Just Dance’i päev
Randvere noortekeskuses
k 16
Piljarditurniir
Viimsi noortekeskuses
20. jaanuar k 14.30
Fotojaht
Viimsi noortekeskuses
k 15
Viktoriin
Randvere noortekeskuses
21. jaanuar k 16
Poiste õhtu
Eelregistreerimine: noortekeskuses või randvere@
huvikeskus.ee
Osalustasu 2 €
Randvere noortekeskuses
k 18
Kultuuri- ja spordiaasta 2015
tänuüritus
Premeerime parimaid
Esineb superstaar 2015 – Jüri
Pootsmann
Koosviibimine
Viimsi Koolis

k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. jaanuar k 15
Teeme teatrit – meisterdame
marionettnukke
Randvere noortekeskuses
k 17
Filmiõhtu
Viimsi noortekeskuses
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Akustiline kontsert: Tanel Padar
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
23. jaanuar k 11–14
Taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Müügil eestimaine väärt toidukraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg
NB! Talveperioodil 01.0101.05. on taluturg pühapäeviti
suletud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12
Traditsiooniline kuuselõke
Põletame pidulikult jõulukuuski!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
24. jaanuar
Ekskursioon Maarjamäe lossi
tallihoonesse
Eelregistreerimine: tel 6012
354 (Volli Kallion)
Pilet 2 €
k 9.38 buss 1A väljub Viimsi
Haigla juurest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
24. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool Ave Osman
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
26. jaanuar k 16
Kokandus – teeme midagi
soolast noorte valikul
Viimsi noortekeskuses
27. jaanuar k 18.30
Gluteeni- ja kaseiinivabade
pannkookide praktiline koolitus
Tervise- ja toitumisnõustaja
Kadri Põlder
Eelregistreerimine: kadripo@
hotmail.com, tel 5667 9228
Osalustasu 15 €
Viimsi Huvikeskuses
28. jaanuar k 16
Küünalde meisterdamise
töötuba
Viimsi noortekeskuses

k 16
Tüdrukute õhtu
Eelregistreerimine: noortekeskuses või randvere@
huvikeskus.ee
Osalustasu 2 €
Randvere noortekeskuses
k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29. jaanuar k 16
Disko ja Karaoke
Viimsi noortekeskuses
k 19
Kontsert Eesti Kontserdi sarjast
“Muusika Eestimaale“
Olev Ainomäe (oboe), Lembit
Orgse (klavessiin), Aare Tammesalu (tšello)
Kavas Händel, Gluck, Couperin,
Nielsen
Piletid müügil Eesti Sõjamuuseumis: 6 € ja 8 €, kontserdipäeval 8 € ja 10 €
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Akustiline kontsert: Mikk Mäe
DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
30. jaanuar k 11–14
Taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Müügil eestimaine väärt toidukraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
NB! Talveperioodil 01.01-01.05
on taluturg pühapäeviti suletud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12
60 + lõunasöök
Info ja registreerimine:
tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kiriku
kohvikuruumis
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Einar Kapp
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
31. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus
Jutlus Kuldar Taveter
Lastehoid Õie Roos
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 12–14
Kelgukoerasõidud
Koerasõit kujutab endas kelgul
istumist, mitte juhtimist
Korraga mahub sõidule üks
täiskasvanu ja üks kuni
3-aastane laps või kaks kuni
6-aastast last
Sõidu hind on 20 €
Muuseumi külastus tasuta!
Täpsem info: rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 14.30
Perejumalateenistus, eriti
oodatud on lapsed koos vanematega

Kaetud armulaud
EELK Randvere kirikus
1.–29. veebruar
Raamatuväljapanek lastele
“Häid sõpru raamatuist!“
Täiskasvanutele “Eesti kirjandus
– oma ja hea“
Randvere raamatukogus

3. veebruar k 19
Koguduse kool – 10 lauset,
mida kristlased ei peaks
kasutama
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku
kohviku ruumis

Info:

2. veebruar k 11
Tartu Rahu 96. aastapäeva
tähistamine
Metsakalmistul K. Pätsi haual
K 11.30 Pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
l Oleg

