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Leppneeme küla 
üldkoosolek
Leppneeme küla üldkoosolek toimub 
18. novembril algusega kell 15 Lepp-
neeme vanas sadamahoones. 

Päevakord: 1. külavanema aruanne teh-
tud töödest; 2. järgmise aasta plaanid; 3. 
jooksvad küsimused.

Heidy Rebane
Külavanem

Viimase kahe nädala jooksul 
on Viimsi vallavolikogu 
9. koosseis korraldanud kaks 
istungit. 

31. oktoobril kogunes Viimsi val-
lavolikogu 9. koosseis avaistungi-
le, et valida volikogule esimees ja 
aseesimees. 7. novembril kogunes 
volikogu valima vallavanemat, abi-
vallavanemaid ning volikogu ko-
misjonide liikmeid.

31. oktoobri volikogu 
istung
31. oktoobril toimunud Viimsi val-
lavolikogu 9. koosseisu esimese is-
tungi päevakorras oli uue volikogu 
esimehe ja aseesimehe valimine 
ning vallavalitsuse lahkumispalve 
ärakuulamine. 

Volikogu esimehe valimise viis 
läbi valla valimiskomisjon. Siim 
Kallas seadis volikogu esimehe kan-
didaadiks Reformierakonna nime-
kirjas kandideerinud Taavi Kotka 
ning Raimo Tann seadis aseesime-
he kandidaadiks Sotsiaaldemok-
raatliku Erakonna liikme Ain Pin-
noneni. 

Taavi Kotka volikogu esimehe 
kandidatuuri poolt hääletas salaja-
sel hääletusel 12 volikogu liiget, 
8 sedelit loeti kehtetuks. Ain Pin-
noneni kandidatuuri poolt hääletas 

Uus volikogu valis uue valitsuse

13 volikogu liiget, 7 sedelit loeti keh-
tetuks.

Viimsi valla valimiskomisjoni 
31.10.2017 otsusega nr 21 tunnis-
tati valituks volikogu esimehe ko-
hale Taavi Kotka ning volikogu 
31.10.2017 otsusega nr 71 tunnis-
tati valituks aseesimehe kohale Ain 
Pinnonen.

7. novembri volikogu 
istung
7. oktoobri volikogus oli päeva-
korras vallavanema valimine; val-
lavalitsuse liikmete arvu ja struk-
tuuri kinnitamine; vallavalitsuse 
liikmete ametist vabastamine, val-

lavalitsuse liikmete kinnitamine ja 
abivallavanemate ametisse nime-
tamine; vallavolikogu revisjoniko-
misjoni moodustamine; vallavoli-
kogu alatiste komisjonide moo-
dustamine; vallavolikogu revisjo-
nikomisjoni esimehe, aseesimehe 
ja liikmete valimine; vallavoliko-
gu alatiste komisjonide esimeeste 
ja aseesimeeste valimine ning val-
lavolikogu alatiste komisjonide liik-
mete kinnitamine. (Vt ka lk 2)

Koalitsioon esitas vallavanema 
kandidaadiks Reformierakonda kuu-
luva Siim Kallase ning Ivo Rull, 
Jan Trei, Priit Robas, Mari-Ann 
Kelam, Oliver Liidemann, Oksana 

Volikogu hääletab.

Šelenjova ja Ants Erm esitasid val-
lavanema kandidaadiks valimis-
liidu Kogukondade Viimsi ridades 
kandideerinud Ants Ermi.

Salajasel hääletusel kogus Siim 
Kallas 12 poolthäält, Ants Erm 6 
poolthäält.

Vallavolikogu valis Viimsi val-
lavanemaks Siim Kallase, kelle koor-
dineerida on valla üldjuhtimine, 
valla arengu strateegiline planeeri-
mine, arengukavad, finantsstratee-
gia, valla eelarve ning üldine valla 
esindamine. 

Volikogu koosolekul kinnitati 
abivallavanemateks Margus Kruus-
mägi, Janek Murakas ja Annika 
Vaikla.

Margus Kruusmägi koordinee-
rida on ehitus, kommunaalmajan-
dus, keskkond ja planeerimine. An-
nika Vaikla koordineerida on kul-
tuur, sport, sotsiaalabi ja teenused, 
tervishoid, ettevõtlus ja infotehno-
loogia, turism ning muinsuskaitse. 
Janek Muraka koordineerida on 
alus-, üld- ja huviharidus, noorsoo-
töö ning turvalisus.

Viimsi vallas kohaliku omava-
litsuse valimised võitnud Eesti Re-
formierakond (9) moodustas või-
muliidu Sotsiaaldemokraatliku Era-
konnaga (2) ja valimisliiduga Ran-
narahvas (1). 

Viimsi Teataja

7. novembri volikogu istungil andis volikogu esimees Taavi Kotka vallavanema ametiketi uuele Viimsi vallavanemale Siim Kallasele. Fotod Tiit Mõtus

Liikluskorraldus 
Pärnamäe teel 
Seoses läheneva talvega, mil liiklusolud muu-
tuvad pimeduse ja libeduseohuga keeruli-
semaks, alandatakse 16. novembrist talve-
perioodiks Pärnamäe teel lubatud piirkii-
rust 50 km/h-le. 

Imre Saar
Transpordi peaspetsialist

Muudatused 
sõiduplaanides
Seoses Leppneeme – Kelnase vahelise 
laevaühenduse sõiduplaani muudatu-
sega korrigeeriti 1. novembrist valla-
siseste bussiliinide sõiduplaane.

Viimsi keskusest liinide väljumisajad ei muutu, 
muutuvad Leppneeme sadamasse sissesõitmi-
se ajad. Tööpäevadel on muudatus liinil V7, 
laupäeval liinidel V2 ja V9 ning pühapäeval ja 
riiklikel pühadel on muudatused liinidel V2 ja 
V9.

Imre Saar
Transpordi peaspetsialist

15. novembril 
kell 16–19

Viimsi Keskkooli
aatriumis

(Randvere tee 8)
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Head Viimsi volikogu liikmed!

Kohalikel valimistel osales vähe inimesi – kõi-
gest 53% valijatest. See tähendab, et peaaegu 
pooltel Eesti elanikel pole kohaliku omavalitsu-
se töö vastu mingit huvi. Kas omavalitsused on 
tõesti vaid riigi abitu ripats? Midagi alamõõdu-
list, ebaolulist, millega saab olla rahulolematu, 
et teed on katki ja tänavalambid ei põle ja vesi 
ei voola ära.

Olen kuulnud pikki uudiseid kavatsetavast 
protestiaktsioonist seadusemuudatuse vastu, mil-
lega kavatsetakse panna omavalitsustele rohkem 
kohustusi puuetega laste eest hoolitsemisel. Mui-
dugi, peaasi, et inimesel oleks kõige parem. Aga 
mind torkas see enesestmõistetavus, millega tõ-
deti, et omavalitsused ei tule toime.

Võib öelda – kommunaalpoliitika, aga võib 
öelda ka – inimeste poliitika.

Head volikogu liikmed! Koos teiega peame 
Viimsit järgmise nelja aasta jooksul juhtima nii, 
et inimesed oleksid rahul.

Minu unistus on teha nii palju otsuseid kui 
võimalik konsensuslikult. See ei ole kerge, seda 
saab vääriti kasutada, aga oleme Eestis siiski va-
rem teinud konsensuslikke otsuseid. Miks mitte 
ka Viimsis üritada.

Minu unistus on saada otsustamisele Viim-
sis võimalikult laiapõhjaline toetus. Selleks teen 
volikogule ettepaneku moodustada vallas koos-
töökogu, kuhu kuuluksid inimesed vastavalt nen-
de positsioonile ja rollile valla elus – külava-
nemad, koolijuhid, nimekad ettevõtjad, kultuu-
ritegelased, sportlased jt. See kogu ei asenda 
volikogu, kellel on seaduslik mandaat otsuste 
langetamiseks. See kogu võib suurendada otsus-
tamise omanikutunnet vallas.

Inimestel on palju kokkupuuteid kohalike 
omavalitsustega. On pisimured, suuremad mu-
red. On igasugused load, sotsiaalabi, haridus. On 
tänavad ja tänavalgustus. Kuidas me inimeste 
muredesse suhtume? Kas kui partnerid või kui 
bürokraadid?

Meil on head eeldused moodsa juhtimise mee-
todite ja vahendite kasutamiseks, sealhulgas IT-
lahenduste kasutamiseks. Aga, viitan siinkohal 
volikogu esimehele, IT on vahend, selle kasuta-
mine on tõhus siis, kui juhtimine ja haldamine 
ise on tõhus.

Kavatseme käivitada programmi, mille esi-
algne nimetus võiks olla väikeste asjade prog-
ramm. Mis hakkab peale eeskujulikust kliendi-
teenindusest, sisaldab endas ametnike alati abi-
valmis suhtumise, kindlad tähtajad ja elanike prob-
leemide kiire ja asjaliku lahendamise.

Igasugune asjaajamisega venitamine, tarbe-
tu bürokraatia peab kaduma.

Viimsi motoks on olla rannarahva kodu. Tõe-
poolest, Viimsis on endiselt merega seotud ma-
jandusharusid, on kalapüük, on sadamad. Viimsis 
on tööstust, on mitmesugust ettevõtlust, mille hea 
käekäik on valla huvides. Siiski on tänane Viimsi 
eelkõige elamispiirkond, keskklassi elamispiir-
kond. Elanikud tulevad siia mitte selleks, et asuda 
töökohtadele lähemal, vaid selleks, et leida kodu 
suurepärase elukvaliteediga piirkonnas.

Kui minust sai Viimsi kodanik, oli siin 8000 
elanikku. Täna on meil ametlikult ligi 20 000 
elanikku, liikuvusaruande järgi veelgi rohkem. 
Ja see number kasvab. Viimsi valla arengukavas 
on öeldud, et olemasolevate detailplaneeringute 
järgi võib elanike arv kasvada 30 000-ni. See on 
486 inimest ruutkilomeetril – väga palju.

Mets, puud ja meri teevad Viimsist kõrge-
kvaliteedilise elamispiirkonna.

Meie ülesanne on elukeskkonna kvaliteeti hoi-
da ja tõsta. Üks suuremaid probleeme meie piir-
konna jaoks on ühendusteed pealinnaga. Need on 
ja jäävad kitsasteks. Kindlasti katsume teha koos-
tööd Tallinna linnavalitsusega, et võimaluste pii-
res ühendusi parandada. Aga omalt poolt püüa-
me suunata valla arengut niiviisi, et sundust sõita 
regulaarselt pealinna oleks võimalikult vähem.

Kõik teavad, et ühendustee Tallinnaga ei ole 
liiga umbes siis, kui on koolivaheaeg. Järelikult 
peame vähendama vajadust lapsi Tallinna kooli-
desse ja eriti huviringidesse vedada.

Viimsi koolid peavad andma oma õpilastele 
pealinnaga konkurentsivõimelist haridust. Mit-
mekesise ja kõrgekvaliteedilise huvihariduse ning 
spordiharrastuse võimalused peavad ületama pea-
linna võimalusi ja vabastama lapsevanemaid tüü-
tust laste edasi-tagasi sõidutamise vajadusest.

Viimsi keskkonna eluliselt tähtis osa on ro-
heline metsamassiiv Viimsi poolsaare keskosas. 
See metsamassiiv tuleb säilitada ja kaitse alla 
võtta. Minu jaoks on absurdne ja mõtlematu raiu-
da Viimsis metsa majanduslikel eesmärkidel.

Näeksin hea meelega meie metsaosade üm-
berkujundamist parkmetsaks, mida läbivad jala-
käigu- ja rattateed ja kus on lastega aja veetmise 
võimalused.

Viimsi arhitektuuriline miljöö on kehv. Viimsi 
miljööd risustavad räämas nõukogudeaegsed hoo-
ned. Viimsis on puudu arhitektuuriliselt silma-
paistev keskus, puudu on multifunktsionaalne kul-
tuuri- ja konverentsikeskus, pole kunstigaleriid. 
Vähe on laste mänguväljakuid. Peame katsuma 
seda miljööd parandada.

Valla arengukava taotleb tarkade töökohtade 
loomise soodustamist Viimsisse. Töökohtade- 
poliitikal on kaks eesmärki. Esimene eesmärk 
on vallal oluliselt tugevdada koostööd ettevõtja-
tega, et luua kohapealseid töökohti, mis võimal-
davad elanikel töötada kodu lähedal, et vältida 
igapäevaseid pikki autosõite pealinna vahel. See 
tähendab moodsaid kaugtöökohti ja kontoripin-
dade olemasolu. Teine eesmärk – vallas peavad 
olema head tingimused nendele, kes valla ela-
nikke teenindavad: õpetajad, tugispetsialistid, 
arstid, heakorratöötajad jt.

Arvestades valla elanike arvu suurenemist, kas 
pole mõttekas rajada Viimsisse ka oma esmaabi- 
ja päästejaoskond? Viimsi valla arengu problee-
mid ja eesmärgid on kirjas valla arengukavas, üld-
planeeringus, valimisprogrammides. Koondame 
kõik head ideed ühtsesse ja teostatavasse tege-
vuskavasse, kus on konkreetsed tähtajad, võima-
likud ressursid ja kindlad vastutajad.

Loodan meie tegevuskavale vallavolikogu ja 
elanike toetust.

Siim Kallas

Siim Kallase pöördumine Viimsi 
vallavolikogu liikmete poole

Viimsi vallavolikogu 9. koosseisu avaistung. Foto Tiit Mõtus

Viimsi vallavolikogu poolt 7.11.2017 vastu 

võetud otsused:

nr 72 Palgaliste vallavalitsuse liikmete tunnus-

tamine

nr 73 Vallavanema valimine    

nr 74 Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse 

struktuuri kinnitamine 

nr 75 Vallavalitsuse liikmete ametist vabastami-

ne, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abi-

vallavanemate ametisse nimetamine

nr 76 Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodus-

tamine

nr 77 Vallavolikogu alatiste komisjonide moo-

dustamine

nr 78 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe 

ja aseesimehe valimine

nr 79 Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete 

valimine

nr 80 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjo-

ni esimehe ja aseesimehe valimine

nr 81 Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomis-

joni esimehe ja aseesimehe valimine

nr 82 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 

esimehe ja aseesimehe valimine

nr 83 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe 

ja aseesimehe valimine

nr 84 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomis-

joni esimehe ja aseesimehe valimine

nr 85 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrako-

misjoni esimehe ja aseesimehe valimine

nr 86 Vallavolikogu transpordi- ja turvalisuse-

komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

nr 87 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjo-

ni liikmete kinnitamine

nr 88 Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomis-

joni liikmete kinnitamine

nr 89 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 

liikmete kinnitamine

nr 90 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete 

kinnitamine

nr 91 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomis-

joni liikmete kinnitamine

nr 92 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrako-

misjoni liikmete kinnitamine

nr 93 Vallavolikogu transpordi- ja turvalisuse-

komisjoni liikmete kinnitamine

Uus vallavalitsus

7.11.2017 toimunud vallavolikogu 2. istungil va-

liti salajasel hääletamisel vallavanemaks Siim 

Kallas.

Samal istungil kinnitati vallavalitsuse palga-

listeks liikmeteks ning nimetati abivallavanema 

ametikohale vallavanema volituste ajaks Mar-

gus Kruusmägi, Janek Murakas ja Annika Vaikla.

Volikogu 9. koosseisu moodustatud komis-

jonid

7.11.2017 toimunud vallavolikogu 2. istungil 

moodustati lisaks revisjonikomisjonile 7 alalist 

volikogu komisjoni 7-liikmelistena (sh esimees 

ja aseesimees).

Komisjonide esimehed ja aseesimehed valiti 

salajasel hääletamisel. Ülejäänud komisjonide 

liikmed kinnitati komisjoni esimehe ettepane-

ku alusel. 

