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Erileht – Eesti Vabariigi
98. aastapäev: Kaitseliidu
aastapäevatervitus, Rävala
malevkonna ajalugu, intervjuu Kaljo Alakülaga, näidislahing 19.02.1919 ning
sõduri varustuse näitus.
Loe lk 9–12
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse
üldkoosolek
5. märtsil kell 12.00 toimub Viimsi Huvikeskuse saalis MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolek.
Koosoleku päevakord:
1. VPÜ juhatuse 2015. aasta tegevus- ja
majandusaruanne;
2. VPÜ 2016. aasta tegevuskava tutvustus;
3. VPÜ volikogu asendusliikmete valimine;
4. kontsert.
Ootame iga VPÜ liikme osavõttu! Juhul,
kui ei ole võimalik tulla, palun vormistage
volitus VPÜ ruumis Kesk tee 1.

MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühenduse juhatus

Elagu Eesti!
Head viimsilased!

Vabariigi aastapäev on alati eriline päev, mil tunneme uhkust oma
riigi üle. Meie riik on vaba ja meie
oleme vabad. Me ei soovi aga olla
lihtsalt vaba rahvas, vaid ka tark,
ettevõtlik ja tulevikku vaatav rahvas!
Viimsil on pealinna naabrina
tähtis roll Eesti ajaloos. Viimsis on
ammustest aegadest elanud töökas
ja aus mererahvas, elati üksteisest

hoolides ning ei kardetud raskusi. Meenutades seda aega teame,
et leib ei ole kunagi kergelt lauale tulnud. Pikk okupatsiooniaeg
on meid küll muutnud, kuid olles
nüüd vabad, ei takista meid miski
elamast väärikalt nagu meie esivanemad!
Viimsis on rohkesti kultuuriväärtusi, palju on ära tehtud haridussüsteemis ja spordielu edendamisel. Olles hommikuti üks paljudest lapsevanematest, kes oma

Näitus Eesti riiklikud teenetemärgid
Kui Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks avas rahvusraamatukogu
koostöös riigikantseleiga riiklike teenetemärkide galerii, valmis
samaaegselt ka rändnäitus, mis aitab tutvustada teenetemärkide rikkalikku ajalugu.
Möödunud aastate jooksul on see rännanud erinevates Eestimaa
paikades ja nüüdseks on näitus jõudnud Eesti Vabariigi 98. aastapäevaks Viimsi raamatukokku, kuhu ta jääb 15. märtsini.
Näitus annab ülevaate Eesti riiklike teenetemärkide tekkest, nende
ajaloost ja tänapäevast. Kuna teenetemärkide lugu on lahutamatu riigi arenguloost, pole näituse eesmärk anda üksnes ülevaadet teenetemärkide kujunemisest, vaid tutvustada ka nende kandjaid. Lisaks saab
aimu teenetemärkide kasutamisest praeguses Eestis.
Eksponeeritud on hulk laiemale avalikkusele tundmatuid dokumente ja fotosid. Kollektsioon on ainulaadne ka seetõttu, et sisaldab
haruldasi Vabadusristi teenetemärke, mille andmine lõpetati juba
1925. aastal.
Näituse koostamisel on kasutatud lisaks rahvusraamatukogu kogudele ka materjale Eesti Filmiarhiivist, Eesti Riigiarhiivist ja Eesti Ajaloomuuseumist. Näituse koostasid rahvusraamatukogu töötajad Lea
Hein ja Tiiu Laur.
Olete oodatud näitust külastama!

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

Foto Annika Haas

lapsi lasteaeda ja kooli viib, tekib
alati südamesse tänutunne kõigi
õpetajate vastu, kes meie laste eest
hoolitsevad ja neile tarkust õpetavad. Ajaga muutub ka meid ümbritsev elukeskkond lisanduvate liikumis- ja sportimisvõimaluste näol,
vaba aja veetmise võimalused laienevad ja külaelu edeneb. Hoiame
Viimsit edasi rohelise vallana, et
ka meie järeltulijad saaksid looduse ilu nautida!
Iga tubli viimsilane tahab tun-

da ennast kaasatuna ja anda oma
panuse, et meil kõigil oleks siin
hea elada. Ärme laskume mugavustsooni, võtame parem ise midagi ette valla elu kitsaskohtade
parandamiseks! Julgeme soovida
ja teeme reaalseid samme, et need
soovid ka täituda saaksid!
Soovin teile head Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva! Elagu meie
Viimsi, elagu Eesti!

Toomas Tõniste

volikogu esimees

Taaskasutusturg

5. märtsil kell 10–14 on kõik huvilised oodatud Viimsi Kooli fuajeesse Viimsi taaskasutusturule!

MTÜ Taaskasutusturg

Rohuneeme küla
üldkoosolek
30. märtsil kell 19 toimub Püünsi Koolis küla üldkoosolek.
Tähtsamad teemad koosolekul:
1. MTÜ Rohuneeme külaselts tegevuse
kokkuvõte;
2. külaseltsi juhatuse valimine;
3. külavanema valimine.
Koosolekule tulles võtke palun kaasa
pildiga isikut tõendav dokument – ID-kaart või autojuhiluba.

Mairi Lembinen
külaseltsi juhatuse esimees

2

24. veebruar 2016

Viimsi vallavolikogu
komisjonid

VALLA JUHTIMINE

Komisjonide uued
koosseisud on alates
18.02.2016 on:

Vallavalitsuse koosseis alates 1. märtsist: abivallavanemad Margus Kruusmägi, Oliver
Liidemann, vallavanem Alvar Ild, abivallavanemad Jan Trei ja Margus Talsi. Fotod Liis Tamra

Muudatused Viimsi vallavolikogus ja vallavalitsuses
Viimsi vallavolikogu
valis 18.02 korralisel
istungil esimeheks IRL-i
kuuluva Toomas Tõniste,
volikogu viimasel aastal
juhtinud Mailis Alt (SDE)
jätkab aseesimehena.
Uue abivallavanemana
kinnitati ametisse Jan
Trei (IRL), vallavanemana jätkab Alvar Ild.
Muudatuste aluseks on volikogus uue koalitsiooni loomine ja sellesse kuuluva nelja erakonna esindajate poolt
moodustatud uus ühine fraktsioon “Uus Viimsi”. 21-liikmelise Viimsi vallavolikogu
koalitsiooni moodustavad nüüd
IRL (6 mandaati), Eesti Reformierakond (5 mandaati),
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
(3 mandaati) ja Eesti Keskerakond (2 mandaati). Opositsiooni jäid valimisliidud
Rannarahvas ja Parteivaba
Viimsi. Viimane kaotas eelmise koalitsiooni teiste osapoolte usalduse.
Uue koalitsiooni moodustamiseks alustati läbirääkimisi kuu aega tagasi puhtalt lehelt ning kõneluste tulemusel otsustati moodustada laiapõhjaline erakondade koalitsioon. Senise volikogu esimehe Mailis Alti sõnul on koalitsiooni prioriteetideks valla haridussüsteemi tugevda-

mine ja avalike teenuste kvaliteedi tõstmine. “Kokkuleppele jõudmise tegi lihtsamaks
ühine nägemus valla arengust. Loomulikult on meil olnud ka erimeelsusi, kuid põhilised Viimsi arengut puudutavad soovid on kõigil samad,” märkis ta.
Volikogu esimeheks valitud Toomas Tõniste tõi esile, et Viimsi vajab eelkõige
ausat ja läbipaistvat valitsemist: “Laiapõhjaline koalitsioon on Viimsi elu edasi viimiseks hea lahendus, sest nii
on volikogu ja vallavalitsus
valdava enamuse viimsilaste
jaoks just nende endi valitud
ja volitatud. Koalitsiooni kaasatud erakondade vahel selgeks räägitud põhimõtted ja
praktiline töökorraldus peaks
nüüd tagama ka usalduslikud
suhted koalitsioonipartnerite vahel.”

Muutus toimus ka
vallavalitsuse koosseisus

Alates 1. märtsist vastutab hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkondade eest Jan
Trei, Margus Talsi vastutusalasse liiguvad sotsiaalabiteenuste, tervishoiu, ettevõtluse, IT, riskianalüüsi-kriisijuhtimise, turismi arendustegevuste teemad. Abivallavanem Margus Kruusmägi jät-

18. veebruari volikogu
istungil andis senine volikogu
esimees Mailis Alt haamri üle
uuele volikogu esimehele
Toomas Tõnistele.

kab keskkonnamaa, planeerimise, muinsuskaitse, vallasja kinnisvara kasutamise koordineerimise valdkonnas, Oliver Liidemann vastutab abivallavanemana kommunaalja ehitusameti teemade eest.
Rahandusameti juhina jätkab
Randar Lohu.
Vallavanem Alvar Ildi sõnul jätkub valla juhtimisel
töö kõigi valla jaoks oluliste
projektide kallal. “Senisest
rohkem pöörame tähelepanu
aga valla allasutustele, kus tahame juhtimissüsteemi tõhustada. Vallavalitsus on ju
sisuliselt lihtsalt üks juhtimismeeskond, kelle peamine ülesanne on iga päev teha
tööd, et tagada meie inimestele nende enda omavalitsuses hea elukeskkond ja kliendikeskne teenus.”

Viimsi Teataja

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.

Revisjonikomisjon: Jüri Kruusvee (aseesimees), Toomas Tõniste, Märt Vooglaid, Aarne Jõgimaa.
Eelarve- ja arengukomisjon:
Toomas Tõniste (esimees), Enn
Sau (aseesimees), Andrei Lepihhin, Aivar Sõerd, Illar Kaasik, Kristjan Mark, Meelis Saluneem.

Kultuuri- ja spordikomisjon:
Ain Pinnonen (esimees), Jaak
Salumets (aseesimees), Atso Matsalu, Ene Lill, Raivo Tammus,
Aarne Saluveer, Anne Velliste.
Noorsoo- ja hariduskomisjon: Mailis Alt (esimees), Oksana Šelenjova (aseesimees),
Raivo Vetik, Janis Riisalu, Arvi
Altmäe, Marju Mik, Toomas
Uibo.
Sotsiaalkomisjon: Mari-Ann
Kelam (esimees), Ain Pinnonen (aseesimees), Maria Sep-

per, Lauraliisa Mark, Hans Riismaa, Helle Hallika, Ivo Saarma.
Maa- ja planeerimiskomisjon: Märt Vooglaid (esimees),
Raimo Tann (aseesimees), Atso
Matsalu, Kaarel-Mati Halla,
Aavo Mägi, Rein Madissoon.
Keskkonna- ja heakorrakomisjon: Priit Robas (esimees),
Raimo Tann (aseesimees), Jüri
Kruusvee, Andres-Jaak Riit, Valdur Kahro, Eleri Kautlenbach,
Relo Ligi, Kristjan Mark.

Volikogu kantselei

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 18.02.2016 vastu
võetud otsused:
11 Viimsi Vallavolikogu esimehe valimine –
volikogu esimeheks valiti Toomas Tõniste
12 Viimsi Vallavolikogu aseesimehe valimine – volikogu aseesimeheks valiti Mailis Alt
13 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine
14 Volituste andmine halduslepingu uue redaktsiooni sõlmimiseks (MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus Viimsi valla ühistranspordi korraldamiseks)
15 Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 146 kehtestatud “Viimsi vald, Randvere
küla, Ritsika 10 detailplaneering“ kehtetuks tunnistamine
16 Kohaliku omavalitsuse haldusülesande
täitmiseks volitamise otsustamine ja volituse andmine vastava halduslepingu sõlmimiseks (Viimsi alevik, Vehema tee 5 DP)
17 Notariaalse võlaõigusliku lepingu sõlmimine üldmaa omandamiseks enne detailplaneeringu algatamist Metsakasti külas asuval
Ploomi tee 14 kinnistul
18 Loa andmine lepingu sõlmimiseks Vanapere põik 3 kinnistu valla jäätmejaamana kasutusse võtmiseks
19 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
20 Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abivallavanema ametisse nimetamine
21 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe valimine
22 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe
valimine
23 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimehe valimine
24 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine
25 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine
26 Viimsi Vallavolikogu 12.11.2013 otsuse
nr 72 “Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine“ muutmine
27 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liikmete kinnitamine
28 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
liikmete kinnitamine
29 Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmete kinnitamine

30 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete
kinnitamine
31 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine
32 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmete kinnitamine
33 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsilane“ tegevuse lõpetamine
34 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “IRL Viimsi“ tegevuse lõpetamine
35 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Uus Viimsi“ registreerimine
Viimsi Vallavolikogu 18.02.2016 otsusega
nr 15 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
11.06.2002 otsus nr 146 ja sellega kehtestatud
“Viimsi vald, Randvere küla, Ritsika 10 detailplaneering“.
Viimsi Vallavolikogu 18.02.2016 otsusega
nr 19 anti nõusolek Viimsi valla omandis oleva Kesk tee 1 kinnisasja (reg.osa nr. 2751102)
koormava hoonestusõiguse (reg.osa nr. 5113402)
võõrandamiseks SA-lt Rannapere Sotsiaalkeskus
AS-ile Rannapere Pansionaat.
Viimsi Vallavolikogu 18.02.2016 otsusega
nr 20 kinnitati Jan Trei palgaliseks vallavalitsuse liikmeks ning nimetati abivallavanema ametikohale alates 01.03.2016.
Viimsi Vallavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 35 registreeriti vallavolikogu fraktsioon
“Uus Viimsi“ järgmises koosseisus: Märt Vooglaid (esimees), Toomas Tõniste, Mailis Alt (aseesimehed), Kristjan Jõekalda, Mari-Ann Kelam,
Andrei Lepihhin, Rein Madissoon, Atso Matsalu,
Ain Pinnonen, Priit Robas, Jaak Salumets, Meelis Saluneem, Enn Sau, Oksana Šelenjova, Raimo Tann, Jan Trei.
Viimsi Vallavolikogu poolt 18.02.2016 vastu
võetud määrused
18.02.2016 määrus nr 8 – Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele.
NB! Kõikide otsuste ja määruste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja
valla veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande
veebilehel.

Volikogu kantselei

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 11. märtsil.

Detailplaneeringud
14.03.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) Püünsi küla maaüksuste Viigi 1 ja Viigi 2
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi
tutvustav avalik arutelu.
16.03.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi

vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) Tammneeme küla kinnistu Tammneeme rannaala ja sellega külgneva mereala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi
tutvustav avalik arutelu.
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Sporditegevuse toetus 2016
Sporditegevuse toetust
makstakse 2016. aastal
Viimsi vallas 350 405
eurot. Võrreldes möödunud aastaga lisandus
toetuseks 43 617 eurot ja
suurenenud on ka toetatavate arv.

Toetust makstakse 2016. aastal
1551 Viimsi valla noorele vanuses 7–19, kes jagunevad 67
spordiklubisse 28 ala vahel: capoeira, iluuisutamine, jalgpall,
jalgrattasport, judo, jäähoki, karate, kergejõustik, kikkpoks,
korvpall, käsipall, lauatennis,
maadlus, male, murdmaasuusatamine, purjetamine, rulluisutamine, sulgpall, suusakahevõistlus, sõudmine, taekwondo, tai poks, tennis, ujumine,
vehklemine, võimlemine, võistlustants, võrkpall.

Toetuse taotlemine

Sporditegevuse toetust on võimalik taotleda kõikidel spordiklubidel, kus õpivad Viimsi
valla noored. Selleks peavad
klubid esitama taotluse läbi PAI
süsteemi või paberkandjal hiljemalt 1. novembriks (käesoleval aastal väljamakstavate sporditegevuse toetuse taotlused esitati 2015. aastal) ning lapsevanemad kinnitama oma lapse osalemise treeningutes läbi
veebikeskkonna eesti.ee.
Toetatavaid oleks käesoleval aastal kokku 1713, ent paraku ei esitanud kõik spordiklubid taotlusi või lapsevanemad ei ole kinnitanud oma lapse osalemist treeningutes.
Sporditegevuse toetust makstakse spordiklubide arvele peale lepingute sõlmimist.
Alates 2016. aastast on suurenenud spordiklubidele makstava pearaha baassumma 245
eurot varasema 230 euro asemel.

Sporditegevuse toetust on võimalik taotleda kõikidel spordiklubidel, kus õpivad Viimsi valla noored. Foto Fotolia

Terviklik Viimsi Vallavolikogu määrus “Sporditegevuse toetamise kord“
on leitav Riigi Teatajast
www.riigiteataja.ee ning
Viimsi valla kodulehel
www.viimsivald.ee.
Lisainfo sporditegevuse
toetamise kohta e-posti
aadressil remo.merimaa@
viimsivald.ee.

Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p 2 ja p 4) arvestatakse Viimsi valla eelarvest
sporditegevuse toetuseks eraldatud summast selle 90% jagamisel määruse § 6 lõikes 1
sätestatud nelja vanuserühma
arvestusliku harrastajate koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle rühma koefitsiendi

korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate
arvuga. Koefitsiendimäärad on
leitavad määrusest.
Lisaks pearaha suurenemisele on suurenenud ka esitatud
taotluste arv 182 taotluse võrra.

Toetuse jagamisest

Toetusi jagatakse Viimsi Vallavolikogu määruse “Sporditegevuse toetamise kord” alusel
läbi PAI süsteemi, mis on ühtne Tallinna linna ja Harku vallaga.
Sporditegevuse toetamise
kord (edaspidi määrus) reguleerib spordiorganisatsioonidele Viimsi valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt Viimsi valla 7–19-aastaste laste ja
noorte, sealhulgas puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõi-

metusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks
riikliku pensionikindlustuse
seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40
protsenti (edaspidi harrastajad), sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve
teostamise korda.
Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks
on füüsilisest isikust ettevõtja,
kes peab erakooli, ja eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja), kelle põhitegevuseks on
spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust: Eesti rahvastikuregistri
andmetel Viimsi vallas elavatele harrastajatele; kus harrastajate arv on vähemalt 20, olenemata Eesti rahvastikuregistri
elukohaandmetest; kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse 4.
kutsestandardi tasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialal on
vähemalt üks treenerikutse 5.
või kõrgema kutsestandardi tasemega treener. Treenerikutse
kutsestandardi taset arvestatakse toetuse andmisel alates
5. tasemest ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta;
kus spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Toetust määratakse üks kord
aastas ning see makstakse toetuse saajale välja temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse
andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist.

Remo Merimaa

Algab 1. klassi
taotluste vastuvõtt
Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1.–31.
märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas viimsikool.smartlink.ee.
Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem kui käesoleva aasta 1. veebruar, saab
taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile
haridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse
infolauda (E–N k 8.30–19:00, R k 8.30–17.00).
Lisainformatsiooni leiate valla koduleheküljelt www.
viimsivald.ee hariduse alt.
Küsimuste korral palun pöörduge Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti poole (Riin Suut, haridustöö
spetsialist, tel 6028 868, riin@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

Siseliinibusside
aegade kattuvus
Viimsi noortevolikogu koostöös Viimsi vallavalitsusega viib Viimsi noorte seas läbi küsitluse,
et parendada valla siseliinide aegade sobivust
kooliõpilaste jaoks.
7. veebruraril kuulutas Viimsi noortevolikogu oma sotsiaalmeedia lehel Facebookis välja küsitluse siseliinibusside aegade sobivuse kohta koolitundide lõppemisega, et selgitada välja peamised probleemid
bussiliinide graafikus ning võimaliku uue bussiliini Haabneeme – Rohuneeme – Leppneeme –Randvere – Haabneeme vajalikkuses. Leia küsitlus
veebiaadressilt www.viimsivald.ee/siseliinibusside-aegade-kattuvus.
Täiendav teave Viimsi noortevolikogu tegemistest on
leitav aadressil www.facebook. com/noortevolikogu.viimsi.