Juurikal ja Jaana Laukil sündis 18. novembril poeg
Leon.
l Mart Laanemägil ja Elin Engastel sündis 21. novembril
tütar Keiu.
l Kristjan ja Lea Seemal sündis 24. novembril poeg Karl.
l Artur Gradovil ja Iryna Gradoval sündis 2. detsembril
tütar Eliza.
l Marion ja Karin Kaimeril sündis 7. detsembril tütar Kairit.
l Urmet ja Erlike Pinselil sündis 14. detsembril tütar Birke.
l Vadim Samulinil ja Viktoria Šubal sündis 15. detsembril
poeg Rafael.
l Jarko Lustil ja Maiki Ritslaidil sündis 18. detsembril poeg
Bruno.
l Herki Naruskil ja Kairi Laanbergil sündis 20. detsembril
poeg Markus Daniel.
l Reiko ja Grete Kervel sündis 20. detsembril poeg Kennert.
l Samuele De Pizzolil ja Maida Insleril sündis 22. detsembril poeg Tobias.
l Rene Bogoslovskil ja Merike Loogil sündis 22. detsembril
poeg Christopher.
l Jüri Kulbinil ja Airi Arrakul sündis 25. detsembril tütar Kelly.
l Alar ja Agnia Pallasel sündis 1. jaanuaril tütar Anelle.
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Palju õnne!
l Valentina
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l Rein Sarnet ..................................................................... 75
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l Milvi Ilves ........................................................................ 70
l Alla Neemla
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Teadlik liikumine jääl
Veekogu ja teda kattev
jää ei ole kunagi süüdi,
kui inimesega õnnetus
juhtub – süüdi on olukorda ebaõigelt hinnanud
inimene.

Veeõnnetuste üheks peamiseks
põhjuseks on oma võimete ülehindamine, oskamatus looduse
märke lugeda, lohakus, hoolimatus ning mõnikord lausa rumalus. Paljud traagiliselt lõppenud veeõnnetused võinuks
esmaseid ohutusnõudeid järgides olemata olla.
Jää turvalisuse hindamiseks mõõdetakse jää paksust,
kuid see nõuab abivahendi
(näiteks jääpuuri) kasutamist.
Samas ei pruugi jää mõõtmine
anda 100% teadmist jää olukorrast.
Põhjamaade vetelpäästjad
soovitavad minna jääle, mille paksus on vähemalt 10 cm.
“Terve” jää tähendab seda, et
jää on ilma pragude, lõhede ja
lahvandusteta (väljanägemiselt
ühtlane ja sile).
Jää paksus ja tugevus on
väga erinev ka sama veekogu
piires ning jäätingimused võivad muutuda tundidega. Näiteks hommikul tööle või kooli minnes ületatud jõe jää ei
pruugi õhtul sealt üle jalutada
soovivat inimest enam kanda.
Paljudes kohtades on jää
reeglina õhem ning selle kandevõime ettearvamatum.
Ole tähelepanelik:
- kohtades, kus kasvavad
kõrkjad;
- madalikukohtades;
- allikakohtades (lumekatteta jääl on allikakohad näha
tumedamate laikudena);
- kohtades, kuhu suubub kanalisatsioon või jõgi;
- voolava veega veekogus,
kus jää on alati nõrgem kui järves või tiigis;
- koolmekohtades;
- kohtades, kus jõgi kitseneb või teeb pöörde;
- laevateel.
Traagiliselt lõppenud veeõnnetuste üheks põhjuseks on
see, et matkama või kalale minnes ei arvesta inimesed läbi jää
vajumise võimalusega. Kuna
sellise variandiga arvestamine
tundub mõistusele justkui vastuvõtmatuna, ei tehta ka võimaliku õnnetuse puhul kiireks
reageerimiseks erilisi ettevalmistusi. Samas saab vahel mõne lihtsa võttega muuta jäätunud veekogudel liikumise enda
jaoks palju turvalisemaks.

Soovitused veekogudel
liikumiseks

- Ära kanna võimalusel kummikuid, sest neid ei saa sa vette
kukkudes jalast ära. Samuti on
nendega raske jääaugust välja
ronida.
- Võta jääle minnes kaasa
jäänaasklid ja pane nad kaela
või mujale kergesti kättesaadavasse kohta.
- Kui sul ei ole kasutada päästevesti, võib seda asendada sel-

