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Õpetajate päeva tähistamine  >>  Loe lk 4 ja 5

SA Viimsi Muuseumid sai oma 
kogusse ajalehe Randlane aastakäigud
Kirovi kalurikolhoosi ajalehe Randlase kõik numbrid kuni aastani 
1991 on nüüd Viimsi Muuseumide valduses. Pärnus elav endine väl-
jaande peatoimetaja Linda Kangur andis oktoobri alguses muuseu-
mide esindajale Alar Mikule ajalehed üle.

Aastatel 1975–1998 anti Viimsis 
välja ajalehte Randlane, mis kajas-
tas kolhoosi ja rannarahva tegemi-
si. „See väljaanne on Viimsi aja-
loo uurimisel väga oluline allikas, 
mida võib pidada peaaegu Kirovi 
kalurikolhoosi kroonikaks,” ütles 
Alar Mik.

Viimased viis aastat ilmus leht 
kalurikolhoosi mantlipärija OÜ 
Esmar häälekandjana.

Mik ütles, et nõukogudeaegne 
lähiminevik on teema, mille mõni 
tahab heita ajaloo prügikasti. „Kuid 

ometi on see osa meie rahva mine-
vikust ja aastate möödudes hak-
kame sellele ka objektiivsemalt ja 
vähem emotsionaalselt vaatama,” 
lisas ta.

Endises Kirovi kalurikolhoosi 
muuseumi kogudes olid olemas 
Randlase kõik aastakäigud. Miku 
sõnul läksid muuseumi reorgani-
seerimise käigus ajalehe köidetud 
numbrid kaduma.

Alar Mik otsis sel sügisel üles 
Randlase endise peatoimetaja Lin-
da Kanguri, kellega ta kohtus 4. 

oktoobril Pärnus. Linda Kangur 
alustas Randlase tegemist esinumb-
rist 1975. aastal. Kanguri sõnul oli 
kaks korda kuus ilmuv leht popu-
laarne, väga paljud inimesed saat-
sid kaastöid ning väljaanne andis 
ilmeka ülevaate tollase rahva elust 
ja toimetustest. Kõige meeldivama 
mälestusena nimetabki ta sõbralik-
ke ja abivalmis inimesi.

23 aastat Randlast juhtinud Kan-
gur meenutas, kuidas ta oli saanud 
noomida liiga väheste parteiliste 
kirjutiste pärast, ning siis hakkas 
Kirovi kolhoosi legendaarne esi-
mees Oskar Kuul isiklikult kont-
rollima, mida leht avaldab.

Kõige raskem ja ebameeldivam 
oli nende aastate jooksul Kanguri 

Viimsi huvikeskuses vändati 
tantsufilmi.
Loe fotoreportaaži lk 11.

Viimsi raamatukogu 
uus juhataja on 
Kristiina Puura
Viimsi vallavalitsus korraldas septembris kon-
kursi raamatukogule uue juhataja leidmiseks‚ 
mille võitis Kristiina Puura. Uus juhataja asub 
ametisse oktoobri keskpaigast. Varem töötas 
Kristiina Puura rahvusraamatukogus infospet-
sialistina.
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 SA Viimsi Muuseumid majandusjuhataja Alar Mik

sõnul viie venekeelse numbri väl-
jaandmine, mistõttu tuli tihti ka 
hilistel öötundidel trükikojas olla. 
Hiljem pahandasid selle üle pal-
jud, kuid korraldus oli toimetusele 
antud, sest kolhoosis töötas palju 
venelasi.

Mik ütles, et Linda Kanguri 
annetuste kaudu said Viimsi Muu-
seumide kogud jälle tublisti rikka-
maks. Kangur annetas Randlase 18 
aastakäiku ja raamatu „Eesti kalan-
duse minevikust” I ja II osa, mis si-
saldavad Viimsi kalurite mälestusi 
ja ülimalt olulist infot rannarahva 
ajaloo kohta.
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9.–23. oktoobrini kella 8.30–17.00ni (es
maspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) 
toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
Tammneeme külas Teigari tee 24 ja 26 
maaüksuste detailplaneeringu avalik välja
panek. Plaanitava ala suurus on ligi 0,6 ha 
ja piirneb Teigari teega, Teigari tee 22 ja 
28 kruntidega, Põldmäe I maaüksusega 
ning Viimsi Metskonna maatükiga nr 80. 
Planeeringu eesmärk on liita kinnistud 
ning määrata ehitusõigus kuue boksiga 
ridaelamule. Ridaelamu suurim lubatud 
kõrgus maapinnast on 8,5 m, ehitusalune 
pindala on 800 m2.

Erkki Juhandi pälvis 
valla autasu Viimsi Vaal
Vallavalitsus tänas Viimsi Püha Jaakobi ko-
gudust 13 aastat teeninud diakon Erkki Ju-
handit valla autasuga Viimsi Vaal. 

Juhandi sai autasu pikaajalise Viimsi Püha Jaa-
kobi koguduse töö juhtimise ja olulise panuse 
andmise eest Viimsi Püha Jaakobi kiriku ehi-
tamisel.

Septembris lahkus Erkki Juhandi ametist ki-
rikuvalitsuse otsusega. 

Vallavalitsus annab Viimsi Vaala välja ala-
tes 2003. aastast. Autasu võivad saada Eesti ja 
välisriigi kodanikud vallale osutatud eriliste 
teenete eest.

Pronksist väikeskulptuuri autor on Simson 
Seakülast. Skulptuuri idee põhineb tõsielulool, 
kus kalurid püüdsid Viimsi vetest koguka vaala.

VT
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
eposti aadressil merike@viimsivv.ee. 
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid 
nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis 
lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833. 

Toimetaja Kerttu Moskalik, tel 606 6864.

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo 
Kallas.

Trükki toimetanud: Ekspressmeedia 
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 26. oktoobril.

Kas Viimsis on turvaline elada? (4)
Viimane valla riskianalüüs vallavanema Ur-
mas Arumäe artiklisarjast. Algus on 24. au-
gusti Viimsi Teatajas.

Kuigi viimase saja aasta jooksul ei ole vallas 
toimunud selliseid loodusõnnetusi, mis oleksid 
kaasa toonud hädaolukorra, oleks siiski vaja 
lülitada kriisireguleerimiskavasse loodusõnne-
tuse tagajärje likvideerimise tegevusplaan.

Tugeva tormi korral võib rivist välja min-
na suur hulk jaotusvõrgu õhuliine ja alajaamu. 
Tekkivad elektrikatkestused on aga lokaalsed 
ning rikkeid saab likvideerida kiirelt.

Analoogsete hoonetega Karjala ja Kaug-Ida 
asustustes näitab kogemus, et kui katkeb soo-
javarustus välistemperatuuril alla 32 kraadi ja 
see kestab üle kolme ööpäeva, siis kütmata pa-
neelhooned külmuvad ning elamistingimuste 
taastamine võtab palju aega ning nõuab suuri 
ressursse.

Ohtlikult madala temperatuuri riske Viim-
si valla asumites leevendab asjaolu, et suurte 
tsentraalsete kaugküttesüsteemide osa on siin-
ses soojavarustuses üsna väike. Kui jäitelades-
tuse paksus ületab põhi- ja jaotusvõrgu õhulii-
nidel 20 mm, on tõenäoline, et juhtmed katke-
vad ning elektrita võib jääda rohkem kui 72 
tunniks kogu Harjumaa, sealhulgas ka Viimsi 
vald.

Kui temperatuur langeb ohtlikult madalale, 
tõuseb järsult puithoonetes ahjude ja pliitide 
kütmine ning täiendavate elektriküttekehade 
kasutamine. Sellega suureneb tulekahju risk. 
Pikaajalise madala temperatuuri korral tekib 
oht, et maapind külmub sügavamalt kui 180 cm, 
mistõttu võivad lõhki külmuda veetrassid. See 
toob endaga kaasa probleeme tulekahjude kus-
tutamisel.

Kogemused näitavad, et ohtlik on ka mit-
mepäevane temperatuur üle 32 soojakraadi. 
Sellega kaasneb põhiliste kõrgepingeliinide 
purunemise risk ning pikaajaline elektrikat-
kestuse oht kogu Harjumaal. Mitmepäevane 
elektrikatkestus kõrge välistemperatuuri korral 
peatab kõikide ilma reservtoiteallikata kauban-
dusettevõtete ja hulgiladude külmutusseadme-
te töö, mistõttu ettevõtted võivad saada suurt 
materiaalset kahju. Suure kuumaga tõuseb ka 
metsatulekahjude oht.

Spetsiifiliste riskide põhilised allikad on
epideemiad, terrorism, kiirgusõnnetused ning 

massirahutused. Nende riskidega 
seotud võimalike hädaolukorda-
de lahendamist alustatakse kohe 
riiklikul tasandil ning tegevuska-
vad koostatakse vastutavate amet-
kondade kriisireguleerimiskavas. 
Viimsivalla spetsiifilistehädaolu-
kordade kriisireguleerimisplaanide 
koostamisel on vaja lähtuda minis-
teeriumide ja Harju kriisireguleeri-
misplaanide suunistest.

Ekspertide koostatud 
riskihinnangute 
lühikokkuvõte
Viimsi valla riskide hindamine näi-
tab:
1. Viimsi valla hädaolukorra ohuga 

suurõnnetused ohustavad esma-
joones elutähtsate valdkondade 
tegevust, keskkonda ja vara. 
Elanike elu ja tervis on Har-
jumaal vähem ohustatud, sest 
põhiline osa Viimsi valla terri-
tooriumist jääb Muuga sadama 
ohtlike ettevõtete ohualadest 
välja ning ohtlike kemikaalide 
autoveod ja raudteeveod kulge-
vad suuremalt jaolt väljaspool 
tihehoonestusega alasid.

2. Kõige suuremaks ohuks on 
Viimsi vallas sotsiaalvaldkonna 
riskid.

3. Teisel kohal riskimaatriksis on 
suurtulekahjud valla asumites, 
metsatulekahjud Viimsi pool-
saarel ja Naissaarel.

4. Viimsilaste elu, tervist ja vara 
ohustavad võimalikud suurõn-
netused Miiduranna sadamas, 

ohtlike kemikaalide auto- ja 
raudteeveod, suurõnnetused 
valla territooriumi tanklates.

5. Väetisevaguni plahvatuse korral 
jäävad Viimsis keskmiselt ohtli-
kule alale Hansunõmme, Aluot-
sa ja Muuga küla elanikud.

6. Ohtlikud raudteeveod ohusta-
vad esmajoones Miiduranna ja 
Metsakasti asumeid. Põhilised 
riskiobjektid on raudtee ülesõi-
dud ja raudtee vahetus lähedu-
ses asuvad hooned eelnimetatud 
asumites.

7. Ohtlike kemikaalide autoveod 
ohustavad veoteede lähedusse 
jäänud hoonetes elavaid Viimsi 
valla elanikke.

8. Viimsi valla elutähtsate vald-
kondade tegevust võivad ohus-
tada pikaajalised elektri- ja vee-
varustuse häired.

9. Viimsi valla elu- ja loodus-
keskkonda ohustavad põhiliselt 
maantee- ja raudteeõnnetuste 
tagajärjel mahavoolanud naf-
taproduktid. Analüüs näitab, 
et selliste õnnetuste tagajärjed 
kaovad pärast naftaproduktide 
kokkukorjamist üsna kiiresti 
ilma pikaajalise ohtliku järel-
mõjuta.

10.Sadamates ja merel toimunud 
õnnetuste tagajärjel vette sattu-
nud ohtlikud kemikaalid ohus-
tavad Viimsi valla elukeskkon-
da vähe, sest tõenäoliselt satub 
saaste poolsaare üsna kitsale 
rannaalale.

11.Loodusõnnetuste põhiline risk 
on tormidega kaasnev Tallinna 
lahe veetaseme tõus. Tugeva 
läänetuule korral veetaseme 
tõusul 200 cm üle Kroonlinna 
nulli võivad kõrged lained pu-
rustada Viimsi poolaare madala 
kaldaala Pringi nina ja Lõõsnee-
me vahelisel alal ning tekitada 
raskeid kahjustusi.

12.Põhja-Eesti Päästekeskusel 
(PEPK) puudub ressurss, mis 
tagaks valmisoleku reageerida 
operatiivselt vajaliku tõhusu-
sega võimalikele kütusetermi-
nalide suurõnnetustele, ranna-
reostustele, kütusetsisternide ja 
paakautode suurpõlengutele.

13.PEPK Muuga komando ei ole 
võimeline praeguse koosseisu 
ja varustusega täitma tema ees 
seisvaid päästetööde ülesandeid 
Muuga sadamas.

Võimalike hädaolukordade enneta-
mise ja nende tagajärgede leeven-
damise põhimeetmed:

1. Riskianalüüsi tulemuste arves-
tamine valla üld- ja detailpla-
neeringutes. Püüda vältida valla 
elu- ja looduskeskkonna ohtlik-
ku ülekoormamist.

2. Uute elamute, massikogune-
mis-, elu-, majutus-, ravi-, hool-
dus-, haridus-, hoolekande- ja 
ettevõtlusobjektide rajamisest 
hoidumine riskiobjektide eriti 
ohtlikule alale.

3. Detailplaneeringute koostamise 
lubade ja ehituslubade väljasta-
misel teavitada projekteerijaid 

nende objekte ohustavatest või-
malikest riskidest.

4. Pidev koostöö PEPK ja tehni-
lise järelevalve inspektsiooniga 
valla riskiobjektide tehnilise 
seisundi ja hädaolukorraks val-
misoleku plaanilise järelevalve 
valdkonnas.

5. Elanikkonna informeerimine 
Viimsi valla võimalikest häda-
olukordadest ja nende tõenäo-
listest tagajärgedest.

6. Vallaelanike varase teavitami-
se süsteemi väljaarendamine ja 
alalises valmisolekus hoidmine.

7. Elanikkonna hädaolukorras te-
gutsemise väljaõppe korralda-
mine.

8. Kriisireguleerimisplaani koos-
tamine, tegevuskavade ja lisade 
õigel ajal täpsustamine ja täien-
damine.

8. Päästetööde ja suurõnnetuse 
tagajärgede likvideerimiseks 
kaasatavate lisaressursside han-
kimiseks vajalike lepingute sõl-
mimine ja õigel ajal uuendami-
ne.

9. Valla kriisikomisjoni väljaõpe ja 
plaaniline väljaõpe.

11.Muuga päästekomando võime-
kuse tõstmine nõutavale taseme-
le ja selle igakülgne toetamine.