Volikogu komisjonide koosseis:

Revisjonikomisjon

Esimees – Ants Erm, aseesimees – Jüri Kruus-

vee, liikmed – Raimo Tann, Madis Saretok, Märt 

Vooglaid.

Eelarve- ja arengukomisjon

Esimees – Aivar Sõerd, aseesimees – Jan Trei, liik-

med – Heidi Rebane, Illar Kaasik, Taivo Luik, Vla-

das Radvilavičius, Jaanus Koni.

Noorsoo- ja hariduskomisjon

Esimees – Riina Aasma, aseesimees – Oksana 

Šelenjova, liikmed – Kristiina Sillaste, Marju Mik, 

Enn Sau, Ene Lill, Alge Ilosaar.

Kultuuri- ja spordikomisjon

Esimees – Ain Pinnonen, aseesimees – Oliver 

Liidemann, liikmed – Pille Petersoo, Valter Puu-

ström, Aarne Saluveer, Peeter Vään, Tanel Ei-

naste.

Sotsiaalkomisjon

Esimees – Raimo Tann, aseesimees – Mari-Ann 

Kelam, liikmed – Marge Veik, Marika Saul, Ivo 

Saarma, Enn Teimann, Kristiina Kägu.

Maa- ja planeerimiskomisjon

Esimees – Märt Vooglaid, aseesimees – Priit Ro-

bas, liikmed – Reigo Randmets, Alvar Ild, Raimo 

Tann, Jaanus Koni.

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Esimees – Jüri Kruusvee, aseesimees – Ivo Rull, 

liikmed – Margus Talsi, Jevgeni Semjonov, Eleri 

Kautlenbach, Rita Veskimeister, Riina Aasma.

Transpordi- ja turvalisusekomisjon

Esimees – Vladas Radvilavičius, aseesimees – 

Hannes Võrno, liikmed – Atso Matsalu, Valdur 

Kahro, Meelis Metsma, Aivar Põlda, Darvy Kõdar.

NB! Volikogu 7.11.2017 otsuste terviktekstide-

ga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja val-

la veebilehel viimsivald.ee/12044. 

Volikogu kantselei

Volikogus
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UUDISED

Tali ei jää taeva
16. novembril algab vastavalt vallavalitsuse ja 
AS-i TREV-2 Grupp poolt sõlmitud hooldelepin-
gule talihoolde periood, mis kestab 15. aprillini 
2018. 16. novembril kell 13 toimub iga-aastane 
teehooldetehnika paraadsõit, mis algab Miidu-
ranna sadamast ja jõuab vallavalitsuse ette 
Nelgi tee 1. 

Kuna talv jõudis Viimsisse 
sel aastal juba oktoobrikuus, 
siis alustati hooldetöödega va-
rasemalt ka jalg- ja jalgratta-
teedel, jalgteedel, parklates ja 
bussipeatustes. Suurematel sõi-
duteedel algas hooldevalmi-
dus libeduse ja lume tõrjeks 
juba 1. novembril.

Käesoleval aastal on Viim-
sis kokku 15 ühikut talihool-

de seadmetega varustatud tehnikat. Viimsi valla hooldepiir-
konnad: Rohuneeme, Haabneeme alevik, Viimsi alevik, 
Pärnamäe, Randvere, Metsakasti, Muuga, Leppneeme ja 
Tammneeme, Prangli saar, põhisõiduteed ning jalg- ja jalg-
rattateed, trepid, parklad ja bussipeatused. Iga piirkond on 
varustatud lumesahaga ning vajadusel tehakse libedusetõrjet. 

Talihoolet teevad Viimsis järgmised ettevõtted: AS 
TREV-2 Grupp peatöövõtja, Haljastus Plus OÜ, AK Service 
OÜ, Goldmind OÜ, WWR System OÜ, Üle OÜ, Linna-
hoolduse OÜ,  Maket OÜ, Teleskooplaadur OÜ, Arterega OÜ. 

Hooldetehnika areneb üha kiiremaks ja operatiivse-
maks, üha enam on ennast tõestanud nt lumesahkadega 
varustatud maasturid. Kuna varasematel aastatel on küla-
vaheteedel lumelükkamisele takistuseks saanud parkivad 
autod, prügikastid ja muud kitsendused (ka tupiktänavad), 
siis traktorid ja muud suuremad masinad jäävad sellistes 
oludes jänni. Võimsad maasturid, mille küljes lumesahk, 
suudavad siin paremini manööverdada ja nende töö on 
märkimisväärselt kiirem. Kuid loomulikult töötab ka ras-
ketehnika, mis on pingelistel perioodidel asendamatu. 

Talihoole toimub Viimsi vallas vastavalt MKM-i mää-
rusele “Tee seisundinõuded”, kus on kehtestatud sõidutee-
dele talvised seisunditaseme nõuded. Valla teedel on keh-
testatud seisunditase 4 (Aiandi tee, Pärnamäe tee, Lubja 
tee, Ravi tee, Nelgi tee ja Ravi tee), seisunditase 3 (Heki 
tee, Hundi tee, Kaluri tee, Kesk tee, Kiigemäe tee, Koo-
li tee, Luhaääre tee, Muuli tee, Mäekünka tee, Pargi tee, 
Reinu tee, Tammneeme tee, Tulbiaia tee, Vana-Narva mnt, 
Vanapere põik, Vanapere tee, Vehema tee) ja seisunditase 
2 (ülejäänud Viimsi valla teed). Bussipeatustes, treppidel, 
jalg- ja jalgrattateedel kehtib seisunditase 3. 

Meelespea talihoolde perioodiks

1 Arvesta talviste tingimustega ning ära pargi autot lu-
mesaju ajal tänavate äärde või kõnniteedele! Teemaale 

pargitud autode tõttu võib tee jääda hooldamata.

2 Kontrolli aiatagust teemaad, et sahkadele ei jääks ette 
prügikastid, kivid jms. Teemaa kontrollimisega väldi-

me ohtu, et sahameeste tehnika katki läheb ja tee hoolda-
mata jääb. 

3 Anna sahale teed! Kuna küladevahelised teed on väga 
kitsad, siis palume hooldetehnikale teed anda, sest sa-

haga teelt kõrvale sõites lõhutakse nii haljastust kui ka 
lume all peidus olevaid maakraane.

Siim Jürima 
Teemeister 

TREV-2 Grupp

Kohanimede määramine
Viimsi vallavalitsus teavitab liikluspindadele uute kohanime-
de määramisest. 

Lubja külas Randvere teelt algavale ja Mäekünka tee 1 ning 
Mäekünka tee 2 katastriüksuste juures oleva ristmikuga lõppevale 
liikluspinnale määratakse uueks kohanimeks Mäeotsa tee.

Mäekünka tee 1 katastriüksusest algavale ja Mäemetsa teega 
lõppevale liikluspinnale määratakse uueks kohanimeks Mäetagu-
se tee.

Randvere külas Meritähe teelt algavale ja Kurekannuse teega 
lõppevale liikluspinnale määratakse uueks kohanimeks Meritähe 
põik.

Täiendavat informatsiooni saab küsida ja ettepanekuid esitada 
kuni 24.11.2017 e-posti aadressil estella-marie.koiv@viimsivv.ee 
või paberkandjal Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Estella-Marie Kõiv
Aadressiandmete spetsialist

Möödunud nädalal valmis 
Lubja klindiastangule 
valgustatud Põhjakonna 
trepp, mis ühendab Lubja 
ja Pärnamäe küla Haab-
neeme alevikuga. Tule 
2. detsembril kell 15 trepi 
pidulikule avamisele!

3. novembril andis Viimsi val-
lavalitsus kasutusloa Haabnee-
me kooli Lubja klindiastangu-
le rajatud Põhjakonna trepile. 

Lubja mäele ehitatud Põh-
jakonna trepil on 220 astet, ma-
demete kõrguse vahe on 30,8 
meetrit ning trepi üldpindala 
on 202,8 m2. Trepi pikkus ini-
mese jaoks, kes astub trepi esi-
mesele astmele ja astub maha 
trepi viimaselt astmelt, on ca 
100 m. 

Trepp ehitati 40-kraadise-
le järsakule, kõrguste vahe on 
51,4 m. Trepp on lahendatud sik-
sakina ning vaheastmetel asu-
vad pingid puhkamiseks. Põne-
va detailina on ühel pool treppi 
öösel täielikult valgustatud pii-
re ning teisele poole jääb mäe 
looduslik nõlv. Trepi arhitekt 
Oliver Alver on põhjendanud 
lahendust sellega, et treppi pro-
jekteerides loodeti luua võima-
lus külastajate paremaks kon-
taktiks loodusega ning vältida 
efekti, kus inimesed surutakse 
piirete vahele koridori. 

Kuna astang on kõrge ja 
nõlv täis varisenud kive ning 
trepi loomisega sooviti loodust 
võimalikult palju säästa, siis 
ehitati trepp puurvaiadele, mis 
aga tegi trepi lahenduse tehni-
liselt keeruliseks.

Trepp moodustab 
ümbritsevaga terviku
Põhjakonna trepi valmimisega 
lühenes Lubja ja Pärnamäe kü-
la elanike teekond kooli, tren-
ni, lasteaeda, kinno või poodi 
lausa paari kilomeetri võrra. 

Lisandväärtusena saab tre-
pilt suunduda Karulaugu tervi-
serajale või Viimsi seikluspar-
gi radadele. Trepi jalam asub 
Karulaugu terviserajal Tauno 
Kangro loodud Põhja Konna 
skulptuuri lähedal muinasjutu-
alleel.

Lubja klindiastang on Viimsi 
vanim ja kõrgeim koht (51,4 m), 
mis kerkis veest umbes 11 500 
aastat tagasi. 

Põhjakonna trepp ühendab 
Lubja ja Pärnamäe küla 
Haabneeme alevikuga

Tänapäeva vaatamis-
väärsus
Lisaks on Põhjakonna trepist ku-
junemas vaatamisväärsus nii tu-
ristidele kui ka kohalikele ela-
nikele – mere ja looduse, päi-
keseloojangu või öise trepisära 
nautimiseks. 

Esimestel nädalatel, kui hi-
lisõhtuti testiti trepi valgustust, 

külastasid treppi juba tuhan-
ded inimesed – jalutades tervi-
serajal, valminud trepil või pil-
distades trepi valguslahendust.

Trepist on saamas ka atrakt-
sioon spordientusiastidele, kes 
tavapärasele jalutus- või jook-
suringile lisavad trepijooksu või 
-kõnni.

Kindlasti on ka 2018. aas-

ta jaanituled teistsugused. Kui 
varasemalt on juba aastaid as-
tangul peetud Lubja ja Pärna-
mäe külade ühiseid jaanitu-
lesid, siis järgmisel aastal on 
võimalus, et külajaanituledega 
ühes tehakse jaanituli ka Haab-
neemes, mida varem ei ole kor-
raldatud. 

Trepi sünnilugu
Trepi ehitati kolmes etapis. Esi-
meses etapis toimus ettevalmis-
tustöö ning aluskonstruktioo-
nide – vaiade ja postvundamen-
tide ning betoonpostide – pai-
galdamine. 

Trepi teises etapis kinnitati 
postvundamentidele metallkonst-
ruktsioon, paigaldati betoonde-
tailid ja trepiastmed. Kolman-
das etapis sai trepi käsipuu val-
gustuse. Lisaks tehti ka astan-
gule asfalteeritud kergliiklus-
tee ühendus küladeni. 

Põhjakonna trepi valmimine 
ideest teostuseni on mitmete osa-
poolte ühine töö. Trepi ehitami-
se ideed vedas MTÜ Lubja Kü-
laselts ja külavanem Raimo Tann, 
projekteerimist toetas sisemi-
nisteerium ning treppi rahastas 
ca 240 000 euroga Viimsi val-
lavalitsus. 

Trepi projekteeris Oliver 
Alver OÜ-st Alver Arhitektid 
ja ehitas OÜ TILTS Eesti Fi-
liaal. 

Põhjakonna trepi ehitustööd 
toimusid augustist oktoobrini, 
treppi haldab Viimsi Haldus OÜ.

Liina Rüütel
 

KOMMUNAALVEERG

16. novembril toimub traditsiooniline teehooldetehnika 
paraadsõit Miiduranna sadamast vallavalitsuseni. Foto Alar Mik

Küsimused ja ettepa-
nekud Viimsi valla tee-
de talihoolde teemal 
on oodatud telefonil 
5301 5855 (24 h) ja 
e-posti aadressil viim-
sivald@trev2.ee. Teed 
hoiab korras AS Teede 
REV-2 Grupp.

Trepil on kokku 220 astet ning trepi piire on öösel täielikult valgustatud. Fotod Liina Rüütel

Vaade Haabneeme alevikule.
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Harju maavalitsus kutsub esitama Harju maa-
konna teenetemärgile kandidaate, keda au-
tasustada maakonnale osutatud eriliste tee-
nete eest. 

Ootame taotlusi Harju maakonna teenete-
märgile 21. novembrini aadressil Roosikrantsi 
12, Tallinn, 15077 või e-posti teel aadressil ter-
je.lillo@harju.maavalitsus.ee. Teenetemärgi sta-
tuut ja taotluse vorm on leitav Harju maavalit-
suse kodulehelt veebiaadressil harju.maavalit-
sus.ee. Teenetemärgi annetamise otsustab Harju 
maavanem.

Teenetemärke antakse maakonnas aastast 
1996. Aastate jooksul on kokku välja antud 78 
maakonna teenetemärki. 2016. aastal pälvi-

Eesti suurimale äriideede 
konkursile Ajujaht esitati 
sel korral kokku 341 ideed, 
mis on 32 võrra rohkem 
kui möödunud aastal. 

Täname kõiki Viimsi vallast re-
gistreerunud meeskondi ning 
soovime edu võistluses. Ühtla-
si tuletame meelde, et parim 
Viimsi meeskond võib võita ku-
ni 5000-eurose eriauhinna.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutuse 
(EAS) juhatuse esimehe Alo 
Ivaski sõnul näitab esitatud idee-
de arvu suurenemine inimeste 
kasvavat huvi ettevõtluse vas-
tu. “Ajujahil on Eesti ettevõtlus-
sektoris täita kindel roll, mis 
on aastatega üha olulisemaks 
muutunud. Loodame ka sel hoo-
ajal näha põnevaid või lausa 
maailma muutvaid ideid ning 
toetada nende arengut nii kon-

kursi ajal kui pärast konkursi 
lõppu,” ütles Ivask.

SEB Grupi innovatsiooni-
juht Mart Maasik rääkis, et Aju-
jahi panuse olulisus seisneb just 
selle eri vormide toetamises. 
“SEB on kahel eelneval aastal 
andnud välja eriauhinda idee-
le, mis lahendab ühiskondlik-
ke ja sotsiaalseid probleeme. 
Ajujahil neist ideedest puudust 
ei tule ja meeldiv on näha, et 
ideid sotsiaalseteks ettevõteteks 
esitatakse üle Eesti paljudest 
erinevatest piirkondadest,” üt-
les Maasik.

Elisa Eesti tegevjuhi Sami 
Seppäneni sõnul oli eelmise 
aasta kogemus Ajujahi suurtoe-
tajana positiivne ja sisukaid 
koostööprojekte loodetakse ka 
tänavu. “Elisa jaoks on oluline 
panustada innovaatiliste lahen-
duste loomisesse, mis kasuta-
jatele ka päriselt korda lähevad. 

Koos Ajujahiga otsime muuhul-
gas lahendusi, mis kasutaks ära 
peatselt loodava 5G võrgu või-
malusi ja potentsiaali. Ideid ko-
guneb kindlasti ka sel aastal 
lennukaid, ent eriliselt soovime 
aidata tiime, kel on ka ambit-
siooni ja oskuseid mõte mento-
ri abiga ellu viia. Eelmisel aas-
tal tõime Elisasse enda lahen-
dust proovile panema isikutuvas-
tussüsteemi loova MARKUSe 
ja usume, et seesuguseid sisu-
kaid koostööprojekte sünnib 
ka tänavu,” rääkis Seppänen.