Viimsi noortevolikogu

Asfaldiaukude
remonditööd
Veebruari keskpaigast alustati valla teedel asfaldiaukude parandamisega.

sporditöö koordinaator

Detailplaneeringud
7.03–7.04.2016 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella
18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema
tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala detailplaneering.
Planeeritav ala asub Pärnamäe külas Vehema teest põhjasuunal paikneval veehoidla äärsel alal ja selle suurus on 1,4 ha.
Planeeringualas asuvad kinnistud Tisleri 3, Tisleri 2, Hobukastani,
Lohu I ja Lohu II, planeeringualaga piirnevad kinnistud on järgmised: Pärnamäe veehoidla, Vehema tee 35, Vehema tee, Vehema tee 31, Tisleri 1, Vehema tee 27, Väike-Kaare tee, Tiigi tee
ja Tiigi IV. Planeeringuala puhul on tegu hoonestamata loodusliku rohumaaga, samuti ei esine kõrghaljastust. Maapinna reljeef
on suhteliselt ühtlane, territoorium piirneb idast veehoidlaga.
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr
22-05) tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse
juhtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulundusmaast üksikela-

mumaaks ja haljasala maaks, kolme üksikelamukrundi ja ühe haljasala maa krundi moodustamiseks ja elamukrundi ehitusõiguse
määramiseks ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vastavalt krundi suurusele 320 m2
kuni 390 m2. Üksikelamute maapealne korruste arv on 2, maa-alune korruste arv on 1, suurim lubatud kõrgus hoone maapealsel
osal on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit (lubatud on 1 korrus).
14.03 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse
saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Püünsi küla, maaüksuste Viigi 1
ja Viigi 2 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
16.03 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, kinnistu
Tammneeme rannaala ja sellega külgneva mereala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

LEADERi projektitaotluste infopäev Viimsi vallas
Põhja-Harju Koostöökogu teatab, et 17. märtsil 2016 toimub
LEADERi projektitaotlusvooru infopäev.
Infopäeval tutvustatakse aprillis avaneva taotlusvooru kõiki
meetmeid ja määrusest tulenevaid tingimusi. Infopäev toimub Lavendel SPA Olivia saalis kell 14–17, aadressil Sõpruse tee 9, Haabneeme.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Nii käib asfaldiaukude lappimine talveperioodil.

Parandamist vajavaid kohti on valla põhiteedel u 80 ruutmeetrit. Suuremad augud remonditakse Vana-Narva maanteel, Vehema, Aiandi, Nelgi, Pargi, Reinu, Nurme ja Nugise teedel.
Aukude remont toimub kuumutite meetodil. Asfaldiaugu ümbrus kuumutatakse esmalt gaasikuumutiga pehmeks
ja sulanud teekate eemaldatakse august. Asemele pannakse spetsiaalsetes kateldes üles soojendatud külmasfalt, mis
paigaldatakse kuuma seguna ning tihendatakse.
Hetkel prognoositav tööde maht on väike, kuna talvine asfaldiaukude remont on kallim kui suvine (ruutmeetri
hind erineb üle 30eur/m2).

Kommunaalamet
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Mesimagus
naistepäev
Traditsioonilised Eesti Meetootjate Ühenduse
korraldatud Meepäevad toimuvad 5. ja 6. märtsil
kell 10–17 Tallinnas Lillepaviljonis, Pirita tee 26.
Meepäevade raames propageeritakse puhast eestimaist
mett, mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid
tervendavaid ja hügieenilisi omadusi ning tutvustatakse
tarbijaile kodumaise mee tootjaid.
Tallinna Lillepaviljonis toimuva sündmuse raames pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett ning jagavad
teavet mesindussaaduste liigi, päritolu, omaduste ja kasutamise kohta.
Müügil on tootja hinnaga mitmekesises valikus kodumaist mett. Saab osta mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm jm, tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja
loodustoodetest valmistatud preparaate ning kosmeetikat.
Meepäevad toimuvad vahetult enne naistepäeva ning
seetõttu on palju huvitavat ja kasulikku pakkuda just naistele, kes saavad teadmisi ja oskusi tasuta loengutel. Räägitakse meepõhiste toodete kasutamisest iluravis ja tervislikust
meeleivast. Peale selle tutvustatakse tööd mesindustalus.
Kingitusteks võib valida ehteid, laias valikus käsitööd,
kosmeetikat, keraamikat, parfümeeriat, loodusakvarelle,
samuti naisi huvitavat kirjandust.
Kohal on mesindussaadustega ravi konsultant dr Ilmar
Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud. Lisaks on
lillepaviljonis temaatiline näitus, õnneloos ning kohvikus
pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks muusika.
Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere elust.
Lisaks on kõigil huvilistel võimalus joonistada ja värvida
mesilasi ning voolida mesilasvaha sisaldava plastiliiniga.
meepäevade programm ja piletiinfo
n Kell 11 Peremesila tutvustus, toodangu degusteerimine. Vahur Talimaa, Mesila talu peremees (eesti keeles)
n Kell 12 Tervis ja ilu mesilastelt. Ene Lill, Terviseklubi
Harmoonikum perenaine (vene keeles)
n Kell 13 Tervis ja ilu mesilastelt. Ene Lill, Terviseklubi
Harmoonikum perenaine (eesti keeles)
n Kell 14 Tervislik ja maitsev kodune meeleib. Mati Mägi, OÜ Kataköök (eesti ja vene keeles)
n Kell 15 Peremesila tutvustus, toodangu degusteerimine. Vahur Talimaa, Mesila talu peremees (vene keeles)
n Pileti hind täiskasvanutele 1.60 €, pensionäridele ja
õpilastele 1 €, perepilet 3.20 €. Loengud, konsultatsioonid ja üritused on tasuta!
n Lisainfo www.eestimesi.ee, tel 6014 778, 5566 2649

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige

Valdur Mikita.

Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna kaitseliitlane
nooremleitnant Aivo Rautam pärgade asetamisel.

Mälestusloengut oli kuulama tulnud u 70 inimest. Fotod Eesti
Sõjamuuseum ja Liina Rüütel

Kindral Johan Laidoneri
132. sünniaastapäev
12. veebruaril tähistati
Viimsis kindral Johan
Laidoneri sünniaastapäeva.

Reedel, 12. veebruaril tähistati kuulsaima viimsilase, Eesti
suurima väejuhi kindral Johan

Laidoneri 132. sünniaastapäeva tema ja ta abikaasa Maria
mälestusmärgi jalamile pärgade asetamise ja Valdur Mikita
mälestusloenguga.
Mälestusmärgi jalamile asetasid pärja Viimsi vallavalitsuse, Kindral Johan Laidoneri

Seltsi ja Tallinna Rotary klubi
esindajad.
Seekordsel mälestusloengul
kõneles lektor Valdur Mikita
teemal “Eesti kui maailmakultuuri taimelava“ ning mälestusloengut ilmestasid lühikontserdiga Peeter ja Pia Paemurru.

Johan Laidoneri elust, saavutustest loe 12. veebruari Viimsi Teataja Eesti Sõjamuuseumi
erilehest “Viimsi mõis – perekond Laidoneride kodu” lk
9–12 (leitav ka kodulehel www.
viimsivald.ee/viimsi-teataja).

nud abi omavalitsustelt ja riigilt, kuid ühtedel pole raha,
teistel vastavaid projekte. Maapiirkonnad aga vajavad sellist
teenust, sest aastatega kehvemaks jäänud infrastruktuur ja
maainimeste kehvem elujärg
hoiab vajalikud teenused neist
üha kaugemal. Kuid ka inimesed maal vajavad arsti hoolt
ja nõuandeid ning selleks on
sageli vaja sõita pikkade kilomeetrite taha. Vanad inimesed
ise sageli liikuda ei suuda, bussiliiklus on jäänud hõredaks
ning lastel ja lastelastel pole
kiirustavas maailmas alati võimalik memme-taati abistama
tulla. Kuigi väga hädas olijatele tõttab kohale kiirabi, siis tagasisõiduks tuleb haigel ikkagi
endal võimalus leida. Kõiges
selles käibki abiks Ants Väärsi. Ta viib abivajajad arsti juurde ja toob ka koju ning teeb
seda vajadusel mistahes paigas
üle Eesti. Tema hoolealused
räägivad tublist mehest vaid
kiitvaid sõnu, sest too ei lõpeta
enne, kui inimene on abi saanud ja on taas turvaliselt oma
kodus.

Selline teenus on ülioluline, sest kui kaoks ära seegi
võimalus, kaoks ilmselt ka
suur osa neist inimestest, kes
külades alles on. Praegu on oluline mitte lasta maaelul välja
surra ja selles saab igaüks kaasa aidata. Ants Väärsi ei vaja
tuge mitte äritegemiseks, vaid
tõesti ainult selleks, et saaks
teisi aidata.
Kampaania “Aitame Antsul aidata” tingiski vajadus uue
kaasaegse invabussi järele, millega oleks võimalus transportida ratastoolis inimest, lamavat haiget kanderaamis, liikumispuudega inimest ja saatjat.
Võimaluseks Antsu selles tegevuses toetada on annetamine avatud fondidesse:
helistades telefonil 900 6677
annetad kümme eurot, OÜ
Antsu Takso arveldusarvele
EE611010220241726227 saab
annetada endale meelepärase
summa.
Kampaania kohta saab ülevaate kodulehelt aitameantsulaidata.ee.

Viimsi Teataja

Aitame Antsul aidata
Eestimaal on üks tõeliselt väärikas ja südamlik
mees, kes teeb väga
vajalikku tööd ning kelle
ette kerkinud mure vajaks ühiskonna võimaliku
suure osa toetust ja reaalset abi.
Jutt on Põlvamaa mehest Ants
Väärsist, kes, olles ise üle elanud infarkti ja seljatanud vähi,
otsustas pühendada oma jõu
ja oskused teiste hädasolijate
abistamiseks. Nimelt veab ta
juba kolm aastat haigeid inimesi oma isikliku invataksoga
arstide juurde ja hiljem koju
ning seda terve Eesti ulatuses.
Ta teeb oma vajalikku tööd
missioonitundest, saades elatist vaid oma pensionist, sest
osaliselt omavalitsustest ja osaliselt patsientidelt saadav raha
läheb kütuse ostmiseks ning
auto remondiks.
Paraku on tubli mehe osaühingu Antsu Takso masinapark väsinud ja see tahaks uuendamist. Täiesti uue auto soetamine, millega oleks võimalus
transportida ratastoolis inimest,

Põlvamaa mees Ants Väärsi
ei jäta kedagi hätta. Foto Aldo
Luud

lamavat haiget kanderaamis, liikumispuudega inimest ja saatjat, nõuaks umbes 40 000 eurot. Võimalik oleks saada ka
odavamat, juba liikumas olnud
invataksot, kuid kummalgil juhul pole tegusal mehel sellist
summat välja panna. Portaali
GoodNews abiga käima pandud kampaania “Aitame Antsul aidata” on toonud küll annetusi, kui mitte piisavalt.
Ants Väärsi on juba palu-

Monika Kuzmina

GoodNews peatoimetaja
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Projekteerimistingimuste andmine
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Tulbi-

				

Ametniku nimi:

Ehitusuuringute teostamiseks puudub vajadus.

aia tee 48, Viimsi vald, Madise I maaüksuse detailplaneeringu

				

Kaja Kuldkepp

8. Krundi tehnovõrgud:

alal kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

				

Ametniku ametinimetus:

Tulbiaia tee 48 kinnistu omanik Renno Kullerkupp esitas Viim-

				

arhitekt

si vallavalitsuse ehitusametile Tulbiaia tee 48 krundile üksikelamu

Taotluse andmed			

Liik: Renno Kullerkupp

püstitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneerin-

				

projekteerimistingimuste

gu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud eskiisile

				

taotlus

soovib omanik kavandada üksikelamule 22-kraadise kaldega katu-

				

Number: 10-5.1/829

se. Tulbiaia tee 48 kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi vallavalitsuse

				

Kuupäev: 05.02.2016

8.2. Reovete eemaldamine – piirkonna kanalisatsioonivõrku vastavalt AS Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele.
8.3. Elektrivarustus – vastavalt elektrivarustuse tehnilistele tingimustele.
8.4. Sademevete ärajuhtimise kohta võtta tehnilised tingimused
Viimsi valla kommunaalametist.

18.07.2004 korraldusega nr 469 kehtestatud Madise I maaüksuse
detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud hoone katuse

Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus

kalded 10 kuni 15 kraadi.

ja koha aadress

Antud juhul arvestab Madise I detailplaneeringukohase katuse-

8.1. Veevarustus – piirkonna veevõrgust vastavalt võrguvaldaja
AS Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele.

8.5. Hoonestajal taotleda kõik vajalikud tehnilised tingimused
enne ehitusloa taotlemist.

Harjumaa, Viimsi vald, Viimsi alevik, Tulbiaia tee 48, katastritun-

8.6. Tehnilised tingimused või tarbimise alused lisada eelpro-

nus: 89001:010:3476, krundi suurus: 1505 m2.

jekti vahele.

ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused

piirnevate teede korrashoid.

muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid.

Projekteerimistingimuste koostamise alus: Viimsi Vallavolikogu 11.01.

9. Ehitusprojekti koosseisus esitada energiamärgis.

Katusekalde kui arhitektuurse tingimuse muutmine ei ole planee-

2000 otsusega nr 1 kehtestatud “Viimsi valla üldplaneering“, Viimsi

Esitada situatsiooniskeem M1:2000 ja nõuetekohane asendi-

ringulahenduse olemuslik muutmine ning ei tekita üldplaneeringu

Vallavalitsuse 18.07.2004 korraldusega nr 469 kehtestatud Madise

plaan M1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkude,

muutmise vajadust vms ehitusseadustiku § 27 lg 3 toodud vastu-

I maaüksuse detailplaneering ja Renno Kullerkupu projekteerimis-

maakasutuse piiride, geodeetilise põhivõrgu punktide ja haljastu-

olu.

tingimuste taotlus.

sega kuni ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel alusplaanil. Asen-

kalde muutmine 10 kuni 15 kraadini vahemikust 22 kraadini piir-

8.7. Esitada sademevete äravoolu lahendus. Tagada krundiga

konna hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste väljastamine ei

Ennekõike on tegu olukorraga, kus muudetaks arhitektuurilisi,

Projekteerimisel arvestada Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 mää-

diplaanil näidata ära katastriüksuse sihtotstarve, kinnistu piirid,

ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ühe krundi ulatuses ja seda

rusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 17 ja Viim-

liikluse, sh parkimise, piirete, haljastuse ja heakorra lahendus, pro-

nii, et see haakub naabruskonda rajatud üksikelamute ja kaksikela-

si Vallavolikogu 13.09.2005 määrusega nr 32 kehtestatud üldpla-

jekteeritud uus hoone ja selle tehnilised näitajad. Ehitise tehnilis-

mute arhitektuurse vormi ja keelega ning on vastavuses kehtesta-

neeringu teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste

te andmed anda vastavalt majandus- ja taristuministri 05.06.2015

tud planeeringu algse lähteülesandega. Katusekalde muutmisel ja

määramine. Elamuehituse põhimõtted”. Ehitusprojekt peab vasta-

määrusele nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise

hoone kõrguse määramisel tuleb siiski kinni pidada Viimsi üldpla-

ma majandus- ja taristuministri määrusele 17.07.2015 nr 97 “Nõu-

alused”.

neeringu teemaplaneeringus “Viimsi valla üldiste ehitustingimus-

ded ehitusprojektile“. Projekteerimisel arvestada majandus- ja

Esitada tehnovõrkude koondplaan litsentseeritud geodeesiafir-

te määramine. Elamuehituse põhimõtted” toodud kõrguspiirangust

taristuministri 02.07.2015 määrusega nr 85 “Eluruumile esitatavad

ma poolt koostatud mitte üle ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel

üksikelamule. Naaberhooned on valdavalt 2-korruselised ja nen-

nõuded“; Eesti Standardiga EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu-

plaanil M 1:500, millele on kantud nii maapealsed kui ka maa-

de katusekalded varieeruvad 0 kraadist kuni 45 kraadini. Katuse-

ja bürooruumides“ ning majandus- ja taristuministri 02.06.2015

alused tehnovõrgud, maakasutuse piirid ja geodeetilise põhivõr-

kalde muutmist võib esteetilisest aspektist pidada soovitatavaks,

määrusega nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. Ehitus-

gu punktid. Tehnovõrkude koondplaanile kanda projekteeritavad

sest 10–15-kraadine katusekalle oleks antud kohas muust ümb-

projekti koostamisel arvestada majandus- ja taristuministri 03.06.

ning varem planeeritud ja perspektiivsed tehnorajatised. Juhul kui

ruskonnast erinev ja ei tekitaks arhitektuurset ansamblilisust, sest

2015 määrusega nr 55 “Hoone energiatõhususe miinimumnõu-

kavandatakse maakütet, kanda tehnovõrkude koondplaanile kon-

naabruskonnas ei ole olemas kindlat katusekalde tüüpi. Pakutud ca

ded¹” ja Eesti standardiga EVS-EN 15251:2007 “Sisekeskkonna alg-

tuur või puuraukude asukohad (vertikaalse maakütte puhul). Kütte

22-kraadine katusekalle on aga vägagi sarnane nt Tulbiaia tee 44

andmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindami-

lahendus peab vastama ehitusseadustiku § 122–126 ja keskkonna-

elamu katuse kaldega ja visuaalselt sobilik.

seks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, val-

ministri määruses 09.07.2015 nr 43 toodule.

Viimsi vallavalitsuse planeerimiskomisjoni 17.02.2016 koosole-

Fassaadi joonisele lisada originaalvärvitoonide näidised. Projekti

gustusest ja akustikast“.

plaanidel, vaadetel ja lõigetel näidata ära ehitiste projekteeritavad

kul vaadati eelpool nimetatud projekteerimistingimuste taotlus ja
eskiis läbi. Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 4 ja

Arhitektuursed nõuded

kõrgused keskmisest maapinnast ja merepinnast ning olemas-

8 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada

Ehitusprojekti koostamisel võib lähtuda esitatud eskiisist. Projek-

olev ja projekteeritav maapinna kõrgus. Hoonete fassaadidele ei

asjakohasel juhul hoone(te) või olulise rajatise detailplaneeringus

teeritav hoone peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega,

ole üldjuhul lubatud paigaldada kütte- ja ventilatsiooniseadmeid,

käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi

lähtuma konkreetse piirkonna ehitustavadest ja looduslikust eri-

satelliiditaldrikuid jms seadmeid. Õhksoojuspumba seadmeid võib

ja planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see

pärast ning olema lahendatud kõrgel professionaalsel tasemel.

kavandada tänavalt mittevaadeldavasse asukohta maapinnal paik-

on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel, et ei muu-

Hoone projekteerimisel lähtuda ümbruskonnas ehitatud üksikela-

nevale alusele, hoonesse või soklile varjatud kujul.

tu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. Arvestades eelne-

mutest, et tagada lähipiirkonna võimalikult ühtne arhitektuurne

Projekti kausta lisada seletuskiri ja sisukord; fotod-vaated kin-

vat, nõustus Viimsi vallavalitsuse planeerimiskomisjon 17.02.2016

keskkond. Fassaadide viimistluses kasutada naturaalseid ja piir-

nistul olevatest ehitistest ja ümbritsevatest hoonetest ning pro-

protokollilise otsusega projekteerimistingimuste väljastamisega

konna elukvaliteeti väärtustavaid materjale. Välisseinad võib katta

jekteerija poolt allkirjastatud kooskõlastuste ja arvamustega tabel.