Urmas Arumäe
vallavanem

Teisel kohal riskimaatriksis on suurtulekahjud valla asumites, metsatulekahjud Viimsi poolsaarel ja Naissaarel.
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Presidendi kantselei 
vastus pöördumisele

datud vastus, kus teatati, et 
meie muret mõistetakse ning 
ministeerium on moodustanud 
transpordiohutusega seotud 
õigusaktide läbivaatamiseks 
komisjoni, kelle ülesandeks 
on analüüsida transpordi ohu-
tust reguleerivaid seadusi ja 
algatada vajadusel vastavate 
õigusaktide muudatused. Sa-
muti on komisjonile üle antud 
meie ettepanekud.

Arvestades tõstatatud prob-
leemide mitmetahulisust, 
soovitab ministeerium aruta-
da neid probleeme Veeteede 
Ameti ning ASi Tallinna Sa-
dam esindajatega. Komisjoni 
tööst aga ei ole senini midagi 
kuulda.

Arvestades olukorda, kus 
laevade parkimisala ja pun-

kerdamine on toodud Kelvingi 
küla rannajoone lähedusse, ei 
saa väidet selle tegevuse ohu-
tusest kuigi tõsiselt võtta. Ole-
me pöördunud Veeteede Ameti 
kui ka majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumi poo-
le, kuid tulemusteta. Ohutuse 
tagamise seisukohalt peaks 
siiski toimuma punkerdamine 
Muuga sadama akvatooriumil, 
et tagada operatiivne päästete-
gevus reostuse korral.

Viimsi vald tellis juriidilise 
analüüsi OÜ-lt Hat Grupp, mis 
on suureks toeks meie murele, 
kuid senini ei ole avalikustatud 
kõige ohtlikumaid probleeme 
ega ka rikkumisi, mis Muuga 
sadamas toimuvad.

Muuga sadamas ei ole ta-
gatud turvalisus ja järelevalve 
ohtlike ainete veol, laadimisel 
ja käitlemisel. Puudub nii rii-
gi, kohaliku omavalitsuse kui 
ka haldaja ASi Tallinna Sa-
dam praktiline kontroll. Suu-

renenud terrorismiohu tõttu 
on ohus ka materiaalsed väär-
tused, samuti paljude ümber-
kaudsete inimeste elud.

Kohe tuleks nõuda kindlus-
tust suurõnnetuse korral, mis 
hõlmaks kogu ohutsooni. Näi-
teks Paldiskis lõpetati pärast 
kindlustusnõude esitamist am-
mooniumnitraatväetiste vedu 
ja ladustamine. Eeskuju tuleks 
ka võtta Paldiski linnas ASi 
Alexela terminali paigaldatud 
Soomes toodetud naftagaaside 
põletist, mis tagab haisvate 
naftaproduktide põletamise ja 
sellega ka õhu puhtuse.

Jälgides kujunenud olu-
korda ja Eesti riigi suutmatust 
seda lahendada, tuleb siiski 
tõsiselt kaaluda pöördumist 
Euroopa Liidu vastavate amet-
kondade poole.

Initsiatiivgrupp

Peame oma kohuseks teatada meie ühisest pöördumisest 
president Toomas-Hendrik Ilvese poole, mille edastasime 
tänavu 12. märtsil.

Pargi lasteaed sai viieaastaseks
Viis on ilus number, mis kannab huvitavaid sümboleid: väga 
hea hinne koolis, viis sõrme ühel käel, esimene tähtis juu-
bel.

Oleme viie tegevusaasta jook-
sul kogenud kõike, alustades 
asutuse käima lükkamise ja 
meeskonna loomise raskustest 
kuni heade sõbralike suhete 
saavutamiseni. Lähtume põhi-
mõttest, et isiklik kogemus on 
kõige parem õpetaja. Ja seda 
nii enda kui ka laste puhul.

Meie saavutusi ei saa prae-
gu mõõta numbritega. Mõõdu-
puuks on rahulolev, rõõmsa-
meelne ja tegutsemishimuline 
laps, kes tunneb maailmaasja-
de vastu huvi ning otsib vastu-
seid sellistele küsimustele nagu 
miks tiigril on triibud, kuidas 
kommid sündisid ja kas vesi on 
mullast võimsam.

Et kõigile vastata, läheb va-
hel vaja lausa professoritead-
misi. Peab tunnistama, et on 
kordi, kus oleme kimbatuses. 
Aga laps tahab teada. Ja see on 
tore.

Õpetajaamet ei ole lihtne. 
Paljud töö viljad tulevad ilm-
siks alles mitme aasta pärast. 
Selles mõttes on lasteaiaõpe-
taja tegevus võrreldav looga, 

kus taat istutas õunapuu tead-
misega, et kui tema selle vilju 
maitsta ei saa, siis saavad teised 
ja tunnevad nendest rõõmu.

Töö, mida õpetajad teevad, 
nõuab hoolivust ja kannatlik-
kust. Vahel tuleb näha nähta-
matut, uskuda ja loota, et kui 
anname endast parima, siis 
oleme teinud hästi. Siinkohal 
tahaksin tänada kõik meie las-
teaia töötajaid, lapsi ja vane-
maid toredate aastate eest.

On kirjutatud algus ühe las-
teaia loole, mis ka praegu jät-
kub, ja loodame, et Pargi laste-
aia lugu kestab, kuni on lapsi.

Juuresolevad fotod on teh-
tud projekti käigus „Pildista-
vad lapsed”, mille tulemuseks 
oli näitus „Päev Pargi laste-
aias” läbi laste silmade. Tänud 
tahaksin edasi anda osaühingu-
tele Olympus Eesti ja Digifoto, 
kelle toel kõik toimuda sai.

Anne Haagen
Pargi lasteaia tegevjuht

Algas väikelaste 
muusikastuudio Tipsu 
kuues hooaeg
Sellel sügisel alustas väike-
laste muusikastuudio Tipsu 
oma kuuendat hooaega. 
Igal argipäeva hommikul 
seavad kümned väikesed 
jalad oma sammud Viimsi 
huvikeskuse poole, et koos 
emme ja sõpradega laulda, 
tantsida, musitseerida ja 
lihtsalt lõbutseda. Tihti tul-
lakse ka isa, vanaema või 
hoidjatädiga.

Kui kuus aastat tagasi alustati 
viieteistkümne lapsega, siis 
nüüdseks on laste arv kasva-
nud sajani ja vabade kohtade 
ootajate järjekord ka olemas.

Mida väikelaste muusika-
tunnis tehakse ja mida annab 
osalemine lapsele? Nii küsi-
vad minult tihti vanemad, kes 
oma esimese maimukesega 
end tundi registreerivad.

Kõiki eluks vajalikke tead-
misi õpetame ju lapsele kodus 
iga päev, kuid kindlasti on 
seda palju lõbusam teha muu-

sika, liikumise ja rütmimängu-
de kaudu. Areneb keskendu-
mis- ja tähelepanuvõime ning 
oskus teistega arvestada. See 
on kvaliteetaeg lapsele ning 
vanemale, kus oma ema ja isa 
ei pea jagama koduste tööde, 
telefonikõnede ja suuremate 
õdede-vendadega. Kindlasti 
suureneb ühtekuuluvustunne.

Lapse emotsionaalne aren-
damine on esmatähtis, sest 
lapsepõlves omandatud väär-
tushinnangud saadavad meid 
läbi elu. Ei ole oluline, et nen-
dest mudilastest sirguksid tu-
levikus lauljad või muusikud, 
vaid head inimesed, kes suu-
davad olla kaastundlikud, ar-
mastavad ja siirad. Viimasest 
on kahjuks saanud tänapäeval 
n-ödefitsiitnekaup.Kuidõn-
neks mitte minu jaoks, sest on 
suur õnn, kui igal hommikul 
saab tervitada päeva läbi sii-
rust täis lapsesilmade.

Ita-Riina Pedanik
Viimsi huvikeskuse direktor

Muusikastuudiolased perepiknikul sel kevadel

Pargi lasteaia laste tehtud pilt.

Viimsi ja Jõelähtme valla ning 
Maardu linna elanikud kogu-
sid avaliku pöördumise toetu-
seks 1566 allkirja. Meil kõigil 
tuli taluda Muuga sadamast 
tulevat raskete õlide lehka ja 
hingata sisse ülipeent söetol-
mu, mis on Euroopa Liidu 
riikides põhjustanud ligikau-
du 390 000 enneaegset surma 
aastas.

2. aprillil saabus presidendi 
kantseleist vastus, milles teata-
ti, et pöördumine on edastatud 
peaministrile, kes suunab selle 
edasi majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumile.

Ministeeriumi tagasidet tuli 
aga tunduvalt kauem oodata. 
Pärast korduvaid järelpäri-
misi saabus 4. juulil minister 
Juhan Partsilt siiski kauaoo-
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Õpetajate päeva 
tähistamine Viimsi koolis

5. oktoobril tähistati Viimsi 
koolis õpetajate päeva‚ kus 
vald andis üle tänukirjad 48 
õpetajale ja koolijuhile‚ kes on 
töötanud koolis 10‚ 15 ja 20 
aastat või paistnud silma oma 
teenetega. Viimsi kooli direktor 

Austatud õpetajad!
Õpetaja elukutse on hea elu-
kutse. Mitte ühelgi elualal pole 
võimalik teenida nii paljude 
inimeste elukestvat tänulikkust. 
Tuletagem meelde oma kooli-
aega. Erilise tänutundega mee-
nutame õpetajaid, kes sisenda-
sid meisse usku helgesse hom-
sesse. Nii on ka teie praegused 
õpilased teile tänulikud. See 
väljendub kas või lugupidavas 
tervituses, millega nad teid tä-
naval vastu tulles rõõmustavad. 
Õpilaste tänulikkus ja lugupida-
mine ning nende elumerel hästi 
hakkamasaamine on aga õpeta-
ja töö suurim tasu.

Õpetaja elukutse väärib 
suurimat austust, kuna õpetaja 
kujundab tulevikuühiskonna 
inimesi. Ta töötab kauge tule-
viku heaks. Enamiku elualade 
inimesed võivad oma töö vilju 
näha hoopis rutem: õmbleja 
saab särgi valmis tunniga, ehi-
taja saab maja valmis aastaga. 
Õpetaja näeb oma töö vilju 
aga siis, kui tema õpilased 
tublideks ühiskonnaliikmeteks 
on sirgunud. Selleks kulub 
10–20 aastat. Nii kauge tulevi-
ku heaks töötamine eeldab, et 
õpetaja näeb oma vaimusilmas 
seda tulevikku ja on selle ni-
mel nõus loobuma nii mõnestki 
momendimugavusest. Õpetaja-

teks hakkavad need, kel jätkub 
vaimujõudu näha kaugele tule-
vikku ja kel jätkub tahtejõudu 
selle nimel pingutada, et ühel 
riigil ja rahval oleks ka tule-
vikus väljavaateid olemiseks 
ja heaoluks. Õpetajad on ühis-
konna parimad liikmed ja vää-
rivad sügavat lugupidamist.

Õpilased ei suuda end mõni-
kord pidurdada ja käituvad ko-
hatult. See ei tohiks vähendada 
õpetaja armastust õpilaste vas-
tu. Käitumishäired tulenevad 
ju suuresti sellest, et õpilase 
arengutingimused on olnud tal-
le ebasoodsad. Õpilane vajab 
kõigepealt mõistvat suhtumist 
tema probleemidesse ja alles 
seejärel õpetamist. Siiras püüd 
aidata sellist õpilast kutsub õpe-
tajas esile erilise hoole õpilase 
vastu. Ja seetõttu räägivad õpe-
tajad meeleldi, kuidas kunagis-
test murelastest on saanud tub-
lid meistrimehed, advokaadid, 
arstid. Lisaks teame ju kõik, et 
kõrgharidus ei ole kõigile jõu-
kohane, kahjuks ka gümnaa-
siumiharidus mitte. Olen selle 
kohta mitmelgi korral öelnud, 
et kui käed räägivad, pole vaja 
filoloogiksõppida.Eestivajab
nii kuldsete kätega meistrimehi 
kui ka filolooge. Hea õpetaja
tunnetab ära, kellele mis hari-
dustase jõukohane on, ja suhtub 
õpilase võimetesse mõistvalt.

Õpetaja mõistev ja lugu-
pidav suhtumine õpilastesse 
väljendub kõigepealt õpilaste 
positiivsete omaduste ja saa-
vutuste märkamises, selles, et 
hoolitakse õpilasest, kiidetakse 
teda, antakse eksimused an-
deks ja julgustatakse ületama 
raskusi. Õpilasi tuleb kohelda 
kui võrdseid partnereid ja nen-
de õpisaavutusi tuleb erapoole-
tult ja õiglaselt hinnata.

Head õpetajad! Kui olete 10 
aastat töötanud õpetajana, näete 
enda kõrval kolleegidena oma 
endisi õpilasi. Kui olete kaks-
kümmend aastat õpetajaametit 
pidanud, saab mõnestki endi-
sest õpilasest teie ülemus. Teie 
praegused õpilased töötavad ja 
juhivad ühiskonda siis, kui teie 
olete juba pensionil. Suuresti 
teist sõltub see, kui tublid on 
need inimesed, kes teile kunagi 
pensioniraha teenivad!

Minu lapsed on koolieast 
väljas ja lapselapsed alustavad 
kooliteed, kes kahe, kes kolme 
aasta pärast, mistõttu ei tea ma 
tänase koolisüsteemi hinnete 
panemisest suurt midagi. Sa-
mas meenub mitu seika minu 
laste kooliajast, kus pidasin 
koolidirektoriga pikki vaidlusi 
lapsele pandud ühe või kahe 
üle. Probleem oli tollal selles, 
et halb hinne pandi mitte tead-
miste, vaid selle eest, et spor-

didress oli koju ununenud või 
vihik täis saanud ja uut polnud 
kaasas. Loodetavasti hinnatak-
se tänapäeva koolis ikka oman-
datud teadmisi. Jooksukinga 
või töövihiku koju unustami-
sest ning käitumishälvetest 
saab vanemat teavitada ka mär-
kega päevikus, kui just e-koo-
lindus selleks muid võimalusi 
ei paku. Meenub teinegi teema 
oma lastega seoses. Nimelt 
tööõpetus. Ka selles osas oli 
koolijuhiga vaidlusi. Tunnistan 
siiralt, et mulle ei meeldinud 
see, kuidas poeglapsed, minu 
omad sealhulgas, vastutaht-
si niplasid või heegeldasid ja 
muud tüdrukute käsitööd tegid. 
Võimalik, et olen liiga kon-
servatiivne, aga ma ei leidnud 
sellises tööõpetuses mõistlikku 
iva ja see tundus mulle poiste 
ahistamisena. Loodetavasti pa-
kutakse tänapäeva kooli töö-
õpetuse tundides lastele käelist 
tegevust tema ealist ja soolist 
eripära ning huvialasid arves-
tades.