Enamik ideedest tuli Tallin-
nast ja Harjumaalt, vastavalt 
175 ja 54 ideed. Tartumaalt esi-
tati 54, Pärnumaalt 16, Viimsi 
vallast 8, Lääne-Virumaalt 8, 
Viljandimaalt 6, Võrumaalt 6,
Ida-Virumaalt 5, Jõgevamaalt 4, 
Valgamaalt 4, Põlvamaalt 3, Lää-
nemaalt 2, Saaremaalt 2, Järva-
maalt 1 ja Raplamaalt 1 ideed.

Kõikidest ideedest pärineb 
99 info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia, 48 tööstuse ja di-
saini, 23 turismi- ja teenusma-
janduse, 34 sotsiaalse ettevõt-
luse, 22 tervise ja biomeditsii-
ni, 17 loomemajanduse ning 30 
energeetika ja keskkonna vald-
konnast. 68 ideed liigitati muu 
kategooria alla.

Eesti suurima äriideede kon-
kursi ellukutsuja on EAS, part-
ner SEB ja suurtoetaja Elisa. 
Lisaks neile toetavad Ajujahti 
Elering, Levira, Tehnopol, ad-
vokaadibüroo Triniti, Ülemiste 
City, Harku vald, Hiiu vald, Pär-
nu linn, Saue vald, Tallinna linn, 
Tartu linn, Viimsi vald ja Võ-
rumaa Omavalitsuste Liit. Aju-
jahi elluviimist rahastab EAS 
Euroopa Liidu Euroopa Regio-
naalarengu Fondi vahenditest.

Ajujahi meeskond

Silverspooni 2017 tänava-
toidu kategooriavõit läks 
Burger Kitchenile, mis 
asub Viimsi kaubandus-
keskuses ja on siin juba 
aastajagu maitsvaid bur-
gereid pakkunud. Palju 
õnne!

Auhinnad kuulutati välja 3. no-
vembril Rottermanni soolalaos 
toimunud auhinnagalal. 

Restorani omanik Dan Nur-
mik rõõmustab tiitli üle väga ja 
usub, et selle tõi pühendumus 
ning armastus töö vastu. See 
on kinnitus, et Burger Kitchen 
teeb õiget asja, mis külalistele 
meeldib. 

Dan Nurmik on sünnist saati 
viimsilane, aga esimese resto-
rani avas ta kaks pool aastat ta-
gasi siiski Kalamajas – Apelsini
Raudtee Resto.

“Idee oli teha kõike pare-
mini kui teised, kuid samas 
tahtsime hoida “lihtsuse” võtit. 
Teinekord peitub lihtsuses ju 
võlu,” ütleb Dan Nurmik. “Aas-
taga jõudsime Apelsini Raud-
tee restoraniga Eesti parimate 
restoranide nimistusse. Mõnda 
aega oli tiksunud peas mõte 
lüüa kaasa ka tänavatoidu pak-
kujana ning seda gurmeelises 
mõttes. Ideest teostuseni läks 
vaid 3 kuud, kui avasime Viim-
si kaubanduskeskuses Burger 
Kitcheni tänavagurmee, mille 
eesmärk on pakkuda tänava-
toitu kõige kvaliteetsemas võt-
mes. 2. detsembril saab meil 
Viimsis aasta täis. Uuel aastal 
plaanime avada uue restorani 
ka pealinnas.”

Dan Nurmik usub, et täna-
vatoit on samuti toidukultuuri 
osa, mis viimastel aastatel just 
Eestis erilise hooga arenenud. 
“Loomulikult hinnatakse ikka 
toidu kvaliteeti, millele ole-
me väga palju rõhku pannud. 

Kui räägime burgeritest, siis 
on meil käsitööna valminud 
kuklid, isevalmistatud veiseli-
hapihvid ja kastmed, käsitöö-
friikartulid jne. Kõik toorained 
on võimalikult puhtad, kvali-
teetsed ning ka kohapeal val-
mistatud.”

Dan Nurmik peab edukaks 
äris osalemiseks oluliseks kõi-

gega kursis olla. Nii registree-
riski ta Burger Kitchen tänava-
gurmee osalema Silverspooni 
gastronoomiakonkursil tänava-
toidu kategoorias. Loomulikult 
hinnatakse Silverspooni kon-
kursil lisaks toiduelamusele ka 
interjööri ja teenindust.

Ja tiitel tuli! “Hõbelusikas 
andis meile tohutu kiituse ja 

kinnituse, et teeme õiget asja. 
Andis energiat, tahtmist ja jõu-
du teha kõike seda rõõmuga 
edasi. Oleme selle tiitli üle vä-
ga uhked, oleme oma mees-
konna üle väga uhked!” rõõ-
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n Tark Hambahari, mis tunneb ära hambakaariese ja salvestab 
hammaste tervisliku seisukorra vastavasse rakendusse. Raken-
dus võimaldab vajadusel broneerida arsti juurde ka aja.
n Scope on videoproduktsiooni ettevõtetele suunatud tarkvara, 
mis hõlbustab projektijuhi tööd teenuspakkujana. Tegemist on 
SaaS (software as a service) tarkvaraga, mille abil on võimalik 
teenust pakkuval ettevõttel kliendile tehtavat tööd (videola-
hendust) tagasisidestada. 
n Focus.Space on platvorm (ehk veebileht ja äpp), mille kaudu 
saab lühiajaliselt rentida nõupidamiste, koosolekute ja kooli-
tuste läbiviimiseks mõeldud tööruume üle linna.
n WiZerve on nutikas majapidamisteenuste tellimise ja halda-
mise platvorm, mis viib kokku kliendid ja teenusepakkujad.
n Saby pakub voodipesukomplekte, mis on spetsiaalselt disai-
nitud imikutele ja väikelastele. Saby muudab eriliseks see, et teki 
saab kinnitada vastavate trukkide või nööpidega aluslina külge, 
vähendades lapse lämbumisohtu ja tagades emale rahuliku une.
n NetCare rakendus pakub ülevaadet inimese läheduses paku-
tavatest tervishoiu- ja sotsiaalteenustest.
n Viimsisse paigaldatavad tuulegeneraatorid, mis on mõel-
dud just tuulistes piirkondades asuvatele majadele ja hoonetele.
n Õnnepalee Viimsis, mis pakuks kohta Viimsi vallas toimuva-
tele pulmadele ja muudele sündmustele pildistamiseks kenas 
asukohas.

Ajujahis astub võistlustulle 8 meeskonda Viimsist

Silverspooni võitjad – Kitchen Burgeri omanikud Dan Nurmik (paremalt esimene) ja Oliver Lell (keskel). 
Fotod Burger Kitchen

Tänavatoidu Hõbelusikas tuli sel aastal 
Viimsisse Burger Kitchenile

Kõige enam tunnustusi noppis restoran Haku võites nii parima 
teeninduse kui ka rahvusköögi kategoorias, aga ka parima pea-
koka tiitli. Fine dining kategooriavõit läks restoranile Ö, casual 
diningu kategooriavõidu pälvis restoran Ribe. Parima pereresto-
rani tiitli võitis teist aastat järjest GOSPA Saaremaalt. Parima Eesti 
köögiga restoran on Juur ning parim kohvik Gianni Cafe. Täna-
vatoidu kategooriavõit läks Burger Kitchen Street Gourmet’le ja 
parim pubi on Kolm Sibulat. Taimetoidu pakkuja kategooriavõi-
du pälvis veganrestoran V.

Silverspoon on Eesti esimene gastronoomiakonkurss, mille 
eesmärk on väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis.

Silverspooni konkurssi korraldavasse meeskonda kuuluvad 
Marje Hallik-Wilson, Joakim Helenius, John Wilson, Mahesh Ram-
nani, Andres Peets. Konkursi patroon on Eesti Gastronoomia grand 
old man Dimitri Demjanov.

mustab Dan Nurmik. “Tundub, 
et oleme kiiresti kogunud tun-
tust ning heakskiitu, meid on 
avasüli vastu võetud. Oleme sii-
ralt õnnelikud, et meie koht on 
meeldinud Viimsi rahvale ning 
palju tullakse ka pealinnast meie 
juurde tänavatoitu proovima.”

Klientidel soovitab Nurmik 
proovida iga kord midagi uut, 
mida veel proovinud ei ole. 
“Püüame uuendada oma me-
nüüd vähemalt mõned korrad 
aastas, et pakkuda põnevust ja 

häid maitsed igaühele,” lisab ta. 
“Oleme oma restorani ehita-
nud nii, et kliendil on võimalik 
suhelda samaaegselt nii teenin-
daja kui ka kokaga, st soovi-
tame igal kliendil julgelt su-
helda, avaldada oma erisoove 
burgeri valmistamisel vms. Saa-
me igale kliendile valmistada 
just sellise burgeri nagu ta soo-
vib, olgu see siis kasvõi maits-
va Muhu leiva või nisujahust 
valmistatud käsitöökukliga.”

Annika Koppel

Burger Kitcheni tänavagurmee burger on käsitööna valminud, 
samuti tehakse samas pihvid, kastmed jm. 

Esita kandidaat Harju maakonna teenetemärgi 
konkursile!

sid teenetemärgi Põhja prefekt Kristian Jaani, 
Harju maavalitsuse kultuurinõunik Riin Kivi-
nurm, Põhja päästekeskuse juht Priit Laos ja 
Padise mõisa juhataja Karl Andreas Storaasli-
Vonramm.

Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil 
Harju maakonnas asuvatel kohaliku omavalit-
suse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilis-
tel isikutel ning füüsilistel isikutel.

Teenetemärgid annab Harju maavanem üle 
30. detsembril toimuval traditsioonilisel aasta-
lõpu vastuvõtul Rahvusooperis Estonia.

Terje Lillo
Harju maavalitsus
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Mine emakakaelavähi 
sõeluuringule!
2017. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõel-
uuringule 30–55-aastased ravikindlustatud 
naised, sünniaastatega 1962, 1967, 1972, 1977, 
1982 ja 1987. Uuringutele kutsutakse naisi iga 
5 aasta järel.

Emakakaelavähi sõeluuringut teostavad tervishoiuasutu-
sed leiad haigekassa.ee. Viimsis on võimalik emakakaela-
vähi ja vähieelsete seisundite varajase avastamise uurin-
guid teha erahaiglas Fertilitas (tel 605 9600, 605 9601).

Kutsutavate nimekiri koostati ning kutsed edastati rah-
vastikuregistris olevate aadresside alusel. Seda saab teha 
riigiportaalis. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruuki-
nud kõik kutsed kahjuks adressaadini jõuda. Koos paber-
kutsega genereeriti ka elektroonne kutse, mis saadeti E-
Tervise patsiendiportaali. Iga kutse saanu saab seda oma 
saatekirjade alt vaadata.

Kutseid ei saanud need naised, kes eelmisel aastal mam-
mograafilisel uuringul juba käisid, kellel puudub kehtiv 
kindlustuskaitse või kellel on andmekogus mittetäielik aad-
ress (näiteks ainult linna täpsusega). Kutsel on märgitud 
kõik uuringuid teostavad raviasutused, kuhu saab end uu-
ringule registreerida.

Uuringul saab osaleda ka ilma kutseta. Kui teie sünni-
aasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt 
helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Regist-
reerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ra-
vikindlustuse kehtivust. Kui registreerite end näiteks aga 
raviasutuse tasulisele vastuvõtule, tuleb sellega koos teh-
tavad uuringud (sh PAP-test) tasuda endal ning neid hai-
gekassa tagasiulatuvalt ei hüvita. Uuringule minnes võtke 
kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma 
perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodu-
lehelt. 

Eesti Vähiliit

Matk Rohuneeme
Selle sügise viimane jalgsi- ja kepikõndijate matk sarjas “Tut-
vume koduvallaga” toimub 19. novembril. 

Buss V1 väljub haigla eest kell 11.39, kohtume lõpp-peatuses. 
Liigume mööda mereranda, vaatleme merd ja merelinde. Rohu-
neeme kabelis räägib Sulev Ennomäe kabeli ajaloost ja surnuaia 
arendamisest. Rohuneemes on end sisse seadnud esimene kop-

Aastatega oleme õppi-
nud vaatama mööda 
– pargis, poes, teel kooli. 
Teame, et kõikidel pere-
del ei lähe majanduslikult 
hästi ja vahel on vane-
mad üksteise või lapse 
peale avalikus ruumis 
pahased. Aga kui laps 
kannab ka külmade ilma-
dega suveriideid – kas 
ka siis pigistame silma 
kinni? 

Abivajava lapse puhul ei ole ta-
gatud tema turvatunne, areng ja 
heaolu. Lapse abivajadus võib 
tuleneda tema võimalikust väär-
kohtlemisest (sh vägivallast ja 
hooletusse jätmisest), aga ka te-
ma sotsiaalsest või haridusli-
kust erivajadusest, pere toime-
tulekuraskustest jne.

Lapse abistamiseks ja kait-
seks suunatud tegevused hõlma-
vad lastekaitse- ja võrgustiku-
tööd kõige laiemas tähendu-
ses, sh sotsiaalteenuseid ja -toe-

tusi ning koostööd lapse, tema 
pere ja lapsega kokkupuutuva-
te võrgustikuliikmete vahel.

Lapse abistamisel tuleb läh-
tuda tema individuaalsetest va-
jadustest ja huvidest. Abivaja-
duse hindamine tähendab, et an-
takse hinnang lapse füüsilisele, 
tervislikule, psühholoogilisele, 
emotsionaalsele, sotsiaalsele, 
kognitiivsele, hariduslikule ja 
majanduslikule seisundile ning 
last kasvatava isiku vanemlike-
le oskustele.

Hädaohus oleva lapse pu-
hul vajab kaitset tema elu ja 
tervis. Hädaoht lapse elule ja 
tervisele võib tuleneda nii vä-
lisest keskkonnast, teiste tege-
vusest kui ka lapse enda käitu-
misest.

Hädaohu korral on lapse abi-
n Tatjana Evas Peetersil ja Maarten Peetersil sündis 23. sep-
tembril tütar Amelia Maria.

n Marilin Kilkil ja Martin Jõel sündis 28. septembril poeg Mat-
thias Hendrik.

n Viktoryia Astanovskajal ja Grigori Astanovskil sündis 4. ok-
toobril poeg Rimon.

n Krista Silmansonil ja Jevgeni Kotškinil sündis 4. oktoobril 
poeg Stefan.

n Kristel Leppal ja Andre Keskkülal sündis 7. oktoobril poeg 
Assar.

n Liina Ausil ja Kaarel Tangil sündis 19. oktoobril poeg Kahro.

n Marina ja Aleksandr Moltšanovil sündis 23. oktoobril tütar 
Eva.

n Kristina Sokoloval ja Andrei Sokolovil sündis 29. oktoobril 
tütar Kira.
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Palju õnne!

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SüNNID

Tere tulemast!

rakoloonia, kelle puulangetustöid saame imetleda. Käime ära ka 
raketitunnelis ja Rohuneeme kivi juures. 

Matka pikkus on  u 4 km. Lõpuks grillime vorstikesi ja joome 
pohlavarreteed. Matkajuhid on R. Kriis ja V. Kallion, info tel 601 
2354.

Viimsi Pensionäride ühendus

Ära vaata mööda, tegutse!

Inglipuult leiad 18 Viimsi lapse jõulusoovi. Foto Maxima Eesti AS

vajadus niivõrd akuutne, et nõuab 
viivitamatut sekkumist, et ohtu 
ära hoida või lõpetada. Ohu tõr-
jumiseks võib olla vajalik lap-
se kiire toimetamine turvalis-
tesse tingimustesse.

Kui lapse on hädaohtu sead-
nud tema pere ja ühelgi muul 
moel ei ole võimalik ohtu tõr-
juda, võib olla põhjendatud lap-
se eraldamine perekonnast. Lap-
se vastu suunatud süüteo toime-
panemise kahtlus (sh füüsiline 
või seksuaalne vägivald, elu ja 
tervist ohustav hooletusse jät-
mine jne) on kriminaal- või väär-
teomenetluse algatamise alu-
seks.  

Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet

INGLIPUU ANNAB TAAS VÕIMALUSE HAKATA INGLIKS LASTELE
Alates 21. novembrist kuni 11. detsembrini saavad Viimsi elani-
kud hakata ingliteks valla vähekindlustatud peredes elavatele 
lastele. Selleks tuleb täita kasvõi ühe väikese vallakodaniku kin-
gisoov, mille leiab Maxima kauplusesse paigutatud Inglipuult.

Viimsi valla sotsiaaltöötajad selgitasid välja, keda tänavuse 
Inglipuu kampaaniaga rõõmustatakse. Laste kingisoovid leiate 
Viimsi Maxima X müügisaalis paiknevalt Inglipuult, mille külge 
on kinnitatud inglikujuliste siltidega 18 jõulusoovi. Ülevaate an-
nab ka kingikampaania koduleht maxima.ee/inglipuu. 

Kõige pisem vallakodanik, kellele saate ingliks hakata, on 
3-aastane. Teda rõõmustavad talvesaapad või lahtised kingad. 
Kõige vanemad aga on 17-aastased, kes soovivad kosmeeti-
kat ja hügieenitarbeid. Oluline, et kingitus vastaks täpselt lapse 
jõulusoovile, sobiks tema vanusele ja oleks uus.

Tänavu kaheksandat korda üle Eesti toimuv heategevuslik 
kingikampaania “Inglipuu“ on kutsutud ellu jaeketi Maxima 
poolt eesmärgiga rõõmustada unelmate jõulukingitustega neid 
lapsi, kelle vanematel puudub võimalus nende unistuste täit-
miseks.

Maxima Eesti AS

Tulenevalt lastekaitse-
seadusest on oluline kõigil 
märgata ja teavitada abi-
vajavast ning hädaohus lap-
sest vallavalitsusele laste-
kaitsetöötajale (tel 602 
8823, 602 8826 või 602 
8841 – E–N k 8–17, R k 
8–14), lasteabi telefonile 
116 111 (24 h) või polit-
seile 112 (24 h).

Lisainfo: viimsivald.ee/
abivajavlaps.
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TEATED

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:

1. 10.10.2017 korraldus nr 720 “Rohuneeme külas, kinnistu-

te Väike-Miku ja osaliselt Mikumetsa detailplaneeringu alga-

tamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeritava ala suurus on ca 3050 m2 ja see asub Viimsi valla 

läänerannikul, Viikingi tee ja Rohuneeme tee vahelisel alal. Pla-

neeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Väike-Miku 

(89001:003:1035) ja osaliselt Mikumetsa kinnistut (89001:003:

0740). Planeeritav ala piirneb elamukruntidega Rohuneeme tee 

140, Viikingi tee 7, Viikingi tee 5, Viikingi tee 3, Rootsi tee 2 ning 

kinnistutega Suur-Miku ja Luugimetsa.

Detailplaneeringu eesmärk on kahe üksikelamukrundi ja ühe 

transpordimaa krundi planeerimine ja elamukruntidele ehitusõi-

guse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

2. 31.10.2017 korraldus nr 767 “Haabneeme alevikus, kinnis-

tute Rohuneeme tee 41, Viimsi metskond 51 ja reformimata 

riigimaa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade 

kinnitamine“.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,5 hektarit ja see paik-

neb Haabneeme alevikus rannikualal, hõlmates kinnistud Rohu-

neeme tee 41 (äri- ja transpordimaa) ja Viimsi metskond 51 (üld-

kasutatav maa) ning mereäärse reformimata riigimaa. Planeerin-

guala piirneb edelast merega, loodest kinnistuga Käo, kirdest Ro-

huneeme teega ja kagust kinnistuga Viimsi metskond 91. Juurde-

pääs planeeringualale on tagatud Rohuneeme teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu Rohunee-

me tee 41 jagamine äri- ja transpordimaa kruntideks, ehitusõigu-

se määramine moodustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitami-

seks ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, samuti ranna-

kindlustuse rajamine ja rannaäärse kergliiklustee asukoha mää-

ramine ning selle ühendamine Rohuneeme tee äärse kergliiklus-

teega. Krundi asukohast ja kehtivast detailplaneeringust lähtuvalt 

määratakse ärihoone arhitektuurilised, kujunduslikud ja ehitusli-

kud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujunda-

vad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti mää-

ratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liik-

luskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhi-

mõtted.

3. 31.10.2017 korraldus nr 787 “Viimsi alevikus, kinnistu Iiri-

se tee 5 detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohta-

de kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 2495 m2 ja see paikneb Viimsi ale-

vikus väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa siht-

otstarbega kinnistu, aadressiga Iirise tee 5 (89001:010:5120). 

Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste üksik-

elamutega. Kinnistul paikneb üks põhihoone (üksikelamu) ja abi-

hoone. Planeeringuala piirneb lõunast AS-ile Milstrand kuuluva 

raudteega. Juurdepääs kinnistule on olemas Iirise teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva hoo-

nestatud elamukrundi jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) siht-

otstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõi-

guse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. 

Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurili-

sed ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva 

keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumi-

lise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehno-

võrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning 

haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

4. 31.10.2017 korraldus nr 788 “Püünsi külas, kinnistu Taga-

Rootsi detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade 

kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 1344 m2 ja see paikneb Püünsi kü-

las, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa 

sihtotstarbega Taga-Rootsi (89011:001:0039) kinnistut. Planeerin-

guala piirneb üksikelamutega, on hoonestamata ja valdavas osas 

kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale on olemas 

Aasa teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa 

sihtotstarbe muutmine üksikelamu maaks ja ehitusõiguse mää-

ramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Krundi 

asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja ku-

junduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva kesk-

konnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise 

terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrku-

de ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning hal-

jastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla 

veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Vanad asjad 
korduskasutusse
18.–26. novembril toimub üleeuroopaline jäätme-
tekke vähendamise nädal, mille seekordseks 
teemaks on “Korduskasuta ja paranda – anna 
asjadele uus elu”. Sellega seoses kutsub Uus-
kasutuskeskus Viimsi inimesi asju äraviskamise 
asemel korduskasutusse saatma. 

Korduskasutusele tähelepanu pööramiseks jagab Uuska-
sutuskeskus 18. novembril kell 12–16 Viimsi Keskuses 
spetsiaalseid kogumiskotte, kuhu on mugav oma kodumaja-
pidamises üle jäänud uuskasutuseks sobivad asjad kogu-
da. Täidetud kotid saab laupäeviti ja pühapäeviti kell 11–
16 viia Viimsi Marketi ja Lavendli poe vahel (Randvere 
tee 9) asuvasse Uuskasutuskeskuse konteinerisse.  

Korduskasutuseks annetamiseks sobivad asjad, mis on 
muutunud üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt kasutuskõlb-
likud, puhtad ja terved. Oodatud on riided, jalanõud, möö-
bel, nõud, mänguasjad, raamatud, jalanõud, aksessuaarid, 
hobivahendid, muusika, filmid, toataimed, tehnika jms.

Jäätmetekke vähendamise nädala eesmärk on teadlik-
kuse tõstmine jäätmetekke vähendamise osas. Ettevõtmi-
ses on oodatud osalema erinevad organisatsioonid, hari-
dusasutused, ettevõtted, eraisikud ning ametiasutused üle 
Euroopa. Sel aastal on fookuses korduskasutus, paranda-
mine ja ümberdisainimine ehk “Korduskasuta ja paranda 
– anna esemele uus elu”.

Annika Altmäe 
Uuskasutuskeskus

Looduse säästmiseks oleks 
kõige õigem sorteerida 
jäätmeid. Tutvu, mida 
panna sega-, klaas-, vana-
paberi- ja papp-pakendi 
jms konteineritesse. 

Klaaspakendi konteinerisse so-
bivad: värvitust ja värvilisest 
klaasist pudelid (alkohol, limo-
naad, siirup jms), klaaspurgid, 
puhtad klaaspakendid. Kontei-
nerisse ei ole sobilik panna 
muud klaasi.

Klaaspakendi konteinerid 
asuvad: Randvere tee 6 (Viimsi 
Kaubakeskus), Mereranna tee 4, 
Õuna tee – Käärti tee rist (Haab-
neeme); Haugi tee 20/Kõivu 
tee (Kaldakivi – Hallikivi tee), 
Haugi tee algus, Laanepüü tee 
– Randvere tee rist Randvere 
aedlinna bussipeatus (Randve-
re); Meresihi tee lõpus (Kelvin-
gi); Sadama tee (Leppneeme); 
Kirsi tee – Mureli tee rist (Pär-
namäe); Lilleoru tee algus (Laia-

küla); Mündi tee 3 (Muuga), 
Reinu tee – Vanapere tee rist, 
Kasteheina tee (Pringi), Oja-
kääru 1, Loosivälja tee 1, Äig-
rumäe tee, Vehema tee 1/14 
(Viimsi); Kalmistu tee 8, bussi 
lõpp-peatuse plats (Rohunee-
me).

Segapakend vii segapakendi-
jäätmete konteinerisse. Tavali-
selt on kogumispunktis eraldi 
konteiner segapakendi ja ka 
klaaspakendi jaoks. Kui eraldi 
klaaspakendikonteinerit ei ole, 
läheb klaaspakend segapaken-
di konteinerisse. Segapakendi 
konteinerisse kogutakse plast-, 
klaas-, joogikartong-, paber-, 
metall- ja muu pakend.

Segapakendi konteinerid asu-
vad: Randvere tee 6 (Viimsi Kau-
bakeskus), Mereranna tee 4, Õu-
na tee – Käärti tee rist (Haab-
neeme); Haugi tee 20/Kõivu 
tee (Kaldakivi – Hallikivi tee), 
Haugi tee algus, Laanepüü tee 
– Randvere tee rist Randvere 

aedlinna bussipeatus (Randve-
re); Meresihi tee lõpus (Kel-
vingi); Sadama tee (Leppnee-
me); Kirsi tee – Mureli tee rist 
(Pärnamäe); Lilleoru tee algus 
(Laiaküla); Mündi tee 3 (Muu-
ga), Reinu tee – Vanapere tee 
rist, Makrilli tee 3, Kasteheina 
tee (Pringi), Ojakääru 1, Loosi-
välja tee 1, Äigrumäe tee, Ve-
hema tee 1/14 (Viimsi); Kal-
mistu tee 8, bussi lõpp-peatuse 
plats (Rohuneeme).

Vanapaber ja -papp pane 
vanapaberi ja -papi konteine-
risse. Üldjuhul saab vanapabe-
rit ja -pappi ära anda tasuta või 
oluliselt odavamalt kui sega-
olmejäätmeid. 

Vanapaberi ja -papi kontei-
ner asub: Makrilli tee 3 (Prin-
gi).

Riided jms üleliigne teks-
tiil, jalanõud ja mänguasjad vii 
Maxima juures asuvasse riide-
konteinerisse, kuhu võib panna
rõivaid (kulumisaste pole olu-

line, aga soovitavalt on puhtad 
ja kuivad), jalatseid, rihmasid, 
nahast kotte, kodutekstiile (kar-
dinad, voodipesu, käterätikud, 
laudlinad jms) ja mänguasju (nii 
pehmed kui ka plastmassist). Li-
saks võid riided viia ka Viimsi 
Marketi juures asuvasse Uus-
kasutuskeskuse riidekonteine-
risse.

Biolagunevad aia- ja hal-
jastusjäätmed komposti piisa-
va ruumi olemasolu korral oma 
aias. Korteriühistutel on mõist-
lik tellida eraldi biolagunevate 
jäätmete konteiner.

Ohtlikud jäätmed vii oht-
like jäätmete kogumispunkti või 
jäätmejaama. Vanad ravimid saab 
viia ka apteeki.

Ehitus- ja lammutusjäät-
med on soovitav koguda eral-
di: puit-, metall- ja püsijäätmed 
(näiteks tellised) ning muu ehi-
tuspraht. Need tuleb viia jäätme-
jaama või anda üle jäätmekäit-
lejale. Ehitus- ja lammutus jäät-

Pakendikonteinerid vallas
mete segu üleandmisel tuleb jäät-
mekäitlejale maksta.

Elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmed vii poodi, 
kust kavatsed osta uue toote. 
Pood peab vana seadme vastu 
võtma, kui ostad samast poest 
uue sarnase seadme. Kui ei ole 
kavatsust uut seadet osta, tuleb 
vanad seadmed viia lähemasse 
elektroonikaromude kogumis-
punkti või jäätmejaama, kus 
neid vastu võetakse. Juppideks 
lammutamata seadmeid saab ära 
anda tasuta. Kui seade ei ole 
tervik, siis võidakse puuduva 
osa materjali eest raha küsida.

Patareid ja akud vii tasuta 
ükskõik millisesse poodi, kus 
neid müüakse. Sul ei ole ko-
hustust uut patareid või akut os-
ta. Poodides on spetsiaalsed kon-
teinerid patareide ja akude ko-
gumiseks.

Vanarehvid vii vanarehvi-
de kogumispunkti. Vanarehvid 
saab kõikidesse vanarehvide ava-

likesse kogumispunktidesse ära 
anda tasuta, sõltumata rehvide 
kogusest. Kogumispunktid pea-
vad jääma rehvide kasutaja elu-
kohajärgse maakonna piiresse. 
Kui tegemist on aastatega ko-
gunenud suurema rehvikoguse-
ga (näiteks veoauto koorem reh-
ve), tuleks eelnevalt ühendust 
võtta mõne tootjaga (andmed 
leiab probleemtooteregistrist), 
et uurida, kuhu võib suurema 
koguse viia. Eraisikud saavad 
endiselt rehve ära anda ka Reh-
viringluse kogumispunktides (li-
sainfo rehviringlus.ee).

Romusõidukid vii sama au-
tomarki müüvasse kauplusesse 
või autolammutustöökotta (ro-
mulasse). Romusid saab ära an-
da tasuta, romulad võivad ro-
mu vastuvõtmisel maksta ka 
väikese summa. Nõua lammu-
tustõendit! Ainult ARK-ile lam-
mutustõendi esitamisel kustu-
tatakse auto registrist.

Kommunaalamet

ühe vana on teise uus. Foto Annika Altmäe

Detailplaneeringud
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KULTUUR

18. ja 19. novembril 
toimub Viimsis IV Eesti 
Naistetantsu festival ning 
XI Eesti naisrühmade ja 
II neiduderühmade võistu-
tantsimine. See tradit-
siooniline ettevõtmine, 
mida korraldatakse juba 
üheteistkümnendat korda, 
toob kokku 28 nais- ja 
neiduderühma üle Eesti. 

Kohtuvad ligi 400 tantsijat, et 
ühiselt aega veeta ning tantsi-
mises mõõtu võtta. Eesti naiste 
tantsul on meie rahvakultuuris 
juba pikka aega oluline roll. 
Naisrühmi, kus just selle osa-
kesega meie omakultuurist te-
geletakse, leidub üle Eesti pal-
ju. Naistes peitub omamoodi 
õrn energia ja vägi. Hinges 
peituv ilu pannakse tantsu sis-
se ja punutakse tantsumustris-
se. Naised on alati  oma koha 
leidnud nii suurtel tantsupidu-
del kui ka juba kahel korral 
Jõgeval toimunud Eesti naiste 
tantsupeol. 

Tantsujuht Agne Kurrikoff-
Herman, Teie ja tantsuansam-
bel Sõprus olete selle taga, et 
võidutantsimine Viimisisse jõu-
dis. Mis asi on naistetantsu 
festival? 