22-kraadise kaldega katusega üksikelamu ehitusprojekti koostami-

krohvi, sileda fassaaditellise või puiduga. Pleki, ümarpalgi, klom-

Projekti koosseisus esitada väljavõte detailplaneeringu põhilehest

seks eespoolnimetatud tingimustel.

bitud kivi või plastiku kasutamine fassaadide viimistlusmaterjalina

esitatava krundi kohalt ja arhitektuurse osa seletuskirjast.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tut-

ei ole lubatud. Välisviimistluse värvitoon valida sobiv naaberhoo-

Elamu paigutada asendiplaanile vastavalt koordinaatide süs-

nestusega – hele, pastelne toon. Eskiisis esitatud värvilahendus on

teemile L-EST 97. Jooniste minimaalsed mõõtkavad: vundamendi

liialt tume. Palk- ja prusshoonete projekteerimine ning sidumine

plaan M 1:100, korruste plaanid M 1:100, lõiked M 1:100, vaated M

ei ole lubatud.

1:100, tänavapoolse piirdeaia (fragment) joonis M 1:20-1:50.
Projekt peab olema vormistatud mõõtkavas M 1:500 paberkand-

vumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoo-

Hoone kasutamise otstarve – elamu

nes Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

1. Kinnistule võib püstitada ühe üksikelamu.

jal kahel eksemplaril ja digitaalsel andmekandjal ühel eksemplaril

2. Hoone üldised minimaalsed lubatud kaugused krundi piiri-

– joonised DWG või DGN faili formaadis ning PDF-is, seletuskiri PDF-

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, ala-

is, sh sisukord, seletuskiri, joonised, kooskõlastuste koondtabel jm.

dest: vastavalt kehtivale detailplaneeringule.
3. Suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 200 m .

Väljastatud projekteerimis-tingimused ja muu projektiga seonduv

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projek-

4. Üksikelamu maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast

informatsioon koos lisadega köita projekti kausta.

teerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust

on 8,5 m. Korruste arv elamul on üks; esimese korruse põrand vas-

avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et ar-

tavalt projektile.

tes avalikustamisest.

2

Ehitusseadustiku § 24 lg 2 punkti 2 järgi peab ehitusloa kohustusliku ehitise ehitusprojekti koostava pädeva isiku kvalifikatsioon

vamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta ar-

5. Katuse tüüp ja kalle: 22-kraadise kaldega viilkatus.

olema tõendatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse raken-

vamust avaldada.

6. Kavandada kõrghaljastust.

damise seaduse §-s 16 on määratud enne seaduse jõustumist te-

7. Piirded: looduslik piire – vabakujuline piirdehekk koos puit-

gutsenud isikute tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded.

Projekteerimistingimuste eelnõu

piirdega (teepoolses küljes). Aiaelementide tihedus ei tohi olla üle

Enne ehituse alustamist taotleda ehitusluba.

Madise I maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks ja Tulbiaia

75%. Kruntide vahel on lubatud ka võrkpiire. Piirdeaia kõrgus H max

Tagada krundiga piirnevate teede korrashoid.

tee 48 kinnistule ehitusprojekti koostamiseks

= 1,5 m olemasolevast maapinnast piirde peale. Piirete kavanda-

Projekt kooskõlastada tehniliste tingimuste väljastajatega.

Ehitustegevuse liigi täpsustus

Üksikelamu püstitamiseks

misel jälgida, et teeäärsed piirded oleks teiste lähimate samal tee

Päästeameti heakskiidu saab taotleda pärast ehitusametile ehitus-

Projekteerimistingimuste andja

Asutus: Viimsi Vallavalitsus

poolel paiknevate kruntide piiretega võimalikult ühtse kujunduse-

projekti ja ehitusloa taotluse esitamist ehitusameti poolt väljasta-

				

Asutuse registrikood:

ga. Piirdeaed võib paikneda krundi piiril või piirist seespool. Parki-

tava kaaskirja alusel.

				

75021250

mine korraldada omal krundil.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.
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Aasta naine 2015 ootab valimist
Viimsi Aasta naise valimise
traditsioon kestab juba
kümme aastat. Taaskord
on aeg esitada nominente 2015. aasta Aasta
naise tiitlile – märgata
naisi meie keskel, kes
oskavad targalt ja tõhusalt tegutseda, on emad
ja teostavad ennast tööl,
panustavad ka ühiskonda
laiemalt ning on tihedalt
Viimsiga seotud.

Kuigi Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA)
pärjab Aasta naise tiitliga vaid
ühe naise, on ka Aasta naise
nominendiks esitamine tunnustus. Arutlesime eelmise aasta
nominendi Urve Paloga Aasta
naise ürituse tähenduse ja naise rolli üle laiemalt.
Urve, mida teadsid enne
eelmise aasta nominendiks esitamist Viimsi Aasta naise üritusest ja mida tundsid, kui
esitamisest teada said?
Kokkupuuteid selle üritusega on eelnevatel aastatel olnud mitmeid. Olen Viimsi vallas elanud juba enam kui 15
aastat ja tunnen isiklikult mitmeid tiitli võitnud naisi. Viimsi abivallavanemana osalesin
ka Aasta naise üritusel ja muidugi aitab ka Viimsi Teataja vallas toimuvaga kursis olla.
Olin üllatunud, kuuldes, et
mind on nominendiks määratud, aga ikka on hea meel, kui
sind ja sinu tegemisi märgatakse. Positiivne märkamine kulub kõigile ära ja annab jõudu
edasi tegutseda. Ühiskonnas on
liiga vähe tunnustamist – kodus, peres, koolis, tööl. Iga üritus, mis aitab märgata ja toob
inimestele sära silma, on tänuväärne.
Kui arutleda naiste rolli üle
Eesti ühiskonnas laiemalt, siis
paraku – Eestis on tegusaid ja
tublisid naisi küll palju, aga

Eelmise aasta Aasta naise nominent Urve Palo ja VEDA president Ene Lill.

Aasta naise nominendid on osanud targalt ja väärikalt kodutööde keskaegse mustri muuta, sest hästi toimiv pere loob võimalused naisel ennast laiemalt teostada. Aasta naise tunnustusest
saab osa endale ka mõistlik mees. Naise oskus ja võimalus ennast realiseerida on tema enese ja pere harmooniline koostöö.
Märkame ja tunnustame viimsilaste jätkusuutlikku elukunsti –
Eesti kultuuri jätkumise toetuspinda.
Aasta naise 2015 nominete saab esitada 23. märtsini e-postile lill.ene.lill@gmail.com või aadressil Pargi tee 8, Viimsi. Rohkem infot: www.veda.ee/projektid/viimsi.aasta-naine/.

kogu ühiskonda puudutavate otsustamisprotsesside juures lubamatult vähe. Näiteks riigikogus on naiste osakaal kõigest
ca 20%, börsiettevõtete nõukogudes on naiste osakaal Eestis kaks korda väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Vaatamata sellele, et Eestis moodustavad üle poole elanikkonnast naised ja kõrgkooli lõpetajate hulgas on naisi märgatavalt enam kui mehi. Isegi siinsamas Viimsi vallas olin naissoost abivallavanemana haruldus, minu teada polnud selles
ametis varem naisterahvas olnud. Mailis Alt on esimene naissoost vallavolikogu esimees

Viimsi valla ajaloos. Ma väga
loodan, et edaspidi näeme Viimsi valla asjaajamise juures nii
mehi kui ka naisi.
Miks on naisi otsustamise
juurde vaja?
Töötasin seitse aastat ettevõtte juhina ehitussektoris. See
on valdkond, mida peetakse klassikalises mõttes mehelikuks. Ja
mitte ainult Eestis. Kontserni
aastakoosolekul oli minu karjääri alguses üheksakümnest tegevjuhist vaid kaks naised! Siis
võttis kontsern vastu otsuse, et
30% juhtidest võiks olla naised – kahe võrdse kandidaadi
puhul eelistatakse naist. Olukord muutus viie aastaga. Saa-

di aru, et pikas perspektiivis
on otsused jätkusuutlikumad
nii ühiskonna kui ka ettevõtte
jaoks, kui juhtkonnas on nii
mehi kui ka naisi.
Otsused, mis võetakse vastu riigikogus või suurte ettevõtete juhtkondades, olgu selleks
näiteks Eesti Energia või Telia,
mõjutavad väga paljude inimeste elu. Tasakaalukamad ja
läbimõeldumad otsused sünnivad, kui otsustajate hulgas on
erineva vanusega ja eri soost
inimesi. Olukord muutub väga
visalt, kui sellele ei hakata
teadlikult tähelepanu pöörama.
Paraku meie parlamendi eelmine koosseis ei kiitnud heaks
ELi reglementi, mille tulemusena tekkinuks kohustus börsiettevõtete juhtorganitesse määrata nii naisi kui ka mehi proportsioonis 40/60. Me oleksime võinud alustada kasvõi
sellest, et sätestada see kohustusena riigiettevõtete juhtorganites. See oleks olnud hea algus,
sest iga vana mustri murdmine
võtab aega ja ei tohi heituda.
Meie, naised, saame üksteist

kindlasti ka enam toetada. Mehed hoiavad kokku niikuinii.
Võtame neilt eeskuju ja toetame ning märkame üksteist senisest enam. Majandus- ja taristuministrina määrasin riigiettevõtete nõukogudesse mitmeid naisi. Ka neisse nõukogudesse, kus kunagi varem polnud naisi olnud. Näiteks esimest korda ajaloos juhib nüüd
Elroni nõukogu naisterahvas.
Ka Aasta naise valimine on positiivne näide, kuidas naised
saavad ja tahavad üksteist innustada.
Meie (so VEDA – toim.) arvestame Aasta naise tunnustamisel mitte ainult naise karjäärivõimekust, vaid oskust
täita kõiki naise rolle. See aga
tähendab, et mehed peavad
kodustest kohustustest osa enda kanda võtma.
Statistika järgi teeb Eesti
naine ajaliselt rohkem tööd kui
mees – ta võitleb kahel rindel,
kodus ja tööl. Kui ta veel ka
ühiskonda panustab, peab asi
tema jaoks tõesti tähtis olema
– näpistab ta ju aega kodu ja
töö kõrvalt.
Olen koolides ühiskonnaõpetuse tunde andes küsinud
lastelt, mis on kodudes naiste,
mis meeste tööd. Naiste töid
hakkab tulema kiiresti: triikimine, koristamine, söögitegemine, lapse kasvatamine, ilus
olemine… Isade puhul pakutakse pärast mõttepausi autoparandamist, prügikasti väljaviimist, telekavaatamist, lehelugemist. Aruküla waldorfkoolis erines aga laste arusaam kodutöödest kardinaalselt: nad küsisid, minu käest, et mis mõttes
naiste või meeste tööd – need
on ju kõik kodutööd ja nende
tegemine ei sõltu soost. Vist
on osades Eesti kodudes juba
vana muster murtud!
Kui kõik kodutööd (koos
lastekasvatamisega) peab tege-

ma naine, ei ole paraku võimalik ennast väljaspool kodu
teostada. Igatahes on see väga
raske. Muuseas, teiste ELi riikide kogemused näitavad, et
nendes riikides, kus naiste tööhõive on kõrgem, kodused tööd
võrdsemalt jaotunud ning tööja pereelu ühitamine lihtsam,
sünnib ka rohkem lapsi ühe
naise kohta. Tundub paradoksaalne, aga põhjus on selles, et
kui naine teab, et laste sünd ja
kasvatamine ei tähenda automaatselt tema tööalasele karjäärile kriipsu tõmbamist, siis
on nad ka valmis rohkem lapsi
sünnitama.
Miks siis mehed varem surevad, kuigi naised on rohkem rakkes?
Mehed on noores eas rohkem riskialtid, nendega juhtub
rohkem õnnetusi. Edasi aga tulevad juba südamehaigused ja
stress. Miks? Üks põhjusi on
minu arvates ka see, et sageli
on kogu vastutus pere rahalise
hakkamasaamise eest mehe õlgadel. Tööl käiv naine võtaks
aga mehe stressikoormust vähemaks. Kui mees toetab, et ka
naine saab teha karjääri kodust
väljaspool (jagades muidugi ka
koduseid kohustusi), on mehe
koormus ja ka vastutus lõppkokkuvõttes väiksemad. Kui mehe tööl peaks olema ajutisi tagasilööke, saab ta loota naise
sissetulekule, maailm ei kuku
kokku, pere ei kaota kodu, ei
jää nälga. Selle pinge maandamise hind on aga koduste
asjadega tegelemine koos naisega – nn “naiste tööde” mustri
murdmine.
Seega on meeste tervise võti lihtne – kodutööde tegemine
ja naiste tööalaste eneseteostuse austamine ja moraalne toetamine!

Ene Lill

Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni president
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Videokonkurss “Tegi pätti”
Juba kuuendat aastat
korraldatava konkursi
eesmärk on suunata noori
enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide
märkamise teemadel.
Töid võivad esitada
noored üle Eesti vanuses
7–18.

1. Alates 2011. aastast korraldatava konkursi põhieesmärk
on aidata kaasa laste õigusrikkumiste ja neid soodustavate tegurite vähendamisele. Vastav
ülesanne on alaealiste komisjonide kanda.
2. Konkursi algataja ja peasponsor on Harju Maavalitsus,
läbiviija on Kuriteoennetuse
SA koos partneritega ning omapoolsed auhinnad paneb välja
ka PPA Põhja prefektuur; töid
hindab sisuliselt žürii, milles
on nimetatud asutuste esindajad.
3. Peaauhindadeks on erinevates kategooriates vähemalt
3 ekstreemkaamerat GoPro
HERO4 Black Edition, lisaks
ka muud eriauhinnad.
4. Konkursi tingimused on
avaldatud veebilehel www.kesa.
ee/tp, lisainfot saab e-posti aadressil tegipatti@kesa.ee.
5. Konkursi läbiviija jätab
endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi.
6. Osaleda võivad kõik Ees-

Uued filmid
Alanud nädalavahetus pakub kõigile filmisõpradele linateoseid komöödiast 3D seikluseni.
Alustuseks aga film, mis kolmest uudisest kõige tõsisem.
Kaasaja sport on vaatajaile tõeliselt nauditavaks tehtud,
sportlaste jaoks aga käib mäng tihti inimkeha võimete piiril. Filmi “Peapõrutus” sündmustik hakkab arenema ühest
kummalisest avastusest. Nimelt leidis Pittsburghi kohtuarst dr Omalu 14 aastat tagasi ühe endise ameerika jalgpalli staari lahkamist sooritades, et korduvate kokkupõrgete
tulemusena aset leidvad peapõrutused põhjustavad ajus
muutusi. Selle tagajärjeks on aga enneaegne surm. Selline info muidugi profiliiga NFL asjameestele ei meeldinud
ning käiku lasti kõik vahendid, et materjali pädevus kahtluse alla seada. Tõde siiski võidutses ning praeguseks on
mängijatele kehtestatud ka tõsised kontrollmeetmed. Peaosas Will Smith.

Näed kusagil, et keegi ohustab
teiste turvatunnet – kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas – kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid
või halbu kogemusi turvalisuse teemal – ehk jagaksid neid?
Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud,
soovitatav pikkus 1–5 minutit.

Videokonkursi
tingimused

VIIMSI KINO

Konkursi auhindadeks on kolm esktreemkaamerat ja hulk eriauhindu. Foto Matton

tis alaliselt elavad noored vanuses 7–18.
7. Video võib esitada ka
autorite kollektiiv; kaasautorid
peavad samuti vastama konkursi tingimustele.
8. Video esitaja peab olema
töö vahetu autor. Esitaja vastutab ise võimalike kolmandate
osapoolte poolt esitatavate, tema konkursitööd puudutavate
pretensioonide eest.
9. Konkursile tuleb esitada video pikkusega vähemalt
1 minut ja soovitavalt kuni 5
minutit – aga loomulikult võib
esitada ka pikemaid töid, kui
autor peab seda vajalikuks.
10. Läbiviijal on õigus jätta hindamata video, mis riivab
vaataja sündsustunnet või ei
vasta konkursi tingimustele.
11. Konkursi töö tuleb esitada hiljemalt 29.04.2016 e-posti aadressile tegipatti@kesa.ee.
Saadetavas kirjas peab sisalduma:
- link internetti üleslaaditud võistlustöö videole – video

peab asuma ühes järgnevatest
keskkondadest: www.youtube.
com või www.vimeo.com või
www.google.com; võitlustööna esitatav videoklipp võib olla üleslaaditud ka FTP-protokolli kasutades, sel juhul tuleb
lisada ka vastav allalaadimise
otselink;
- esitatava võistlustöö pealkiri;
- autori ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress
ja telefoninumber;
- millises maakonnas autor
alaliselt elab ja millises koolis
õpib (kui õpib);
- autorite kollektiiv esitab
lisaks kõigi kaasautorite vastavad andmed.
12. Pärast võistlustöö läkitamist saadetakse osalejale kolme tööpäeva jooksul kinnitus,
et tema andmed on kätte saadud ning video olemasolu on
kontrollitud, seega on töö konkursi tehnilise läbiviija poolt
registreeritud.
13. Osalejatel palutakse oma

videod säilitada ka algformaadis, et vajadusel oleks (eriti just
auhinnaliste tööde puhul) edaspidi võimalik kasutada kvaliteetset algmaterjali.
14. Võitjate nimed avaldatakse www.kesa.ee/tp lehel hiljemalt 20.05.2016 ja võitjatega
võetakse ühendust e-posti või
telefoni teel.
15. Auhinnad antakse üle
konkursi lõputseremoonial, mille toimumise täpne aeg ja koht
avaldatakse maikuus.
16. Konkursile esitatud töid
võivad konkursi korraldajad
edaspidi taasesitada ja kasutada vastavalt oma äranägemisele.
17. Auhinnatud ja äramärkimist leidnud töid eksponeeritakse korraldajate poolt erinevates infokanalites ja kasutatakse nii alaealiste komisjonide kui ka politsei poolt ennetustöös.
Vaata lisa: www.kesa.ee/tp.

“Egiptuse jumalad” – Seti ja Horuse lugu.

Neile, kes koos nii tõsiste teemadega oma aega kinosaalis veeta ei soovi, on pakkuda fantaasiaseiklus “Egiptuse jumalad”, mil erinevalt eelpoolnimetatud teosest pole
tõsieluga suurt midagi pistmist. Võib-olla vaid niipalju, et
filmi aluseks on müüt, mis jutustab Seti ja Horuse nimeliste jumalate omavahelisest võitlusest Egiptuse valitsemise
üle. Reaalsetele sündmustele põhinevaks teda siiski ei liigitaks... Aga sellest pole vast hullu, sest mürtsu, pauku ja
kõiksugu ebamaiseid tegelasi on filmis selle võrra rohkem.
15 aastat tagasi väntas komejandimees Ben Stiller
komöödia meesmodellist, kellest peale ajupesu sai palgamõrvar, kelle eesmärgiks saata teise ilma Malaisia peaminister. Nüüd on Derek Zoolander tagasi kinolinal ning
kuna ka järg on klassifitseeritud kui komöödia, siis totakatest situatsioonidest ja piinlikest momentidest puudust
ei ole. Kõiksugu meediauniversumi kuulsustest kubiseva
jandi naispeaosa teeb alati veetlev Penelope Cruz.

Kuriteoennetuse
sihtasutus

Roman Baskin uues eesti filmis “Perekonnavaled”.