jakott selles oleva veekindlasse kilekotti pakitud vahetusriietega (tuulepluus, fliis, sokid,
kindad, müts – kõik see, mis
võib läbi jää vajudes märjaks
saada). Seljakotis olev veekindlalt suletud kilekott riietega hoiab sind pinnal ning
kuivad vahetusriided on pärast
jäist suplust nii ehk naa vajalikud.
- Jääl liikumisel on abi niinimetatud jääkepist. Tegemist
on umbes kahe meetri pikkuse,
ühest otsast terava puust kepiga. Sellega saab kontrollida jää
tugevust, läbi jää vajudes saab
seda ulatada abivajajale või
päästjale ning üksi liikudes on
millele jääaugust välja ronimisel toetuda.
- Mida tormakamalt ja kiiremini sa jääl liigud, seda hiljem avastad, et jää sind enam
ei kanna.
Jääle minnes võib alati kasu olla vilest, mobiiltelefonist
ja umbes 20 meetri pikkusest
nöörijupist. Vile kostub inimese häälest palju kaugemale ning
selle puhumisel kulub hüüdmisest palju vähem energiat.
Mobiiltelefoni kasutamist pole
vaja ehk kellelegi õpetada ning
nöör võib olla abiks nii kellegi jääaugust väljatõmbamisel,
transpordil kui ka ajutise varjualuse ehitamisel.

Tegutsemine läbi jää
vajumisel

Läbi jää vajumisel püüa esiteks kohe peatada sügavamale
vette vajumine – aja käed laiali ja kalluta ennast tahapoole,
et käte ja kehaga vajumist pidurdada. Teiseks, mida rutem
välja saad, seda vähem riided
märguvad ja seda vähem kulub
jõudu väljaronimiseks.
- Pööra ennast näoga tuldud
suunda (tulles jää teid seal ju
ometi kandis).
- Toeta käed (peopesad, sõrmed harali) koos randmetega
õlgade laiuselt jääle nii, et ka
küünarnukid toetuksid jääle.
- Tõsta oma jalad võimalikult veepinnale (parim keha
asend ujumiseks on horisontaalne ning vee alla vajumiseks püstine ehk vertikaalne).
- Kui sul on jäänaasklid, siis
suru nende teravikud jäässe, toeta oma keharaskus jääle suunaga taha (mitte suunaga otse
alla) ning ennast tugevate jalalöökide edasi lükates ning kätega jääle toetudes tõmba ennast jää peale.
- Jääd ei tohi suruda otse
alla. Nii murdub see kõige liht-

samalt. Püüa ennast jääle libistada võimalikult suurt jääpinda
enda alla haarates ning jääd
justkui jalgade suunas lükates.
- Anna oma hädasolekust teistele märku, hüüa või vilista.
- Väldi õlgade ja pea märjakssaamist, sest pea kaudu antakse ära suur hulk soojust ning
märg pea kiirendab oluliselt külmetumist ja alajahtumist.
Jääle saades rooma või rulli ennast tuldud teed tagasi, sest
seal on jää kandevõime juba
kontrollitud. Ära häbene astuda sisse lähimasse majja või
peatada autot, et abi saada.
Kui oled juba maha jahtunud ehk kehatemperatuur on
langenud alla normi, siis pea
meeles, et ülessoojendamine
peab toimuma vastupidiselt külmumisele st seest väljapoole.
Tuleb hingata sooja õhku ja
juua sooja, kuid mitte soojemat kui 40-kraadist vett. Kui
inimese temperatuur hakkab
tõusma, siis soojenevad ka jäsemed.
Külmunud inimest ei tohi
asjatult tõsta ega liigutada. See
põhjustab valu ja jäsemete suurtest veresoontest liigutamise
tagajärjel liikuma hakanud veri võib põhjustada südame külmašoki. Hüpotermias inimene
tuleb isoleerida maapinnast ja
väliskeskkonnast (kõige parem
oleks ta pakkida tekkidesse ja
termolinadesse nagu väikelaps).
Läbi jää vajunud inimest
päästes:
- hinda olukorda – mis on
juhtunud, mis on õnnetuse
põhjus;
- kutsu abi (hüüa appi ja
helista 112);
- lähene läbi jää vajunud
inimesele mööda tema jälgi,
viimased 10 m rooma või kasuta oma toetuspinna suurendamiseks abivahendeid (suusad, kelk, kepp jne);
- jäta enda ja jääaugu serva vahele umbes enda pikkune
vahemaa, kuhu saad tõmmata
abivajaja;
- ulata abivajajale nn käepikendus (jope, nöör, kepp,
suusk jms) NB! Uppujale ei
tohi mitte mingil juhul ulatada
kätt – vetelpäästjad harjutavad
aastaid uppuja haardest vabastamise võtteid ja uppujal on
mitme inimese jõud (isegi lapsel on uskumatult suur jõud) ja
kannatanu juurde vette hüppamine võib jääda su viimaseks
hüppeks;
- tõmmanud kannatanu jääle, jäta tema ja enda vahele kuni tugevale jääle või kindlale
pinnasele jõudmiseni inimesepikkune turvatsoon (vastasel
korral võib jää kahe inimese
raskuse all murduda ja vajute
koos vette).
Läbi jää vajudes peate arvestama, et +4ºC vees (jääalune vesi Eesti oludes) kaotab
keskealine meesterahvas teadvuse u 10 minuti jooksul, lapsed ja vanurid veidi varem ning
naised veidi hiljem.