Festival kasvas välja võis-
tutantsimisest, mis toob rahva-
tantsuga tegelevad naised kok-
ku erinevatesse Eesti paika-
desse kaheks päevaks. Esime-
ne päev on alati ühisteks tege-
misteks ning koosolemiseks ja 
teine päev ehk festivalipäev tant-
simises mõõdu võtmiseks. Ju-
ba teist aastat on festivalil oma 
koha leidnud ka neidude rüh-
mad. 

Võistutantsimistel on alati 
üks nn kohustuslik tants, mille 
korraldav rühm välja valib, ning 
lisaks veel kaks rühma enda va-
balt valitud tantsu. Tantse vaa-
tab ja hindab viieliikmeline žü-

rii. Võitjale langeb lisaks au-
hinnale ka rõõm korraldada järg-
mine võistutantsimine oma ko-
dukandis. 

Festivalipäev toob alati en-
daga kaasa naistele palju ühi-

seid tegemisi ning põnevaid 
kohtumisi. Kindlasti mahuvad 
alati sellesse päeva ka lava-
proovid, et olla valmis järgmi-
seks võistluse päevaks, ning ül-
latused õhtuseks koosolemiseks 
ning esinemised ja väiksed kont-
serdid huvilistele ning teine-
teisele. 

Kes ja miks seda korral-
davad?

2014. aastal, kui võistutant-
simine toimus Tartus, võitis sel-
le tantsuansambel Sõpruse nais-
rühm, kelle juhendaja olen. Et 
elan ise Viimsis, sündis idee, et 

järgmine võistutantsimine võiks 
toimuda minu kodukandis ehk 
ilusal Viimsi poolsaarel, mis pa-
kub avastamisrõõmu üle Eesti 
siia tulijatele. 

Nii pandi kokku festivali 
esimene päev, mis viib kaugelt 
ja lähemalt tulijad Viimsi eri-
nevatesse paikadesse. Külasta-
takse vabaõhumuuseumi, Ran-
narahva muuseumi ja ökospaad 
Harmoonikum. Tutvutakse ko-
haliku ajalooga ja osaletakse 
töötubades. 

10 rühma annavad sel päe-
val värvika kontserdi Viimsi 
Keskuses ning enamus festiva-
lil osalevatest rühmadest as-
tuvad üles suurel vallarahvale 
mõeldud kontserdil Randvere 
Koolis.

Festivali õhtu osalejatele 
toimub üritus õhtusöögi ning 
muusikaliste üllatustega Viim-
si Koolis, kus kaugemalt tul-
nud festivalil osalejad ka öö-
bivad. 

Kes festivalil osalevad? 
Selleaastasel festivalil ja võis-

tutantsimisel osaleb 28 nais- ja 
neiduderühma üle Eesti. Kõige 
lähemalt tulijad on Tallinnast 
ning kõige kaugemalt tulijad 
sedapuhku Võrust ja Jõhvist. 

Osalevad nais- ja neidude-
rühmad: Gevi, Harku Harakad, 
Hiired tuules, Jõgevahe Pere, 
Kaarma Kargus, Kagu Kabuja-
lakõsõ, Kuivajõe, Kõkutajad, 
Laululind, Leigarid, Lys, Nai-
ta, Pärnete, Pääsuke, Sovelda-
ja, Surju Sõbratarid, Tammiku, 
Tantsurõõm, TÜ Rahvakunsti-
ansambli naisrühm, Viire, Vii-
suveeretajad, Õpsadi, Jun-Ost, 
Jõgevahe Pere neiud ja vilist-
lasneiud, Päikeseratas, Rundu, 
TÜ Rahvakunstiansambli neiud.

Eesti naiste ühisest tantsust 
tekib energia ja vägi, mis on ko-
gemist ja osasaamist väärt. Tul-
ge vaatama!

Küsis
Annika Koppel 

Viimsi rannakülad on 
raamatusse raiutud
Püünsis või Rohuneemes viibides on päris raske 
ette kujutada, et seal olid kunagi rannakalurite 
talud ning inimeste põhisissetulek sõltus merest. 
Et talletada mälestust kunagisest külaelust ning 
hoida kohalikke traditsioone, hakkasid mõned 
aktiivsed Püünsi küla inimesed mõne aasta eest 
raamatu tarbeks materjali koguma. 

Teose kokkukirjutamisel võe-
ti appi rannarahva ajalooga 
tegelevad teadurid ning ot-
sustati, et raamat peab sisal-
dama teavet ka Rohuneeme 
ja endise Rummu küla kohta 
– ajalooliselt on need paigad 
olnud lahutamatult seotud. 

Nüüd on raamat valmis. 
Seal kirjutatakse küladest lä-
bi muutuva aja – Rootsi asu-
nike ja Pirita kloostri ajast ku-
ni kalurikolhooside ja iseseis-
vuseni. Juttu on kalameeste 
tööst ja argipäevast, krimi-

naalset Viimsist ja spirdiveost, lisaks kohalike inimeste 
mälestused ja detailne ülevaade taludest ja nende elanikest. 
Kogu seda inforikkust ilmestab üle 400 foto ja kaardi. 
Raamatu “Püünsi, Rohuneeme ja Rummu – Viimsi vanad 
rannakülad” esitlus toimub 22. novembril kell 16 Püünsi 
koolis. Kõik huvilised on oodatud! 

Püünsi külaselts

Rannakülade raamatu 
tiraaž on 1000 eksemplari. 
Foto kirjastaja

Naised tantsivad võidu

n 18. novembril 
kell 12.00–13.15 etteaste 
Viimsi Keskuses 
kell 16.00 kontsert Rand-
vere Koolis

n 19. novembril võistu-
tantsimine Viimsi Koolis

Agne Kurrikoff-Herman. Foto erakogu
Aasta kodaniku aunimetusele 
esitati 27 kandidaati
Aasta kodaniku aunimetusele esitati tähtajaks, 3. novemb-
riks 27 kandidaati. Aasta kodanik 2017 selgub 27. novemb-
ril Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones toimuval tse-
remoonial.

Aasta kodaniku aunimetusega kaasneb sümboolne rahali-
ne preemia ning Reti Saksa traditsiooniline miniskulptuur “Ühis-
konna õis“, mille annab laureaadile üle kultuuriminister Indrek 
Saar. Lisaks annab siseminister Andres Anvelt pidulikul sünd-
musel üle kodanikupäeva aumärgid, millega Siseministeerium 
tunnustab vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes eden-
davad kodanikukasvatust või teevad vabatahtlikku tööd oma 
kogukonnas.

Aasta kodaniku väljakuulutamist Eesti Ajaloomuuseumi Suur-
gildi hoones saab 27. novembril kell 17.00 jälgida veebiüle-
kande vahendusel. 

Kultuuriministeerium
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Uued filmid
Novembri pimedad õhtud on otsekui loodud 
kinoskäimiseks. Kinokava täieneb taas uute 
põnevate teostega. 

Björn Borgi nimi vaatab tänapäeval kaubamajas aluspesu 
osakonnas bokserite värvlilt vastu, ent 27 aastat tagasi oli 
mees maailma parim tennisist, kellel vaid üks eesmärk – 
võita rekordilist, viiendat korda järjest Wimbledoni turniir. 
Mehe unistusel seisis aga risti ees tennise uus imelaps – 
ekstsentriline närvipundar John McEnroe. Kõigi aegade 
legendaarseima Wimbledoni finaali kõrval rännatakse ajas 
ka Björni lapsepõlve ning analüüsitakse neid mõjutajaid, 
mis mehest spordiala ühe suurima legendi tegi. Osades 
Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf ja Stellan Skarsgård.

Alles see oli, kui Daniel Radcliffe´i nimi kõigile esmalt 
ühe Harry-nimelise võlurpoisi silme ette manas. Tänaseks 
on temast saanud näitleja, kelle värskeim roll viib ta Lõu-
na-Ameerika džunglisse. Ta kehastab Yossit, kes 1981. 
aastal Boliivias seiklusi otsides sõbruneb kolme noor-
mehega, kellest üks väidab, et teab iidse indiaanihõimu 
aarde asukohta ning pilt säravast tulevikust elimineerib 
noorukite reaalsustaju üsna kiiresti. Hakkajate seiklejate 
moraal hakkab aga üsna pea vankuma, kui džungel oma 
tõelist palet näitab, ning tagatipuks satuvad nad õnnetus-
se, mis Yossi teistest eraldab. Nii algabki mehe painajalik, 
20-päevane katsumuste rada, kaaslaseks vaid pimestav 
nälg, meeletu valu ja ähvardav džungel. 

Agatha Christie “Hercule Poirot. Mõrv Idaekspres-
sis” – kõigi aegade enimmüüdud kirjaniku samanimeline 
raamat nägi ilmavalgust aastal 1934 ning kinolinale jõu-
dis mõrvamüsteeriumist rongireis 40 aastat hiljem. Nüüd 
on käes uusversiooni aeg Kenneth Branaghi käe all, mis 
jõuab kinno 24. novembril. Seltskond, kelle seas salapä-
rane mõrvar peitub, on tõeliselt eeskujulik: Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Dame 
Judi Dench ning Branagh ise Poirot’ rollis. 

Nii nagu maavärin annab endast märku sadade kilo-
meetrite kaugusel oma epitsentrist, mõjutasid ka oktoobri-
revolutsiooni sündmused riike Venemaa naabruses. Soo-
me Vabariigi 100. aastapäevaks valminud linateos “Igitee” 
jutustabki loo mehest, kes oli sunnitud oma aadete tõttu 
peale revolutsiooni Soomest Ameerikasse lahkuma. 1929. 
aasta suur depressioon ajendas aga nii mõnegi põgeniku 
kodumaale naasma ja nii juhtus ka filmi peategelase Jussi-
ga. Rõõm kodusolemisest ei kesta aga kaua ning kui ühel 
ööl talle järgi tullakse, õnnestub tal üle piiri Venemaale 
pageda. NKVD annab mehele uue identiteedi ning suunab 
ta tööle ameeriklaste poolt loodud kommunistlikku ideaal-
kolhoosi Hõbe. Stalini kahtlustuspoliitika aga kogub tuu-
re ning üsna pea leiab ka Jussi end nimekirjast, mil peal 
tempel “kahtlane element”. Valdavalt Eestis filmitud ja 
monteeritud teose lavastajaks Antti-Jussi Annila ning oma 
viimase rolli teeb filmis meie enda ekraanilegend Lembit 
Ulfsak.

Jätkuvad ka beebihommikud igal teisipäeval kell 12 
ning seeniorid on kinno oodatud reedeti kell 12.20. Vaata 
lisaks viimsikino.ee. Olete oodatud!

Viimsi kino

Filmis “Igitee“ tegi näitleja Lembit Ulfsak oma viimase rolli. 
Foto Andres Teiss

KINOVEERG

17. nov – 3. dets Tallinna 
kinodes toimuv Pimedate 
Ööde filmifestival teeb 
seekord kummarduse 
Soome riigi 100. sünni-
päevale ning samuti toob 
fookusesse Flandria filmi-
kunsti.

Esimese võistlusfilmina kuulu-
tus PÖFF välja soomlase AJ An-
nila ajaloolise draama “Igitee”. 
1920.–1930. aastatel saabus pro-
pagandast pimestatuna Nõuko-
gude Liitu u 10 000 valdavalt 
Soome päritolu ameeriklast, kes 
uskusid siiralt tööliste paradiisi 
võimalikkusesse, hakates Kar-
jalasse rajama kolhoose. Sinna 
satub ka filmi peategelane Jus-
si Ketola, kes põgeneb Soome 
paremradikaalse antikommu-
nistliku Lapua liikumise oma-
kohtu eest. Paraku muutub pa-
radiis üsna pea põrguks, kui 
algab Stalini suurpuhastus.

Tervikuna Virumaal üles 
võetud linateose kaastootjaks 
on Taska Film. Kunstnikutöö te-
gi Kalju Kivi, kostüümid ka-
vandas Eugen Tamberg ja filmi 
monteeris Tambet Tasuja. Kõr-
valosades teevad kaasa Harriet, 
Hendrik ja Hendrik jr Toom-
pere. NKVD ohvitseri kehas-
tavale Lembit Ulfsakile jäi see 
ühtlasi viimaseks filmirolliks. 
Hulk eestlasi osaleb massi-
stseenides. 

Samuti toob Pimedate Ööde 
filmifestival ekraanile äsja Soo-
mes kõigi aegade kodumaise 
filmi avanädalavahetuse vaata-
jarekordi purustanud sõjafilmi 
“Tundmatu sõdur”. Kinos Kos-
mos leiab 23. novembril aset 
eriseanss, Tallinnasse on ooda-
ta ka režissöör Aku Louhimiest. 

48 tundi Soome 
kultusfilme
Kuid see pole veel kõik. PÖFF 
teeb erilise kummarduse 100-
aastasele Soomele, kui näitab 
48 tunni jooksul üksteise jä-

Soome ja Flandria PÖFFil

rel ära 23 kultuslikku linateost 
sealse filmikunsti varasalvest. 
Kahe ööpäeva pikkune pretse-
denditu filmimaraton leiab aset 
24.–26. novembril Tallinna Ki-
nomajas, millest saab selleks pu-
huks tõeline Soome klubi. Laul-
dakse karaoket, esineb ansam-
bel Marko Haavisto & Pou-
tahaukat, kes mängis ennast 
kuulsaks Aki Kaurismäki fil-
mis “Mees ilma minevikuta”. 
Seansse sisse juhatama on oo-
data tervet hulka Soome filmi-
tegijaid, alates Jörn Donnerist 
ja lõpetades Kati Outineniga.

Ürituse avab Jörn Donneri 
legendaarne dokumentaalfilm 
“Neetud! Soomemaa vaated”, 
mis kujutab läbilõiget Soome 
ühiskonnast aastal 1970, kus 
kõrvuti eksisteerivad ilus ja ko-
le, kurb ja naljakas, õrn ja rõve. 
Ekraanile jõudvad linateosed 
on pärit aastatest 1938–2008 – 
suur osa neist on Eestis ekraa-
nil esmakordselt. Kogu valikut 
näidatakse vanadelt 35-milli-
meetristelt lintidelt. Intrigeeri-
va kava on spetsiaalselt PÖFFi 
tarvis kokku pannud mainekas 
Sodankylä filmifestival.

Flandria edulugu
Ajendatuna Flandriast pärit li-
nateoste üha kasvavast rahvus-
vahelisest mainest, võtab PÖFF 

tänavu fookusesse selle Belgia 
hollandikeelse regiooni filmi-
kunsti.

Ainuüksi sel kümnendil on 
kaks flaami filmi – “Härga täis” 
ja “Katkenud ahela lõpp” – kan-
dideerinud Oscarile, võidetud 
on mainekaid auhindu ja jõu-
tud rahvusvahelisse levisse. 
Eesti kinodes linastusid mullu 
“See juhtus Ardennides”, “Belg-
laste kuningas” ja “Belgica”. 
Kolm aastat tagasi sai PÖFFil 
peauhinna Gust van den Berg-
he film “Lutsifer”.

“Öine Brüssel” toob ekraa-
nile omas ajas uut tüüpi tege-
lase – sihitult Brüsseli tänavail 
uitava destruktiivse antikange-
lase. “Pöörast armastust” pidas 
Charles Bukowski parimaks oma 
raamatute järgi tehtud filmiks. 
“Daensi, mässulist preestrit” käis 
kinos vaatamas iga kuues flaam. 
“Härga täis” kandideeris Osca-
rile ja lennutas Hollywoodi kor-
raga kaks praeguse Belgia fil-
mikunsti suurt nime – Michaël 
R. Roskami ja Matthias Schoe-
naertsi.

Flandriast pärit filmide tä-
nast päeva tutvustavatest lina-
teostest on kõige tuntum “Se-
gaduses”, mis võitis Veneetsia 
festivali kõrvalvõistlusprogram-
mis “Horisondid” parima režii 
preemia. 

6-miljonilise elanikkonnaga 
Flandrias valmib kümmekond 
mängufilmi aastas.