TASUTA ÕIGUSABI
VÄHEKINDLUSTATUTELE
Nõustamispäev Viimsis
1.03.2016 kell 12.00–16.00

(vallavalitsuse hoones, Nelgi tee 1, Viimsi,
apteegipoolsest uksest, jälgi juhatavaid silte)
Eelregistreerimine ja info tel 6015 122
Nõustamiskeskus Tallinnas, Köleri 8.
Tasuta õigusabi põhjendatud valdkondadeks hindab ÕTB
tavalise inimese tavalise õiguseluga seotud valdkonnad:
peresuhted, võlad, eluasememured, töösuhted, täitemenetlus
jm (sotsiaalhooldus-, perekonna-, pärimis-, töö-, võla(sh elamu)õigus).

“Klassikokkutulek” pole oma invasiooni veel lõpetanud, kui kinopublikut rõõmustatakse juba uue kodumaise
linateosega, seekord siiski märksa tõsisemaga. Nädala pärast jõuab kinolinale Valentin Kuigi ja Manfred Vainokivi
kahasse vändatud draama “Perekonnavaled”. Nagu pealkiri lubab, näidataksegi filmis, kuidas ootamatud sündmused viivad olukorrani, kus valedele rajatud kaardimajakese
püsti hoidmiseks tuleb seinu tugevdada veelgi suuremate
valedega. Tõe väljatulek aga põhjustaks täieliku kaose.
Ehk siis maakeeli öelduna...film räägib ei millestki muust
kui inimsuhetest. Ja keerulistest suhetest.
Kaasaegse ja tsipa teravama huumoriga vene kino
austajaile aga peaks olema maiuspalaks komöödia “Valimispäev 2”. Järg 2007. aastal valminud satiirile on igati
tasemel, huumor ajakohane ja teravmeelne ning tegelased
koomilised, kuid siiski usutavad. No vähemalt idanaabri
mõõdupuu järgi võttes. Ja kuidas saakski ekraanil pakutavat paremini iseloomustada, kui filmi ühe autori Leonid
Baratsi sõnadega: “Värske linateos sai esimesest parem
juba seetõttu, et kehvemini polnud mõtet teha.” Aamen!
Täpsem ülevaade kinokavast ja Viimsi Kinos toimuvast veebiaadressil viimsikino.ee.

Viimsi Kino
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Noored uimastitest
eemale
Teismeliste uimastisõltuvusele tuleb tähelepanu
pöörata ning kohe abi otsida.
Psühholoogid on arvamusel,
et sõltuvus narkootikumidest
kujuneb välja mitte ainult
narkootikumide tarvitamise
tagajärjel, vaid oleneb väga
palju vanemate eeskujust ja
hoiakutest. Suhtumisest mistahes sõltuvust tekitavatesse
ainetesse, suhetest lastega
ning väärtushinnangutest. Et
laps suudaks öelda narkootikumidele “ei”, tuleks järgida
paari väga lihtsat tõde, milAbi tuleb otsida enne kui
leks on ühise aja leidmine ja
hilja... Foto Fotolia
usaldusliku suhte loomine.
Sageli tunneb teismeline vanemate hõivatuse tõttu end
kasutu ja hüljatuna, mille tõttu võivadki noored leida lohutust kas alkoholist või narkootilistest ainetest. Leidke
laste jaoks aega, tundke huvi nende tegemiste ja sõprade vastu. Selgitage neile, et kodu on kindlus, kus leitakse
lahendusi mistahes probleemidele ning julgustage neid
endaga avameelselt rääkima. Suhelge teismelisega nagu
täiskasvanuga ja kuulake tema arvamusi. Teismelisel on
õigus oma arvamusele ja oma valikutele, kuid kindlasti ei
tohiks unustada seejuures ka kohustusi, nagu näiteks õppimine, enda ja oma asjade korrashoidmine, kokkulepitud
ajal koju tulemine. Last ei tohi endast eemale tõrjuda. Kui
teil ei olnud tuju või kui te karjusite põhjendamatult lapse
peale, siis võtke vaevaks vabandada ja selgitada oma tegu.
Otsene kontroll, nagu taskute pahupidi pööramine või
mistahes tõendite otsimine, ei ole mõistlik ega jätkusuutlik. Selline käitumine ei hoia last eemal narkootikumide
tarvitamisest, vaid võimendab lapse vaenulikkust ja agressiivsust, põhjustades tema eemaletõmbumist vanematest.
Väga tähtis on juba varajastest eluaastatest alates saavutada lapsega usalduslik kontakt, et ta ei kardaks rääkida
emale ja isale kõigest, mis temaga toimub.

Hobide ja eeskujuga meelemürkidest
eemale

Vanematel omakorda on õigus oma lapse pärast muretseda
ja hoolitseda tema tervise eest. Innustage lapsi tegelema
mitmesuguste huvialadega. Planeerige ühiseid puhkepäevi ja kindlasti täitke oma lubadusi. Näidake isiklikku positiivset eeskuju. Lastel on kombeks vanemate käitumist
kopeerida. Kui perekonnas on keegi sõltuvuses, siis laps
näeb, et täiskasvanud maandavad stressi alkoholi, narkootikumide või hasartmängude abil ning võivad püüda oma
probleeme samasugusel viisil lahendada. Paljudel juhtudel
pakuvad täiskasvanud ühise laua taga juba 9–10 aasta vanustele lastele paar lonksu alkoholi proovida. Tegelikult
on siin ainet järelemõtlemiseks, sest lapsele ei ole alkoholi
vaja, ta on niigi muretu ja rõõmus. Aga sellisel juhul on
see paar tilka lapse jaoks nagu ühenduslüliks täiskasvanute maailmaga.
Kui kerkib mure, et teie laps võib tarvitada narkootikume, ärge mingil juhul lükake probleemiga tegelemist
edasi. Pöörduge kohe spetsialistide poole, kes saavad teie
peret aidata. Eestis on kasutusel mitmeid programme narkootikumidesõltuvuse rehabilitatsiooniks. Rääkige probleemist omavahel, sest just teist sõltub teie laste tulevik.
Vanemate abita ei ole lapsel võimalust asuda paranemise
teele või pöörduda abi osutavasse asutusse. Alati võib ka
politseiga ühendust võtta, meie ametnikud oskavad kindlasti abivajajad õigete kontaktide juurde suunata.
Kasulikud numbrid ja veebilehed
infokeskus – 16662
n Usaldustelefon narkootikume puudutavates küsimustes 1707 või www.eluliin.ee
n Psühholoogiline kriisinõustamine 6314 300.
n Usaldustelefon LAPSE MURE 6460 770 või www.lapsemure.ee
n Online nõustamiskeskus www.lahendus.net
n Täiendavat informatsiooni võite leida ka veebilehelt
www.narko.ee
n Mürgituste

Bert Põder ja Vladislav Grigorjev
Ida-Harju jaoskonna piirkonnapolitseinikud

Minu ilus Viimsi
Detsembris, Viimsi valla
taasasutamise 25. aastapäeva eel, kuulutasime
välja koolieelikute ja
noorte essee- ja joonistusvõistluse. Soovisime
teada saada, millisena
näevad meie koduvalda
praegu ja tulevikus meie
lapsed.

Konkursile laekus 1 luuletus
Viimsist ning 31 pilti autoritelt
vanuses 5–8 aastat.
Töödes on palju kujutatud
Viimsi ilusat looduskaunist keskkonda, loomi, oma kodu, sõbralikkust, erinevaid põlvkondi,
aga ka uusi või ka veel loomata
ehitisi Viimsis nagu staadion,
koolimajad, spaa, oma teater.
Lapsed on palju kasutanud
helgeid ja rõõmsaid värvitoone või Viimsile ja kogu Eestile omast sinist ning on näha,
et iga töö on noorelt autorilt
nõudnud tublisti aega ja pühendumist. Väga vahva, et piltide hulgas oli ka 3 ühistööd,
mille kokkupanekul osales kogu rühm või lasteaed (Põnnipesa vanemad rühmad) ning
ühest lasteaiast (Päikeseratas)
saatsid tööd koguni kahe rühma lapsed. Eriti suurt rõõmu
tegi aga see, et ühe ühistöö tõid
meile ka kohale kõik selle töö
noored autorid Pargi lasteaiast.
Nagu ikka on parimate valimine joonistuste seast päris
keeruline, sest töödes on palju loovust ning just lapse oma
käekirja ja fantaasiarikast mõtlemist. Žürii (koosseisus vallavanem Alvar Ild, noorsoo- ja
haridusameti juhataja Janek Murakas, kultuuri- ja spordiameti
juht Ott Kask, kommunikatsiooni- ja arendusjuht Liia Ringo, Viimsi Teataja peatoimetaja Liina Rüütel, Viimsi Huvikeskuse juht Ita-Riina Pedanik, Viimsi Noortekeskuste juht
Annika Orgus, vallavolikogu

Pargi lasteaia rühm tõi kunstitöö kohale üheskoos. Foto Kadi Bruus

Põnnipesa lapsed tegid koos ühise suure töö, kus on läbi rebimise,
lõikamise ja kirjutamise leitud üles kõik Viimsi kohad.

esindajatena Toomas Tõniste ja
Mailis Alt ning lisaks ka kõik
vallavalitsuse teenistujad) otsustas, et suure tunnustuse on
pälvinud kõik need lapsed, kes
oma töö meile saatsid. Ühistööde autoreid on peagi ees ootamas magus üllatus! Kõigilt
neilt, kes individuaalselt essee- ja pildivõistlusel osalesid,
ootame aga kontaktandmeid (vanema telefon või e-posti aadress), et toimetada nendeni pääsmed Viimsi Kinno.

8-aastane Roger Viidalepp joonistas meile tuleviku Viimsi teatri!

Eraldi soovime välja tuua:
- Pargi maja Meelespealillede rühm kui kõige sportlikum
ühistöö esitaja;

- Põnnipesa Kaluri tee rühmad – kõige suurema ühise
kunstitöö autor;
- Päikeseratta lasteaed, mille Päikesejänkude rühm ja Päikesekiirte rühm osalesid kogu
rühmana – kõige aktiivsema
osalusega lasteaed;
- Roger Viidalepp – kõige
innukam osaleja (esitas 3 tööd);
- Mia-Maria Ligom – ainus
kirjatöö esitaja ning kõige loomingulisem lähenemine materjalide kasutamisel (looduslikud materjalid kunstitöös).
Veebruaris on tööd näitusena üleval Viimsi vallavalitsuses, märtsis on nendega aga
võimalik tutvuda Viimsi Keskuse II korrusel. Samuti kasutame noorte autorite töid ka edaspidi Viimsi Teatajas ja mujal
Viimsit tutvustavates trükistes.
Aitäh kõigile osavõtjatele,
nende õpetajatele ja vanematele!

Liia Ringo

kommunikatsiooni- ja
arendusjuht
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Austatud Viimsi valla elanikud!
Käesoleva aasta veebruari alguses tähistasime
Tartu rahulepingu sõlmimise 96. aastapäeva ja
24. veebruaril tähistame
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva. Need on olulised
daatumid riigile ja ka
meile kui riigi kodanikele.

Nende aastate jooksul on Eesti
riigil olnud paremaid ja halvemaid aegu. Me ei saa rääkida
ja vastutada ajaloo eest, kuid
me saame rääkida riigi tänase
käekäigu ja tuleviku eest. Seetõttu olgem jätkuvalt aktiivsed
oma isiklikes tegemistes, naeratagem ja hoidkem üksteist
veelgi rohkem ning olgem valmis andma oma panust riigi ja
ühiskonna toetuseks laiemalt.
Kui keegi teist tunneb vajadust selles kaasa lüüa, aga ei
tea, kuidas seda teha, siis olete

Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna rühmaparameedik rms Helen Otep ja rühmaülem
lpn Andrus Sepp. Foto Liina Rüütel

Rävala malevkond eile ja täna / 1.
töö tähe all möödusidki esimesed malevkonna aastad. Kaitseliit on vormiliselt sõjaline,
kuid sisuliselt seltskondlik organisatsioon. Ta ei saa areneda
puhtalt kaitseväelisel printsiibil.
5. aprill 1925 kuulus major
Saulepa juhitavasse malevkonda 14 iseseisvat malevkonna
üksust: staabikompanii, Harku
kompanii, Saue kompanii, Saku kompanii, Nabala kompanii, Rae kompanii, Nehatu kompanii, Viimsi kompanii, Saku
üksikrühm, Pääsküla ja Tänassilma üksikrühm, Kurna üksikrühm, Mõigu üksikrühm, Vaida üksikrühm ja Prangli meri
üksikrühm.

1917. aastal, kui Eestimaad ähvardas sõjaoht ja
Vene lagunenud väeosad
asusid tarvitama vägivalda Eesti rahva vara ja
elude kallal, sai Rävala
meestele selgeks, et
peab kaitsma oma talusid, külasid ja valdasid.
Et seda paremini teha, peab organiseeruma salkadesse. Harju
malev moodustati käskkirjaliselt 25.09.1917. Kaitseliidust
kujunes ainukene tõsiseltvõetav relvastatud jõud Eestimaal.
Põhiülesandeks sai nõrga miilitsa kõrval raudteesildade ja
riigi varade valvamine ning korra tagamine valdades. Tolleaegne niinimetatud linnaümbruse jaoskond, hiljem malevkond, kuulus Maakonna Kaitseliidu ja miilitsa ülema alla.
Alates 2. veebruarist 1919, mil
määrati nooremleitnant Putmaker Tallinna linnaümbruse
Kaitseliidu ülemaks, oli malevkond juba iseseisev. Kõige
tähtsamaks Kaitseliidu ülesandeks sai tulevase sõjaväe reservi ettevalmistamine, kust mobilisatsiooni korras tulid juba
välja õppinud mehed.

Kaitseliit pärast Vabadussõda

Kaitseliit oli ka Eesti Vabadussõja ajal kõige suurem sõjaline
organisatsioon. Vabadussõja lõppedes hakkas sõjaaegne tugev
Kaitseliidu organisatsioon lagunema. Isamaaliselt meelestatud kodanikud tahtsid Kaitseliidu organisatsiooni säilitada ning kujundasid Kaitseliidu asemele kütirühmad ja spordisalgad. Neile jäid relvad kätte. Kütirühmad tegutsesid kuni
Kaitseliidu uuesti ellu kutsu-

Malevapealiku tervitus
Rävala malevkonna teenetemärk. Foto erakogu

miseni 1924, mil põrandaalused kommunistid muutusid ähvardavaks ja ohtlikuks jõuks.
Harjumaa mehed hakkasid tasapisi organiseeruma. Kahtlastelt kodanikelt korjati relvad
ära ja anti kindlamate meeste
kätte. Nii moodustati üksikuid
jaoskondi, tänu millele kommunistide roimarliku kallaletungi puhul 1. detsembril ei olnud mehed päris ette valmistamata.
Nii sai 1. detsember Kaitseliidu uueks sünnipäevaks. 3.
detsembrist 1924. aastal algas
malevkonnas uus ajajärk, mil

“

Kaitseliit oli
ka Eesti Vabadussõja ajal kõige
suurem sõjaline
organisatsioon.

tollase Rahvaväe ülem major
Saulep andis käsu relvastada
esimene kompanii Sauel. 1.
jaanuarist 1925 eraldati Tallinna Kaitseliit Harju Kaitseliidu
ringkonnast ja Tallinna Kaitseliit sai asuda iseseisva arengu
teele. Vabariigi Valitsuse poolt
pandi 2. veebruaril 1925 kehtima uus Kaitseliidu põhikiri,
mis fikseeris täpsed liidu allüksuse nimetused. Suurem üksus, nagu Kaitseliidu ringkond,
nimetati malevaks ja senised
jaoskonnad malevkondadeks.
Üks malevkondadest oli Linnaümbruse ehk tänane Rävala
malevkond.
Tähtsaim, millele pöörati
suuremat tähelepanu, oli meeste väljaõpe. Vabadussõja aegadest olid vanad sõjateaduslikud oskused meestel ununenud. Oli vaja uut õppekaadrit.
See aga tuli alles luua ja selle

Rävala malevkonna pealikuks
oli Harjumaa KL looja major
Saulep kuni 1934. aastani, mil
pealiku ülesandeid asus täitma
leitnant Heinaru. 1938. aastal,
malevkonna 20. aastapäeval kirjutab ta tervituses järgmist:
“Malevkond on oma tegevuses
olnud järjekindel, pole põlanud
raskusi ega vaeva. On oma ridadesse koondanud kogu linnaümbruse teguvõimsa elemendi, on organiseerinud noortekoondised ja toetavliikmete pere ning on oma väljaõppelt
jõudnud tunnustatud seisukohale. Malevkond on nüüd valmis oma lippu vastu võtma
ja selle all ka võitlema. Koos
meeste ja noortega on arenenud ka naisüksused. Kohe
pärast detsembrit 1924 koondusid üksuste juurde naised,
kes hiljem moodustasid endast
jaoskonna, kes toitlustamise ja
sissetulekute hankimise vaeva on võtnud meestelt ja kelle kaasabil on võidudki jõuda
nii kaugele. Naiste energilised

kõik oodatud Kaitseliitu, sest
just Kaitseliit on vabatahtlik
organisatsioon, kelle ülesanne
on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsmaks Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.
Diskuteeritud on selle üle,
kas Eesti saab iseseisvana tähistada ka 100. aastapäeva.
Olen selles veendunud, et saame. Selleks on meil täna olemas heal tasemel kaitsevägi
ja Kaitseliit, meiega koos on
meie liitlased ja teised riiklikud struktuurid, kes on pälvinud rahva kõrge usalduse.
Meie elanikel on tahe kaitsta
oma riiki ja just tahe on see
võtmesõna, mis määrab väga
palju.
Vaba tahe ja pealehakkamine on ka Viimsi valla rahval.
Selle tõestuseks saan öelda,

“

3. detsembrist
1924. aastal algas
malevkonnas uus
ajajärk.
käed on kogunud ka malevkonna lipu jaoks niidid, naised on selle valmistanud ja
malevkond on uhke, võides
lippu tõstes tänada oma naisi
selle töö eest. Lippu on naised oma hinge sisse õmmelnud ja peame hoidma ta alal.
Lipuriiet ümbritsevad narmad
on toonud meie majanduspealik Roosma, lipuvarras ja KL
embleem seal otsas on annetatud meie lugupeetud harjulase, Harju maleva pealiku abilt
O. Suursöötilt. Nii niit niidi
järgi on kantud kokku lipu tarbed ja sellest saanud ilus lipp,
sama nagu üksikutest liikmetest on koondunud tugev
Kaitseliit kui tervik. 20 aasta
jooksul on malevkonnast lahkunud mitmedki liikmed. On
olnud noori elujõulisi mehi,
kes koos malevkonnaga pühitsevad oma 20-aastast KL tööd.
Ja ikka tublimaid mehi, naisi
ja noori koguneb malevkonna
ridadesse, kes valmis on kaitsma kallist kodu. Malevkonna
üksuste juhtivad jõud on kõik
energilised ja tublid inimesed.
Malevkonna eripealikute kogu
on väärt omal alal ja see ongi
tagatiseks, et edaspidi ei rauge malevkonna tahe ega nõrgene tema vaim. Malevkonna
koosseisu kuulub 12 mees-, 10
nais- ja noorte üksust, kokku
üle 1500 liikme. Malevkonnast
on moodustatud tubli lahingpataljon Vabadussõja veterani
major A. Kulasalu juhtimisel.
Malevkond on soetanud endale väärtusliku väliköögi ja

et 2015. aastal toimus Kaitseliidu Harju maleva ja Viimsi
valla vahel tihe ja hea koostöö.
Üheskoos viidi läbi erinevaid
õppusi ja õppepäevi, korraldati
valla turvalisuse päevi, Viimsi
valla mehed, naised ja noored
on aktiivsed ning löövad kaasa
kõikjal, kus vähegi annab.
Lõppkokkuvõttes see kõik
tagabki, et meil on turvaline ja
vaba keskkond, meil on kodu
ja kodusoojus ning meil on
riik, kus me tahame elada ja
kelle tegemised lähevad meile
korda.
Head Viimsi valla elanikud, soovin teile kõigile head
pealehakkamist ja kaunist ning
toredat Eesti Vabariigi aastapäeva. Palju õnne ja elagu
Eesti!