Sellisel koolipoliitikal, kus 
õpetaja kui kindral klassi ees 
vägesid juhatab, kus hindeid 
pannakse vormi, mitte sisu 
järgi ja kus õpilasel puudub 
võimalus käelise tegevuse 
tundides valida talle meeldi-
vat või sooliselt sobivat tege-
vust, ei ole tänapäeval kohta. 

Sellest tulenevalt peab tänane 
õpetaja olema pigemini nagu 
köietantsija, kes otsib tasakaa-
lu pideva enesekehtestamise 
ning õpilastele vabaduse and-
mise vahel.

Tehtud töö ja antud panu-
se tõttu väärib kahtlemata iga 
õpetaja lugupidamist ja tun-
nustust, kuid siiski on tublima-
test veel tublimaid. Harjumaa 
aasta õpetaja 2007 tiitliga on 
sel aastal tunnustatud kahte 
tublit Viimsi pedagoogi, Viimsi 
keskkooli direktorit Leelo Tiis-
velti ja MLA Viimsi Lasteaiad 
liikumisõpetajat Reet Varikut. 
Palun teilt kõigilt lisaks neile 
omistatud austavale tiitlile ka 
tugevat aplausi!

Milline on siis hea õpetaja? 
Hea õpetaja õpetab lapsi, mitte 
ainet. Hea õpetaja arvestab iga 
lapse individuaalseid eripära-
susi. Hea õpetaja ei käsitle lapsi 
vahendina mis tahes eesmärki-
de saavutamiseks. Hea õpetaja 
peab eksimist inimlikuks. Hea 
õpetaja õhutab lapsi uurima en-
nast ja ümbritsevat maailma kui 
süsteemi. Hea õpetaja suudab 
luua kultuuri- ja ühiskonnaseo-
se, mineviku- ja tulevikuseose, 
igavikulise ja hetkeseose. Hea 
õpetaja püüab olla, mitte näida. 
Hea õpetaja usub ja usaldab 
õpilasi ja õpilased usuvad teda. 
Heal õpetajal ei ole alaväärsus- 

ega üleväärsuskompleksi. Hea 
õpetaja abistab nii last kui ka 
vanemaid. Hea õpetaja teab, et 
targemaks saamise teid on pal-
ju. Hea õpetaja hoiab ja kaitseb 
õpilasi. Ta armastab igaüht sel-
lisena, nagu ta on.

Hea õpetaja ei ole pelgalt 
mingi hulga tunnuste summa. 
Sageli on intuitsioon see, mille 
varal tunneb ära pühendunud 
inimese, sh hea õpetaja. Õpeta-
jaks ei õpita, õpetajaks kujune-
takse läbi erinevate vastuolude 
ületamise iseendas ja keskkon-
nas, kus tegutsetakse. Iga ini-
mene võiks olla oma kutseala 
patrioot. Ta võiks sellel kutse-
alal näha kõigepealt voorusi 
ja peaks nendest ka rääkima. 
Tean, et siin saalis olijad on 
oma elukutse patrioodid ja soo-
vin lõpetuseks, et te ka edaspi-
di hoiaksite ja kannaksite oma 
elukutse võlu nii sõnades kui 
ka tegudes, et tublid ja ande-
kad noored, ehk nii mõnigi teie 
tänastest õpilastest sooviksid 
saada õpetajaks!

Soovin kõigile õpetajatele, 
noorsoo- ja kultuuritöötajatele, 
huvijuhtidele, treeneritele ja 
teistele lastega töötavatele ini-
mestele head õpetajate päeva.

Urmas Arumäe
vallavanem

Õpetajate päeva kõne Viimsi keskkoolis 
5. oktoobril 2007

Vallavanem Urmas Arumäe ja abivallavanem Endel Lepik õnnitlevad Viimsi muusikakooli direktorit Urvi Haasmad

Leelo Tiisvelt ja MLA Viimsi 
Lasteaiad liikumisõpetaja Reet 
Varik saavad varsti tiitli aasta 
õpetaja 2007 ning vald tunnus-
tas neid ka omakorda.

VT 

Püünsi põhikooli huvijuht Hele Pomerants

Viimsi kunstikooli direktor Elle Soop
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Ivi Talimäe: 
„Lapsed vajavad armastust!”
Viimsi kooli abiõpetaja Ivi Talimäe töötab pedagoogina juba 
50 aastat. Õpetajate päeva puhul antud lühikeses intervjuus 
paneb Ivi Talimäe nii õpetajatele kui ka vanematele süda-
mele, et lapsi  tuleb armastada ning nõuda neilt mitte nii-
võrd tulemusi kui õppimishuvi.

Kuidas te sattusite kooli 
õpetajaks ja millal?

Olen pärit suurest‚ 7-lapseli-
sest perest ja kuna ma kantsel-
dasin väikemaid õdesid-vendi‚ 
siis arvasin‚ et äkki saan ka 
võõrastega hakkama. Läksin 
Rakvere pedagoogilisse kooli. 
Sealt sain nelja aastaga alg-
klasside õpetaja ja pioneerijuhi 
kutse ja siis läksingi kooli töö-
le. Hiljem omandasin kõrgha-
riduse Tallinna pedagoolilisest 
instituudist. Rahvatantsu olen 
ka teinud täpselt 50 aastat. 
Neid rühmi‚ kes on laulupeol 
käinud‚ on ikka palju. Tore on 
meenutada.

Te olete olnud kogu aeg 
algklasside õpetaja?

10. keskkoolis (praeguses 
Nõmme gümnaasiumis – M. T) 
olin ma õppejuhataja. See oli 
väike kool‚ ligi 700 õpilast. 
Sellel kohal pidasin vastu neli 
aastat. Meil oli meeletult tore 
kollektiiv‚ aga mulle ei sobi-
nud see töö. Tahan laste hulgas 
olla. Mulle ei meeldi administ-
ratiivne töö ja ma pole tahtnud 
iial mingi ülemus olla. Minus 
lihtsalt pole seda soont.

Miks õppisite just 
algklasside õpetajaks? Mis 
selles erilist on?

Algklassid ongi erilised. Ma 
olen õpetanud ka vanemaid‚ 
aga algklassilaps on hoopis 
teistsugune, vahetu ja usaldav. 
Tema areng on kiirem ja saan 
seda iga päev jälgida. Kui mu-
dilasi paar päeva ei kohta‚ siis 
jällenägemisel nad tulevad ja 
kallistavad. Ükskord juhtus 
nii‚ et laps rääkis minuga ja 
tuli järjest lähemale, kuni istus 
äkki sülle. See on muidugi tõsi‚ 
et lapsed saavad kodus vähe 
hellust. Emadel pole aega. Siis 
nad otsivadki n-ö vanaema‚ 
kes neid kallistaks. Aga mul 
pole selle vastu midagi. Õpe-
tajaamet on minu kutsumas. 
Öeldakse‚ et õpetajaks kas sün-
nitakse või kasvatakse. Enda 
puhul võin küll tõdeda‚ et olen 
õpetajaks sündinud.

Kas eri aegade lapsed 
käituvad ja suhtuvad 
õppimisse isemoodi?

Ei ole üldse vahet. Igal ajal on 
omad vimkade tegijad ja head 
lapsed. Ikka on tulnud neid 
õpetada lugema ja kirjutama. 
Kui nõukogude ajal oli pereelu 
selline, et vanemad käisid kol-
hoosis tööl ja polnud aega lapsi 
vaadata, siis praegu on täpselt 
samamoodi: teenitakse raha ja 
laste jaoks puudub aeg. Saan 
sellest aru ja teen koolis nii 
palju, kui suudan. Kui näen, et 

laps on hädas‚ siis aitan teda 
kogu hingest. Üks erinevus 
siiski on. Vanasti oli lapsed tui-
memad ja ei küsinud nii palju. 
Praegu uuritakse tihti ja peab 
valmis olema, et neile vastata.

Kuidas te Viimsi kooli 
sattusite ja mida tähendab 
abiõpetaja töö?

Olen olnud päris paikne ja 
pole paljudes koolides töö-
tanud. Viimsi koolis oli vaja 
algklasside abiõpetajat nendele 
õpilastele‚ kes ei pea teistega 
sammu. Näiteks on palju vene 
peresid‚ kelle lapsi on vaja 
õpetada keelekümblusprog-
rammi järgi. Kõvema peaga 
lapsed õpivad matemaatikat 
eriprogrammi järgi. Aga mulle 
meeldib nendega töötada. Nad 
on pärast väga tänulikud. Kõi-
ge toredam on see‚ et lapsed ise 
tahavad siia tulla, ma ei pea ke-
dagi mööda maja otsima, et tul-
ge nüüd tundi. Siin saavad nad 
oma eduelamuse: kiidan neid 
alati. Olen oma tööga rahul ja 
kui tervist jätkub‚ siis teen seda 
kaua.

Mida soovitate vanematele‚ 
kelle laps käib esimeses 
klassis? Mida vanemad 
peaksid tegema ja jälgima?

Kõige rohkem vajab laps ar-
mastust ja lugupidamist. Esime-
se klassi õpilasega ei tohi iialgi 
riielda. Ei tohi olla kuri‚ kui tal 
veel hästi ei lähe. Küll hakkab 
minema. Mõni vanem seab lap-
sele liiga kõrged nõudmised. 
Seda ei tohi teha. Lapse käest ei 
saa ju nõuda‚ et kohe peab vii-

tele õppima. Last tuleb õpetada‚ 
mitte sundida. Pragada võib 
siis, kui pahandust tehakse. Sa-
muti ei tohi last solvata ja alati 
tuleb rahulikuks jääda.

Mida soovitate õpetajatele?

Armastage lapsi ja hoolige 
neist. Võtke nad oma seltskon-

da, niimoodi on kõige parem. 
Laskuge lapse tasemele ja mõ-
telge, mida talle räägite. Õpe-
taja ei saa käia nina püsti‚ vaid 
laste seltskonnas peab olema 
sõbralik‚ heatahtlik ning tuleb 
leida aega neid kuulata. Noor-
tele õpetajatele soovitaksin just 
seda. Kui keegi pole sündinud 

õpetajaks‚ siis ta võib selleks 
ka kasvada. Samuti ei tohiks 
iga raskuse puhul kohe minema 
joosta‚ vaid püüda seda ületa-
da. Õpetajatöö ei ole lust ja 
lillepidu: siin on palju nüansse‚ 
aga nendest tuleb üle olla.

Merike Taal

Ivi Talimäe on lisaks õpetajaametile juhendanud 50 aastat ka rahvatantsurühmasid
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Ajavahemikul 17. september kuni 

3. oktoober sai politsei Viimsi elanikelt 

130 teadet. Registreeriti 49 väärtegu, 

nendest liikluseeskirjade rikkumisi 40.

Põhiline probleem on ikka ja jälle kii

ruse ületamine. See on muutunud 

juba tavapäraseks, et sõidetakse luba

tust palju kiiremini. Viimase kahe nä

dala „kiirusrekord” fikseeriti Randvere 

teel, kus auto sõitis asulasisesel teel 

141 km/h.

Kahjuks on joobes juhtide põhjustatud 

liiklusõnnetused endiselt päevakorras. 

Viimase kahe nädala jooksul on Viimsis 

kõrvaldatud roolist kaks alkoholi tarbi

nud juhti.

Sügisel on vaja olla eriti ettevaatlik, 

sest tee on libe ja nähtavus halb. Vii

masel ajal on tulnud politseisse mit

meid teateid, et juhid on hoolimatud 

ja pritsivad poriga jalakäijaid. Tahaksin 

inimestele meelde tuletada, et vasta

valt liikluseeskirja §le 44 ei tohi juht 

oma tegevusega ohustada jalakäijat 

ega rikkuda tema riietust (nt pritsida 

pori, vett vms).

Kuna viimasel ajal on suurenenud 

nende liiklusõnnetustes hukkunute ja 

vigastute arv, kes polnud sõidu ajal 

nõuetekohaselt turvavööga kinnita

tud, siis suurendab politsei järeleval

vet ja tulevikus hakatakse seda sage

damini kontrollima. Tahan rõhutada, et 

turvavöö võib päästa avarii korral teie 

elu!

Taas on muutunud aktuaalseks ka vel

jevargused, mida on kahe nädala jook

sul registreeritud kolm. Veljed varas

tati Haabneemes Kaluri teele pargitud 

BMWlt, Muuga külas Pihlamarja teel 

eramaja juures pargitud Honda Civicult 

ning Haabneemes Tammepõllu teele 

pargitud Citroënilt (parem tagumine 

ratas). Kui kellelgi on varguste kohta 

infot, siis palume sellest teavitada po

litseid numbril 606 6835, 612 4810 või 

110.

Jelena Vimberg
vanemkonstaabel

POLITSEI

Liiklusest Viimsi vallas
Mõned tähelepanekud liiklus-
kultuurist valla teedel ja tänava-
tel, kus tegime koos Pirita-Viimsi 
konstaablijaoskonna juhi Veiko 
Vettikuga järelevalvet.

Eesmärk oli mõõta avalikult kii-
rust, mistõttu olime enamikule liik-
lejatest kaugele nähtavad. Väikse-
mate rikkumiste puhul juhiti sel-
lele lihtsalt tähelepanu ning paluti 
edaspidi hoolikamalt piirangutest 
kinni pidada.

Kõige sõbralikumalt suhtusid 
meisse jalakäijad. Kuulda oli pal-
ju tunnustussõnu, julgemad tulid 
ka juttu puhuma. Nii mõnigi andis 

soovitusi, kus ja millal kihutajaid 
püüda. Kokkuvõtvalt võib öel-
da, et sellel päeval käitusid kõi-
ge solidaarsemalt autojuhid, kes 
üksteisele meie olemasolust tule-
de vilgutamisega aegsasti märku 
andsid.

Toon ühe kiirust puudutava näi-
te oma kauaaegse kolleegi Villu 
Vane loengumaterjalist. Mis juhtub 
kui sõidukijuhile ootamatult ilmub 
teele teine liikleja?

Juhtides sõidukit 50 km/h, on 
selle peatumisteekond, arvestades 
reageerimisaega ja pidurdusmaad, 
26,75 meetrit. Juhtides sõidukit 
65 km/h, on selle peatumisteekond, 
arvestades reageerimisaega ja pi-

durdusmaad, 39,79 meetrit. Seega 
on kokkupõrke kiirus  kohas, kus 
esimese näite sõiduk juba peatus, 
50,35 km/h ning vigastused väl-
timatud. Nii et lugupeetud sõidu-
kijuhid, liigelge ka edaspidi sama 
kohusetundlikult nagu sel soojal 
suvepäeval.