Sulev Keeduse film 
põhivõistluses
Põhivõistluskavas esindab Ees-
tit Sulev Keedus filmiga “Me-
hetapja / Süütu / Vari”. Tegu on 
selle kauaoodatud linateose 
maailma esilinastusega. Viimati 
pääses Eesti film põhivõistlus-
kavva kolm aastat tagasi, kui 
seal linastus “Risttuules”. “Me-
hetapja / Süütu / Vari” on kol-
mest erinevas ajas kulgevast no-
vellist koosnev draama, mille 
ühendavaks lüliks on näitleja 
Rea Lest, kes mängib kõiki kol-
me peategelast. “Mehetapja” te-
gevus leiab aset 19. sajandi lõ-
pus, kui talutütar Maara pan-
nakse vastu tahtmist mehele. 
“Süütu” sündmused hargnevad 
1949. aastal, kui ingerlasi ha-
katakse Eestist välja saatma ja 
Elina astub selle vältimiseks fik-
tiivsesse abiellu eestlase Hei-
noga. Nüüdisajas liikuvas “Var-
jus” põgeneb Luna Lee kodust, 
et teada saada, kas kusagil on 
veel midagi peale tühjuse. See 
film liigub kolmes erinevas aeg-
ruumis, loob seoseid ja must-
reid, mis alateadvuses peidus. 

Annika Koppel

Põhivõistluskavas esindab Eestit Sulev Keedus filmiga “Mehetapja / Süütu / Vari”, kus näitlejanna 
Rea Lest mängib kõiki kolme peategelast. Kaader filmist
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EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku uus Mühleiseni firma orel on 
kogudust rõõmustanud juba mitu kuud.

2. septembril  toimus avakontsert, kuhu olime kutsunud küla-
lisena mängima tuntud professori Arvid Gasti Lübeckist, kes oma 
mitmekesise kava ja kõrgetasemelise interpretatsiooniga tutvus-
tas oreli erinevaid kõlavärve.

15 registriga “pillide kuningas” on tänu weckselschleife süs-
teemile rohkete mänguvõimalustega ja võlub kuulajaid oma ilusa 
kõlaga.

Novembrikuu igal laupäeval kell 14 toimuvad kirikus järjekord-
sed orelikontserdid, kuhu ootame musitseerima Tallinna organis-
te: Kadri Ploompuud (11.11), Piret Aidulot (18.11), Kristel Aeru 
(25.11). Kahel kontserdil on kaastegevad ka solistid Alina Saka-
louskaya mandoliinil (11.11) ja bariton Ott Indermitte (18.11).

Kõik kontserdid on tasuta!

Hille Poroson
Viimsi Püha Jaakobi koguduse organist

Orelikontserdid Viimsi Püha Jaakobi kirikus

HINGENURK

Andke andeks!
ükskord küsis Peetrus Jeesuselt, et mitu korda 
peab ta oma vennale andestama, kui see tema 
vastu patustab – et kas seitsmest korrast piisab? 
Ja Jeesus vastas talle: “Ma ei ütle sulle seitse 
korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda.” 

Mis tegelikkuses väljendab seda, et kordi, mil ligimesele 
peaks andestama, ei tohi lugeda, sest andestamises ei ole 
plaanimajandust, see on südame tegu ja armastuse väljen-
dus ning hulga mõõtmine seejuures ei ole kuidagi sobilik.

Seejuures muidugi tahaks inimesena ikka ju otsida õi-
gustust ja leida argumente, et püüda kuidagimoodi tõesta-
da, et on asju, mida ei saa andestada. Kuid see on inimese 
inimlik vaatenurk ja seepärast vägagi piiratud. See külg, 
millest Jeesus kõneleb, on aga jumalik vaade ja seetõttu 
kordades üle inimlikust vaatest.

Sellele Peetruse küsimusele järgneb piiblis tähenda-
missõna südametust sulasest, kes ise isandalt armu leid-
nuna läheb enda võlglast pitsitama ning pälvib nii isanda 
pahameele ja vangistatakse. Kui meile antakse andeks, siis 
meie andestamatus on lõks, mis seob meid väga tugevalt 
sellesama inimliku vaate külge andeksandmisest.

Aga kõik võiks olla teisiti! Kui selleks on vaja muu-
ta mõtteviisi, millega andestamisele läheneme, ja õppida 
tundma inimliku lähenemisviisi asemel seda jumalikku 
viisi, mille läbi Jumal meile kõik on andeks andnud, kui 
me vaid usus tunnistame oma ekslikust ja püüame ikka 
paremaks saada.

Andeksandmine ongi vast nii raske inimeste jaoks see-
pärast, kuna see nõuab tihtilugu meie enda arusaamiste 
ja mõttemustrite muutmist. Sest on need ju ikka aluseks, 
mille najal me teisi hukka või õigeks mõistame. Ja kuna 
neid me üldjuhul muuta ei taha, siis tulemuseks ongi süü-
distamine, sildistamine ja andestamatus. Aga kõik võiks 
olla teisiti!

Oleme hingede ajas, kus võime mõelda neile armsa-
tele, kes on siit läinud. Ja küllap ikka meenuvad siis ka 
nii mõnedki asjad, mis on jäänud ütlemata, mis on jäänud 
andeks palumata, ja seda muuta justkui enam ei saa. Kuid 
nii on see ainult inimlikust vaatenurgast, sest kui meil on 
usku jumalikku andestusse, siis on tegelikult avatud mei-
le võimalus andeks paluda, kuid kindlasti veel enam väge 
andeks anda neile, kes juba läinud, ning seeläbi lasta lahti 
paljust, mis takistab minejaid.

Üks ilus laulusalm, mida ka Tõnisson pähe õppis, üt-
leb: “Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad ka, Ta hool-
de, kes me Issand, kõik julgelt usalda!” Kas pole mitte 
just see oskus asju Jumala kätte usaldada meie lootuseks 
andeksandmise võimeski kasvada ja seeläbi südame vae-
vast vabaneda?

Nii ongi meil ikka ja jälle vaja inimestena püüelda pa-
rema poole oma ligimestele andestades ja neilt oma eksi-
musi andeks paludes, sest üksnes nii võime me kasvada 
armastuses. Halastust ja armu vajame me kõik. Nii on ka 
paavst Franciscus öelnud oma raamatus “Halastage!”, et 
me kõik vajame seda jumalikku armuavaldust, mis ini-
mesele osaks saab, kui ta andestab või kui temale andeks 
antakse. Nii ei saagi öelda muud, kui vaid – andke andeks!

Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik

Püüdleme parema mina poole oma ligimestele andestades. 
Foto Mikk Leedjärv

4.–12. novembrini on 
Viimsis muusikanädal, 
mille raames saab veel 
eeloleval nädalavahe-
tusel kuulata palju jazz-
muusikat.

Selle aasta muusikanädal toi-
mub koostöös Viimsi Happy
Jazz festivali ja Viimsi Jazz-
PopFestiga, et pakkuda külas-
tajatele veelgi suuremat valikut 
huvitavate esinejate ja artistide 
seast. 

Viimsi Happy Jazz 
festival
Juba kolmas Viimsi Happy Jazz 
festival toimub tänavu 7.–12. 
novembrini.

Nagu eelmistel aastatel tut-
vustatakse ka tänavu erinevaid 
pille ja muusikastiile kõige väik-
sematele. Esikohal on muidugi 
džässmuusika ning improvisat-
sioon, mida tutvustatakse las-
tele tuntud karakterite kaudu. 
Sel aastal harivad ja naeruta-
vad lapsi klounid Piip ja Tuut. 

Festivali põhiprogramm al-
gab traditsiooniliselt Viimsi 
Muusikakooli Jazz Bandi kont-
sertidega “Noortelt noortele”, 
mis toimuvad Viimsi ja Haab-
neeme kooli saalides. 

Tõelise nostalgialaksu, eriti 
vanemale publikule, toovad Tal-
linna Linnateatri laulvad näit-
lejad, et teha kummardus ja mee-
nutada legendaarset Eesti Raa-
dio meeskvartetti. 

Selleaastase festivali pea-
esinejad – Ameerikast New Or-
leansist pärit trompetist Leroy 
Jones ja Tricia Boutte – on ühen-
danud jõud Soome muusikute-
ga bändist Spirit of New Orle-
ans. Sel aastal täitub 100 aastat 
Ella Fitzgeraldi sünnist – mee-
nutame ka seda suurepärast ar-
tisti, kes džässimaailma oluli-
selt mõjutanud. 

Viimsisse tuleb oma rahvus-
vahelise koosseisuga veel üks 
särav täht Ameerika ja maail-
ma džässitaevas – trompetist 
John Marshall, kes on muuhul-
gas mänginud Buddy Richi, 
Lionel Hamptoni ja Dizzy Gil-
lespy bigbändides. John Mas-
halli partneriteks on Classic Jazz 
Trio Peterburist. 

Koostööst lõunanaabritega 
on sündinud Tallinn – Riga 
Jazz Connection, mis tõmbab 
käima nii publiku kui ka saa-
lis viibivad muusikud ega lase 

jämmimise traditsioonil unu-
neda. 

Kaire Vilgats esitab oma 
lemmiklaule läbi aegade, teda 
saadavad mängleva kergusega 
Joel Remmel ja Raivo Tafe-
nau, kes lisavad omalt poolt 
džässihõngulisi vürtse. 

Kontserdid toimuvad taas 
Rannarahva muuseumis, Viim-
si Kooli saalis, Haabneeme 
Kooli saalis, Jussi õlletoas, Black 
Rose pubis ja Laidoneri mõisa 
tõllakuuris. Oleme aga jätku-
valt uute ning põnevate kont-
serdipaikade otsinguil. 

Info ja festivali kava happy-
jazz.ee.

Viimsi JazzPopFest
Kaheksandat aastat toimuv Jazz-
PopFest sai alguse 4. novemb-
ril, põhiprogramm toimub aga 
10.–11. novembrini!

Viimsi JazzPopFest on olu-
line sündmus edendamaks ker-

gemuusika arengut Eestis. Muu-
sikat täis nädalal astuvad üles 
erisugused koosseisud Viimsi 
eri paikades nagu näiteks Viim-
si Keskuses – Viimsi Muusika-
kooli kitarriansambel, Ita-Rii-
na Muusikastuudio, Tallinna 
Saksofoniorkester, Viimsi Kooli 
Noortekoor, Estonian Dixieland 
Band, Viimsi Jazzband; Viimsi 
Koolis – Linnateatri meeskvar-
tett & Swing’n Joy Orchestra 
ning suur Viimsi JazzPopFesti 
lõppkontsert, kus astuvad üles 
viis koori koosseisu, kes kõik 
kuulamist väärivad. 

JazzPopFest on omanäoli-
ne ning vajalik lisand kooride 
ja ansamblite arendamiseks, tõm-
mates koorid oma mugavustsoo-
nist välja ning utsitab katseta-
ma neile tavapäratuid žanre na-
gu on popp ja jazz. Lisaks on 
festivali südameasjaks Eesti au-
torite muusika ja uute huvita-
vate seadete toetamine.

Festival pakub toredat kont-
serdielamust kõigile kohaletul-
nud muusikahuvilistele. Nädal 
täis muusikat toovad kuulajani 
teoseid nii kodu- kui ka välis-
maalt ning esinejatele lubatud 
10 minuti jooksul uudseid sea-
deid ja lahendusi kuulda ei ole 
just ebatavaline ning midagi 
meelepärast leiab igaüks.

Info ja festivali kava viim-
sijazz.wordpress.com ja Viim-
si JazzPopFesti Facebook.

Viimsi Teataja

Viimsi Muusikanädal

JazzPopFestil esineb ka Estonian Dixieland band. Fotol Sander 
Valdma trompetil. Foto erakogu
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KULTUUR

10.–24. november

Viimsi valla kultuurikalender
13. november – 4. detsember
Noortekeskuse näitus “Näoga 
mere poole“
Viimsi huvikeskuse aatriumis

18. november – 31. detsember
Viimsi Kunstikooli tööde näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis

Kuni 28. jaanuar 2018
Ühisnäitus:
Külli Suitso seeria “Kiiver“
Imbi Paju filmid: “Tõrjutud 
mälestused“, “Soome lahe õed“
Eesti sõjamuuseumis

ÕPI- JA JUTUTOAD
14. november kell 18.30 
22. november kell 18.30 
Piparkoogitaigna valmistamise 
töötuba
Tooraineks on kvaliteetsed 
täisterajahud, vürtsid ja mahe 
toorroosuhkur
Iga osaleja saab retsepti ja 
kohapeal valmistatud taigna 
koju kaasa
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com, tel 510 4400  
Osalustasu 20 €
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 

14. november kell 19.15
Klaasist ehete valmistamise 
töötuba
Juhendaja: Mari-Liis Makus
Osalustasu 30 €
Eelregistreerimine: mari.makus
@gmail.com
Viimsi huvikeskuse Päikese-
pesas I korrusel

15. november kell 18.30
Paberikunsti õpituba – teeme 
fotoraami isevalmistatud 
paberlilledega
Juhendaja: Gärlin Kirst
Registreerimine: garlyn@hot.ee
Viimsi huvikeskuse Päikese-
pesas I korrusel

17. november kell 10 
Ökobeebi loeng 
“Väikelaste toitumine”
Koolitaja Reet Post 
Eelregistreerimine: Reet@
okobeebi.ee, tel 523 5639 
Osalustasu 10 € / pere 
(2 täiskasvanut) 15 €
Viimsi huvikeskuses

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Keskkonnaprogramm lasteaia, 
I–II kooliastme gruppidele
“Olen mere sõber“
Hind: 4 €
Info: haridus@rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva muuseumis

Alates 1. november
Mardi- ja kadripäeva programm; 
lasteaia ja I kooliastme 
gruppidele
“Mardid mustad, Kadrid valged“
Hind: 4 €
Info: haridus@rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

12. november kell 12–16
Isadepäeva tähistamine 
Sissepääs tasuta! 
Eesti sõjamuuseumis

14. november kell 17
Lauamänguklubi
Ehitame linna: Machi Koro
Viimsi noortekeskuses 

15. november kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Randvere noortekeskuses
kell 18
Näohoolduse ja jumestuse 
koolitus noortele
Koolitaja Karine Terzjan
Osalustasu 25 €
Eelregistreerimine: karine.
terzjan@gmail.com 
Viimsi huvikeskuses

16. november kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud!” 
kokandusklubi
Registreerumine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses

17. november kell 17
Külla tuleb youtuber Sten-Jan Sarv
Viimsi noortekeskuses

22. november kell 16
Hispaania keel Claudiaga 
Randvere noortekeskuses

23. november kell 16 
Meediaklubi 
Randvere noortekeskuses 

24. november kell 15 
Siidimaali tegemine 
Randvere noortekeskuses 

EAKATELE
Tutvumisõhtud: 
15. november kell 20
Mati Karm
22. november kell 20
Ivar Hansen 
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

10. november kell 10
Mardipäev 
Mardisandid Astri lasteaiast
Viimsi päevakeskuses

17. november kell 17–21
Seenioride peoõhtu 
“Tantsuga sügises“ ja Eesti 100
Neeme Nokia, Vanaisad, 
Mustlastantsijad jpm
Pilet 7 € müügil VPÜ ruumis ja 
Randvere päevakeskuses 
Korraldaja: VPÜ juhatus
Viimsi Koolis

19. november kell 12
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele 
“Tutvume koduvallaga“
kell 11.39 buss V1 väljub haigla 
juurest
Kogunemine Rohuneeme bussi 
lõpp-peatuses
Info: Volli Kallion, tel 601 2354

22. november kell 16
Kadripäeva tantsutrall 
Kohviõhtu
Viimsi päevakeskuses

VARIA
18.–19. november
IV Eesti naistetantsu festival
XI Eesti Naisrühmade ja II Eesti 
Neiduderühmade võistu-
tantsimine
18. november kell 12
Esinemine Viimsi Keskuses
kell 16
Esinemine Randvere Koolis