Gunnar Havi

Kolonelleitnant
Kaitseliidu Harju maleva pealik

telgid, on loonud oma orkestri
ja majanduse. Malevkond võib
oma sõprade ringi kuuluvaks
lugeda parimaid Eesti poegi ja
tütreid.
Malevkonna 20. aastapäeva tähisel, esitades malevkonda oma KL kõrgematele juhtidele kui ustavat ja riigitruud
üksust, palun edasi anda meie
riigi valitsusele kinnituse meie
valmisolekust kaitsta oma kodu ja meie armastatud esimesele Vabariigi President K. Pätsile meie lugupidamisavaldus
ja tõotus jääda ustavateks eestlasteks, kes tahavad olla väärt
oma ilusat kodumaad. Siinsamas kinnitan, et malevkond ei
jää seisma senistele saavutustele, vaid tahab edasi areneda,
edasi koondada oma ümber
kõiki Rävala malevkonna kodanikke, kus igaüks oma võimaluste piires ja üle selle töötab kaasa riigi ülesehitamisel.“
Mis hakkas juhtuma kahe
aasta pärast, venelaste sissemarsi järel, teame me kõik. KL
pealikkond saadeti pikema jututa vangilaagritesse, sama saatus ootas ka suuremat osa reakaitseliitlasi, Naiskodukaitse liikmed ja vähesed kaitseliitlased
pääsesid punaterrori käest. Siiski jätkus Kaitseliidu vaimu
kuni organisatsiooni taasasutamise ja uue iseseisvuseni
– küll metsavendade hulgas,
kelledest viimane langes 1978.
aastal, küll pagulasorganisatsioonides üle terve maailma.

Rein Peetrimägi

srs, Rävala malevkonna
pealiku abi
Rävala malevakonna ajaloost kuni tänapäevani saab
edasi lugeda 11. märtsi Viimsi
Teatajast.
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Kaljo Alaküla: “See oli ikka süm
Eesti Vabariik oli siis
viieaastane, kui Kaljo
Alaküla sündis. Nüüd elab
ta oma majas Tormi teel
ning meenutab pikka ja
kirjut elu, mis sisaldab
kõike sedasama, mis
langes osaks Eesti Vabariigile.

Aga see pole jutt, mida saaks
niisama rääkida. “Teate, mul
on siin üks lapik,” ütleb Alaküla külalisele hakatuseks ja
palub puhvetist konjakiklaasid
otsida. Kui need laual ja jook
välja valatud, ütleb ta oma sõduritoosti: “Esiteks, et ei oleks
viimane kord! Ja teiseks, annaks Jumal meile kerget surma – kui võimalik, siis mitte
niipea!”
Kaljo Alaküla oli kahekümneaastane, kui nad teiste poistega klaasi tõstes sõja ajal sellist toosti laususid. Rahuajal sündinule kõlavad need karmilt,
kuid Alaküla kinnitab, et siin
on ikka optimistlik noot ka
sees. Ja meenutab, et konjakiklaase nägi ta esimest korda
Georg Otsa juures kodus, kui
pühitseti Otsa Stalini preemiat
– see pidi olema 1950. Enne seda joodi ikka pitsist. Kaljo Alaküla abikaasa pianist Vaike Vahi oli Georg Otsa kontsertmeistriks, sellepärast ta sinna tähistamisele sattus.
Kuidas te oma päevi nüüd
veedate?
Mul on elu jooksul olnud
küllalt palju sõpru. Nad ikka
helistavad. Mul on ka üks tuttav vahva Eesti daam, arst, töötas aastaid Soomes. Olin siis juba lesk (Vaike Vahi suri 1998),
kui ta Soomest tagasi tuli. Kirjutas mulle, et ostab korteri ja
tuleb tagasi, minu juurde, võtku ma või jätku. Aga minul
olid juba oma tõved kallal ja
rääkisin talle need ära. Ütlesin,
et oled ilus ja kindlasti rikas
tüdruk, küllap sul on pikk pink
kavalere, las mina jään tagavaramängijaks. (Muheleb.) Meil
on temaga telefoniabielu, iga
nädal vähemalt korra jutustame kolmveerand tundi.
Olete sündinud ja kasvanud Ida-Virumaal. Mis sellest ajast meelde on jäänud?
Olen pärit Kohtla-Järve lähedalt Kukruse kandist. Enne
Tallinna tulekut õppisin Jõhvi
gümnaasiumis. Sealt on meelde jäänud sõnaselguse ja mõttesuutlikkuse ring. Meid õpetas eesti keele filoloog preili Ots,
kes oli ka meie klassijuhataja.
Loosiga tõmbasime teema ja
siis tuli ilma ettevalmistuseta
15 minutit järjest sel teemal
rääkida. Minult tuli teemaks
voorimees. Jõhvi linnas polnud
mitte ühte voorimeest. Oli ka
kaks oponenti, kes arvustasid,

et kuidas esinesid ja mida rääkisid. Preili Ots õpetas meid
kõnelema. Ütles, et misasja te
vuristate, igal tähel on oma
väärtus. Rääkige nii, et tekstis
oleks kuulda kirjavahemärgid,
et hääl tõuseks ja laskuks. Oponendid pidagu alati meeles, et
keerulisem on kiita kui laita ja
norida. Vaat seda oleks praegu
meile kõigile tarvis. Kui kuulen
inimesi teles esinemas, siis tihti ei saa aru, mis nad räägivad,
diktsiooni pole ollagi. Telesaadetes, eriti kui daam hakkab
rääkima – siis teda katkestatakse! Vahel räägib neli inimest
ühekorraga. Kuulge – et jutuajamine oleks konstruktiivne,
kõigepealt kuulake kaasvestlejat, mõelge sellele, mida ta räägib, ja vastake teemakohaselt.
Aga siin kõik korraga räägivad
ja igaüks ajab oma joru! (Pahaselt.) See on esiteks ebaviisakas ja tolku pole ka midagi.

“

Oponendid
pidagu alati meeles, et keerulisem
on kiita kui laita.
Kas tollane haridus oli siis
teistsugune kui praegu?
Anti haritust, kõva t-ga. Õpetajad olid tõesti maa sool. Meil
olid riigikaitse tunnid ja õpetati ka, kuidas daamiga käituda,
tantsukursused olid sunduslikud. Excellent oli kogu see asi!
Kasvasin Eesti Siberis ehk
Ida-Virumaal. Kool asus Kukrusel ühes talumajas, tuhamäed
sealsamas. Isa oli majandusülem, põlevkivi toodi maa alt,
kõike veeti siis hobustega. Vaesed kronud! Isa oli vabadussõdalane, istus kinni Pätsu ajal,
oli kolm kuud uurimise all Narvas vangimajas. Tema oli kohalik kaitseliidu pealik, teda
hoiti lihtsalt kinni. Päts kuulutas välja kaitseseisukorra, algas
vaikiv ajastu. Meil ilmus üks
bulvarileht, umbes nagu Õhtuleht praegu. Seal kirjutas selline tegelane nagu Miini Mihkel. Vaikival ajastul kirjutas ta,
et õnneks enam poliitikaga ei
tegele, aga tema Miili on nüüd
punase pliiatsiga tsensor. Tema
loeb kõik artiklid läbi. Selle
asemel, et poliitikat ajada, käib
Mihkel nüüd Pirital jalutamas
ja kirjutas Miilile luuletuse. Lilled õitsevad ja linnud laulavad,
luuletuse esimesed tähed olid
värviliselt ja rasvaselt trükitud.
Esimestest tähtedest tuli kokku
lause: “Tsensor, laku p…”. See
ajaleht oli meil tükk aega kodus reliikvia. (Naerab.)
Tahtsite arstiks saada, aga
algas sõda ja läksite hoopis
lennukooli.
Kui olin Jõhvi gümnaasiu-

Viimsi valla aukodanik Kaljo Alaküla on suurepärane jutustaja. Tema sulest on ilmunud kolm mälestusteraamatut, mis ladusas ja mahlakas
keeles jagavad mehe põnevat elukogemust. Foto Liina Rüütel

mis neli aastat käinud, tuli isa
Kehrasse tselluloosivabrikusse
tööle. Hakkasin käima rongiga
Tallinna. Rongiga sõita oli tore, kaks vagunit, kenad istmed,
rahvariides tantega. Lõpetasin
Tallinna 5. gümnaasiumi 1943.
aastal ja unistasin tõesti arsti
ametist. Viisin paberid Tartusse sisse. Aga et sinna saada, pidid olema Saksamaa tööteenistuses olnud või kuus kuud
armees. Lõpuks TÜ-s jäeti ainult lõpukursused, teised kõik
kupatati armeesse. Mina sattusin lennuväkke. Lõpetasin Liibavi lennukooli. Õppisime BÜ
131-ga. Mäletan, kui lennud algasid, siis leitnant pidas kõne:
“Mu härrad, nii palju kui õhuteenistuse ajalugu on uuritud,
pole veel keegi üles jäänud, kõik
on alla tulnud.” Järgnes pikk tähendusrikas paus. “Ja nüüd on
meie kohus lendamine endale
niimoodi selgeks teha, et alla
tulles nii lennuk kui ka me ise
terveks jääksime.“
Kas mäletate oma esimest
lahinglendu?
Sellest kirjutasin ka raamatus “3. eskadrill”. Läksin
esimesse lahinglennu tutvumislendu leitnant Vaardiga, kes

lendas He 50-l. Ronisin pardalaskuri kohale. Seal olid turell,
pöörlev iste ja kuulipilduja. Esimesel korral ma lihtsalt jälgisin. Pärast sihtmärgi külastamist, selle asemel, et kohe kodu poole põrutada, triikis Vaart
veel piki rindejoont, kutsudes
välja maapealsete õhutõrjepatareide raevuka tule. Saime kõikidest kaliibritest ja taevaalune
oli nagu ilutulestik uusaastaööl. Nii et leitnant Vaart näitas
mulle eluga riskides, missugune rindejoon välja näeb, et
algajal oleks edaspidi kindlam
tunne. Pärast kuulsin, et nii
tehti kõikide poistega.

“

Saime kõikidest kaliibritest
ja taevaalune oli
nagu ilutulestik
uusaastaööl.
“3. eskadrill” on põnev lugemine igaühele – heas mahlakas keeles ja toreda huumoriga lugu, kus sõja traagilisus avaldub paljudes nukkervalusates hetkedes. Aga
mis sai pärast sõda?
Nõukogude sõjaväe sisse-

Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna pealik Lauri Lasimer
ja kaitseliitlane Mihkel Pari viimas võidupüha tuld Kaljo Alakülale.
Foto erakogu

tungi järel oli 3. eskadrill sunnitud redutama Lätis. Lendasime
Liibavisse, edasi Saksamaale.
Sakslased lennutasid eestlasi
ühest linnast teise, ka Taanis käisime ära. Taanis, muide, lõi
meid pahviks igasuguse söödava kauba rohkus. Saime raha
vahetada ka ja sealsamas tänaval müüdi raha eest vorstikesi,
müüja tõmbas magusat sinepit
peale, lisas paar tükki valget
leiba, keeras selle paberisse ja
ulatas sulle, nagu oleks tegemist maailma kõige tavalisem

asjaga. Ja kui meeldib, võta
veel ja veel…Vaat see lõi pahviks! Aga jah, sealt läksime
veel edasi ja kõik lõppes Tšehhimaal, kus Eesti lenduritest said
sõjavangid. Pääsesime sealtki
eluga tulema ja jõudsime tagasi Eestisse.
Eestis tagasi, läksite hoopiski konservatooriumi laulmist õppima. Kuidas see juhtus?
Nojaa, ma olin oma õe Elleni kaudu tutvunud Vaikega,
kes õppis konservatooriumis kla-
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foonia!”

n Kaljo Alaküla sündis 1923. a 20. aprillil Narvas. Lapsepõlv möö-

dus peamiselt Virumaal. Õppis Kukruse algkoolis, Kohtla-Nõmme
algkoolis ja Jõhvi gümnaasiumis ning Tallinna V gümnaasiumis.
Teise maailmasõja ajal oli algul Omakaitse liige, seejärel astus
lennuväkke, õppis Liibavi lennukoolis pommituslenduriks ja võitles Saksa sõjaväes eesti lenduritest moodustatud 3. lennueskadrillis. Sõja lõpus langes Tšehhis sõjavangi, teenis tööpataljonis ja
naasis Venemaa kaudu Eestisse.
Peale sõda õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Aleksander Arderi lauluklassis ja paralleelselt Tallinna Merekalanduse Tehnikumis. 1949. aastal asus tööle Tallinna Kalakombinaadi
insenerina, kuid varsti pidi varjama ennast julgeolekuteenistuse eest Leningradis ja Astrahanis, kus ta 1951. aastal vahistati.
1951–1956 viibis Kemerovo ja Omski vangilaagrites.
Pärast vabanemist töötas Tallinna Kalakombinaadi tsehhijuhatajana, seejärel Kirovi nimelise kalurikolhoosi kalatööstuse juhatajana ning 1970.–1980. aastatel kalurikolhoosi juhatuse esimehe
asetäitjana. Pärast kalurikolhoosi erastamist töötas mõnda aega
AS Esmaris. Aastatel 1993–1996 ja 1999–2002 oli valitud Viimsi
vallavolikogu liikmeks. On olnud ka Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse liige ja Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse
Pirita-Viimsi piirkonna aseesimees.
n Kirjutanud kolm mälestusteraamatut: “Kalurikolhoos Kirovist
AS Esmarini“ (Viimsi 1998), “3. eskadrill“ (Viimsi 1999, kordustrükk
2013), “Jutustus Eestimaa naisest Vaike Vahist“ (Viimsi 2001).
n Autasud: 2002 Kotkaristi V klassi teenetemärk, 2003 Viimsi
Vaala auhind, 2006 Viimsi valla aukodanik.

verit. Mul oli päris kena bariton ja tegelikult tema pärast
läksin, võtsin ettevalmistavaid
tunde ja saingi sisse. Läksin
sellepärast, et õppida muusikat
kuulama. Õppisin Aleksander
Arderi lauluklassis. Minu ja
Vaike palitud rippusid konservatooriumi garderoobis kõrvuti nagis. Teadagi, et tüdrukud
armastavad magusat, panin talle ikka kommi taskusse ja kirjakese, kus kokku saame.
Vaike oli sündinud Lätis. Tema isa Jaan Vahi oli seal Eesti
kooli juhataja, köster ja organist ning on maetud Aluksne
surnuaeda.
Aga samal ajal ma õppisin
ka Tallinna Merekalanduse Tehnikumis. See oli võimalik, sest
konservatoorium allus Eesti
NSV Haridusministeeriumile ja
tehnikum Moskvale. Aga muidugi oli pärast kohustuslik suunamine ja konservatoorium jäi
lõpetamata. Pärast tehnikumi
asusin tööle Tallinna Kalakombinaati.
Saksa sõjaväelendur ei saanud ju Nõukogude Liidus rahulikult elada ja olla. Millal
teid vangi pandi?
Kui olin sõjavangis, käis isa

mind vaatamas ja lõpus, kui olime tööpatis, ostis raha eest kolm
meest välja. 1947 isa arreteeriti. Kogu aeg on meil olnud
üks perekonna esindaja Siberis vangilaagrites. 1949 olime
kõik küüditatavate nimekirjas.
Kadaka küla mees Toome Karla varjas mind enda juures. Vaike läks julgeolekusse – see oli
vahva nali – ja ütles, et kuulge,
mu peigmees oli nimekirjas,
aga ta on koolipoiss ja pole midagi teinud, mis temast saab?
Jutt käis vene keeles ja öeldi,
et las tuleb välja ja hakkab elama, ärgu bandiidiks mingu. Kui
mind julgeolekusse kutsuti, siis
küüditamine oli möödas, aga
arreteerimised toimusid kogu
aeg. Panin lõikama ja mind aeti
üle Venemaa taga, kätte saadi
Astrahanis. Olin seal vangimajas, siis Saraatovi kahes vangimajas, Moskva Butõrkas, Leningradi Krestõis ja siis toodi
tagasi Tallinnasse uurimisele.
Uurija küsis, et miks te oma
noore naise juurest minema
jooksite? Vastasin, et naine sai
teada, et ma olen Saksa sõjaväe lendur ja ei tahtnud sellise
mehega koos elada. Meil oli
Vaikega kokku räägitud, et kui
mind arreteeritakse, siis ta võtab kohe lahutuse.
Kuidas Vaike selle üle elas?
Enne, kui mind Siberisse
viidi, anti meile kohtumiseks
15 minutit. See toimus läbi kahe võre, mille vahel käis valvur. Pidime kõik vastastikku karjuma. Mina hüüdsin:
“25+5!” Vaike vastu: “Ei ole
viga. Me oleme noored!“ Mina: “Saare Lembitu vastu tunti
huvi.” Vaike vastu: “Saare Lembit uppus möödunud nädalal
Viitna järve ära.” Lembit oli
kokk olnud lennukoolis ja mu
käest küsiti, et kes seal olid.

Oleks ma ta üles andnud, ega
ta vangimajas poleks uppunud.
Ja siis, kui oli aeg ära minna,
tõstis Vaike veel uksel ukse
käe ja hüüdis: “Ootan!” Mees
30 aastaks vangi mõistetud – ja
tema ootab!
Kui kaua te Siberis vangilaagris olite?