Kui kellelgi on edastada liiklu-
sinformatsiooni, tähelepanekuid, 
ettepanekuid vms, siis saate seda 
teha Põhja Politseiprefektuuris 
avatud liiklusvihje meiliaadressi-
le liiklusvihje@pohja.pol.ee.

1. septembril Viimsi kooli juu-
res Randvere teel korda taganud 
ja liiklusjärelevalvet teinud kol-
leegide tagasiside oli šokeeriv. 

Kuigi valdav enamus vanematest 
ja koolilastest juhindus täpselt 
foori tuledest ja liikluseeskirja 
nõuetest, leidus ometi neid, kes 
üritasid oma võsukesi keelava 
tulega üle tee vedada. Enamiku 
rikkujate põhjendus oli seejuu-
res aktusele hilinemine. Tegeli-
kult peaksid peale politseinike ja 
pedagoogide liikluskasvatusega 
tegelema ka lapsevanemad ja ise 
sealjuures eeskuju näitama.

Tarvo Ingerainen
Ida politseiosakonna 

korrakaitsetalituse ülemkomissar

Viimsis põles elumaja
4. oktoobril kell 11.23 teatati häi-
rekeskusele Viimsis Tammneeme 
teel asuva ühekordse puumaja süt-
timisest. Kümme minutit hiljem 
sündmuskohale saabunud Pirita 
komando päästjad leidsid eest lah-

tise leegiga põleva eluhoone. Mõni 
minut hiljem jõudis kohale pääste-
meeskond Muuga komandost ning 
Pirita paakauto.

Tuletõrjujate saabumise hetkeks 
oli punane kukk levinud terves ma-

jas ning ohtu oli sattunud ka põle-
vast hoonest 10–15 meetrit eemal 
olev kuur ning sama kaugel asuv 
naabermaja.

Põleng kustutati kahe tunniga. 
Tule levik kõrvalasuvatele hoone-

tele hoiti ära. Süttinud elumaja hä-
vis. Inimesed kannatada ei saanud. 
Tulekahju põhjuseid uurib politsei.

VT

Foto:  Krimi.ee
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Anu Allikvee töötab Kadrioru 
kunstimuuseumisvälisgraafika
kuraatorina. Lektoripraktika 
on pikk: ta on lugenud kultuu-
ri- ja kunstiajaloo loenguid va-
nalinna hariduskolleegiumis, 
rahvakultuuri keskuses, kuns-
ti- ja ajalooõpetajate täiendus-
kursustel ning on olnud viiel 
viimasel aastal Eesti kunsti-
akadeemia restaureerimiskooli 
kunstiajaloo õppejõud. Mõnda 
asja tahaks aga küsida temalt 
endalt.

Anu, millega praegu tegeled?

Praegu koostan Madalmaade 
kunsti kataloogi. Hiljuti lõpe-
tasin suure projekti. Kureerisin 
koos kolleegiga näitust „Jo-
hannes Mikkeli muuseum 10”, 
mis on pühendatud Kadrioru 
kunstimuuseumi filiaali juu-
belile. Näitus tutvustab Eesti 
tuntuima Lääne-Euroopa kuns-
ti kollektsionääri J. Mikkeli 
erakogu, mille ta meile kinkis. 
Mina korraldasin graafikaeks-
positsiooni osa.

Tean, et sind huvitavad 
eriti just kultuuriajaloo 
varasemad etapid? Miks?

Minu ema oli kunstihuviline ja 
istutas minusse varakult armas-
tuse Tallinna vanalinna vastu. 
Hiljem kunstiajalugu õppides 
pöörasin erilist tähelepanu just 
gootikale. Tahtsin mõista, miks 
see stiil on just selline ja mida 
gooti ehitajad tundsid ja mõtle-
sid. Stiili mõistmine tuli üsna 
lihtsalt, sest selle aja inimesed 
on meile veel lähedased. Kuid 
ma ei jäänud rahule ja hakka-
sin uurima ka sellele eelnevat 
etappi, romaanikat.

Kas selle mõistmine tuli 
sama lihtsalt?

Oh ei, väga raskelt. Romaani-
ka hakkas mulle avanema alles 
siis, kui tegelesin esiaja prob-
leemidega. Romaanikas on ni-
melt veel väga palju maagilist 
mõtlemist, mis pärineb pagan-
lusest.

Kas esiaeg on siis meie 
ajast niivõrd erinev? Ometi 
öeldakse, et inimene on igal 
ajal inimene?

Nii ja naa. Palju on tõesti sar-
nast, sest inimloomuse põhi-
alused ei muutu. Samas on pal-
ju sellist, mida uurides tunnen, 
et olen sattunud teisele planee-
dile.

Kuidas sa üldse tead, mida 
vanade kultuuride inimesed 
mõtlesid?

Kõige kasulikum on lugeda 
nendest aegadest, mille kohta 

on kirjalikke materjale. Ilmu-
nud on päris palju tõlkeid, näi-
teks on islandi saagasid avalda-
tud ka eesti keeles. Varasema 
aja mõtteviisi kohta annavad 
teatud teavet ka matusekombed 
ja võrdlused tänaseni säilinud 
samal arenguastmel olevate 
kultuuridega. On kummaline, 
et eriti esiaja puhul piirduvad 
paljud uurimused vaid ma-
teriaalse kultuuriga. Vaimset 
poolt nagu ei julgeta puutuda, 
kartes eksida või vajutada va-
lupunktidele. Mina otsin eriti 
neid raamatuid, mis käsitlevad 
vaimset kultuuri ja mentaliteeti 
ja mis julgevad tunnistada, et 
eurooplaste esivanemad ei ol-
nud inglid.

Aga uusaja kultuur? Kas 
selleski on sinu jaoks midagi 
põnevat?

Põnevat on kõikides ajastutes. 
Maalikunstis on minu lem-
mikstiil 16. sajandil valitsenud 
manerism. See on pingest ja 
ängist kantud kunst, mis pee-
geldab ka tänapäeva inimest 
vaevavatmaailmavalu.Graafi-
kas armastan eriti 18. sajandil 
loodut. Sellal valitsenud roko-
koostiil on nii õrn, habras ja 
muretu, täielik vastand eespool 
nimetatule. Kunstis tõmbavad 
mind äärmused, kuid eks ka 
keskaeg ja esiaeg on kohati 
üsna ekstreemsed.

Kas mõni 21. sajandi 
n-ö normaalne asi oleks 
1500 aastat tagasi olnud 
uskumatu ja üllatav?

Kindlasti ajaks esiaegset ini-
mest segadusse praegune teh-
nikaareng ja linnalik eluviis. Ja 
vanade osakaal! Nemad elasid 
noorte ühiskonnas. Vanaks liht-
salt ei elatud ja kui keegi elaski, 
siis see „probleem” likvideeriti 
kähku. Maale sattudes oleks 
neil kindlasti lihtsam. Lehm on 
ikka lehm, kuigi praegune on 
palju suurem. Samas oleks ger-
maanlane pettunud, et tal polegi 
enam õigust naabrimeest maha 
lüüa ja kelt hämmeldunud, et 
voodipartnerite valikuvõima-
lused on äkki seadusega piira-
tud (ei loomi, ei lapsi; hea, et 
mehedki on lubatud ja truudus 
pole lauskohustuslik). Aga mis 
neid ei häiriks? Germaanlast 
ei segaks näiteks naiste õigus 
lahutada, sest seda võidi juba 
tollal, ega demokraatia, sest 
üldiste otsuste puhul oli õigus 
hääletada. Kelt aga peaks nor-
maalseks massilist huvi jooga 
ja meditatsiooni vastu. Nende 
endigi vaimulaadis on rohkesti 
ühisjooni India omaga ja medi-
teerimine oli neile loomuoma-
ne.

Viimasena tahaksin küsida, 
millest tuleb juttu sinu 
esimeses loengus.

Keldi kultuuri käsitleva loengu 
teemad ja märksõnad on järg-
mised:
1. Iseloom

Keldid: mediteerivad elunaut-
lejad. Tolerants on suurim sol-
vang keldi moodi. Roomlane 
keltidel külas.
2. Maailmapilt

Ringikujuline maailm. Elu 
mõte on elu. Surma ei ole. Ole-
viku igavene tagasitulek.
3. Religioon

Ühtekuulumine maaga. Vilja-
kas viljakuskultus. Seisev kivi 
ja lamav kivi. Näidismenüü 
jumalatele: inimohvreid igale 
maitsele. Kolmekordne oh-
verdamine. 20 aastat preestri-
õpinguid. Paradiis on igavene 
söömaaeg.
4. Perekond ja kodu

Ideaalne keldi naine Isolde ei 
ela ühtki päeva meheta. Keldi 
armastus on nagu lill. Vanad 
väetiseks!
5. Kirjanduslik pärand

Ogamid. Keldi saaga põhiprob-
leem: kes kellele lapse tegi? 
(Variant: elav naine sai lapse 
surnud mehelt.)
6. Oh ajad, oh kombed!

Inimsöömise iseärasused kel-
tide juures. Pealuude kollekt-
sioon. Ärge küsige, mis juhtus 
valge hobusega.
7. Omavahelised suhted

Kuidas keldid germaanlase 
taltsutasid? Eestlaste võrdlus 
keltidega.
8. Tänapäev

Keldi mentaliteedi mõju Eu-
roopas. Kevadpüha ja kõigi 
pühakute püha: keldi pühad. 
Keltlus ja katoliiklus. Keldid 
ja sadism. Mõrv keldi moodi. 
Anekdoot keldi moodi.

Toimumise aeg
- 30.10 Esiaeg: Euroopa ala-

teadvus I. Keldi kultuur
- 27.11 Esiaeg: Euroopa ala-

teadvus II. Germaani kul-
tuur

- 18.12 Uue kultuuri aoval-
gus. Paganluselt kristlusele

- 29.01 Vaatajad ja jõllitajad. 
Romaanika

- 26.02 Valguse võit. Vara- ja 
kõrggootika

- 25.03 Keskaja sügis. Hilis-
gootika

Loengusarja esi- ja keskaja 
kultuuriloost saab kuulata üks 
kord kuus, teisipäeviti kell 18 
Viimsi koduloomuuseumis, 
Nurme tee 3.

Osavõtt on vaba ja loengud 
tasuta. Esimest kaht loengut 
me nõrganärvilistele ja alla 
14aastastele ei soovita. Kohtu-
me muuseumis!

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid

Lõbus jalutuskäik 
kultuurimaastikul

Ei ole midagi uut päikese 
all ja ka lehenäitusele on 
leitud ligi 400 aasta tagu-
ne analoog. Kui Hollandis 
17. sajandil esimest ajaleh-
te välja anti, avaldati seal 
graafilisi külgi kaunitest 
paikadest nende jaoks, kel 
on väga kiire ja kes ei jõua 
ise neid kohti külastada.

Viimsi mõisa asutas Pirita 
klooster Tallinna lahe idakal-
dale ja esimesed meieni jõud-
nud teated pärinevad 1471. 
aastast. Tegu oli kloostri ma-
jandusmõisaga, mis suure 
tõenäosusega rajati Vianre 
muinasküla maadele. Pirita 
klooster purustati Liivi sõjas 
ja varemetest veeti kive muu-
seas ka Viimsi mõisa ehituse-
le.

Rannaäärsel klindias-
tangul paiknev kompaktne 
sümmeetrilise planeeringuga 
mõisasüda püstitati põhiosas 
18. sajandil. Pärast 1865. aas-
ta tulekahjut krahv Konstantin 
von Buxhöwdeni omandiajal 
ehitati mõis neorenessansli-
kus stiilis ümber. Peahoone 
on ühekorruseline kõrge sok-
liga kiviehitis, mille mõlemal 
küljel liituvad vaheehituste 
abil tiibkorpused. Hoone ta-
gakülg on suunatud sügava 
järsaku poole, kust vanasti 
avanes vaade Tallinna lahele. 
Praegu varjutavad seda suu-
reks kasvanud puud.

Th. Gehlhaari litolt paistab 
hoone tagakülg sellisel kujul, 
nagu ta oli enne ümberehitust. 
Umbes samal ajal, kui Gehl-
haar Viimsis joonistusploki 
või skitsiraamatuga ringi kõn-

Pildilt paistab ka suur 
Hollandi tüüpi mõisatuu-
lik, mis 1777. aastast alates 
Viimsi maastikku ilmestas 
ja kogu poolsaarerahva jaoks 
vilja jahvatas. Eesti vabarii-
gi algusaastatel küttis Viim-
sis kirgi „tants tuuleveski 
ümber”, kus võitleti veski 
poolt ja vastu. Viimsi masi-
natarvitajate ühisuse kirjas 
öeldakse: „Kuni 1923. aas-
tani, kus Wiimsi mõis ühe 
tervikuna tegutses, oli mõi-
sal oma tuuleveski, kus mit-
te üksi Wiimsi mõisa, vaid 
kõik samanimelise valla vili 
ära jahvatatud sai.” Järgneb 
karm kriitika veskit rentinud 
isiku aadressil. Pika vaidle-
mise ajal tegi aga ajahammas 
oma töö ja tekkis ka mitu uut 
jahvatuskohta. Vallavolikogu 
otsustaski lõpuks laguneva 

On küsimusi, mis puudutavad sügavalt väga mitme eriala 

inimesi. Üks neist on identiteediküsimus: kes me oleme ja 

kust tuleme. Miks me nii teeme? Miks mõned asjad on meile 

südamelähedased ja omased, mõned aga täiesti vastukar-

va? Alates oktoobrikuu neljandast nädalast hakkab kunsti-

ajaloolane Anu Allikvee oma Viimsi loengutel eurooplase 

identiteedi kujunemisloolt saladuseloori kergitama. Ja seda 

talle omase huumoriga.

Viimsi Muuseumide 
lehenäitus

Enne: Viimsi mõisa vaade, Th. Gehlhaar, 
litograafia, 1830. aastad. Eesti kunstimuuseum.

Nüüd: Viimsi mõisa peahoone tagakülg 2007. aastal. A. Miku foto.