19. november kell 10
Võistutantsimise päev
Viimsi Koolis
kell 17
Üllatuskontsert 
Viimsi Koolis

JUMALATEENISTUSED
12. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Isadepäeva jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

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

19. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Kontsertjumalateenistus 
Laulab ja sõna jagab Jaana Eskor
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

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

NäITUSED 
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August 
Luusmannist
Rannarahva muuseumis

November
Näitus “Kirju ühest sajandist”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Raamatuväljapanek 
“Põhjamaade romaan“
Prangli raamatukogus

Eerika Veermäe maalinäitus 
“Muutuste tuules“
Randvere päevakeskuses

Elise Dobrjanski  maalinäitus 
“Tuules, päikeses, vihmas“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses

Kuni 13. november
Fotonäitus “Viimsi kaunis kodu 
läbi aegade“
Viimsi huvikeskuse aatriumis

19. november  kell 12
Loeng “Toitumine ja nipid kaunite 
juuste, küünte ja ripsmete heaks”
Pärast loengut valmivad 
aasiapärane taimetoit ja väike 
magus amps
Koolitaja Kadi Toompere
Eelregistreerimine: kaditoompere
@gmail.com, tel 501 3289
Osalustasu 15 €
Viimsi huvikeskuse kohvitoas

21. november kell 18.30 
Punutud soengute õpituba
Kaasa võtta juuksemodell ja 
juuksehari 
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com, tel 510 4400
Osalustasu 8 €
Viimsi huvikeskuse Päikese-
pesas I korrusel

23. november kell 18.30
Piparkookide glasuurimise 
võlumaailm
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com, tel 510 4400  
Osalustasu 25 €
Viimsi huvikeskuse kohvitoas 

23. november kell 20
Kogukonna Klubi vestlusõhtu 
Ilmar Raagiga
Kohtade broneerimine: 
ivo@rullrumm.ee 
Osalustasu 3 €
Eesti sõjamuuseumi saalis

KONTSERT, TEATRIETENDUS
10. november kell 10.05
Viimsi Happy Jazz Festival
Viimsi Muusikakooli Jazz Band
Tasuta!
Viimsi Kooli aulas
kell 12.15
Haabneeme Kooli saalis
kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival ja 
8. Viimsi JazzPopFest
Tallinna Linnateatri mees-
kvartett, Nele-Liis Vaiksoo & 
Swing’n’Joy Orchestra
Piletid Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Koolis

10. november kell 21
Viimsi Happy Jazz Festival: John 
Marshall (USA trp, voc), Jazz Classic 
Trio (RUS)/Dj Marek Talivere 
Black Rose pubis

11. november kell 14
Orelikontsert: Kadri Ploompuu 
(orel), Alina Sakalouskaya 
(mandoliin)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 15
8. Viimsi JazzPopFest
Lõppkontsert
Esinevad: Maksu- ja Tolliameti 
segakoor Peale Viit, Patika 
külakoor, Hopneri kammer-
koor, ViiKerKoor, Akadeemiline 
Meeste Lauluselts
Kontsert on tasuta!
Viimsi Koolis
kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Tribute to Ella Fitzgerald – Spirit 
of New Orleans feat Leroy 
Jones (trp) & Tricia Boutte (voc)
Piletid Piletilevis ja kohapealt
Viimsi Koolis

11. november kell 21
Viimsi Happy Jazz Festival: 
Tallinn Riga jazz connection jam 
sessioon, Deniss Pashkevich 
(LV sax), Andris Grunte (LV 
double bass), Mart Soo (EST guit), 
Aivar Vassiljev (EST drums) / 
VJ Andrus Kuzmin 
Black Rose pubis

12. november kell 17
Viimsi Happy Jazz Festival
Õhtu muusikagurmaanidele – 
Kaire Vilgats, Raivo Tafenau, 
Joel Remmel
Piletid Piletilevis ja kohapealt
Viimsi mõisa tõllakuuris

18. november kell 14
Orelikontsert: Piret Aidulo 
(orel), Ott Indermitte (bariton) 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
17. november kell 21 
Sulo / VJ Sass Nixon
18. november kell 21
VJ Lenny LaVida
24. november kell 21
Inerts / VJ Lenny LaVida 
Black Rose pubis

18. november kell 21
Latiinoõhtu koos DJ Enriquega
Tasuta!
Jussi Õlletoas



KORVPALL
24. november
KK Viimsi/NoTo – G4S Noorteliiga II
Viimsi Kooli spordihoones

1. detsember
KK Viimsi/NoTo – Eesti Maaülikool
Viimsi Kooli spordihoones

8. detsember
KK Viimsi/NoTo – Tartu Kalev/Estiko
Viimsi Kooli spordihoones

Teet Daaniel ujus üle 
St Catalina väina
Viimsilane Teet Daaniel ujus Vaikses ookeanis 
asuvalt St Catalina saarelt Los Angelese rannikule 
– distantsi pikkuseks 21 miili ehk u 43 kilomeetrit.

Teet Daaniel on võtnud endale eesmärgiks teha läbi pro-
jekt “Ocean Seven” ehk ookeani seitse väljakutset. Eelmi-
sel aastal ujus ta Euroopast Aafrikasse, ületades esimese 
eestlasena Gibraltari väina. Sellest on valminud 30-minu-
tiline film “Ookeani puudutus”, mida sai tänavu jaanuaris 
näha ka Viimsi kinos. Nüüd, pärast St Catalinat, on tal jää-
nud veel ujuda üle 5 maailmakuulsa väina.

Üle St Catalina väina ujumist alustas Teet Daaniel 17. 
oktoobri õhtul kell 23 ja lõpetas Los Angelese kaldal 18. 
oktoobri hommikul kell 11.16. Kokku kulus distantsi läbi-
miseks 12 tundi ja 16 minutit.

“Vaikses ookeanis oli külm vesi ja ujumine võrreldav 
kurikuulsa La Manche’i väina ehk Inglise kanaliga,” tõdes 
Daaniel. “St Catalina ületamiseks tegin terve aasta ränk-
rasket tööd, palju välislaagreid ja lugematul hulgal tree-
ninguid väga külmas vees. Ettevalmistus tuleb teha või-
malikult samades tingimustes, kus on väga soolane vesi, 
tugevad hoovused ja kõrged lained ning muidugi võib ette 
tulla juhuslikke kohtumisi kõikvõimalike mereelukatega.”

Teet Daaniel alustas ujumist õhtul, sest öisel ajal on 
seal vesi pisut rahulikum, hoovused ja lained ei kimbu-
ta nii tugevasti. Seekord ujus ta üksinda. Ta oleks võinud 
seal kohtuda haide, tapjavaalade, meduuside ja kelle kõi-
gega veel, aga kõik läks õnnelikult. 

St Catalina on ujudes ületanud alates aastast 1920. 
umbes 300 inimese ringis, kelle hulgas on Teet Daaniel 
ainukese eestlasena. 

“Hindan oma sooritust heaks, sest läbisin need 21 miili 
keskmise ajaga 12 tundi ja 16 minutit rahuldavas seisus,” 
ütles ujuja. “Lõpuks oli küll kurnatus suur, aga jõudsin pä-
rast ujumist veel oma jalgadel seista. Üldjuhul jäävad ajad 
15–16 tunni juurde, ujutakse isegi 20 tundi ja roomatakse 
siis kaldale, sest kurnatus on väga tõsine.”

Järgmisena plaanib Teet Daaniel ette võtta  Jaapanis 
asuva Tsugaru väina või siis La Manche’i väina. 

“Ega ükski seitsmest väinast pole kerge, ma ei alahin-
da ühtegi neist. Igal on oma raskus ja iseloom, mis takistu-
si seavad, ja seetõttu jääbki see paljudele pürgijatele kätte-
saamatuks,” ütles Daaniel. “Tänaseks on “Ocean Seveni” 
väljakutse alistanud ainult 7 inimest. Minu eesmärk on  
olla esimese 10 hulgas.”

Annika Koppel
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Viimsi valla spordikalender
KäSIPALL

23. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Tallinn
Viimsi Kooli spordihoones 

7. detsember kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket – SK Tapa
Viimsi Kooli spordihoones 

TENNIS
10. november kell 20
Reedesed üksikmängud tennises

Teet Daaniel alustas u 43-kilomeetrist teekonda ujudes üle 
St Catalina väina 17. oktoobri õhtul kell 23. Foto erakogu

Maikel Astur ja Andi Uustalu 
võitsid profivõistlustel
Eesti suurimal profi-
võitlusspordi võistlusel 
King of King World Grand 
Prix Tallinn osalesid 
edukalt kaks Viimsi Tigers 
Gymi sportlast: Maikel 
Astur ja Andi Uustalu.

Tondiraba jäähallis võistlesid 
“tiigrid” esmakordselt tuntud 
profikikkpoksi võistlussarjas 
King of Kings. Maikel Astur ja 
Andi Uustalu valmistusid võist-
lusteks Hollandis 10-päevases 
treeninglaagris, mis oli vajalik 
antud suurvõistluse ettevalmis-
tumisel.

Maikel Astur võistles keha-
kaalus kuni 75 kg. Matš toimus 
k-1 reeglitega 3 x 3 minutit + 
ekstra raund, vastaseks tuntud 
Eesti tulevikulootus Karl-Joo-
natan Kvell. Publik jälgis pin-
gelist matši kolm raundi ja võit-
ja selgitamiseks tuli välja kuu-
lutada lisaraund. Maikel Astur 
suutis näidata paremat vastupi-
davust ja tehnika enda kasuks 
tööle panna ning võttis kindla 
võidu Karl-Joonatan Kvelli üle. 

Noor ja ambitsioonikas 18-
aasatne Andi Uustalu võistles 
kehakaalus kuni 71 kg. Andi vas-
taseks oli Leedu mitmekordne 
tšempion Jan Naus, kes eduka 
profivõitlejana tuntust kogunud 
juba aastaid, olles võitnud mit-
meid tippvõitlejaid. Meeste matš 
kujunes tõeliseks võitluseks. Ot-
sustavaks sai Uustalu vastu-
rünnak kolmandas raundis, kui 
leedukas sai mitu tugevat löö-
ki ja hakkas tuikuma, mistõttu 
kohtunik hakkas lõunanaabrile 

sekundeid lugema. Leedukas 
küll taastus antud löökidest, 
kuid kindel matši võit tuli Uus-
talule ja Viimsi Tigers Gymile.

“King of Kings võistlus-
sarja näol on tegemist suurima 
profivõitlussarjaga Ida-Euroo-

pas, võistlused toimuvad pea 
igal nädalvahetusel erinevate 
riikide pealinnades ning mee-
dia vahendusel jõuavad need 
miljoniteni. Võistlussari on laie-
nenud ka Dubaisse ja Lääne-
Euroopasse. Meie “tiigrite” või-

Andi Uustalu nokauteerib Jan Nausi. Fotod Viimsi Tigers Gym

dukad ja meeldejäävad matšid 
tagavad neile võimaluse võis-
telda ka edaspidi King of King-
si võistlussarjas. See on suur 
edasiminek ja väärt tunnustus 
meie väiksele spordiklubile Viim-
si Tigers Gymile. Nende ras-
kete võitude nimel oleme palju 
tiimina töötanud ja edusse pa-
nustanud, eriti meie treenerid 
eesotsas Kristjan Raudsepaga. 
Tänusõnad meie kõikidele toe-
tajatele ja Viimsi vallale, kes on 
loonud võimalused meie sport-
laste ja noorte paremaks tree-
nimiseks ning võistlusteks ette-
valmistumiseks,” kommentee-
ris pärast edukaid suurvõistlusi 
Viimsi Tigers Gymi eestvedaja 
Ivo Pukk.

Viimsi Tigers Gym

Võidukas Maikel Astur.

Osavõtutasu 30 €
Registreerimine kuni 9.11 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

17. november kell 20
Paarismängu ajatennis – Viimsi unetus
Osavõtutasu 25 €
Registreerimine kuni 16.11 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
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Movember ehk rahva-
keeles vuntsikuu on hea 
võimalus pöörata rohkem 
tähelepanu meestele ja 
nende tervisele. 

Uurisime Viimsi Keskuses asu-
va MyFitnessi spordiklubi tree-
ningute juhilt Eva Ottaselt, mil-
line on Viimsi meeste tervis ja 
mida selle hoidmiseks teha tu-
leks.

Eva, kui heas vormis on Viim-
si mehed?

Viimsi mehed on heas vor-
mis, üpris sportlikud ja selle 
tingib kindlasti meie elukesk-
kond – palju saab väljas liiku-
da ja selleks on head tingimu-
sed. Üldiselt käib Viimsi mees 
MyFitnessis palju jõusaalis, see-
ga on ta tugev ka.

Miks on meestel oluline 
trennis käia?

Igale inimesele on füüsili-
ne liikumine juba tervise seisu-
kohalt väga oluline. Meestele 
on oluline liikuda, et vältida 
erinevaid südame- ja veresoon-
konna haigusi, olla heas vor-
mis ja jaksata tööd teha. Me-
hed ehk töötavad rohkem ja on 
ka stressis rohkem – treening 

aitab stressiga toime tulla või 
seda isegi vältida. Tihtilugu hin-
davad mehed oma tervist pare-
maks, kui see on, seega liiku-
mine teeb ainult head.

Millist trenni ja kui tihti 
peaksid mehed eelistama?

Iga treeningu puhul on olu-
line järjepidevus. Pigem tee üks-

kõik millist spordiala, aga tee 
seda pidevalt ja jaga koormus 
mitmele päevale, mitte ära tree-
ni korraga ühel päeval mitu 
tundi järjest.

Raske on soovitada ühte ja 
ainsat treeningut. Trenn võiks 
olla meelepärane, aga soovitan 
kindlasti rohkem liikuvust aren-

dada, painduvust treenida ja ka 
rohkem lõdvestuda. Füüsiline 
tugevus ja välimus on oluline, 
aga tähtis on oma keha eest 
hoolt kanda ja lihaseid lõdves-
tada. Treenida võiks kindlasti 
2–3 korda nädalas ning kombi-
neerida jõu-, vastupidavus- ja 
venitustreeninguid.

Millised rühmatreeningud 
meestele sobivad?

Rühmatreeningutest sobivad 
meestele väga paljud treenin-
gud ning julgustan kõiki neid 
proovima – võib-olla tundub 
selline trenn meestele liiga liht-
ne, aga tegelikult see nii ei ole. 
Ilma raskete sammukombinat-
sioonideta treeningud on näi-
teks BodyPump (lihastreening), 
kõht-selg-tuhar (lihastreening), 
BodyCombat (vastupidavus-, 
poksitreening), Yoga, BodyBa-
lance, jõusaalis tehtavad ringt-
reeningud. Kutsun kindlasti ka 
päris poksitreeningule MyFit-
ness Viimsi klubis, mida viivad 
läbi Eesti meistrid tai poksis.

Mis on suurimad ohud, 
mis mehi treeningsaalis va-
ritsevad?

Tuleb kindlasti jälgida, et 
ülekoormust ei teki. Kõike tu-
leb teha mõõdukalt, treeningu-
te puhul on tähtis areng ehk 
kohe ei saa 100 kg rinnalt suru-
da, vaid eelnevalt tuleb selleks 
treenida, harjutada. Võib-olla 
on ainus oht, et kui treening-
saali tullakse mittesobivate ja-
latsitega või plätudega, siis see 
ei ole see jalgadele just kõige 
ohutum.

Spordi targalt ja järjepidevalt

Alusta treeningutega juba täna! Foto Laura Nestor

Kui on mehi, kes pole end 
aastaid liigutanud, siis kui-
das või millega nad peaksid 
alustama?