“

Kui oli aeg
ära minna, tõstis
Vaike veel uksel
käe ja hüüdis:
“Ootan!“
Arreteeriti mind 1951, peale Stalini surma läks veel aega,
1956 sain tagasi. Vaike tuli mind
veel Siberisse vaatama. Ütlesin
küll, et ära tule, 12 000 kilomeetrit edasi-tagasi. Ega meil
siin pole dekabristide aeg. Aga
ta tuli! Saatsin ühe vabakäigu
vangi talle Omski jaama vastu.
Seletasin mehele, et tuleb pikk
naine, prillidega ja küll ta teistmoodi riides ka peab olema.
Ma tõmbasin piipu ja tubakakoti põhjas oli Vaike passipilt,
andsin selle ka talle. Vaike pärast rääkis, et rahva seest hüppas välja üks voodririidest jopes mees, näitas tema pilti ja
küsis, kas see olete teie. “Jah,
olen küll,” ütles Vaike jahmunult. Mees tervitas teda Omskisse jõudmise puhul ja andis
kimbu paberist lilli minu poolt.
Ja tõi Vaike minu juurde. Me
polnud üksteist näinud pikki
aastaid. Siis Vaike, nagu oleks
tegemist maailma kõige tavalisema asjaga, tuli uksest sisse, tegi kniksu ja ütles: “Noh,
Kaljo, siin ma nüüd olengi!”
Endal paberist lilled käes. See
kimp on siiamaani alles.
Teie teine raamat kannabki pealkirja “Jutustus Eesti-

maa naisest Vaike Vahist”…
Me käisime Vaikega kolm
korda perekonnaseisuametis.
Kui ma vangist tagasi tulin, läksime sinna, et uuesti abielluda, aga siis tuli välja, et kui ta
minu Siberi ajal ennast lahutas,
oli minust saanud Kaljo Vahi.
Nii et pidime uuesti lahutama,
et ma oma nime tagasi saaks
ja siis abiellusime uuesti. Paaripanija hakkas heietama, et
nüüd teie elu kulgeb paralleelrööbastel. Ma ütlesin, et kuulge proua, ärge pikalt rääkige,
paneme nimed kirja!
Kuidas te Kirovi kalurikolhoosi sattusite?
Töötasin tollal kalatööstuses nr. 2. Kirovis oli siis üks
väga tark poiss Heino Valter.
Kalakombinaadile anti toores
kala, aga tema võttis kätte ja
rääkis Kirovi esimehe Oskar
Kuuliga ja minuga kokku. Et
lõikavad kaladel pead ära, soolavad, ajavad vardasse ja suitsutavad, toovad meile ühesõnaga sproti poolfabrikaati. Ja
selle töö eest, mida meie oleks
teinud kombinaadis, maksime
kolhoosile välja. Neile jäid pead
kalajäätmeteks ka veel. Minul
oleks korraga nagu teine kombinaat juurde ehitatud, sest meile jäi ainult karpi pakkimine ja
steriliseerimine. Ühel päeval
Kirovi kolhoosi esimehe Oskar
Kuuli sekretär helistas mulle,
et Kuul tahab teiega kohtuda.
Mina ütlesin, et las tuleb ja
rõõm kohtuda, teadsin teda juba. Mõtlesin, et tahab vist poolfabrikaadi hinda tõsta ja arvutasin, palju võin järgi anda. Kolhoosile maksime ju ikkagi natuke vähem kui omal oleks töötasudeks läinud.
Näitasin Kuulile oma majapidamist. Kalatööstus nr 2 asus
Võrgu tänaval. Preservitsehh,
karbikilu tegime. Suitsutamise
tsehh. Ja siis konservitööstus.
Käisime kõik läbi. Istusime vana peremehe kabinetis – pähklipuust ja tammest mööbliga,
peremees ise oli Venemaale
viidud. Seal oli siis laud kaetud ja armeenlane laua peal.
Kallasime pitsid sisse. Kuul ütles: “Poolfabrikaati saan, aga
suuremat ettevõtlust oleks vaja.
Vähearenenud maad toodavad
poolfabrikaate ja arenenud maad
võtavad mandi. Tahan asutada
esimese kolhoosi kalatööstuse
Nõukogude Liidus.” Kallasin
pitsid jälle täis ja ütlesin: “Oskar Petrovitš, nägite, käisime
tsehhid läbi – saksa konservide
sulgemismasinal on 76 õlitamisauku. Kas on tarvis selliseid hädasid kaela võtta? Ei tule see asi välja!” Jah, mina ütlesin seda!!! Ise töötasin pärast
30 aastat sealsamas Kirovis.
Aga miks te siis ikkagi läksite?

Kuul küsis, et kui ehitan
üles, kas siis tuled? Ja ühel päeval oligi nii, et läksin, sest sõna
oli antud. Kõik oli uus, terrasiitkrohviga majad, vägev katlamaja, üks maja sein oli tervenisti klaasist, vägev värk!

“

Viimsi poolsaarel sündis
sotsialismi ime.
Kuul küsis, et palju ma palka tahan. Andsin talle paberilipaka, kus oli kirjas Alaküla
keskmine palk kalakombinaadis – 160 rubla kuus. See oli
kõrge, aga vähemaga ma nõus
ei olnud. Pärast Kuul tuletas
alati meelde, et olin ainuke
mees, kes palga üle ei kaubelnud. Järgmine kuu pandi mulle kolhoosi poolt juba juurde
muidugi. Eesti NSV Ministrite
Nõukogu esimees Bruno Saul
kirjutas siis, et Viimsi poolsaarel sündis sotsialismi ime.
Meil olid lõpuks oma haigla,
lasteaiad, muusika- ja kunstikoolid, spordikool ja staadionid – kultuuriosakond, spordiosakond. Kõike võis teha. Saul
kirjutas veel, et Kuul oli tolerantne mees, võttis endale asetäitjaks vale poole peal sõdinud Kaljo Alaküla.
Kuidas see sotsialismi ime
siis välja nägi?
Elu oli kirju, käis palju külalisi, isegi kosmonaut Tereškova ja DDR-i tegelased. Aga
kord oli kõva. Oli osakond, mille töötajaid jälgisid laste õppeedukust – kui tuli välja, et isa
ja ema on palgapäeva pühitsejad ja lastel pole õieti õppimise
kohta, siis võeti lapse kahtede
pärast vanematelt kõik preemiad ära, kuniks asjad paranesid. Siin oli oma kauplus, kus
inimestele müüdi omahinnaga
toodangut. Kui virutasid näiteks 200 g suitsukala, jäid viieks
aastaks preemiatest ilma. Kui
keegi ära suri, siis ilmalike matuste puhul anti toetust ja pandi kivi ka veel hauale. Meil oli
oma tapamaja, tegime sinki ja
vorsti – lisaks kalatööstusele.
Kalurikolhoosis oli oma põllumajandusosakond. Hakkasime
Ukrainas maisi kasvatama, see
läks ukrainlastele ja vastu saime üleliidulised jõusööda fondid, millega sigu kasvatada.
Ukrainlastel polnud enam pärast katet ja siis jätsime järgi.
Haare oli ikka suur, te ei kujuta
ette! Olime tõesti nagu riik riigis. Sellest ajast olen kirjutanud raamatus “Kalurikolhoos
Kirovist AS Esmarini”.
Kirovis oli veel selline komme, et kinnistada häid kaadreid, anti maja jaoks maa ja
laen. Aga Kuul oli kaval mees,
ega seda korraga kätte ei saanud. Ehitasid vundamendi ära,

kui etteantud tähtajaks valmis
sai, maksti selle eest. Panid
seinad püsti, maksti see välja.
Kui tähtajaks lõpetasid, laen
kustutati. Terved külad kerkisid. Kirov oli igal pool, kümned kolhoosid tulid meile, Rakvere kalakombinaat anti Kirovile üle terve täiega. See oli ikka sümfoonia!
Kui Kuuliga omavahel juttu ajasime, siis kord ütlesin
talle: “Kuule, Oskar, sa oled
sündinud vales kohas ja valel
ajal. Mõnes teises kohas oleks
sa praegu ilusate naistega oma
valge jahtlaevaga Vahemerel
seilamas, aga nüüd pead kolhoosnikuga viina jooma.” Ta
hakkas naerma, see lugu meeldis talle hirmsasti.
Mida te nüüd, Eesti Vabariigi 98. sünnipäeval mõtlete ja soovite?
Mis ma mõtlen, kullake?
Suur kergendus on, sest selle
eest me sõdisime. Sain Viimsi
valla aukodanikuks 2006. aastal, kolmanda mehena pärast
Lennart Merit. Lõpetasin siis
oma kõne sellega, et Kirovi
kolhoos on suur ja see autasu
ei kuulu mulle, vaid kõigile,
kes minuga koos töötasid. Ma
võtaks ja kallistaks teid kõiki,
aga te ei mahu mu käte vahele.
Aga südamesse ja meelde küll.
Ja jäägu see nii.
Kui sõdisime sinimustvalge käise peal ja vabadusristi
süda kraelõkmel, arvasime, et
ajalugu kordub ja Eesti saab
taas vabaks. Aga me ei teadnud, et kristlik demokraatlik
ja silmakirjalik lääs oli meid
Jaltas ja Potsdamis juba Stalinile maha müünud. Ja siis laulsime: Relvade terasest tules,
kostab leekides kuratlik naer,
ahahhaa! Virgub vabadusidu,
ei murta me ridu, kes Eesti eest
annavad kõik. Kui vene võim
tuli, siis laulsime aga nii: Ema
arm meid lapsi paitas, isa põlvele kiigutas. Töö ja vaev meid
elus aitas, mure meesteks kasvataks. Ja siis läks kolhoositöö
lahti.
Vist on Jumal mulle tõesti
andnud rõõmsa meele, oskuse
olukordi ja inimesi idealiseerida, nad paremaks ja kaunimaks
mõelda ja kirjutada. Rõõmsat
meelt soovin teilegi!
***
Kui lahkuma sätin, palub
Kaljo Alaküla tõelise eestiaegse džentelmenina, et saaks
mulle mantli selga aidata. Nii
on teda õpetatud ja kasvatatud. Must taksikoer Tuks liputab uksel hüvastijätuks saba.
“Kohtumiseni!” tõstab Kaljo
Alaküla käe. Maja Tormi teel
seisab lörtsisajus ja akendest
paistab hubane valgus. Head
Eesti Vabariigi aastapäeva!

Annika Koppel
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21. veebruaril Viimsi mõisa pargis toimunud lahingu taaslavastuse võitlejate rõivastus oli erinev. Fotod Liina Rüütel

Tagasi 97 aasta tagusesse aega
Eesti Sõjamuuseum ja
Saaremaa Sõjavara Selts
korraldasid Eesti Vabariigi läheneva sünnipäeva
puhul 21. veebruaril sõjamuuseumi juures Viimsi
mõisa pargis Vabadussõja-teemalise lahingu
taaslavastuse.

Pühapäeval muutus Viimsi mõisa härrastemaja taha jääv ala
45 minutiks 97 aasta taguseks
Petserimaa Irboska kandiks, kus
punaväelaste vastu sõdisid kuperjanovlased, soomusronglased ning Põhjakorpuse ja Balti
pataljoni võitlejad.
Lahingujuht Margus Sinimets Saaremaa Sõjavara Seltsist ütles, et näidislahingu põhieesmärk oli tuua pealtvaatajateni võimalikult reaalne sõjaolukord. “Seejuures polnud
vähetähtis ka sõjameeste ajastutruu riietus ja varustus kuni
pisiasjadeni nagu rihmad, rakmed ja muu,“ ütles Sinimets.
Näidislahingus osales 12 sõjaajaloo klubi Eestist, Lätist,
Leedust, Valgevenest ja Venemaalt pea sajakonna liikmega,
kel relvastuseks vintpüssid, kuuli- ja pommipildujad.

Relvastuse ja varustuse
näitus

Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna relvastuse ja
varustuse näitusel oli kõigil soovijatel võimalus tutvuda ajalooliste ja täna kasutuses olevate relvadega: kuulipilduja DP
27, püstolkuulipilduja Suomi
KP/-31, vintpüss Mosin-Nagant,

Üks kõigi, kõik ühe eest!

Sõda läks lahti keset igapäevaseid toimetusi.

Rootsi päritolu raske tankitõrjegranaadiheitja Carl-Gustav.

Kokku osales näidislahingus sadakond võitlejat.

poolautomaatne vintpüss SKS,
revolver Nagant M1895, püstol TT-33, signaalraketi püstol,
automaat AK-74, püstolkuulipilduja MP5, püstolkuulipilduja Calico M950, poolautomaatne vintpüss M-14 (täpsuspüss),
püstol H&K USP, automaat

AK4, kuulipilduja MG3 ja granaadiheitja Carl Gustav M2.
Näitusel oli välja toodud ka
sõduri lahinguvarustus – pakituna sõduri seljakott, rakmed –,
jaosanitari meditsiinipaun ja rühmaparameediku kott.
Sõduri varustusse kuuluvad:

relv, kiiver koos katte ja kummiga, rakmed, salved (vastavalt
vajadusele), maskeerimisvärvid (vastavalt aastaajale), labidas (kui on ülesande täitmiseks vajalik), joogipudel, gaasimask, katelok, priimus + piiritus, sööginõud, nöör, tasku-

lamp, relva puhastuspinal, kuivmoon (seljakoti küljetaskutes
vastavalt vajadusele), nuga (kinnitatud vöörihma külge), veekindlalt pakitud tuletegemisvahendid, kompass.

Margus Sinimets, näidislahingu
peakorraldaja.

Tänavusel näidislahingul oli üle 2000 pealtvaataja.

Liina Rüütel

Kõik soovijad said kanda nii
rakmeid kui ka kiivrit.

Mitmed relvad olid toimunud
näitusel esmakordselt Viimsis.
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Kuidas ohutult ahju kütta
Et punane kukk ei võtaks
kodu ja tervist, tasub tunda ohutu ahjukütmise põhimõtteid. Kuidas kontrollida maja ostes selle
tuleohutust? Kas peab
kutsuma korstnapühkija
või päästeametniku? Selgitusi jagab Põhja päästekeskuse juhi asetäitja
tuleohutuse järelevalve
alal Ants Aguraiuja.

Seadust, mis käsiks maja ostes
päästeametnikul elamine üle
vaadata, otseselt pole. Päästeamet teostab siiski juba mitmendat aastat kodude nõustamist, kindlasti oleks mõistlik
selle raames kutsuda spetsialist
kodu tuleohutust hindama.
Kodu tuleohutust aitavad
hinnata lähimad vabatahtlikud
või kutselised päästjad ning regiooni päästeteenistujad, kes teavitavad inimesi enda tulekust
ette telefoni või teatise teel.
Nõustamisi viiakse läbi kuni
käesoleva aasta lõpuni.
Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi, mille õigsust on võimalik kontrollida
päästeala infotelefonilt 1524. Helistades numbril 1524, on inimesel võimalik leppida kokku
kodunõustamine enda jaoks
sobivaks ajaks.
Kodu tuleohutust saab kontrollida ka veebiaadressil www.
kodutuleohutuks.ee. Kutsume
üles inimesi neid võimalusi kasutama. Kindlasti tasub korstnate ja küttekollete olukorda
hindama kutsuda ka kutseline

korstnapühkija, kui maja ostumüügi dokumentatsiooni juurde pole esitatud kehtivat korstnapühkija akti.
Kuidas korstnas tahm põlema läheb ning mida siis ette võtta?
Tahm tekib kütte mittetäielikul põlemisel. Liigne tahm ja
pigi võivad lõõrides iseenesest
süttida, sest tänu tahmale väheneb korstna diameeter ning
sellega seoses tõuseb temperatuur korstnas.
Pigi ja tahma põlengu temperatuur on kordades suurem
tavapärasest õhku juhitavast
suitsust. Kuna temperatuur on
sellisel juhul kordades suurem,
võib see korstnale viga teha.
Puhastamata lõõridest alguse
saanud tahmapõleng on väga
ohtlik majale ning ka ümbritsevatele hoonetele.
Tihti käib tahmapõlengu korral leek kõrgelt korstnast välja
ning sädemed lenduvad kaugele. Selliseid põlenguid on võimalik ära hoida ainult regulaarse küttekehade ja korstnate hooldamise ning puhastamisega.
Kui korstnas on tahm juba
süttinud, tuleb nagu iga põlengu puhul, helistada hädaabinumbril 112. Kogu ulatuses
peaks peale tahma põlengut
kontrollima korstna üle kutseline korstnapühkija, kes annab
soovitusi edaspidiste tahmapõlengute vältimiseks.
Kui palju saab tuleõnnetusi alguse küttekoldest?
Kui me võtame tulekahjude
tekkepõhjused hoonetes 2015,
siis eelmise aasta jooksul sai
üle vabariigi 85 hoone tule-

kahju alguse hooletust kütteseadme kasutamisest ning 8 tahma süttimisest korstnas või suitsulõõris. Rikkest kütteseadmes
sai eelmisel aastal alguse 44
hoone tulekahju.
Millised märgid näitavad,
et küttekolle võib olla ohtlik?
Küttekolded ja korstnad peavad olema terved. Kindlasti ei
tohi nendes olla pragusid ega
tahmumist. Põlevmaterjalid, näiteks puidust saunakerise piire,
ei tohi küttekolde läheduses
olla tahmased. Küttekolle on
ohtlik igal juhul, kui sellele
liiga lähedal hoitakse kergestisüttivaid materjale, kasvõi küttepuid ning vaipa või selle ees
puudub mittepõlev kate. Tulekahju võib tekkida lenduvast
sädemest ning isegi soojusülekandest. Sooja ahju kohal on
hea kuivatada näiteks märgi
riideid.
Kindlasti tuleb tuleõnnetuse vältimiseks jälgida, et mõni
kergestisüttiv riietusese kuumale ahjule ei pudene. Küttekollet peab ehitama kogenud
meister, kes on kursis tuleohuMeie kõigi võimuses on
anda omapoolne panus
keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma
majapidamises tekkinud
jäätmed selleks ettenähtud kohta.
Loe lisainfot sortimise
kohta ning tutvu jäätmerattaga aadressil bioneer.ee.
Infot ohutu kütmise ja
jäätmete sortimise kohta
leiad ahi.envir.ee.

tusnõuetega. Ohtlikuks võib osutuda ka küttekolle, mille on
valmistanud inimene, kellel pole selle töö jaoks piisavalt teadmisi.
Küttekolde peab tühjendama põlenud puidu jääkidest alles peale nende jahtumist. Veenduda tuleb, et tuhas ei oleks
hõõguvaid tükke. Kindlasti ei
tohi kuuma tuhka ladustada
kergestisüttivas anumas. Kuum
tuhk tuleb paigutada metallnõusse ning viia hoonest väljapoole jahtuma.
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 viie aasta jooksul peab
seal seadme üle vaatama ja puhastama samuti kutseline korstnapühkija.
Neil eramaja omanikel, kes
ei ole viimase viie aasta jooksul lasknud korstnaid puhastada kutselisel korstnapühkijal,
soovitab Päästeamet korstnapühkija kontakti saamiseks helistada infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist
kontrollida kutsekoja kodulehel. Korstnapühkijate kontakte
leiab ka Eesti Korstnapühkijate
Koja veebist: www.korsten.ee.

Tuleohutu kodu
Käesoleval aastal on tulekahjudes hukkunud
juba 12 inimest. Kolm põhja regioonis, neist üks
Viimsi vallas.
Tuleõnnetusi peab vältima. Oma kodu tuleohutuks muutmine on tegelikult jõukohane praktiliselt kõigile.
1. Veendu, et kodus on nõuetekohaselt paigaldatud
ning töötava patareiga varustatud suitsuandur.
2. Ära suitseta siseruumides, kindlasti mitte voodis
(fotol allpool suitsetamisest alguse saanud põleng).
3. Ära küta rikkis kütekollet. Vähimagi kahtluse korral, et kodu kütteseade või korsten pole töökorras, kutsu
külla oma ala asjatundja.
4. Ahju küttes ole veendunud, et selle ees on mittepõlev kate ning ahjusuu läheduses pole kergestisüttivaid
materjale, näiteks küttepuid või vaipa.
5. Kodust lahkudes ära jäta tööle vooluvõrku ühendatud elektriseadmeid (pesumasin, nõudepesumasin).
6. Kriitilise pilguga tasub üle vaadata kodu elektrisüsteem, vajadusel saab abi professionaalselt elektrikult.
7. Veendu, et su kodul on korralikult markeeritud majanumber, tuletõrjehüdrant on nähtav ning parkimine korraldatud selliselt, et see ei sega päästetööd – kõik see on
vajalik, et päästjad saaksid õnnetuse korral kiiresti tegutseda.
8. Ära ladusta keldrisse liikumist segavaid ning kergestisüttivaid asju.
9. Õpeta oma lastele tuleohutut käitumist ning aita vajadusel eakaid sugulasi, olgu abiks siis suitsuanduri patarei vahetus või ahju kütmine.
Ning lõpetuseks, oma kodu tuleohutusest saab hea
ülevaate, täites tuleohutusalast testi leheküljel www.kodutuleohutuks.ee. Sama testi võib soovitada täita ka naabril
ning aidata seda täita näiteks eakal sugulasel, pidades silmas just tema kodu eripärasid. Helistades numbril 1524,
on inimesel võimalik leppida kokku kodunõustamine
päästeametniku poolt enda jaoks sobivaks ajaks. Kutsume
kõiki üles seda võimalust kasutama!