Alates 1643. aastast oli 
Wiems kindralkuberneri su-
veresidents ja lauamõis. Teiste 
sõnadega: Viimsi tootis sööki 
Toompea lauale. Pärast Põh-
jasõda käis mõis korduvalt 
käest kätte. 1758. aastal kin-
kis Jelizaveta Petrovna selle 
Eestimaa kindralkuberner 
prints Peter August Friedrich 
v. Holstein-Beckile, kes selle 
kahe aasta pärast krahv Karl 
Magnus Stenbockile edasi 
müüs. Vahemikus 1818–1874 
seisis Viimsi Buxhöwdenite 
omanduses, seejärel läks Vik-
tor von Maydelli valdusse ja 
1882. aastal Felix von Schott-
länderile. Tema perekonna 
käest mõis ka riigistati.

dis, külastas mõisa ka terava 
pilguga daam, kes pani oma 
muljed sõnadesse: „Viim-
si, too krahv Buxhöwdenile 
kuuluv mõis on tähelepandav 
nii oma romantilise looduse 
kui ka seda igapidi täiendava 
kunsti poolest. Kõrgendikule 
jääv elamu on ehitatud lihtsas, 
kuid siiski õilsas maamajastii-
lis, väike aed laskub selle eest 
kaunite lillevöödega palista-
tud tiigini. Lisaks jääb sinna 
ka triiphooneid, kus kasvab 
lõunamaiseid vilja- ja muid 
puid.” Gehlhaari litol näeme, 
et mõned „lõunamaised vilja- 
ja muud puud” olid suveajal 
jalutajate rõõmuks triiphoo-
nest aeda tõstetud.

tuuliku likvideerida ja enam-
pakkumiste järel müüdi 1931. 
aastal hoone ja sisseseade 20 
krooni eest lammutamiseks 
maha.

Aastail 1923–1940 kuulus 
Viimsi mõis kindral Johan 
Laidonerile. Pärast II maa-
ilmasõda kuni 1994. aastani 
asus mõisas Nõukogude ar-
mee üksus. Iluaeda kerkisid 
kasarmud, barakid ja anten-
nid. Praegu tegutsevad mõi-
sahoones Johan Laidoneri 
muuseum ja Eesti riiklik sõ-
jamuuseum. Hoone on vahe-
mikus 1990–2000 põhjalikult 
restaureeritud.

Viimsi Muuseumid
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Kuna keerulistel aegadel toimu-
nud muuseumi reorganiseerimi-
se käigus ei koostatud üleand-
mise ja vastuvõtmise dokumen-
te, siis on info tihtipeale vaid 
inimeste mälus. 1990. aastast 
on möödas 17 aastat ja selle aja-
ga on nii mõnigi asi ununenud, 
kuid siiski leidub inimesi, kel-
lel on üksikud seigad ja faktid 
meeles. Tihti laekub vihjeid ja 
nii saab taas millegi jälile. Tu-
leb uuesti endiste töötajate ning 
kolhoosnikega maha istuda ja 
fakte meenutada.

Kellel on vähegi infot endis-
te Kirovi muuseumi esemete 
kohta, palume ühendust võtta 
majandusjuhataja Alar Miku-
ga: alar@viimsivald.ee või  
606 6941, 5645 6352. Kõigil 
esemetel, kunstiteostel ning do-
kumentidel on peal tunnus IKM, 
mille taga on vastav järjekorra-
number. Fotokogusse kuulunud 
piltidel on tunnus IKMF.

Endiselt ootab SA Viimsi 
Muuseumid oma kogudesse fo-
tosid, dokumente, paikkonnaga 
seotud brošüüre, plakateid, ko-
halike käsitöid ja etnograafilisi
esemeid, kalapüügivahendeid, 
Kirovi kolhoosi ja Pirita sov-
hoosi temaatikat ja endisaegseid 
tekstiiliesemeid. Lisaks teeme 
üleskutse panna kirja mälestusi 
koolipõlvest, kolhoosiajast, ka-
lalkäigust, sovhoositööst, vaba 
aja veetmisest jm.

Viimsi Muusemide eelkäija oli 
Kirovi kalurikolhoosi muusem
Munitsipaalasutuse Viimsi 
Muuseumid eelkäija, S. M. 
Kirovi nimeline näidiskalu-
rikolhoosi muuseum asutati 
kolhoosijuhatuse otsusega 
1971. aasta detsembris.

26. detsembril 1973. aastal 
avati muuseum, mis oli tollal 
Eesti NSV esimene kalurikol-
hoosimuuseum. Muuseum asus 
Kirovi kolhoosi peahoones. Li-
saks ekspositsioonipinnale olid 
muuseumil kontori-, fondi- ja 
laoruumid, fotolabor ning res-
taureerimistöökoda.

1980. aastal avati Pringi kü-
las S. M. Kirovi nimeline näi-
diskalurikolhoosi muuseumi 
vabaõhuosakond. 1990. aasta 
algul alustatud reorganiseerimi-
se käigus moodustati kolhoosist 
OÜ Esmar. Sama aasta märt-
sis võeti eksponaadid maha ja 
muuseum suleti, sellega lõpetas 
Kirovi muuseum tegevuse.

1993. aastal võttis vallava-
litsus endise Kirovi muuseumi 
OÜ-lt Esmar üle, museaalid vii-
di Viimsi mõisahoonesse. Muu-
seumi nimeks sai Viimsi valla 
muuseum, endised kogud moo-
dustasid koos vabaõhuosakon-
naga Viimsi koduloomuuseumi. 
Sama aasta aprillis avati kodu-
loomuuseumi tuba vallamajas 
ning suvel väike näitus kindral 
Laidonerist mõisahoones. Sep-
tembrikuus loodi vallavolikogu 
otsusega Viimsi valla muu-
seumi juurde filiaalina kindral
Laidoneri muuseum.

1994. aastal muudeti muu-
seum munitsipaalettevõtteks 
Vival. Sama aasta veebruari-
kuus avati pidulikult kindral 
Laidoneri muuseum kindrali 
110. sünniaastapäevale pühen-
datud näitusega. 2000. aastal 
asutati vallavalitsuse otsuse-
ga ME Vival juurde Naissaa-
re muuseumi filiaal. Sügisel
nimetati munitsipaalettevõte 

Vival ümber munitsipaalasutu-
seks Viimsi Muuseumid.

2001. aasta 1. märtsil taas-
tati kaitseministri määrusega 
Eesti riiklik sõjamuuseum, 
ametliku nimetusega Laido-
neri muuseum. Alates sellest 
kuupäevast ei kuulu Laidoneri 
muuseum Viimsi Muuseumide 
koosseisu. Sügisel paigutati 
Viimsi Muuseumide kontor ja 
koduloomuuseumi kogu Viim-
si mõisa peamajast endisesse 
Viimsi päästeteenistuse hoo-
nesse, kus puudusid nõuete-
kohased hoiutingimused ning 
ekspositsioonipind.

2003. aastal leiti Viimsi 
Muuseumidele ruumid endises 
koolimajas Pringi külas. Samas 
hoones hakkas tegutsema ka 
koduloomuuseum ning järgmi-
se aasta aprillikuus alustati uue 
hoone restaureerimistöödega.

2007. aasta juunis asuta-
ti vallavolikogu otsusega SA 
Viimsi Muuseumid, millega 
algatati munitsipaalasutuse re-
organiseerimine. Alates 1. jaa-
nuarist 2008 tegutseb Viimsi 
Muuseumid sihtasutusena.

Viimsi vabaõhu
muuseumi ajalugu
Otsus S. M. Kirovi kolhoosi 
muuseumi vabaõhuosakonna 
loomise kohta võttis juhatus 
vastu 1976. aasta sügisel. Taas-
tamistööd algasid 1977. aasta 
sügisel ja kestsid kuni 1980. 
aasta juulini. Töid tegid kol-
hoosi ehitusmehed: valdavas 
osas pensionärid, kes tundsid 
hästi endisaegseid töövõtteid 
ja ehituskunsti. 12. augustil 
avati Pringi külas S. M. Kirovi 
nimeline näidiskalurikolhoosi 
muuseumi vabaõhuosakond.

1993. aastal, kui Viimsi vald 
võttis muuseumi üle, liideti Ki-
rovi muuseumi vabaõhuosa-
kond endise koguga ja nimeks 
sai Viimsi koduloomuuseum. 
Alles 2002. aastal tehti struk-

tuuris muudatused ning kodu-
loomuuseumi vabaõhuosakon-
nast sai eraldi filiaal –Viimsi
vabaõhumuuseum.

Viimsi koduloo
muuseumi ajalugu
Otsus Kirovi muuseumi asuta-
misest võeti vastu 1971. aastal. 
Ruumid leiti kolhoosi peahoo-
nes. Aastatel 1971–1973 toimus 
museaalide kogumine, esemete 
korjamisel osalesid kolhoosi ju-
hatuse liikmed ning osakondade 
juhatajad. Omavahel jaotati ära 
Eesti rannik ning igaüks asus 
oma piirkonnas esemeid kogu-
ma: ekspeditsiooni käigus saadi 
ligi 2000 eksponaati.

Koduloomuuseumi eel-
käija, Kirovi muuseum avati 
26. detsembril 1973. aastal. 
Ühiskondlikus korras kogu-
tud eksponaadid moodustasid 
esimese näituse „Rannarahvas 
enne ja nüüd”, mis kajastas ka-
lurite tööd ja eluolu 19. sajan-
dist kuni 1970. aastateni. Muu-
seumi esimene näitus paiknes 
600 ruutmeetril ja külastajate 
arv ulatus 10 000 inimeseni 
aastas. Näitus oli üleval kuni 
1990. aasta märtsini, mil see 
maha võeti ja muuseum suleti.

1993. aastal, kui vald muu-
seumi üle võttis, viidi endised 
kogud mõisahoonesse ning 
nad moodustasid koos Kirovi 
muuseumi vabaõhuosakonna-
ga Viimsi koduloomuuseumi. 
Sama aasta aprillis avati val-
lamajas koduloomuuseumi 
näitusetuba. Järgmisel aastal 
võeti näitus maha ning eks-
ponaadid pakiti kastidesse. 
Muuseumikogud paiknesid 
kuni 2001. aastani Laidoneri 
muuseumi fondiruumides, kui 
koliti Viimsi päästeteenistuse 
hoonesse.

2002. aastal tehti muuseumi 
struktuuris muudatusi ja kodu-
loomuuseumi vabaõhuosakon-
nast sai Viimsi vabaõhumuu-
seum ning järgmise aasta mais 
kolis koduloomuuseum endi-
sesse Pringi küla koolimajja.

2004. aastal alustati kodu-
loomuuseumi esimeste ruu-
mide restaureerimisega ning 
järgmise aasta sügisel avati 
näitus „Muinasajas piki ran-
najoont”. 2006. aasta sügiseks 
valmis peosaal ja tänavu juunis 
väike näitustesaal. Kummaski 
saalis paikneb Viimsi varase-
mat perioodi tutvustav foto-
näitus „Viimsi pildialbum enne 
1940”.

Kogudest
Kui 1990. aastal Kirovi muu-
seum kinni pandi, siis ladus-
tati kogud kolhoosi peahoone 
koridoridesse ning kõrvalruu-
midesse. Viimsi vald sekkus 
alles 1992. aastal, kui hakati 
taotlema munitsipaalomandit 
ja 1993. aastal võeti muuseum 
üle. Vaatamata sellele ei läinud 
kõik suurte sekeldusteta. Kiro-
vi muuseumi reorganiseerimise 

käigus läksid kaduma mitmed 
hinnalised kogud.

Kunstikogu, kuhu kuulusid 
akvarellid, graafika, joonis-
tused, kollaažid jamaalid, oli
juba 1990. aastate alguseks 
laiali tassitud. Tuntumatest ni-
medest võiks välja tuua Aino 
Bachi, Richard Uutmaa, Evald 
Okase, Th. Gehlhaari, Alo 
Hoidre, Viive Tolli, Richard 
Sagritss ja Olav Marani.

Viimane teadaolev mööbliko-
gu asukoht oli kolhoosi esimehe 
kabinet ja selle tagaruum, kus 
asusid 18. sajandi inglise kapp-
kell, 19. sajandist pärit trümoo-
peeglid, kohvi- ja kirjutuslaud, 
sohva, toolid ning muud mööb-
litükid. Samuti paigutati esime-
he ruumi haruldased raamatud: 
Eesti-aegsed ja varasemast pe-
rioodist pärit entsüklopeediad 
ning teatmeteosed. Siiski kadu-
sid kabinetis paiknevad esemed 
1990. aastate keskpaiku, vaata-
mata tollastele muuseumi ja en-
distele kolhoositöötajate katsete-
le neid kaitsta.

Laiali tassiti ka väärtuslik 
dokumendikogu, mis sisaldas 
sadu diplomeid ja aukirju, pla-
kateid, afišše,Kirovi kolhoosi
ajalooga seotud dokumente 
ning kümneid käsikirju kalan-
duse ja rannarahva ajaloost. 
Näiteks viis üks autojuht koju 
portselanikogu, mis koosnes 
suurest Kuznetsovi serviisist 
ning mitmest serveerimisnõust. 
Lisaks kadusid mudelikogu 
esemed: laevad, paadid, piiri-
tustorpeedo ning kolhoosi kes-
kuse maketid. Raamatukogust 
läksid kaotsi sajad raamatud 
ning ajalehtede aastakäigud. 
Ühtlasi on puudu üksikuid ese-
mefondi ning fotokogusse kuu-
lunud museaalid.

Mõned asjad tagastasid too-
nased valla muuseumi ja endi-
se Kirovi kolhoosi muuseumi 
töötajad piirkondadesse, kust 
nad olid kogutud: Kihnu, Pär-
numaa, Läänemaa, Saaremaa 
(näiteks Kihnu neiu sussid, 

Saaremaa pulmaseelik jm rah-
variided). Tagastamise põhju-
seks oli asjaolu, et vallal pol-
nud piisavalt ruume, kuhu kogu 
Kirovi muuseumi fondi panna. 
Teisalt ei soovinud toonased 
juhid väljastpoolt Viimsit päri-
nevaid asju üle võtta, sest tegu 
oli vallamuuseumiga.

Alates 2002. aastast on 
Viimsi Muuseumid tegelenud 
laialitassitud kogude jälita-
misega. Tagasitee on leidnud 
mõned nõud, millelt on näha 
muuseumi tunnuste mahakraa-
pimise jälgi ning osaliselt ku-
lunud tulmenumbreid. Samuti 
on suudetud üles otsida väikene 
osa dokumendikogust, mis si-
saldab ürikuid vene keisririigi 
ajast kuni 1950. aastateni. Eesti 
meremuuseumist saime kätte 
1920. aastate kirjutuslaua, Eesti 
loodusmuuseumi keldris asus 
hülgetopis, mille tegi kolhoosi 
muuseumile Prangli kalur. Üks 
etnograafilineesetuliselaastal
välja Lääne-Virumaa antiigiä-
rist, kust selle ostis Käsmu me-
remuuseum. Laekunud on mit-
meid vihjeid Kuznetsovi port-
selani kohta. Teeneliste kalurite 
portreede viimane teadaolev 
asukoht oli endiste kolhoosnike 
andmetel Eesti meremuuseum. 
Kontrollimist vajavad ka vih-
jeidgraafilistelehtedekohta.