Päästeamet

ERAKUULUTUSED
l Lumetõrje

katustelt, jääpurikate eemaldamine.
Tel 5638 8994, Uve.
l Teostame lumekoristustöid ning prügivedu
konteineritega 6–8 m3 (kandevõimega 5 t).
Tel 5026 570, www.muruekspert.eu.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine tel 5198 9070, www.
unitedexpo.ee.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkottides: lepp
2 €, sanglepp 2.25 €, kuivad küttepuud lahtiselt:
sanglepp 45 €/rm. Info ja tellimine www.BBQPuit.
ee või tel 5120 593.
l Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet
premium 8 ja 6mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l
kott, kask 2,9 €/40 l kott. Tel 5380 3858.
l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
l Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine telefonil 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
l Ostan ENSV- ja EW-aegseid rinnamärke, vanu
postkaarte ja fotosid, vanu dokumente ja trükiseid
ning muid Eesti ajalooga seotuid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l Kallid sõbrad ja külalised, valmistame taime- ja
toortoitu (Facebook: Vihmavarju Kodukohvik). Oleme
aeg-ajalt ka Viimsi Taluturul laupäeviti. Info ja tellimine tel 5020 990 või 5663 2761. Rõõmsa kohtumiseni!
l Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata e-posti aadressil norsk112@hotmail.com.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

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

Müüa mesi
Viimsis
Tel 5068 326
www.meemees.ee

meesmassöör (10 aastat tööstaaži)
tuleb oma massaažilauaga Teie koju Teile sobival
ajal. Minu poolt tehtud massaaž hõlmab tehnikaid
nii klassikalisest kui ka spordimassaažist. Seansi
hind 25 € /~1,5 h . Aja broneerimiseks helistada tel
5615 3770 või saata kiri supermario@mail.ee.
l Üldehitus ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame
koos lahenduse! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
l Hoian teie pisipõnni eramajas Viimsis Lubja külas.
Tel 5211 005, Annely.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.
l Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista.
Tel 5630 8890.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel
5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.
eu. Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Kontakt: tel 5074 178.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid,
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.
l 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.
l Korstnapühkija ja pottsepa teenused (puhastamine, remont ja ehitamine). Lumekoristus.
Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias.
Tel 5139 437, e-post igor@infinitas.ee.
l Reval Café Viimsis otsib oma toredasse kollektiivi tegusat ning kohusetundlikku nõudepesijat.
Kontakt: Kerli Soolind, tel 5637 3674.
l Kogemustega

Krundisisesed
vee- ja kanalisatsioonivõrkude
projekteerimis- ja
ehitustööd.
Tel 5687 4449,
nivell.ehitus@
gmail.com

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet soovib üürida 2 eraldi magamistoaga elamispinda 1. veebruarist kuni
1. augustini 2016. a kahele Viimsi vallas
töötavale vabatahtlikule noorele. Sobib
nii korter kui majaosa. Lisainformatsioon: Kadi Bruus, haridus@viimsivv.ee,
tel 5646 2962.
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7. veebruaril alustab Heki teel uus joonistuskursus B. Edwards’i metoodika järgi. Realistlikult
joonistamise õpetus neile, kes “üldse ei oska”
või “natuke oskavad”. Vanus 12+. Oodatud ka
täiskasvanud! Igal pühapäeva õhtul kell 19.00
avab uksed Avatud Stuudio. Astu läbi!
Vaata lähemalt www.kunstikorter.ee
Juhendaja Liina Ponetajev, tel. 5564 2851
liinaponetajev@gmail.com
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Tõelise talve
osturõõmud!
Delice Toidupood 9-22
Viimsi Kaubanduskeskus
E-L 10-20 ja P 10-18
Viimis Kaubanduskeskuse
toitlustusasutused
E-L 11.00- 21.00 ja P 11.00-18.00
Randvere tee 6, Viimsi

BANANA
BOUTIQUE
ESCANDELLE

Kinga- ja võtmeäri

RENDEZ -VOUS
ILUSALONG