Kui treeningute vahele on 
jäänud väga pikk paus, siis tu-
leks alustada tasa ja targu. Tu-
lemus ei tule üleöö ja kuigi 
meil on näiteid, kus mittetree-
nitud inimesed läbivad marato-
ne ja muud taolist, on see tervi-
sele pigem kahjulik. Alustada 
tuleb 2 korda nädalas vastupi-
davuse arendamisega ja lisada 
juurde ka jõutreening. Kõige 
targem, ohutum ja kindlam on 
võtta personaaltreener, kellega 
koos turvaliselt alustada – nii 
jõuab tulemusteni kiiremini kui 
üksinda rassides.

Kuidas/millega mehed end 
liikuma motiveerima peaksid?

Tervis peaks olema see mo-
tivaator. Jah, ka välimus – (suu-
red) lihased – võib samuti olla 
motivaatoriks, võib-olla ka nai-
ne, kelle jaoks mees tahab hea 
välja näha. Aga mida rohkem 
praegu liikuda, seda tervem on 
inimene vanemas eas. Elu on 
ju äge ning treening aitab seda 
ägedust maksimaalselt kaua 
nautida.

Viimsi Keskus

Co-working stiilis tööta-
mine pole Eestis veel eriti 
levinud, sest selle võima-
luse olemasolust ja eelis-
test ei teata eriti palju. 

Samas kasutavad paljud alatead-
likult juba pikemat aega selle 
tööstiili teatud elemente. Näi-
teks tean mitut ärimeest, kes ju-
ba pikemat aega hommikuti Mii-
duranna Reval Cafes äriasju aru-
tavad. Lihtsalt harjumusest. Koh-
vitassi ja saiakese kõrval täht-
said pabereid uurides. Siin te-
hakse mitu olulist viga. Kohviku-
keskkonnas on töö ja vaba aeg 
niivõrd põimunud, et kindlalt 
kannatab töö tulemus. Kesken-
dumine on häiritud. Kohvikus 
on käeulatuses liiga palju ahvat-
lusi (söögid, joogid), mis kutsu-
valt ütlevad: “Mis sa, loll, töö-
tad, hakka parem nautima.” Tä-
helepanu juhib kõrvale ka ül-
dine sigin-sagin ja ootamatult 
sisse hüpanud tuttav, kes tahaks 
lihtsalt lobiseda. Kohviku wifi 
ei pruugi olla piisavalt kiire. 
Printida ja koopiaid teha pole 
seal samuti võimalik. Kokku-
võttes on kõige suurem puudus 
see, et kohvikus ei valitse mit-
te töö-, vaid vaba aja veetmise 
meeleolu.

Esmapilgul on co-working 
büroos palju sarnast sellise koh-
vikus “töötamisega”. Astud sis-
se, valid endale sobiva koha 
ja hakkad tööle. Pileti sees on 
kohvi, tee ja vesi, lisaks wifi, 
printimine ja koopiate tege-
mine. Lisaks köögi külmkapi 
kasutamine. Kööginurgas saab 
vajadusel kaasa võetud suupis-
teid nautida, puhkenurgas pu-

Taru Viimsi kutsub töötegemist nautima

hata. Oma töölaud on üksnes 
töötamiseks. Kolleegiga saab 
kõrvuti istuda ja ühiseid pro-
jekte arutada. Vajadusel võib ka 
kümnekesi ühe suure laua taga 
tööasju arutada. Dokumendid ja 
asjad saab paigutada hoiukap-
pi. Wifi on kiireim, mida Telia 
ärilahendusele pakub, lisaks mu-
gav printimise ja koopiate te-

gemise võimalus. Kasutada saab 
nõupidamise ruume koos ek-
raaniga, kus esitlusi teha ja vä-
lispartneritega kõikjalt maail-
mast Skype´i vahendusel suhel-
da. Alustav ettevõtja võib selli-
ses kohas töötades jätta endast 
kohe soliidse ja usutava mulje.

Viimsi Äritares töötab selli-
ne hubane ja paindlik co-wor-
king büroo Taru Viimsi juba teist 
kuud. Tarus valitseb õhkkond, 
mis sobib ideaalselt parimale 
resultaadile suunatud kesken-
dunud tegevuseks. Imekaunis 
rahulik pargivaade on vaid boo-
nuseks. Planeeri näiteks 3–4 
töötundi päevas, tee kindel töö 
valmis ja seejärel mine Viimsi 
Keskusesse sportima või koh-
vikusse vaba aega nautima. 
Kaasaegse co-working töökesk-
konna peamine eelis ongi või-
malus oma aega paremini ja 
efektiivsemalt planeerida. Mil-

leks sõita Tallinna, kui kodu 
lähedal on ideaalne võimalus 
töötamiseks. Lisaks kõigele on 
Taru tõeliseks boonuseks kaas-
aegne sisedisain.

Co-working stiilis töökoht 
sobib ideaalselt ka kaugtööta-
jatele. Kohe kõlab küsimus – 
miks mitte teha kaugtööd ko-
dus? Kodus on palju ahvatlusi 
ja töötegemist segavaid fak-
toreid – lapsed, koduloomad, 
kaunis merevaade, koduaed, te-
lekas, külmkapp, köök, pooleli 
kodused tööd, ootamatult külla 
tulnud naaber. Ikka kaldud mi-
dagi muud tegema ja nii kaob-
ki tööjärg käest. Kodumeeleolu 
ja töömeeleolu peaks teineteist 
välistama. Tulemusliku töö eel-
tingimuseks on keskendunud
järjepidev tegevus. Koduses mil-
jöös ei pruugi tekkida sellist 
konkreetset ajalõiku, vaid eri-
nevad tegevused on lootusetult 
läbi põimunud.

Ühe kaugtööd käsitlenud 
uuringu järgi on kodus tööta-
mise peamiseks probleemiks 
hoopis ületöötamine. Olukorras, 
kus vaba aeg ja tööaeg on loo-
tusetult sassis, võid kippuda n-ö 
käigult ja lennult kogu aeg töö-
tama. Nii töötad justkui pide-
valt ja puhkamine on näiline. 
Sama uuringu järgi kardavad 
aga tööandjad kaugtöö puhul 
seda, et inimesed tegelevad ko-
dus pigem logelemisega, mitte 
töötamisega. Lahenduseks saab 
mõlemal juhul olla co-working 
büroos töötamine.

Muutuv majandusstruktuur 
toob kaasa uutmoodi töötami-
se. Mujal maailmas on saamas 
trendiks nn “rebitud tööaeg”, 

vaba aja ja tööaja oskuslik kom-
bineerimine. Töökoha keskne 
mõtlemine on minevik, mõtle-
ma peaks töö sisu keskselt. Olu-
line on tulemus ning selle saavu-
tamine efektiivsete viiside ja 
vahenditega. Eestis pea kõikjal 
leviv kiire internet pakub teh-
nilisi lahendusi, mis võimal-
dab töötamist mistahes kohas 
ja mistahes ajal. Kõik see annab 
omakorda kokkuhoiu kinnisva-
ra halduskuludes, transpordi- ja 
bürookuludes. Tööandja, kes 

kõige sellega ei arvesta, on ju-
ba ajale jalgu jäämas. Loodetud 
tulemus sünnib tulevikus töö-
andja ja töötaja kui võrdsete 
partnerite koostöö tulemusel.

Seega peaksime rääkima 
hoopiski targast töökorraldusest 
üldisemalt, mitte lihtsalt tarka-
dest töökohtadest. Peaksime va-
bastama end senisest töölkäimi-
se taagast ning asendama selle 
töötegemise rõõmuga. 

Tõnu Tuulas
Taru Viimsi meeskonna liige

Taru Viimsi on avatud 
igal tööpäeval kell 9–17 
Viimsi äritares, Paadi 
tee 3 III korrus/327.

Proovipäev on tasuta, 
hetkel lisaks jõulusoodus-
tuse kampaania! 

Võta meiega ühendust: 
tere@taruviimsi.com või 
tel 5624 0287.

Tutvu meiega lähemalt 
www.taruviimsi.com või 
Facebookis Taru Viimsi.

Taru Viimsi hubane ja moodne sisedisain. Foto Taru Viimsi
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MLA Viimsi Lasteaiad on kaheksast Viimsi munitsipaallasteaiast koosnev asutus. 
Pakume tööd: 

• MUUSIKAÕPETAJALE (Uus-Pärtle majas; 0,5)
Tööülesanded: laste muusikatundide läbiviimine.

• MUUSIKATERAPEUDILE (Uus-Pärtle majas; 0,2) 
Tööülesanded: muusikateraapia tundide läbiviimine erivajadustega lastele. 

• LOGOPEEDILE 
Tööülesanded: laste verbaalse väljendusoskuse arendamine; lapsevanemate ja rühma-
personali nõustamine logopeedilistes küsimustes.
Nõudmised kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; soov töötada eelkooli-
ealiste lastega. 
Lisainformatsioon: võimalik töötada erinevatel töökoormustel. 

• ÕPETAJALE (1,0) 
Tööülesanded: õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine vastavalt koostatud õppeplaanile; 
laste arenguks soodsa kasvukeskkonna loomine; õppeprotsessi analüüsimine, hinda-
mine ning tagasiside andmine. 
Nõudmised kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase; soov töötada 
lastega; valmisolek meeskonnatööks; loovus; rõõmsameelsus. 

• ÕPETAJA ABILE 
Tööülesanded: õpetaja abistamine erivajadustega laste rühma igapäevatöös; rühma-
ruumide korrashoid. 

• ÕPETAJA ASSISTENDILE 
Tööülesanded: õpetaja abistamine õppetöös; lapsevanematega suhtlemine; rühma-
ruumide korrashoid. 

• TUGIISIK 
Tööülesanded: erivajadustega lapse abistamine igapäevaselt rühmas. 

• TERVISHOIUTÖÖTAJA (tähtajaline leping) 
Tööülesanded: dokumenteerib laste tervisekaarte; annab esmaabi äkkhaigestumise 
või vigastuse korral; viib läbi laste profülaktilised läbivaatused; jälgib hügieeninõuete 
täitmist; koostab töökeskkonna riskianalüüsi.
Nõudmised kandidaadile: varasem töökogemus lastega; auto kasutamise võimalus; 
erialane haridus.
Lisainformatsioon: Töö toimub kaheksas Viimsi lasteaia majas. 
Töötaja asub tööle lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana Omalt poolt paku-
me: kaasaegset töökeskkonda, toetavat meeskonda ja puhkust suvisel ajal. 

Lisainfo kandideerimise ja tööülesannete kohta: tel 5622 0121 ja e-posti aadressil mirje
@viimsilasteaiad.ee (Mirje Trei), www.viimsilasteaiad.ee

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:

• ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta);
• KLASSIÕPETAJAT VäIKEKLASSILE (1,0 ametikohta);
• TUGIISIKUT (1,0 ametikohta).

Tööle asumine kokkuleppel.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 13. novembriks aadressile Püünsi Kool, Kooli 
tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile jekaterina@
pyynsi.edu.ee.

Ootame Viimsi Kooli meeskonda 
ABIÕPETAJAT (I ja II kooliaste)
• Abiõpetaja on õpetaja parem käsi, tema tööks on lastega tegelemine ja õppetegevuste 
läbiviimisel osalemine.
• Hindame rõõmsameelsust, head suhtlemisoskust ja lapsesõbralikkust. 

FÜÜSIKAÕPETAJAT (gümnaasium)
• Kandidaadilt ootame: erialast haridust, väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust, 
avatust uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitage: avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendava dokumendi koopia.

Tööleasumise aeg on 27. november 2017.

Dokumendid palume saata hiljemalt 19. novembriks 2017 e-posti aadressil info@viimsi.edu.ee.
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Katuste süvapesu 
ja värvimine. 

Veerennide 
puhastus ja akende 

pesu.

 Täpsem info: 
tel 5638 8994, 

e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

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

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

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

Viimsi huvikeskuses
n 14. ja 22. nov kell 18.30 Piparkoogitaig-
na valmistamise töötuba
n 14. nov kell 19.15 Klaasist ehete valmis-
tamine
n 15. nov kell 18.00 Näohoolduse ja meigi 
koolitus noortele
n 15. nov kell 18.30 Fotoraami valmista-
mine isetehtud paberlilledega 
n 17. nov kell 10.00 Ökobeebi loeng: Väi-
kelaste toitumine
n 19. nov kell 12.00 Loeng: Toitumine ja ni-
pid kaunite juuste, küünte ja ripsmete heaks
n 21. ja 28. nov kell 18.30 Punutud soen-
gute õpituba
n 23. ja 30. nov Piparkookide glasuurimise 
võlumaailm
n 29. nov kell 18.00 Meigikoolitus
n 29. novembril kell 18.30 Prossi valmis-
tamise töötuba

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ka ära 
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boi-
lerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseeri-
mine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588. 

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed san-
tehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Kee-
vitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septiku-
te ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti 
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, kil-
lustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 
2936.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321, www.arbormen.ee.

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.
ee, tel 5348 7318.

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

n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viim-
sis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekolle-
te ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com. 

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.

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

n Kui tööriistu, aega või oskusi napib, siis koostöö 
meil klapib! Uue mööbli kokkumonteerimine/pai-
galdus. Tel 5918 2228.

n 20-aaastase staažiga juuksur pakub naiste juuste-
lõikuste ja pidulike soengute teenuseid kohaletule-
misega. Hinnad paindlikud, võta julgelt ühendust! 
Tel 5863 9803, mirthel@hot.ee.

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.

n Ohtlike puude tööd, viljapuude ja hekkide hool-
dus, teised arboristiteenused. Tel 5699 9884, laur@
puujuuksur.ee.

n Randveres, hubases koduses stuudios pakun ilu-
teenuseid: ripsmete keemiline koolutamine Lash-
Lift +Lamination (20.-), kulmude  modelleerimine vär-
viga (15.-) ja hennaga (20.-); meigikunstniku tee-
nused – päevane meik (20.-) ja õhtune jumestus 
(30.-). Tel 5626 2330, Evelyn. 

MüüK
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja 
lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190. 

n Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused 
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 
4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. 
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@kodu-
värav.ee.

n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.

n Kõik ühest kohast! Kuivad ja toored küttepuud kon-
teineris, võrkkotis või lahtiselt, brikett, pellet ja lit-
sentseeritud korstnapühkijad. Alusel kauba toome 
eraldi ratastõstukiga hoovi, mitte ei jäta tänavale. 
Telli kohe! Tel 520 0093, 600 0136 või vaata kodu-
lehelt lisa Puu24.ee.

n Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–
60 cm (hind alates 33 €/rm). Kojuvedu. Tel 522 
7345, e-post marek406@gmail.com.

n Istutusalade kujundamine, rajamine ja taimede 
istutamine. Tel 514  0524, Julika Korv.

n Köögi töötasapindade müük, mõõdistus ja pai-
galdus. Laminaat, kvarts, puit, graniit ja marmor. 
Vt www.tootasapind.ee, info@tootasapind.ee, tel 
5566 2270.

TÖÖ
n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, soo-
me, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd hästi ja 
põhjalikult. Kogemust 17 aastat, olemas ka soovi-
tajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404.

n Otsime hoidjatädi 3-aastasele poisile Viimsis. Va-
jadus siis, kui laps ei saa lasteaeda minna (nt hai-
ge) või vajab pisikest puhkust. Üldjuhul lasteaias 
käiv laps. Tasu kokkuleppel. Tel 5648 9962.

n Otsime eesti keele õpetajat 4. klassis käivale lap-
sele. Tasu arve esitamisel. Tel 5630 3165, Giorgi 
(vene keeles).

OST JA MUU
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, 
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, 
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide 
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.

n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.

n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

n Prantsuse keele eratunnid. Tel 5344 4808.

n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, rii-
ded, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, 
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie as-
jad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

n Ostan teie sõidukõlbuliku, remonti vajava või seis-
va sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlus-
tuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055, 
e-post alka515@hotmail.com.

n Soovin oskuslikku abi tiikpuidust suvemööbli hool-
damisel (puhastamine, lihvimine, õlitamine). Prak-
tiliste kogemustega ja tehniliste vahenditega va-
rustatud meistrimehel võtta ühendust tel 505 5000. 
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