Kogude jälitamine on pikk 
ning komplitseeritud protsess. 

Kirovi muuseumi näituse „Rannarahvas enne ja nüüd” vaade

Muuseumitöötajad Vaade Kingu talule enne restaureerimist
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VIImSI VALLA SünnId SEISugA 04.10.2007

	Katrina Paasil ja Mihkel 
Sirelpuul sündis 22. 
augustil poeg Maik.

	Kristiina Agul ja Priit 
Tammerandil sündis 23. 
augustil poeg Karl.

	Eve ja Toomas Ilvesel 
sündis 31. augustil poeg 
Marco.

	Sigrid ja Tõnu Kukel 
sündis 31. augustil poeg 
Kevin.

	Mariann Rosenbergil 
ja Janno Hütil sündis 
2. septembril poeg 
Richard.

	Liina Heinassaarel ja 
Peeter Joonasel sün
dis 2. septembril tütar 
 Emilia.

	Heidi Kannul ja Kristjan 
Saadojal sündis 5. sep
tembril poeg Verner.

	Mirjam Mätlikul ja 
Jaanus Jõgil sündis 6. 
septembril poeg Jakob.

	Mairit ja KeithNeal 
Saluveerel sündis 7. sep
tembril tütar Rica Mia.

	Piret ja Andres Josingul 
sündis 8. septembril 
tütar Anette.

	Helena Nõmmannil ja 
Kaido Reinul sündis 8. 
septembril tütar Rebeca.

	Jekaterina Šarõmoval 
ja Ilja Siparil sündis 
11. septembril poeg 
Arseni.

	Pille Raual ja Darvy 
Kõdaril sündis 11. sep
tembril poeg Alex.

	Greta ja Raul Ammeril 
sündis 12. septembril 
tütar Scarlett.

	Katrin Kivilal ja Caius 
Hendriksonil sündis 
12. septembril tütar 
Maria.

	Küllike Mäepeal ja 
Reigo Nõulikul sündis 
12. septembril tütar 
Meriliis.

	Mari Männikol ja Kaupo 
Meieril sündis 14. sep
tembril tütar Monika.

	Kristel Potsepal ja Rag
nar Menningul sündis 
19. septembril poeg 
Troy Rocco.

	Mairi ja Ilmar Muinastel 
sündis 19. septembril 
poeg Mattias.

	AnneMai Mursil ja 
Kalle Selteril sündis 21. 
septembril tütar Lilian.

	Triinu Kremmil ja Marco 
Kallasel sündis 28. sep
tembril tütar Sofia.

Tere tulemast!

 Viimsi valla 
 kultuurikalender
1�.–�1. oktoober 2007

15.–22. okt
Raamatunäitus 
„Käsitööraamatud nobedatele näppudele”
Prangli raamatukogus

15.–19. okt
Muinasjutunädal
Püünsi koolis

15.-19. okt
Raamatunäitus „Kui kodus on koer”
Viimsi raamatukogus

15.–31. okt
Fotonäitus „Prangli loodus”
Prangli rahvamajas

18. okt
Alari Kivisaare fotonäituse avamine
Viimsi koduloomuuseumis

19. okt kell 13
Eakate kohtumine teemal 
„Kuidas jääda nooreks ka aastate pärast?”
Kontsert „Armastus aitab elada”, esinejad Katre Kõiva ja 
Ulla Mölder
Viimsi päevakeskuse saalis

20.–30. okt
Raamatukogupäevade näitus 
„Raamatust ja raamatukogust”
Viimsi raamatukogus

21. okt kell 11
Jumalateenistus
Pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

21. okt kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. okt kell 13
Jumalateenistus
Vaimulik Jaan Jaani
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. okt kell 14.30
III loeng-leeritund: kümnest käsust. Inimene ja 
ligimene
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Viimsi koduloomuuseumis

26. okt kell 20
Vallarahva tervisetund „Kogu perega ujuma!”
Eelregistreerimine: tel 609 0980 või tiia@viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas

27. okt kell 12
Kadri-Mardi pidu eakatele
Viimsi huvikeskuse saalis

28. okt kell 11
Jumalateenistus
Pastor Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. okt kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

28. okt kell 13 
Jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. okt kell 14.30
IV loeng-leeritund: kümnest käsust. 
Inimene ja ligimene
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Viimsi koduloomuuseumis

30. okt kell 18
Loeng esi- ja keskaja kultuuriloost. 
I loeng: keldi kultuur
Lektor Anu Allikvee
Viimsi koduloomuuseumis

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, epost marje@viimsivv.ee

Kultuurilised erinevused Sardiinias
Kuu aega Sardiinias viibimi-
se järel võib öelda, et oleme 
siinsega päris harjunud.

Igapäevane kuum päike pleegi-
tab juukseid ja tekitab metsikut 
väsimust. Sellepärast peetakse-
gi siin siestasid. Umbes kella 
ühest neljani on linnas täielik 
vaikus, mõnikord tuleb tunne, 
nagu oleks kogu Gagliari täies-
ti välja surnud. Kõnnid üksi 
kesklinna peatänaval, kõik 
poed ümberringi suletud, aken-
del massiivsed päikesekatted 
ees, kohvikutes ja baarides 
istuvad üksikud väsinud turis-
tid, ja kui muidu on tänavatel 
täielik autouputus, siis siesta 
ajal on kõik masinad kadunud 
nagu tina tuhka. Pärast kella 
nelja hakkab aga jälle kõik ot-
sast peale, justkui algaks täiesti 
uus päev. Inimesed ärkavad, 
poe vitriinidelt tõmmatakse 
kardinad eest, baarid täituvad 
inimestega ning vanalinna 
kohvikutes hakkab kõlama jäl-
le rahvuspärane muusika.

Kunstnikud vanalinnas
Vanalinn ehk castello on koht, 
kus elab palju kunstnikke, ke-

raamikuid, skulptoreid ja mui-
du boheemlasi, igaühel oma 
rist kanda. Kõikjal on inimesed 
meeletult sõbralikud ja siirad. 
Oleme tihti mõnda kunstiga-
leriisse või töökotta sisse astu-
nud ning vigase ja algupärase 
itaalia keelega purssinud juttu 
puhuda ja kunagi ei vaata meid 
keegi selle pärast altkulmu. 
Näiteks tutvusime ühe 91aasta-
se staažika maalikunstnikuga,
kes iga päev töötab oma väi-
keses hubases galeriis, mis on 
maast laeni täis kõikvõimalik-
ke improvisatsioonivälgatusi 
ning taieseid. Vaatamata oma 
kõrgele vanusele on härra väga 
energiline ja positiivne ning 
pika jutuajamise järel oli ta 
nõus ühe portree, ükskõik siis 
kummast meist, maalima ainult 
tuhande euro eest. Õige hind 
oleks olnud kaks kuni kolm tu-
hat eurot!

Pereelu algab hilja
Vanusega on siin üldse väga 
iseäralikud lood. Inimesed pole 
mitte ainult seesmiselt noored 
ja vitaalsed, vaid ka välimus on 
tihtipeale väga petlik. Näiteks 
sellele 91aastasele kunstnikule 
oleksime kõige enam pakku-

nud vanuseks 70. Üldiselt ongi 
väga raske aru saada, kas ini-
mene on 25 või 35. Ühelgi teis-
melisel pole vistrikke ja ühelgi 
vanemal inimesel kortse. Tege-
likult ei saagi siin küsida, kui 
vana on vana.

Sardiinias on täiesti tavali-
ne, et 30aastane elab ikka veel 
oma vanemate juures. Kui kü-
sida kohalike käest, et miks 
nii, siis vastus on lihtne ja 
loogiline. Väga raske on leida 
tööd, mis oleks küllalt tasuv, 
et minna omaette elama. Meile 
kui kõrvaltvaatajatele tundub, 
et asi on hoopis kinni inimese 
enda prioriteetides. Isegi kui 
töötada riidepoes teenindaja 
või kohvikus ettekandjana, 
saab oma pesa muretseda. Aga 
loomulikult on mugavam, kui 
alati on emme tehtud makaro-
nid laual ja puhas pesu kapis. 
Sellepärast kõik imestavad-
ki meie üle: noored tüdrukud 
ja nii julged ning iseseisvad 
(meie 21 aastat on nende 15 
aastat). Kuna lapsed ja pe-
rekond ongi üks oluline osa 
kultuurist, siis kõige populaa-
rsemad söömispeod peetakse 
pühapäeviti, kui kogu sugu-
võsa koguneb ja serveeritakse 
kolmekäiguline lõunasöök.

Söök ja jook
Loomulikult ei puudu laualt 
ka iseäralik pastaroog, mida 
leidub saarel tohututes varian-
tides. Kõige huvitavamad on 
siiamaani olnud vaglakuju-
lised makaronid, mida süües 
on tunne, nagu neelaksidki 
elusaid usse. Aga mis puutub 
päris elusasse toitu, siis selle-
laadne kogemus on meil küll 
olemas. Ühel tüüpilisel Sardii-
nia festivalil pakuti maitsmi-
seks juustu, mis hiljem selgus, 
oli elus. Juustu sees roomasid 
nimelt elusad, umbes poole-
sentimeetrised ussid, kes sõid  
ja loomulikult hiljem ka sama 
juustu väljutasid. Kui nüüd 
päris aus olla, siis seda teada 
saades oli küll mõneks ajaks 
toiduisu kadunud.

Kesköö paiku, pärast suurt 
söömingut, minnakse tavaliselt 
välja pidutsema. Kui arvesta-

da itaallaste temperamenti ja 
meeletut aktiivsust, siis ööelu 
polegi neil nii kirev. Kui Eestis 
minnakse klubisse sellepärast, 
et jalga keerutada, vanu tutta-
vaid kohata ja võib-olla ka uusi 
silmarõõme leida, siis sardiin-
lastele meeldib pigem istuda 
sõprade seltsis ja eelmist näda-
lat klatšida.

Tants on keelatud

Ööklubisid on siin üldiselt 
vähe ning needki avatud märt-
sist oktoobrini (põhiline hoo-
aeg) ja enamik mõeldud vaid 
valitud klientuurile. Kui näo-
lapp pole piisavalt ilus ja sel-
jas pole Gucci või Armani, siis 
sisse ei saa. Sellepärast käibki 
suurem osa noori baarides ja 
pubides, kus on jälle omad, 
meie jaoks täiesti absurdsed 
reeglid.

Baariomanikul peab olema 
iga asja kohta litsents: jookide 
müümiseks, muusika kuula-
miseks ja, nii naljakas kui see 
ka ei tundu, isegi tantsimiseks. 
Kui seda viimast pole ja koge-
mata lemmikloo saatel paar 
puusanõksu teed, siis just sel 
hetkel astub kontroll sisse ning 
kohe on trahvid kaelas. Mitte 
sellel, kes tantsis, vaid loomu-
likult koha omanikul. Sellepä-
rast sardiinlased eelistavadki 
pigem rääkida ja seda väga 
kõva häälega, sest siis pole 
muusikat kosta ja pole karta, 
et keegi tantsimisega reegleid 
hakkab rikkuma. Kuna meile 
Carmeniga meeldib väga tant-
sida, siis oleme sattunud ainult 
sellistele pidudele, kus see õn-
neks lubatud oli.

Mõnikord on kultuurilised 
erinevused võõra inimese jaoks 
väga naljakad ja kohati ka aru-
saamatud, aga samas on need 
ikkagi uued elamused ja tead-
mised, mis annavad positiivse 
laengu väga pikaks ajaks, kui 
mitte kogu eluks.

Soojad tervitused 
sügisesse Eestisse!

Liis & Carmen

Carmen ja Liis Sardiinia sõpradega
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Meie elu keerleb söömise 
ümber: nälja kustutamisest 
kultuurini välja

Loodusest võõrandumisega 
on kadunud kommunikatsioon 
keha vajaduste ja teadvustatud 
soovide vahel. Käsuliin „aju 
vajab vaske – söö võid” on ka-
dunud. Sööme valesid asju ja 
meie organism on püsti hädas: 
ehita ja taasta närvisüsteemi, 
lihaseid, luid millega tahad, 
vajalikku kraami peale ei tule. 
Nii algab stress, sügav stress. 
Ja kuna kehas puudub kommu-
nikatsioon, saame sellest tihti 
liiga hilja teada.

Haigused, nagu ülekaal, 
kõrge kolesterool ja vererõhk, 
depressioon, hüperaktiivsus ja 
diabeet, on enamasti otsesed 
vale toitumise tagajärjed. Mis 
siis on meie toiduga juhtunud? 
Kõik probleemid on tekitanud 
inimene ise.

Alustame sellest, et saagi-
kuse tõstmise eesmärgil oleme 
teraviljaaretusega loonud n-ö 
rasvunud viljatera. Selle muu-
dab suureks teras sisalduv tärk-
lisevaru: energiapomm, mis 
vajab organismis põletamist. 
Tera tipp, koht, kus asuvad elu-
tähtsad mikroelemendid, tõeli-
sed toitained organismi elute-
gevuseks, on muutunud seega 
üsna palju väiksemaks. Valge 
jahu puhul viskame selle vähe-
segi kasuliku minema. Niisiis, 
et saada kätte vajalikku kogust 
mikroelemente, peame rohkem 
sööma. Ja rasvume või teeme 
trenni, nii et süda ja liigesed 
haiged. Lahendus – tarvitage 
täisteratooteid ja speltat (ürg-
nisu).

Pensionäride ühendus

ootab oma liikmeid

sügispeole
27. oktoobril kell 12

huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1).

Kavas 

kontsert, kohvilaud ja tants.

Järgmine, juba tõsisem 
ohuallikas on hüdrogeenitud 
taimerasv. Seda leidub liiga 
paljudes toodetes, sellega üri-
tatakse asendada võid, koort, 
kohupiima. Tegemist on tõe-
lise kirvesupi komponendiga, 
kirves antud juhul peaks ole-
ma pliist. Mis see hüdrogeeni-
tud taimerasv siis on? See on 
keemiatööstuses õlijääkidest 
toodetav püdel, hallikasrohe-
line ja haisev ollus. Et muuta 
see näiteks võileivavõideks, 
segatakse juurde sünteetilisi 
värve, maitsetugevdajaid ja 
teisi, samuti kahjulikke lisan-
deid, et anda tootele isuäratav 
välimus ja lõhn. Toiteväärtus 
praktiliselt puudub, küll sobib 
materjal ideaalselt tselluliidiks. 
Sedasama hüdrogeenitud tai-
merasva leidub jäätistes, paga-
ritoodetes, kommides, võietes, 
kohukestes, majoneesides jne.