Indrek Hirs
Päästeamet

Katrin Jõgisaar
Bioneer

Suitsuandurit tuleb kontrollida regulaarselt
Igas majapidamises
peab olema tuleohutuse tagamiseks suitsuandur ning turvalisuse
tagamiseks tuleks
anduri korrasolekut
kontrollida.
Lisaks oma kodule ole tähelepanelik oma eaka lähedase, sugulase või naabri suhtes ning
aita teda suitsuanduri paigaldamisel ja patarei vahetusel.
Eakamatel inimestel on paratamatult raskem suitsuandurit
lakke paigaldada või selle patareid vahetada.
Hoolimata sellest, mis tulekahju põhjustab – hooletus
suitsetamisel, hooletus lahtise
tule kasutamisel, kütteseadmete rikked, hooletus toiduvalmistamisel või muu –, sõltub
suurema kahju ärahoidmine alati põlengu avastamise kiirusest.
Suitsuandur annab esimestel minutitel märku ükskõik
millisel põhjusel alguse saanud tulekahjust ja on seetõttu
kiireim elupäästja. Eestis on
kõige levinum suitsuandur, mis
töötab patareidega ja mida on
lihtne paigaldada.

Kontrolli, kas suitsuandur ikka
on töökorras. Foto Meedium

Kuhu paigaldada?

- Igasse eluruumi. Vähemalt
üks suitsuandur on igas eluruumis seadusega nõutud. Kõige
parem on, kui suitsuandur on
paigaldatud kõikidesse elu- ja
magamisruumidesse.
- Kindlasti magamistoa ees
asuvasse ruumi. Kõigepealt peaks
suitsuanduri paigaldama magamistoa ees asuvasse ruumi. Olgu selleks siis koridor, esik või
elutuba. Just seal avastab suitsuandur muudest ruumidest alguse saavad tulekahjud ja hoiatab magajaid enne, kui suits
nendeni jõuab.
- Paigalda igale korrusele
vähemalt üks. Mitmel korrusel
asuvate eluruumide puhul on
oluline, et igale korrusele oleks
paigaldatud vähemalt üks suitsuandur.

- Kööki ja vannituppa ära
paigalda. Kööki ja vannituppa
ei ole mõtet suitsuandurit paigaldada. Nendes ruumides võib
see reageerida toidu- või veeaurudele ja häirida meie igapäevast elu. Köögis tuleb olla
hoolikas ja toidu valmistamise
ajal köögis püsida.

Kuidas paigaldada?

- Järgi paigaldamisjuhendit. Igal
suitsuanduril on kaasas eestikeelne juhend, mis annab ainuõiget informatsiooni konkreetse mudeli paigaldamise kohta. See paber tasub alles jätta,
kuna sisaldab ka muud vajalikku infot – näiteks müüja kontaktandmeid.
- Karbis on kõik vajalikud
osad. Karbis on tavaliselt anduri alus, aluse kinnitamiseks
kruvid, tüüblid, andur ise ja patarei. Patarei tuleks enne andurisse pistmist kilest lahti võtta
ja seejärel õigete klemmidega
ühendada.
- Leia paigaldamiseks sobivaim koht. Patareiga ühendatud suitsuandur tuleb paigaldada lakke, võimalikult toa keskele. Seal avastab see tulekahju kõige kiiremini, olenemata

tulekolde asukohast ruumis.
Kaugus seintest, lampidest ja
ventilatsiooniavadest
peaks
olema vähemalt 50 cm.
- Paigalda alus õigesti. Kui
õige koht on välja valitud, paigalda kruvide ja tüüblitega alus.
Kahepoolne teip ei pea reeglina anduri raskusele vastu ja
suitsuandur kukub alla.
- Vajuta kindlasti testnuppu. Peale anduri paigaldamist
tuleb alati vajutada testnuppu
ja veenduda, et kostab häiresignaal. See näitab, et patarei
annab korralikult ühendust ja
andur on töökorras.

Kontrolli!

- Samuti on lihtne kontrollida,
kas suitsuandur on töökorras.
Selleks vajuta mõneks sekundiks alla testnupp, mille järel
töökorras suitsuandur annab
piiksuva helisignaali. Patarei
tühjenemisest annab seade märku üksikute harva kostvate
piiksudega. Siis on viimane
aeg poodi uue patarei järele
minna.
- Suitsuanduri töökorras olekut soovitatakse kontrollida kord
nädalas.

Päästeamet

Tuli võib hävitada kodu. Foto Põhja Päästekeskuse
menetlusbüroo

Õnnetus ei hüüa
tulles
Kui õnnestus siiski juhtub, nii et selle tagajärjel hävib kodu või on eluase muutunud kasutuskõlbmatuks, siis on abi saamiseks võimalik
pöörduda vallavalitsuse poole.
Seadusest tulenevalt lasub kohalikul omavalitsusel kohustus isikule tagada vältimatu sotsiaalabi korras ajutiselt
peavari, toit ja riided. Näiteks tuleõnnetuse puhul, kui
isikul ei ole lähedasi või tuttavaid, kelle juurde ajutiselt
majutuda, siis korraldab kohalik omavalitsus ajutise eluaseme ning aitab eluga edasi liikuda. Vallavalitsuses suhtleb kannatanuga sotsiaaltöötaja, kes selgitab välja vajaliku
abi määra. Sellistel erakorralistel puhkudel on võimalik
taotleda ka ühekordset rahalist toetust esmavajalike tarvete muretsemiseks. Toetust võib vajaduse korral saada
ka toitlustusena, psühholoogilise abina või muu vajaliku
teenusena.
Et õnnetustega ei kaasneks materiaalselt ületamatuid
tagajärgi, oleks mõttekas oma eluase varakult kindlustada.

Sotsiaalamet
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Viimsilased tulid Tourestilt rõõmsa meelega
12.–14. veebruarini
toimunud turismimessi
Tourest 2016 külastas
kolme päeva jooksul
25 293 inimest. Viimsi oli
väljas oma esindusega
Visitviimsi.com egiidi all.
Kes Viimsit messil tutvustasid, mille vastu kõige
rohkem huvi tunti ja missugused muljed jäid?

Annika Prangli: Aasta tagasi valla toetusel vistiviimsi.
com ühise katuse alla kogunenud Viimsi turismiettevõtjad
on kindlasti kõik tänulikud, et
tekkis organisatsioon, kes suudab Viimsit kui terviklikku turismisihtkohta professionaalselt
tutvustada. Ühisest ja terviklikust pakkumisest võidab nii
klient, ettevõtja kui ka kohalik
omavalitsus.
Turismimess muutis kolme
päeva jooksul messihalli suureks reisituruks. Peamiselt otsisisid külastajad sooduspakkumisi. Viimsi kui turismisihtkoha vastu tunti elavat huvi,
enim küsiti spaade ning saarte
reiside kohta. Laupäeval ja pühapäeval toimus Viimsi boksis
messiloterii, kus loositi välja
tasuta hülgevaatlusretk. Sellest
võttis osa 110 inimest. Viimsi
messiboksist sai soetada soodushinnaga Viimsi Suveteatri
etenduse “Mereplekid” pileteid, päevareise Prangli saarele ja hülgevaatlusretkedele.
Prangli saare esindajana võisin
taas kord tõdeda, et Viimsi saared vajavad ja väärivad tutvustamist. Võrreldes viie aasta taguse messikogemusega tundus
mulle, et klient oskab siiski
juba teadlikumalt Viimsi saarte kui turismisihtkohtade kohta küsida ning pole enam väga
vaja seletada, kus Naissaar või
Prangli üldse asuvad. Mõned
tulid oma viimasest Prangli
saare reisist positiivseid mul-

Prangli saare turismiedendaja Annika Prangli ja noorsoo- ja haridusameti koordinaator Kadi Bruus Tourestil. Pildistas visitviimsi.com
projektijuht Riina Aasma.

Abivallavanem Oliver Liidemann
äsja valminud Viimsit tutvustava
trükisega.

jeid vahetama ning kahtlemata
teeb rõõmu kui kiidusõnu jagatakse.
Riina Aasma: Mina olin
turismimessil üheksandat korda. Kui alguses esindasin Rannarahva muuseumi, siis viimased kolm aastat oleme olnud
väljas juba laiemalt Viimsi piirkonda tutvustamas. 2014. aastal kohalike turismiteenuse ja
ka sellega seonduvate ettevõtete ühise turunduskanalina sündinud visitviimsi.com lansseerisime täpselt aasta tagasi turismimessil, nii et on põhjust
tähistada esimest sünnipäeva.
Aastate jooksul on messil
palju muutunud, eriti just Eesti

hall. Eesti inimene tõepoolest
tulebki sinna otsima põnevaid
paiku, avastama uusi kohti või
taasavastama vanu. Pakkumisi
jätkub! Kutsusime reisikorraldajad ka endale Viimsi boksi
külla, meie ettevõtete omavaheline koostöö on silma hakanud ja teistmoodi pakkumisi
võetakse huviga vastu. Kuid palju tööd on veel teha, et muutuda professionaalsemaks ja atraktiivsemaks. See, et Viimsis
leidub lisaks spaadele veel nii
palju huvitavat, mida pakkuda,
on külastajale ikka üllatuseks.
Paeluvad saared, meri ja meresõidud. Kahjuks meil supelranda ja sellega kaasnevaid teenu-

seid peale Haabneeme ranna välja pakkuda polegi. See on kindlasti mõttekoht, kui soovime olla Tallinna lähedane väike mereparadiis, kus saab nautida kõike, mida meri pakub. Ka kõige
lihtsamat ajaveetmist – ujumisvõimalusi ja rannaskäiku.
Minul on hea meel igast
uuest kontaktist ja ideest, mis
Viimsi turismielu elavdaks ja
võimaldaks kohalikul ettevõtlusel areneda. Seepärast on mu
kõige elavamad emotsioonid
ikka töövõitude üle, mida mess
pakub. Aga head meelt teeb
seegi, kui mõni Viimsi oma
inimene tuleb ja tõeliselt üllatub, et kodukant nii huvitav on.

Kadi Bruus: Viimsi boksi külastasid turismimessil ka
väga paljud Viimsi inimesed,
võtsid Viimsi raamatuid ja rääkisid erinevatel teemadel, lastest ja haridusest, teedest ja
raamatutest.... Lisaks osaleti
hülgevaatluse reisi loosil, palju uuriti Prangli kohta ning
küsiti, millal ja kuidas saarele minna. Lisaks uuriti, mida
gruppidega – nii täiskasvanute
kui ka lastega – Viimsis teha
saab. Jagasime infot muuseumi projektide ja tegevuste kohta, spaade, vaatamisväärsuste,
teatriprojektide ja saarte kohta
jne. Boksist astus läbi igas eas
inimesi, noortest pensionärideni. Spaade ja veepargi kohta
infot jagades sain isegi targemaks. Kuna olime Leader-projektiga koos, sain infot ka
Jõelähtme kohta. Nii et messil
toimus üllatavalt palju kohtumisi juba tuttavate inimestega,
oli vahvaid positiivseid küsijaid ja uudistajaid, kes uurisid,
mida suve poole Viimsis teha,
kus jalutada ja matkata jne.
Oliver Liidemann: Mina olin messil varem käinud
vaid külastajana, seekord aga
seisin ise messiboksis, et Viimsit tutvustada. Üldiselt inimesed käisid ja kiitsid. Palju oma
valla inimesi astus samuti läbi
ning sai hoopis kohalikke probleeme lahendada: jutuks tulid
kommunaalteemad, teede korrashoid, randade laiendus, suvised tegemised, elanike arvu
kasv, kooli- ja lasteaiakohad.
Tervikuna oli emotsioon positiivne ja see mulle meeldis.
Oleksime võinud üldises kontekstis rohkem ja paremini välja paista. Samuti annaks palju
juurde kohalike ettevõtjate esindajate kohalolu, sest palju küsimusi esitati otse nende teenuste kohta.

Viimsi Teataja
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Viimsi valla kultuurikalender
24. veebruar – 17. märts
Kuni 29. veebruar
Raamatuväljapanek lastele
“Häid sõpru raamatuist!“
Täiskasvanutele
“Eesti kirjandus – oma ja hea“
Randvere raamatukogus
Kuni 15. märts
Stendinäitus “Eesti riiklikud
teenetemärgid“
Viimsi raamatukogu fuajees
Kuni 20. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus
“Valguse hetked“
Viimsi huvikeskuse aatriumis
24. veebruar
Tähistame koos Eesti sünnipäeva
Vaatame üheskoos paraadi
ja tutvume Kaitseliidu relvastusega
Proovime kätt meisterdamises
Avatud on pannkoogikohvik
Sissepääs tasuta!
Rannarahva muuseumis
25. veebruar kell 13
Matk
Lisainfo:
randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuse
lähistel
kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. veebruar k 13
Filmihommik
Lisainfo:
randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
kell 16
“Me armastame Viimsit“
Viimsi noortekeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

27. veebruar kell 10–14
Viimis taluturg läks üle
talveajale!
Talveperioodil on turg avatud
laupäeviti kell 10–14
Kes hommikuti turul käib,
see asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Rolf Roosalu & DJ Imre
Mihhailov
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Bänd Svips
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
28. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – FC Kuressaare
Viimsi staadionil
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
29. veebruar k 18
Loengusarja “Müstika või
tegelikkus“ 1. loeng
Igor Volke – Uued suunad
müstilise maailma arengus
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus
1.–31. märts
Raamatuväljapanek lastele
“Märtsikuu – luulekuu“
Täiskasvanutele “Märtsikuu –
teatrikuu“
Randvere raamatukogus
1.–31. märts
Raamatuväljapanek
“Merekultuuriaasta 2016 –
vaateid mereajalukku”
Prangli raamatukogus

3. märts kell 12
Lastehommikute sari:
“Raamatuga loodust avastamas
– lugusid loodusest ja loomadest
6–10-aastastele – külas on
bioloog, õpetaja ja lastekirjanik
Juhani Püttsepp
Sissepääs tasuta!
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Viimsi raamatukogus
kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Reisijuttude õhtu: Taivo Luik
Vagabundina Aasias
3 kuud seljakoti ja iseendaga
Sissepääs muuseumipiletiga
(3 €)
Lisainfo ja registreerimine:
anu@rannarahvamuuseum.ee
Muuseum ja kodune kohvik
ootab külastajaid alates kell 18
Rannarahva muuseumis
kell 19
Vestlusõhtu “Vanaaja mööbel
endises ja tänases kodus“
Vestlust viib läbi Toomas
Zupping, raamatu “Toast tuppa“
autor
Osalemine 5 €
Info ja registreerimine:
tel 5130 039 ja gert@goodest.eu
Viimsi huvikeskuse kohvitoas
II korrusel
4. märts kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
5. märts kell 10–14
Viimsi taaskasutusturg
Külastajatele tasuta!
Lisainfo: tkturg@gmail.com
Viimsi Koolis
kell 10–14
Viimis taluturg läks üle
talveajale!

Talveperioodil on turg avatud
laupäeviti kell 10–14
Kes hommikuti turul käib, see
asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 11
Koguduse naistehommik
Rannarahva muuseumis
kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Jüri Homenja & DJ Toomas
Lääts
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Anne Loho
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
6. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. märts kell 14
Naistepäeva kontsert –
Henn Rebane ja Mati Kõrts
Viimsi päevakeskuses
9. märts kell 11
Ettelugemishommik väikelastele: tõlkija ja kirjastaja
Liina Velner loeb rootsi kirjanikillustraatori Mati Lepa väikelasteraamatuid “Magama koos
Miinoga” ja “Hüppa koos
Miinoga”
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

kell 19
Viimsi mälumäng
Osalema on oodatud 4-liikmelised võistkonnad
Kokku 30 küsimust
Küsimused koostab Andres
Kaarmann
Eelregistreerimine: kuni 28.02
marje@viimsivv.ee,
tel 6028 866
Rannarahva muuseumis
10. märts kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. märts kell 18
Noorteõhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Kuressaare linnateatri etendus
“Ülevaataja”
Osades Helene Vannari,
Andres Raag ja Lauri Kink
Pileti hind 4. märtsini 10 € ja
alates 5. märtsist 12 €
Piletite broneerimine:
tel 6028 838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Piletid müügil Piletimaailmas,
Viimsi huvikeskuses ja Viimsi
päevakeskuses
Viimsi huvikeskuses
kell 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
12. märts kell 10–14
Viimis taluturg läks üle
talveajale!
Talveperioodil on turg avatud
laupäeviti kell 10–14
Kes hommikuti turul käib,
see asjata ei longi!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 11
Kuressaare linnateatri lasteetendus “Rääkivad riided”
Osades Merilin Kirbits, Rauno
Kaibiainen ja Taavi Lepik

Piletite broneerimine:
tel 6028 838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 5 €
Piletid müügil Piletimaailmas
ja Viimsi huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
12. märts kell 21
Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
13. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 16
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – FC Elva
Viimsi staadionil
15. märts kell 18
Loengusarja “Müstika või
tegelikkus“ 2. loeng
Igor Volke – Mõistatuslike
juhtumite järjepidevus
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 20
Etendus ”Lollidemaa”
Indrek Taalmaa esituses
Pilet 15 €
Jussi Õlletoas
17. märts kell 18
Dr Riina Raudsiku loeng
“Energia – terve olemise ja
isetervenemise võti”
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 19
Kontsert “Leia mu laulust
Lennon” – Taavi Peterson
(piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Marje Plaan

kultuuritöö koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Viimsi maratonide maailmakaardile
Tänavune talv on suusamaratonide korraldajad
taas keerulisse olukorda
pannud, ent jooksusõbrad võivad usinasti trenni
tegema hakata, sest
kevadhooaeg tõotab tulla
põnev ja uudne – suure
pauguga toimub maikuus
Viimsi Jooks.

Traditsiooniline Viimsi Jooks
toimub 15. mail Viimsi poolsaarel. Seekordne jooks on juubelihõnguline ja toimub 30. korda. Sel puhul on Eesti suurim
spordiklubide kett MyFitness
otsustanud korraldamise ohjad
enda kätte võtta.
MyFitnessi ürituste juht Rein
Kahro ütleb, et ettevalmistused
algasid juba aasta tagasi. Eelmise suve hakul sai jooksu jaoks
poolsaar läbi uuritud – milliseid teid ja radu kasutada, et tee
oleks võimalikult mitmekülgne.
Mai keskpaik on Eestis tavaliselt soe ja päikeseline ning
loodus oma täies ilus õitsele
löönud. Jooks kulgeb nii Viim-

Seekordsel Viimsi Jooksul on distantse kolm: maraton, poolmaraton ja 10 km, lisaks lastejooksud.
Foto Aime Estna

si asula tänavatel kui ka mööda rannikuäärt, kust avanevad
lummavad vaated Soome lahele ja Tallinna siluetile. Maratoni ja poolmaratoni rada läbib
poolsaare mõlemaid külgi ning
avastamisrõõmu jagub kõigile,
kes pole enne Viimsit uudistamas käinud.
Varem oli Viimsi Jooks rohkem Viimsi-keskne ja distantse

vaid üks. “Seekord on distantse
kolm: maraton, poolmaraton ja
10 km jooks, lisaks lastejooksud. Osalejaid ootame kogu Eestist. Praeguseks on jooksjaid juba registreerunud ka Lätist, nii
et tegu on rahvusvahelise üritusega,” kinnitab Kahro. Kui eelmistel aastatel on Viimsi Jooksul osalejate arv olnud maksimaalselt 300, siis seekord oota-

Peale Viimsi Jooksu panustab MyFitness üha enam ka teistele välispordiüritustele. Need
on MyFitnessi jaoks loogiline
samm edasi, toomaks inimesi
spordi juurde ja viimaks sporti
inimestele lähemale. Jooksuüritusel osalemine pole pelgalt
ühekordne pingutus, vaid eeldab varasemat regulaarset liikumist ja valitud distantsiks piisavalt valmistumist. 16. veebruaril toimus esimene Viimsi
Jooksu grupitreening. Edaspidi
hakkab trenn toimuma väljas,
millega seoses mahub treeningusse rohkem inimesi – juurde
tekib 12 vaba kohta. Grupp on

kinnine – see tähendab, et ei
toimu iganädalast registreerumist, vaid ootame kõigilt registreerunutelt pikemaajalist osalemist. Palun mõelge hoolikalt,
kas jagub ikka jaksu ja järjepidevust iga kord kohal käia.
Edu kõigile erinevateks jooksudeks valmistumisel!
Viimsi Jooksu jaoks pani
MyFitness kokku eraldi jooksurühma, mida juhendab treener Kristiina Stõkova, kes annab igal nädalal näpunäiteid,
mille järgi treeninguid jätkata,
et maikuus Viimsi Jooksust maksimaalselt rõõmu tunda.