Laialt levinud ja tervist kah-
justavad ained on veel maitse-
tugevdajad. Need sünteesiti 
esmakordselt kuuekümnenda-
tel ja toodetakse keemiatöös-
tuses. Mehhanism on lihtne 
– sattudes keelele annavad 
nad tugevaid maitsesignaale, 
tugevamaid, kui originaal seda 
teeks. Palju kasutatakse liha ja 
kala maitset. Pärast aastate-
pikkust uurimist on avastatud, 
et nad tekitavad organismis 
pikaajalisel tarvitamisel sü-
gavaid ja püsivaid kahjustusi. 
Neid aineid kasutavad enamik 
lihatootjaid sinkides, vorstides 
ja pooltoodetes, ka lisatakse 
neid suupistetele, kastmetele 
ja puljongitele.

Veel on meile ohtlikud kõik 
suhkruasendajad. On tõestatud, 

Viimsi pensionäride ühendu-
se seeniorite nõukoda korral-
das vallas küsitluse, et selgi-
tada välja probleemid ning 
kitsaskohad. Ankeedis oli 41 
küsimust ning esitada sai ka 
isiklikke ettepanekuid.

Kõik vastused koos arvamus-
te, isiklike kommentaaride ja 
ettepanekutega on järgnevas 
kokkuvõttes lahti seletatud ja 
tähtsamad probleemid esile 
tõstetud. Tulemused kanti ette 
Viimsi pensionäride ühenduse 
volikogu esimesel sügisses-
siooni koosolekul 28. septemb-
ril. Ankeedile vastas 119 isikut, 
mis teeb pensionäride üldar-
vust 6,7%.

Vastanuid:

Haabneeme ja Viimsi alevik 
41,4%, 10 küla 58,8% (Miidu-
ranna külast 16%), neist Viimsi 
pensionäride ühenduse liik-
meid 77,3%.

Vanuseline koosseis:

66–70 eluaastat 27,7%

Sooline koosseis:

naisi 71,4 %, mehi 28,6%

Hariduslik koosseis:

keskharidus ja keskeriharidus 
59,6%, kõrgharidus 20,1%, va-
naduspensionäre 99%.

Aktuaalsed ja muret 
tekitavad probleemid

Elukeskkond: hinnang 
rahuldav, ebarahuldav 82%
1. Häirib õhusaaste, müra, 

merereostus (õlilaigud), 
sõidukite arvu järsk tõus, 
kihutamine suurtel maan-
teedel. Puuduvad märgista-
mata ülekäigukohad (Lubja 
küla, Randvere küla). Elu-
kvaliteedi langus, turva-
tunde puudumine, kestvad 
negatiivsed elukeskkonna 
muutused on stressi allikad, 
mis põhjustavad nii krooni-
liste haiguste ägenemisi kui 
ka latentsete uute haiguste 
teket. On esinenud kaebusi 
tervisehäiretest.

 Tulevikus oleks mõistlik 
vastavate teenuste koos-

töö inimese tervise nimel 
(keskkond, tervisekaitse, 
sotsiaalministeeriumi te-
gevus selles suunas), sest 
inimorganismil on erinev 
kohanemisreaktsioon kesk-
konnatingimuste muutuste-
le ja seda just vähem kaits-
tud rühmadel, kuhu kuulu-
vad ka vanurid.

2. Joogivee kvaliteedi langus 
(vesi pole joodav, nafta lõh-
naga).

Infrastruktuur: selle 
puudulik väljaarendamine 
äärealadel
1. Külavaheteed ei ole korras 

(Randvere, Tammneeme, 
Pärnamäe, Lubja külad).

2. Tänavad on valgustamata 
nii keskuse ümbruses kui ka 
keskustes Haabneeme-Me-
reranna-Ranna tee piirkon-
nas kui ka külades, Lubja 
külast kuni Randvere teeni.

3. Suuremates külades, kus 
rahvaarv kasvab oluliselt 
suveperioodil, puudub kau-
banduskeskus (Randvere 
küla).

4. Puhkealade probleem: puu-
dega inimene ei saa liikuda 
ratastooliga. Puuduvad hal-
jasalad peredele, eakatele. 
Puuduvad istepingid, kus 
jalgu puhata.

Teenused
1. Transpordi osas on preten-

sioone just idarannikul bus-
side nr 38 ja V2 liiklusgraa-
fikuvastu.

2. Vesi: ühe kuupmeetri vee 
tootmiseks vajaminev tee-
nustasu hind on häbematult 
kõrge, eriti võrreldes naa-
berpiirkondadega.

3. Prügivedu: prügiveoteenuse 
lepingud peaksid rahulda-
ma mõlemaid pooli. Suure-
mates külades võiksid olla 
sortimiskonteinerid (klaas, 
papp, paber).

4. Soovitakse rohkem teatri-
etendusi.

5. Vajadus madalamate hin-
dadega vaba aja veetmise 
võimaluste järele (keskus, 
kohvik vms).

Viimsi seeniorite 
arvamus vallaelust

et diabeedi põhjustaja on sa-
gedamini suhkruasendaja kui 
suhkur ise.

Kuni suur osa toiduaine-
tootjad on vastutustundetud 
(et mitte öelda rumalad ja 
kuritegelikult kasumiahned), 
ei jää meil, tarbijail, muud 
üle, kui lugeda kaupluses 
hoolikalt toodete etikette. 
Kõik kaubad, millele on mär-
gitud hüdrogeenitud rasvad, 
suhkruasendajad, sünteetili-
sed värvid, maitsetugevdajad 
– korvist välja!

Eriti suur mure on väikes-
te laste pärast. Kujutate ette 

situatsiooni: ema on andnud 
lapsele nii jäätist, kohukest 
kui ka kohupiimarulli ja ar-
vab, et laps on saanud piisa-
valt piimatooteid. Võib aga 
juhtuda nii, et ta pole saa-
nud grammigi aju arenguks 
vajalikku piimarasva, sest 
kõigis nimetatutes oli piim/
koor/kohupiim asendatud 
hüdrogeenitud taimerasvaga. 
Halvimal juhul tekib arengu-
peetus, kergemal aga hüper-
aktiivsus.

Ravimitootjad löövad mui-
dugi rõõmust tantsu. Mida 
rikutum organism, seda roh-

kem kulub rohtu. Mis siis 
teha? Äkki tuletaks meelde, 
mida meie vanaemad süüa 
tegid: sealiha koos juurvil-
jadega, enne vegetaarlaste 
võidukäiku. Ja ei tea, millest 
need lapsed nii terved olid. 
Mida kodusemalt kasvatatud 
toit, seda tervislikum. Mahe 
on põllumajandus siis, kui me 
ise teda mürgiseks ei töötle. 
Aedadesse porgand ja hernes! 
Marjad ja maitsetaimed sügav-
külma!

Tervisliku toitumise ja 
puhta kosmeetika kohta saa-
te nõu, kui jälgite kodulehelt 

www.harmoonikum.ee info-
tundide toimumist. Harmoo-
nikumis on plaanis tasuta 
infotunnid paljudel vajalikel 
teemadel: kahjulikud ja kah-
jutud E-d, piima- ja mahetoo-
ted. Alati antakse nõuandeid, 
missugust poes müüdavat toitu 
võib söögiks tarvitada. Soovi 
korral teeme normaalse toitu-
mise seminare nii oma ruumi-
des kui ka väljaspool.

Ene Lill
Harmoonikumi perenaine
MTÜ Lillelapsed juhatuse liige

Elada tervena!

Kiire näljakustutamine
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StarFact Agency tegi Viimsi 
huvikeskuses tantsufilmi
Septembri viimastel päe-
vadel toimusid Viimsi huvi-
keskuses agentuuri StarFact 
tantsufilmi võtted. Kohal oli 
ligi 20 tantsijat‚ muusikud ja 
laulja. Filmi tegi Viimsi tele-
produktsioonifirma Kinumiis. 
Vägesid juhendas režissöör 
Carmen Pritson-Tamme.

Agentuur StarFact tänab sü-
damest Viimsi huvikeskuse 
direktorit Ita-Riina Pedanikku, 
direktori asetäitjat Kalle Ermi 
ning juhiabi Kaarle Kannel-
mäed.

VT

 Eesti parimad 
kitarristid. Džässkitarrist 
Peep Ojaveski ja 
flamenkokitarrist 
Indrek Kruusimaa 
improviseerimas.

 Eesti naine laulab 
mustlaslaule. Mõjuvalt.

 Lehvivad seelikud‚ 
kontsaklõbin… Tõeline 
Andaluusia pidu.

 Osav ja kannatlik operaator Kaius Mölder on 
professionaalselt nõudlik.

 Alati rõõmsameelne režissöör Carmen Pritson-
Tamme on õppinud teleasjandust Ameerikas.

 Võttepäevast tegid 
fotoreportaaži Hele Kuusk 
ja Andrus Jair.

 Mõistust pimestavad 
tunded. Hetk 
mustlastantsust „Mustad 
silmad”.

 Flamenco puro

 Põletav kirg. 
Kohtuvad mehhiko mees 
ja hispaania naine.
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Septembri lõpus Saksamaal 
Oscherslebeni ringrajal toi-
munud Historic Formula 
võistlustel saavutas võidu-
sõitja Jaak Kuul teist aastat 
järjest 2. koha.

Historic Formula võistlussar-
ja viimased stardid toimusid 
koos teiste populaarsete võist-
lusklassidega sel aastal 29. ja 
30. septembril uuenduskuu-
ri läbi teinud Oscherslebeni 
ringrajal. Juba kolmandat 
aastat järjest on meie vana-
meister Jaak Kuul osalemas 
vormelautol Estonia 21-10, 
mehaanikuna seekord kaasas 
Toomas Janu.

Eelmise aasta suvise ilma 
asemel oli seekord võist-
luspäeval lausvihm. Küm-
ne aasta vanused Prostori ja 
Dunlopi vihmarehvid abiks, 
saavutati kvalifikatsiooni
3. koht (eelmisel aastal kva-
lifikatsiooni 10.). Võistlus-
sõitudeks paranes nii ilm 
kui ka tulemus. Auto ümber-
seadistamine õnnestus ning 
möödunud aastastel hangitud 
Hankooki rehvid ei vedanud 
alt. Jaak Kuul sõitis teist aas-
tat järjest endale välja 2. koha 
ning sel aastal auhinnati ta ka 

Haabneeme staadionil toi-
mus 29. septembril tradit-
siooniline noorte sügistur-
niir jalgpallis, kus osalesid 
Viimsi Flora (treener Olav 
Reim), Viimsi Mehepojad 
NJK, Tallinna JK ja Haapsalu 
noormängijad (treener Aavo 
Tomingas).

Pärast Viimsi Flora tasavä-
gist esimest poolaega kaotas 
meeskond napilt Tallinna JK-
le, kuid mänguga said jalgpal-
lurid kogemusi ning kindlust 
edaspidiseks. Järgmises män-
gus kohtusid Viimsi Mehe-
pojad ja Haapsalu võistkond. 
Pärast Viimsi Mehepojad NJK 
kaotatud 0 : 2 esimest poolae-
ga suutsid noored jalgpallurid 
välja võidelda 3 : 2 võidu. 
Eriti oskuslik oli Karl-Anton 
Sõerde võiduvärav, kauglöö-
gist värava ristnurka. A-klassi 
vanusegrupis osalesid Pirita 
Kings, Lasnamäe SK ja Viim-
si Mehepojad NJK. Parimaks 
võistkonnaks tuli Viimsi Me-

Jaak Kuul

Piilupesa lasteaia võistkond sai parima kostüümi auhinna.

Noored jalgpallurid sügisturniiril

Viimsi sügisturniir jalgpallis
hepojad NJK, kes viimases 
mängus võitis meeskonda Pi-
rita Kings.

Viimsi Mehepojad NJK 
võistkonda kuulusid: Juhan 
Rahuoja, Edvin Verhogljad, 
Remy Rhede, Ingmar Vihma-
ru, Priit Nõu, Kristjan Lainjärv, 
Robert Teder, Sten Loov, Tar-
mo Laanemets ja Mart Pukk. 
Sügisturniiri vaheajal näidati 
pallivaldamiseoskust:žonglee-
rimist. Parimad olid: Cristofer 
Kuusmaa, Jan Mururand, Kas-
par Nõu, Georg-Kevin Tõnts, 
Oliver Kilk, Ottomar Ladva, 
Siim Troost ja Fred Kanter.

Kohale sõitis ka jäätiseauto 
Jätsiabi Balbiinost. Kuuma ja 
maitsva teega kostitas Athena 
Pubi. Kõigile turniiris osaleja-
tele jäid mälestustele ja sport-
likule päevale lisaks ka turniiri 
medalid. Suur tänu toetuse eest 
Viimsi vallavalitsusele, Soome 
Majale, Athena Pubile ja Mar-
keting Service Eestile. Jätku 
jõudu sisehooajaks!

Aleks Taurafeldt

3. oktoobril toimus iga-
aastane traditsiooniline 
meeskondlik vabaõhuüritus 
„Viimsi VI maastik”, mille 
nimest võib juba aru saada, 
et tegemist oli kuuenda sel-
lelaadse üritusega.

Seekordne jooks toimus Rand-
vere külas, kus start anti uue 
noortekeskuse juurest. Osa-
lejaid oli üllatavalt palju (12 
võistkonda) ning peale kohali-
ke võistles seekord ka viis kü-
lalismeeskonda. Oru vallast (3 
põhikooli võistkonda) ja Albu 
vallast (1 põhikooli võistkond, 
1 täiskasvanute võistkond).

Tegemist oli üritusega, kus 
võiduihalejaid said oma või-
med proovile panna ning loo-
duse nautijad ümbrust imetle-
da. Seega meelepärane kõigile 
liikumisharrastajatele.

Aga tulemustest. Põhikooli 
vanuserühmas jooksis end esi-
kohale Albu võistkond, teiseks 

„Viimsi VI 
maastik” selleks 
korraks läbitud

jäi Viimsi kool ning kolmanda-
le kohale jõudsid võrdse ajaga 
võistkond 6 ja Ravila Noor-
tekeskus. Keskkooli vanuse-
grupis oli seekord ainult üks 
võistkond Piimaauto, kellel 
õnnestus konkurentsi puudu-
mise tõttu saavutada esikoht. 
Täiskasvanute vanuserühmas 
sai esikoha Viimsi Noortevo-
likogu, teise koha Viimsi Noo-
red Õpetajad ning kolmandale 
auhinnalisele kohale tulid Var-
gamäe Vägevad Albust.

Võistlejate hinnangul oli 
rada hea ja kontrollpunktide 
ülesanded lõbusad. Päevane 
vihm muutis küll tee hirmus 
sopaseks, kuid jooksurõõm ei 
jäänud sellevõrra väiksemaks.

Täname kõiki abilisi võistluse 
korraldamisel ning osavõtjaid, 
kelleta poleks see tore üritus toi-
munud. Järgmise korrani!

Annika Orgus
Viimsi noortekeskus

Jaak Kuul saavutas 
Historic Formulal teise koha

stabiilseimaiks sõitjaks. See 
tiitel antakse välja võistlejale, 
kellel ringiajad sõidu jooksul 
erinevad kõige vähem.

Saksamaal on Haigo sari 
populaarne. Haigo sildi all 
stardivad vormel Easter (kuni 

1300 cm3, mootorid Lada, 
Polski Fiat ja Wartburg, Ško-
da) ja vormel Mondial (moo-
tor kuni 1600 cm3, vabamad 
mootorid, sisuliselt Nõukogu-
de Liidu lõpuaegsete tehnilis-
te tingimuste järgi startivad), 

lisaks Trabandid ja kereautod 
kuni 1300–2000 cm3 ning 
mootoritega üle 2 liitri.

Ardi Vaher
autoringrajasõitjate klubi
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Spordiüritusi oktoobrikuus

13. ja 14. oktoober

Harjumaa meistrivõistlused 
jalgpallis (meeskonnad)

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

15.–28. oktoober

Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused korvpallis 
(8.–9. kl poisid, tüdrukud)

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

20. oktoober kl 11

Harjumaa meistrivõistlused ja 
 noorte meistrivõistlused kiirmales 
ja vene kabes

P. Kerese Tallinna malemajas

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

26. oktoober kl 20

Vallarahva tervisetund: 
kogu perega ujuma

Viimsi spaas

Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

Vajalik eelregistreerimine tel 609 0980 või 
epostil tiia@viimsivald.ee

27. oktoober

Harjumaa meistrivõistlused 
koroona üksikmängus

Kehras

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Võrkpalli-
treeningud

6.–8. klassi tütarlastele
Viimsi koolis e kl 17–18, k kl 16.00–17.30

4.–5. klassi tütarlastele ja poistele
püünsi põhikoolis 

e kl 14.20–15.20, k kl 14.20–15.20

treener Signe teesalu, tel 514 0747

Oktoobrikuu valla ettevõtlike inimeste kokkusaamine 
toimub seekord kuu kolmandal teisipäeval, 16. ok-
toobril kell 17.30.

Jututeemad:
• Tänased ja homsed ettevõtlustoetused; Harju ettevõt-

lus- ja arenduskeskus
• Viimsi ettevõtjate kodu (kontorite hoone) rajamise või-

malikkusest ja mõttekusest
• Tööhõiveküsimused, valla tööportaali loomisest eraldi 

või valla veebilehel

Kell 19 saab vaadata Jussi Õlletoas ohudraamat „Adolf”, 
nimiosas Indrek Taalma. Pilet maksab 180 krooni, sisal-
dab ka etenduse kava. Pileteid saab broneerida e-posti teel 
aare.ets@kiilivarahaldus.ee.

Juba kolmandat aastat on 
Viimsil välja käia noor ja 
tahtmist täis võrkpallinais-
kond Viimsi VK Milstrand / 
EBS.

Treener Keete Puri juhtimisel 
eelmisel hooajal Eesti võrk-
palliväljakuid ning Eesti-Läti 
ühisliigat valitsenud naiskonda 
ootab ees põnev ja pingelisem 
hooaeg. Lisaks Eesti meist-
ri- ja karikasarjas osalemisele 
võisteldakse ka mulluse Eesti-
Läti ühisliiga täienenud vor-
mis – Balti liigas.

Edukas võrkpallinaiskond

Kindral Johan Laidoneri VIII 
olümpiateatejooks toimus 
22. septembril marsruudil 
Viimsi mõis – Tallinna olüm-
pia purjespordikeskus. Osavõt-
jad olid jagatud kuude rühma: 
Eesti Kaitsejõudude üksused, 
noorkotkad-kodutütred, skau-
did-gaidid, põhikoolid, güm-
naasiumid, firmad ja spordi-
klubid-kõrgkoolid. Igal 10liik-
melisse võistkonda kuulujal 
tuli etapi pikkuseks umbes 500 
m. Pärast avamist ja tulesüüta-
mist anti stardipauk 17 võist-
konnale. Viimsi vallast võtsid 
osa gümnasistide võistkond, 
kodutütarde-noorkotkaste ar-
vestuses Püünsi võistkond ning 
spordiklubidest spordiselts 
Marathon. Eriti tubli oli Püün-

Sport
si võistkond Viivi Jõgisu eest-
vedamisel, sest haigestunud 
liikmete asemel tuli ülejäänud 
osavõtjatel läbida poole pikem 
jooksuetapp. Pirital jõudsid 
kõikmeievõistkonnadfinišisse
pärast võitjaid ehk oma grupi 
teise tulemusega, seega oli hõ-
bedasaak kolmekordne. Pari-
ma aja, 18.37 jooksid võrdselt 
välja SVÕK üksik sidepataljon 
Eesti Kaitsejõudude arvestuses 
ning spordiklubi Sinimäe klu-
bide arvestuses.

Jooksu korraldasid Eesti 
spordiselts Kalev, kindral Jo-
han Laidoneri selts, Eesti Kait-
sevägi ja Kaitseliit.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Milstrandil algas 
uus hooaeg

Meie naiskonna kõrval 
astuvad eestlastest veel tulle 
TÜ/Eeden ning eeldatavasti ka 
TLÜ/Cartini naiskond. Kon-
kurentsi hakkavad pakkuma 
Läti ning Leedu kolm paremat 
võistkonda.

Võrreldes eelmise hooaja-
ga on lisandunud meie neidu-
dele uus ja märkimisväärne 
väljakutse: CEV Challenge 
Cup, kus pistetakse rinda 
mullu Euroopa meistrite liigas 
osalenud Hispaania eliitnais-
konna Hotel Cantur Las Pal-
masega. Esimene jõukatsumi-
ne toimub juba 25. novembril 
Tallinnas Audentese spordi-

hallis kell 17 ning korduskoh-
tumine mängitakse võõrsil 1. 
detsembril.

Naiskonna põhituumiku 
kõrvale on lisandunud ka 
aasta Soomes ning kaks aas-
tatKüproselprofileibateeni-
nud 22aastane sidemängija 
Anna-Liisa Sutt, kellele sai 
klubivalikul määravaks juba 
tuttav, noortest arenevatest 
mängijatest koosnev võist-
kond ning klubi osavõtt Eu-
roopa liigast.

„On erakordselt meeldiv, 
et Euroopa võrkpallimaastikul 
suudab ka meie väikeriik välja 
käia arvestatava ning tahtmist 

täis naiskonna”, ütles Sutt. 
„Hispaania võrkpall on nii-
võrd heal tasemel, et ainuüksi 
võimalus mängida mõne seal-
se eliitklubi vastu, mis koos-
neb suurelt jaolt professionaa-
lidest, peaks oleme meile suur 
au. Loomulikult on see paras 
katsumus, kuid läheme ja an-
name endast parima.”

Naiskonna sponsorid on 
EBS, Milstrand, Eesti Näitu-
sed, Skanska ning Glaskek. 
Lisainfo naiskonna ja mängu-
kava kohta Interneti-aadressil 
www.zone.ee/vkmilstrand.

Mari-Liis Graumann
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	Müüa kvaliteetseid kütte-
puid võrkkottides. Info ja 
tellimine tel 516 6613.

	Metalli koristamine. Tel 
5695 7713‚ Aleksander.

	Sügisesed aiatööd (lehte-
de riisumine ja äravedu, 
taimede ettevalmistamine 
talveks jne). Tel 508 9294, 
www.aiadkorda.ee.

	Garderoobid ja liuguksed. 
Garantii. Hinnad soodsad. 
Tel 502 9075.

	Massaažpingetejavaevuste
leevendamiseks. Ravi. Ko-
gemustegajasertifitseeritud
naismassöör. Tel 510 6731.

	Müüa uhiuus täisauto-
maatne pesumasin LG. 

KuuLuTuSEd

Kordagi kasutamata ja ostu-
tšekiga. Hind 4400 krooni. 
Tel 653 8152.

	Teen maale ja seina-
maale korteritesse, era-
mutesse ja asutustesse. 
Näited koduleheküljel 
www.zone.ee/varvuke.

	Otsime Viimsis hoidjat 1‚4 
aasta vanusele tüdrukule. 
Esialgu pooleks päevaks‚ 
umbes viis tundi korraga 
(võib ka hoidja juures). 
Võimalusel ka õhtuti. Väga 
hea‚ kui hoidjal oleks hoid-
jasertifikaat.Tore‚kuioleks
veel samas eas mängukaas-
lasi. Tel 526 0866.

	Restoran China Red (Ro-
huneeme tee 2) otsib abi-
kokka. Palk hea, võimalik 

töötada ka poole kohaga. 
Tel 525 4570 või e-post 
info@chinared.ee.

	Müüa mahepõllumajandu-
se toodangut. Kartuli hind 
6 kr/kg. Kohaletoomine. 
Tel 501 0338, Malle.

	Müüa maapealne garaaži-
boks, rahuldavas seisus, 
aadressil Katlamaja tee 
2-17, Viimsi vald. Helista, 
küsi lisa ja tee oma pakku-
mine tel 521 8304, Marko.

	Hoonete projektid, detailpla-
neeringud, korterelamute re-
noveerimise projekteerimine 
ja omanikujärelevalve. Tel 
501 7159 või  645 9858‚ e-post 
www.visioonprojekt.ee.

Kaluri tee 5
II korrus, ruum 247
Tel. 60 90 564
GSM 51 76 234
bling@bling.ee

HÕBE- JA MUUD EHTED,
KELLAD, AKSESSUAARID
Tule kohale või külasta meid internetis www.bling.ee
Ehted nii meestele kui ka naistele igas vanuses.

Elektrikaupade hulgi-
müügiga tegelev firma

pakub tööd
LAOTÖÖTAJALE-
KOMPLEKTEERIJALE
Kontakt:  Acuma Kaubandus OÜ , Viimsi vald , 
Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 150, tel: 6239 389, 
gsm: 504 5829, acuma@acuma.ee, www.acuma.ee

Pildiraamimistöökoda ARTLine
Kadriorus Koidula tänav 11 pakub kõrge kvaliteediga ja kiiret teenust.

Avatud E–R 10–18
Meie kontaktandmed: tel 601 3778, 
505 2778, e-post art.line@mail.ee, 
www.artline.ee

suur raamivalik
kunstiteoste restaureerimine
asjatundlikud nõuanded
tööde transport

LASTEAED PÄIKESERATAS

Haabneemelasteaed
PÄIKESERATAS

Ootab oma meeskonda 

PERENAIST
PAKUME

• rõõmsameelset meeskonda
• tänapäevaseid töötingimusi

Avaldus saata:

Lasteaed Päikeseratas
Veere 3, Haabneeme, Viimsi vald

paikeseratas@paikeseratas.ee
Info telefonil 608 0163.
www.paikeseratas.ee
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Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünni-
päevi või firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel 
ja laupäeval kl 11–24.
asume nelgi tee 1. kontakt: 609 1901, 
www.elavatule.ee

Müüa lõhutud 
 küttepuud.

Tellimine tasuta 
 lühinumbril 1667.

www.talumaa.ee

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

20

H A M B A R A V I
P R A K S J A K Ü Ü T S

Hambaravi Proteesitööd
Kirurgia Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

Ehitus
gEodEEsia
www.geomap.ee

geomap@geomap.ee

662 0708

1. Kinnistute jagamine

2. Geodeetilised alusplaanid

3. Hoonete märkimine

Viimars OÜ otsib Viimsi vallas bussiliinidele tublisid

bussijuhte
Pakume konkurentsivõimelist palka ja tööd kodu-
koha lähedal.

CV saata aadressile Narva mnt 7, 10117 Tallinn või 
info@viimars.ee

Lähem info telefonil 610 9310.

LOgOPEEd
Katrin Kirsila

Kaluri tee 5
II k.  kab. 223

registr. tel 55 73 229

Raamatu-
pidamis-

teenused
OÜ Arvendor
tel.507 2079

info@arvendor.ee
www.arvendor.ee

OÜ Viimsi SPA pakub tööd

KosmeetiKule
ujula 
instruKtorile
toateenijale
toateenija 
abilisele
Koristajale
CV koos sooviavaldusega palume saata 
aadressile OÜ Viimsi Spa, randvere tee 11, 
74001 Viimsi vald, Harjumaa või e-postile 
viimsispa@viimsispa.ee. tel 606 1116.

Tule joogavõimlema!
Alustame taas uut hooaega.

Ootame nii vanu kui ka uusi võimlemishuvilisi

iga T ja N kl 19.30 Viimsis Pargi lasteaia saalis.

Tunde juhendab psühholoog Speli Kõuhkna, 5667 8266.

Kaasa matt!

14. septembril

KAdUS
Viimsis Tammeõue elamurajoonis

suur,ülenimustisane

KASS
Loom on 6aastane, läikiva 
karvaga, rinnaesisel valge 

täpike. Nimi Musu. 

Palun helistage 551 4405. 
Leidjale vaevatasu.



1� 12. oktoober 2007

•  Tootmine   •   Müük   •   Paigaldus  •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa

Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee
www.standoor.ee

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

korraline hooldus:
auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Haiglaravi, 
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Sünnitusabi
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LU ENM
HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072
www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

Uudis!
Hammaste
laservalgendus

Nüüd kõik sajaga

Seltereti Aianduskauplusesse,

sest käes aeg mõelda taimede

talvisele hooldusele!
Muretse varjutus- ja pakasekaitsekangas juba täna! 
Kestab veel ka seemnete ja istikute soodusmüük.

Samuti müügil kvaliteetne koera- 
ja kassitoit Royal Caninilt!

Ootame Teid Selteret OÜ, 
 Viimsi, Muuli tee 8. Tel 601 1727 
www.selteret.ee

 

Liuguksed
Liugustegakapid
garderoobid
Projektistpaigalduseni

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719, 
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee, 
www.liuguksed.ee