MyFitness

vad korraldajad kõikidele distantsidele kokku 2000 jooksusõpra.
Rein Kahro kinnitab, et seoses Viimsi Jooksuga on MyFitnessil suured ootused. “Plaanime üritusest välja kasvatada regiooni suurima hooaja alguse
jooksusündmuse. Viimsi on väga
atraktiivne piirkond ja miks mitte avastada seda jooksu kaudu.”

Martin Reim: “Tahame Viimsisse tuua heal tasemel jalgpalli”
Uuel hooajal ei näe me
enam ei HÜJK Emmastet
ega ka Viimsi MRJK-d,
vaid hoopis uut klubi
Viimsi JK.
Martin Reim, rääkige, kelle
initsiatiivil, miks ja kuidas
toimus kahe jalgpalliklubi ühinemine?
Tõesti, täiskasvanute liigades
kumbagi võistkonda me eraldi
ei näe, vaid nende asemel on
Viimsi JK ja Viimsi JK II. Erinevates noortesarjades on Viimsi MRJK ehk jalgpallikool
esindatud lausa 16 võistkonnaga. Tegemist on ühtse püramiidiga, kus on esindus- ja
duubelmeeskond ning seal all
jalgpallikool kogu noortesüsteemiga.
Liitumise seemned sai aga
mulda pandud umbes kolm aastat tagasi, kui oli juttu võimalikust ühinemisest. HÜJK Emmaste otsis kodu, Viimsi MRJK-l
aga väljundit noortele. Siis jäi
ühinemine mitmel põhjusel toimumata. Eeskätt sellepärast,
et Viimsis ei olnud oma suurt
staadioni ja ka jalgpallikooli
kasvandikud ei olnud veel piisavalt vanad. Nüüd on Viimsis
uus staadion, 1–2 aasta jooksul

Koos noorte jalgpalluritega tekib Viimsisse klubipüramiid
Martin Reimi Jalgpallikool tegutseb Viimsi vallas 2007. aastast ning sellest välja kasvav meeste esindusklubi on sündmuste loogiline jätk.
“Tekib loogiline struktuur, üks klubipüramiid kõige noorematest esindusmeeskonnani välja. Väikesed lapsed näevad, et
unistus, kuhu jõuda, asub siinsamas,“ ütleb Martin Reim.
Ta lausub, et sel talvel on palju aega ja energiat läinud klubistruktuuri ümberkujundamisele. “Noorte pool ei muutu, küll
aga see, mis noortest edasi saab. Treeningud jätkuvad ikka samamoodi, talviste sisevõistluste tulemustest ei tahaks ma midagi eraldi välja tuua. Loomulikult on tore, kui võidetakse, kuid
see pole eesmärk omaette. Tähtsamad on idee ja mõte, mis
laps trennist kaasa saab. Kui sa väiksena ainult võidad ja ühel
hetkel hakkad kaotama, võib juhtuda, et sa ei oska seda vastu
võtta. Soovime vältida olukorda, kus 15-aastaselt tekib mängijal tülpimus, tüdimus või tahtmine käega lüüa.“
Reim ütleb, et kuni 17-aastaste vanuseklass on esimene, kus
tuleb juba hakata ka tulemusi vaatama. Jalgpallikooli selle vanuseklassi võistkond osaleb Eesti eliitsarjas ning siis tuleb võitudel-kaotustel hakata juba silma peal hoidma – seda mõistagi
ka meestel ning vanima vanuseklassi noortel.
Martin Reimi Jalgpallikool osaleb eeloleval hooajal erinevate
vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel 16 võistkonnaga! Lisaks
kaks meeste esindust – Esiliiga B-tasandil mängiv esindusmeeskond ja selle duubelvõistkond.
Uuel hooajal näeb Esiliiga B-s uue nimega meeskonda Viimsi JK. Hooaeg algab kodus 28. veebruaril, kui võõrustatakse FC
Kuressaaret.

Ville Arike
loodetavasti ka muu infrastruktuur seal ümber ning samal
ajal on Emmaste mängijad va-

nemaks saanud ja koolis olemas noored, kes saaksid Esiliiga B-tasandil hakkama.
Initsiatiiv ühinemiseks oli
mõlemapoolne. Kaasa aitas ka
fakt, et osapooled olid omavahel tuttavad ja erinevates meeskondades varem kokku puutunud.
Milline on Viimsi JK eesmärk uueks hooajaks? Kuhu
soovitakse jõuda ja millist rolli Eesti jalgpallimaastikul täita?
Esimese aasta põhieesmärk
on klubi sportlikus ja organisatoorses plaanis toimima saada.
Varasemalt litsentseerimata meeskonnale ja noortega tegelevale

klubile on nõuete täitmine ning
mängijate omavaheline integreerimine üheks klubiks suur
väljakutse. Kindlasti on soov
ka mänguliselt hästi hakkama
saada nii Esiliiga B-s kui ka II
liigas. Lisaks soovime jõuliselt
kaasata kohalikku elanikkonda
ning tuua rahvast staadionile,
tuua Viimsisse tagasi heal tasemel jalgpall.
Pikemaajalistest plaanidest
mõeldes on huvitav vaadata tagasi aega, kui sai MRJK loodud. Oli ju siis soov tegeleda
ainult noortega ja kasvatada järelkasvu teistele klubidele. Tänaseks on kool kasvanud suureks ja nähes seda potentsiaali,
oli loogiline samm esindusklubi loomine. Sellest peabki saama meie noorte esimene siht
ja unistus, mängida Viimsi JK
esindusmeeskonnas. Edasi juba näeme, kui kõrgele me oleme võimelised liikuma nii sportlikult kui ka organisatoorselt.
Kes mängivad uuel hooajal Viimsi JK-s? Kas väljakul
võib näha ka Martin Reimi?
Viimsi JK-s mängivad MRJK
kasvandikud ja endised HÜJK
Emmaste mängijad, kes soovisid jätkata. Seda, kes hakkab
mängima Esiliiga B-s ja kes II
liigas, näitab hooaeg, aga võimaluse ennast tõestada saavad
kõik. Lisajõude mujalt on ka
tulemas, kuid mitte palju, 2–3
mängijat. Mind võib väljakul
näha, aga iseasi, kas mängimas.
Seda otsustavad treenerid Urmas Kirs ja Ivo Lehtmets. Kui
suudan ennast vajalikku vormi
viia, olen valmis panustama nii
esinduse kui ka duubli mängudes.
Kes on Viimsi JK peamine rivaal uuel hooajal, keda
igal juhul soovitakse liigatabelis edestada? Keda peate

uuel hooajal favoriidiks liiga
võidule?
Arvatavasti kõige keerulisem küsimus. Meie eesmärk
on võimalikult hästi esineda
ja pakkuda head konkurentsi
kõigile. Miinimumeesmärk on
püsimajäämine, maksimum…
Konkurendid on kõik, aga kui
tugevad, seda näeme hooajal.
Oli ju Kuressaare alles mõni
hooaeg tagasi Premium liigas,
Elva ja Raasiku pikalt Esiliiga
kogemusega, Welco tegi võimsa esiletõusu II liigast ja loomulikult viis võistkonda duublite näol, kelle koosseise ei oska ette aimatagi. Nii et hooaeg
tuleb huvitav. Võtame mängu

korraga ja eelkõige tahame mängida ilusat jalgpalli.
Eelnevatel aastatel ei ole
HÜJK Emmaste poolhoidjatele ning kodumängude korraldusele just liiga palju rõhku pannud. Kas uuel hooajal
uue klubina uuel staadionil
võib loota, et Viimsi JK teeb
jõulise sammu ka selles aspektis edasi?
See on üks meie prioriteete
ja soovime muuta kodumängud
rahvarohkeks ja atraktiivseks.
Oleme selles töös juba esimesi
samme teinud ja potentsiaali
Viimsis on, mida realiseerida.

EJLi pressiteenistus
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Lase kevad oma juustesse
Kas olete juba märganud,
et õues kisub kevadiseks?
Vaid korraks suure lumega kohale tormanud talv
on otsustanud taas puhkusele sõita ning väljas
on kuulda linnulaulu ning
õhus tunda kevade lõhna.
Võrratu!

Miks mitte seda värsket tunnet
ka oma välimusse tuua ja üllatada iseennast ning lähedasi
mõne põneva stiilimuudatusega? Kuidas seda teha, uurisime Viimsi Keskuse II korrusel asuva ilusalongi MAKE
YOUR I.D. tippstilist Igor Zahharovilt.
Millised on peamised juuksetrendid algaval kevadhooajal?
Algava kevadsuvise hooaja
peamiseks juuksetrendiks on
kuldne toon. Moesuunad pakuvad võimalusi eksperimenteerimiseks, sest kasutada võib
kuldsete toonide mistahes varjundeid, näiteks roosat kulda
või kulla külmi varjundeid. Vormi juurde kuulub kindlasti ka
tekstuur. Tuntud juuksurite lemmikuteks on kerged lained ja
volüüm.
Milline juuksepikkus on
kõige moodsam?
Tegelikult pole enam sellist
mõistet nagu trendikas pikkus.
On kuju ja vorm, aga pikkus

Professionaalsed juuksurid hoolitsevad teie juuste tervise eest.

Stilist Igor Zahharovi sõnul toob kevad juuksemoodi kuldsed toonid, kerged lained ja volüümi.

MAKE YOUR I.D. ilusalong.

võib olla ükskõik milline, olenevalt inimese soovist, tema
näo omapärast ja juuste seisukorrast.
Kuidas saaks kevade tuleku puhul juustele sära ja
elujõudu juurde anda?
Pärast pikka talve kingivad
juustele tervist ja jõudu teatud
protseduurid, millega võite end
hellitada. Regulaarselt MAKE
YOUR I.D. ilusalonge külastades on teie juuksed juuksuri
hoolitseva ja tähelepaneliku
kontrolli all ning ta märkab iga

muutust teie juuste ja peanaha
seisukorras.
Kui juuksed on vitamiinivaeguse tõttu hõrenenud, siis
aitab peanahale mõeldud salongiprotseduur Nioxin, mis peatab juuste väljalangemise ja
stimuleerib kasvu. Kui juuksed
on tuhmunud ja sorgus, aitab
probleemi lahendada luksuslik spaaprotseduur SP Wella
Professionalsilt, mis koosneb
spetsiaalsest pea- ja juuste massaažist ning eliksiiri pealekandmisest. Samuti saame juustele
läiget anda nii professionaalsete juuksevärvide kui ka juuksehooldustoodete abil. Meie salongis pakutakse Sebastiani firma toniseerivat hooldust. See
sisaldab hapet ja proteiini, mille kombinatsiooni abil on võimalik saavutada ilusat juuksetooni, vapustavat läiget ning

kinkida juustele tervist ja jõudu. Külastuse järel saab klient
ka nõuandeid koduseks juuksehoolduseks. Professionaalne
juuksur hoolitseb teie juuste
tervise eest!
Milliseid teenuseid enda
salongi valikust eriti soovitate?
Käesoleval hooajal soovitame klientidele toniseerivat
hooldust Sebastiani toodetega
ja pöörame nende tähelepanu
stiilimuutmisele, sest just kevadel igatseb hing meeldivaid
muutusi ja värskust. Meil on
selleks spetsiaalselt valmistatud moesalongide näidiste kollektsioon kevad/suvi 2016, mille nimi on Spotlight. Kollektsioon võimaldab hõlpsalt ja eksimatult valida sobivat imagot.
Juuksed nagu kunst!

Viimsi Keskus
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ERAKUULUTUSED
n Litsentseeritud

TEENUS
n Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt:
tel 5540 865, e-post info@lagleehitus.eu,
www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
vee ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja
aias. Kodumeistri teenused. Lumekoristus.
Tel 5139 437, e-post igor@infinitas.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Üldehitus ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame
koos lahenduse! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pikaajaline töökogemus. Info tel 5216 037.
n Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemaldamine.
Tel 5638 8994, Uve.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb
teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole
vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin
erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates
22 eurost. Massööri tellimine reedu48@hotmail.
com või tel 5092 550, Reet.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korterite, büroode, eramute remont ja viimistlus. Tel 5092 862, info@nordictoom.ee.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Pikaaegse kogemusega aednik lõikab viljapuid,
hekke, ilupuid- ja põõsaid, teeb aiakujundust ja
kõiki haljastustöid. Tel 5564 7029.
n Kogemusega meistrid pakuvad Sulle kvaliteetset köösneri teenust. Valikus on kõik, mida karusnahast toota saab: kasukad, vestid, mütsid jne.
Korrastame ja teeme parajaks ka vanu või lihtsalt
moest läinud esemeid. Telli täitsa uus või lase vana
uueks teha! Asume Tallinna kesklinnas, helista ja
küsi lisa tel 5645 2623.
n Kogemustega raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkvara,
mis võimaldab vajadusel ka kliendil endal müügiarveid teha ja kliendivõlgnevust jälgida. Täpsemalt
tel 5897 6656 või rppidaja@gmail.com.
n Teostame ehitus- ja remonditöid – katused (kivikatused – tõrvapapp), räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terassid, palkmajad, siseviimistlus. Helistage ja leiame Teile parima lahenduse!
Tel 5897 6656, e-post meelisehitus@gmail.com.

korstnapühkija ja pottsepa teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Pikaaegse kogemusega aednik lõikab viljapuid,
hekke, ilupuid ja põõsaid, teeb aiakujundust ja
kõiki haljastustöid. Tel 5564 7029.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092 936.
MÜÜK
puitbrikett alates 135 €/t, pellet premium
6 ja 8 mm, turbabrikett, lepp ja kask kotis.
Tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee, Vana-Narva
mnt. 9a laost saab osta ka paki kaupa! SOODSAD
HINNAD!
n Küte: 3 m ja halg 30–60 cm, hind al 16 €/rm;
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus,
al 1,90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Püsiklientidel soodushinnad!
Tel 5252 632.
n Müüa kuivad, lõhutud küttepuud. Tasuta transport Tallinnas ja Harjumaal. Täpsed kogused,
tähtajad lühikesed. Tel 5648 4838, e-post lehtpuukyte@gmail.com.
n 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.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae,
Viimsi valda tasuta! Tellimine tel 5198 9070,
www.unitedexpo.ee.
n Müüa

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

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMETI JUHATAJAT
Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja peamiseks tööülesandeks on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna alaste tööülesannete täitmise tagamine ja valdkonna arendamine.
Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitavalt sotsiaaltööalane) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine,
orienteerumine seadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes
oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendada
oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja
tabelitootlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.
Kasuks tuleb:
• kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus;
• juhtimiskogemus.

TÖÖ
n Eesti,

rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata: norsk112@hotmail.com.
n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd
Viimsi, Pirita, Tallinna piirkonnas. Suhtlen vabalt
eesti, soome, vene ja inglise keeles. Teen oma
tööd hästi ja põhjalikult. Töötasu kokkuleppel.
Tel 5052 404.
n Muhu Leib otsib Piritale avatavasse pagarikotta
pagareid. Huvi korral saada CV ja kaaskiri pirita@
muhuleib.ee, lisainfo tel 5018 672.
OST JA MUU
EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011
628, Tim.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 3500 eurot.
Tel 5626 0878, Eero.
n Eesti pere ostab elamumaa või suvila kodu rajamiseks Miiduranna, Pirita või Viimsi aleviku ümbruses. Sobivuse korral kiire tehing. Tel 5371 9199,
e-post motorcars@hot.ee.
n Ostan käibemaksukohuslase firma. Tel 5888 8088.
n Ostan

Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 14. märtsiks 2016 aadressil Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja”
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: jurist Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Käimas on Kesk-Aasia lambakoera kutsikate
broneerimine.

Parim tark ja truu sõber ning kaitse Teie perele ja kodule!
27.01.2016 sündinud kutsikate vanemad on ema Multi
Ch, isa Ch (Venemaalt).
Loovutamine alates 27.03.2016. Vaktsineeritud, kiibistatud, vet.pass, EKL tõutunnistus, vajadusel nõu ja abi kasvatamisel.
Info tel +372 5648 4817.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi
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

Viimsi Fertilitase haiglat toitlustav ettevõte
pakub tööd

KÖÖGIABILISELE
Viimsi istikuäri pakub
hooajalist tööd aednikklienditeenindajale.
Info tel 5345 7601.

sõbralik meeskond, vahetustega töö,
palk kokkuleppel
Kontakttelefon 5045 239

klassiõpetajat
Tööle asumine augustis 2016. Avaldus ja CV saata hiljemalt
4. märtsil aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33,
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile
jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Põnnipesa BEEBIKOOL ja HUVIKOOL
TUNDIDE KIRJELDUS JA TUNNIPLAAN
Põnnipesa kodulehel www.pesa.ee
BEEBIKOOLI tunnid:
Beebi massaažitund, Põnni liikumistund,
Põnni muusikatund, Võimlemine põnnile ja emale,
Jooga põnnile ja emale.
HUVIKOOLI tunnid:
Koolilastele ja eelkooliealistele lastele:
Taekwondo, Rahvatants, Lotte muusikaring,
tantsuklubi KOIT.

Müüa kvaliteetne funkstiilis maja
tupiktänavas.
Arcus kinnisvara, tel 5266 012.

Lavendli pood
n Iga

päev leib, sai, pirukad ja kondiitritooted otse ahjust.

n Pakume
n Tule

laias valikus kulinaariatooteid nii pidu- kui argipäevaks.

külla ja vaata ka internetist www.lavendlipood.ee

n Meilt

leiad ka Mahemarketi parima valiku mahekaupu,
hinnad soodsad.
OOTAME TEID
Sõpruse tee 9, Haabneeme
Email: tellimine@lavendlipood.ee

TANTSUKLUBI KOIT...
...KUTSUB KÕIKI 3–7 AASTASEID LAPSI OSA SAAMA
TANTSURÕÕMUST NING ÜLDFÜÜSILISTEST TANTSUTREENINGUTEST (ballett, akrobaatika, tantsutehnika).
TREENINGUID VIIVAD LÄBI OMA ALA ARMASTAVAD JA
ROHKETE KOGEMUSTEGA DIPLOMEERITUD LASTE
TANTSUÕPETAJAD.
TREENINGUD TOIMUVAD E JA N KELL 18.15–18.45
PÕNNIPESA HUVIKOOLI RUUMIDES
(Kaluri tee 5, Haabneemes).
KUUTASU 40 € SISALDAB KÕIKI ERIKURSUSI JA PIDU!

REGISTREERIMINE JA INFO: WWW.TANTSUKLUBIKOIT.EE, tel 5615 6937, raja.kristina@gmail.com
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