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Kampaania Jõuluks koju 
– Viimsisse on kestnud 
juba pea kuu aega. Rõõm 
on tõdeda, et paljud Viim-
si elanikud on aktiivselt 
kampaanias kaasa löönud 
– käidud on nii enda elu-
kohta registreerimas kui 
ka esitatud tunnuslause et-
tepanekuid.

15. ja 18. novembril 
toimusid perepäevad Viim-
si (15.11) ja Püünsi (18.11) 
koolis, kus vanemad said 
koos lastega kaasa lüüa eri-
nevates töötubades. Üheks 
töötoaks oli ka Viimsile 
tunnuslause leidmine. Nii 
lapsed kui ka lapsevane-
mad esitasid palju toredaid 
ettepanekuid ja rõõm on 

näha, et ka kodus mõeldak-
se tunnuslause peale edasi 
ning kui hea mõte pähe tu-
leb, esitatakse uuesti.

Ettepanekutes kõlavad 
tihti sõnad – meri, mets, 
lapsed, rannarahvas, kodu. 
Need sõnad näitavad üht-
lasi ka viimsilaste jaoks 
tähtsaid ja olulisi külgi 
oma kodukoha juures.

17. novembril käis 
vallavalitsus (vallavanem 
Haldo Oravas, abivallava-
nemad Jan Trei ja Margus 
Talsi, kommunaalameti ju-
hataja Alar Mik ning allakir-
jutanu) Viimsi Comarketis 
ostjatele meie kampaaniat 
tutvustamas ja flaiereid ja-
gamas. Samas said elanikud 
ka oma muredest rääkida 

ning nii mõnigi probleem 
leidis jooksvalt lahenduse.

29. novembril aitasid 
tunnuslauset leida mõned 
meie valla tuntuimad ela-
nikud. Meediakonsultandi 
Janek Mäggi poolt mode-
reeritud õhtul osalesid tu-
rundusjuht Indrek Kaing, 
riigikogu liige Urve Palo, 
ettevõtja Raivo Vare, laulja 
Jaagup Kreem, kaitseväe 
ohvitser Hannes Võrno, 
meelelahutaja ja fotograaf 
Alari Kivisaar, spordikom-
mentaator Lembitu Kuuse, 
Bastioni loovjuht Kristiina 
Heinmets-Aigro. Ka selles 
seltskonnas oli palju juttu 
just samadest Viimsi väär-
tustest ning oldi arvamu-
sel, et Viimsi on üks vii-
masepeal koht elamiseks.

10. detsembril on Viim-
si vald üks suur jõulumaa. 
Jõululaulude ja saanisõidu 
kõrvale saab külastada üht-
lasi kingikodasid Ranna-

Viimsilased Lembitu Kuuse, Eha-Kai Mesipuu, Kristiina Heinmets-Aigro, Indrek Kaing, Alari Kivisaar, Raivo Vare, Hannes Võrno, Jaagup Kreem arutlemas 
Viimsi tulevase tunnuslause üle. Foto Alar Mik

Jõuluks koju – Viimsisse 
kampaania on saanud hoo sisse

rahva Muuseumis ja Viim-
si Huvikeskuses. See on ka 
viimane aeg tunnuslause 
ettepanekute esitamiseks, 
mida saab kohapeal päka-
pikkudele postkasti pista.    

Kampaania kestab veel 
viimaseid nädalaid, palu-
me Teil kindlasti oma head 
mõtted meile saata, sest 
isegi kui Teie ettepanek ei 
osutu valituks, saame meie 
ikkagi vajalikku informat-
siooni vallavalitsuse jaoks, 
kuna tunnuslause ettepa-
nekud peegeldavad ju üht-
lasi ka Teie jaoks olulisi 
Viimsi väärtusi.

Samuti aidake kaasa 
ka elukoha registreerimise 
teavitamises ning kui teate 
kedagi, kes seda veel pole 
teinud, tuletage palun talle 
meelde, et oma elukoht tu-
leb registreerida ka rahvas-
tikuregistris.

Uute mõtete ja regist-
reerimisteni!

Vallajuhid Comarketis kampaaniat tutvustamas.

Valmis kooli-
võrgu korras-
tamise kava  
Harju maavanema poolt moodustatud 
maakondlik koolivõrgu korrastamise 
töörühm sai valmis koolivõrgu kava, 
mis näitab ära tugevamad gümnaa-
siumid Harjumaal uue põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse valguses. 

2010. aasta sügisel alustatud töö käigus fik-
seeris töörühm uue seaduse põhjal järgmised 
gümnaasiumite pidamise kriteeriumid: kvali-
fitseeritud õpetajad ja õppetegevuse kvaliteet, 
kolm õppesuunda, turvalisus, tervisekaitse ja 
õppekava nõuetele vastav õppekeskkond, ha-
ridustoetused, võimalikud regionaalsed koos-
tööpiirkonnad, s.h eesti keelest erineva õppe-
keelega piirkonnad (Paldiski, Maardu, Loksa, 
Kehra), harjumuslik õpilasränne. 

Lisaks põhjalikule analüüsile toimusid 
kohtumised ja arutelud kohalike omavalistuste 
esindajatega, et leida ühiselt koostöövõimalu-
sed omavalitsuste vahel ning lahendused mure-
kohtadele, nagu logistika, huvihariduse võima-
lused, õpilaskodud jne.

“Töö tulemusena käime ministeeriumile 
välja ettepaneku, milline võiks välja näha tu-
gev Harjumaa koolivõrk gümnaasiumite osas. 
Heameel on selle üle, et suur sisend kohtumis-
telt tuli omavalitsuste juhtidelt, mis näitab, et 
nad on aldid otsima ja leidma koostöökohti,” 
sõnas maavanem Ülle Rajasalu.

Analüüsi tulemusena leiti, et jätkusuutlikes 
koolides on gümnaasiumiastmes minimaalne 
õpilaste arv 100. Seega koolivõrgu korrasta-
mise töörühma ettepanekul jääks Harjumaale 
10 gümnaasiumi: Keila Kool, Maardu Güm-
naasium, Viimsi Kool, Kose Gümnaasium,                         
Saue Gümnaasium, Jüri Gümnaasium, Saku 
Gümnaasium, Kuusalu Keskkool, Tabasalu 
Ühisgümnaasium, Paldiski Gümnaasium.       

Harju Maavalitsus 

Harjumaa aasta küla 
2011 on Muusika küla
Harjumaa konkursi “Aasta küla 2011“ 
peapreemia sai Muusika küla.  Aasta küla 
2011 laureaadid kuulutati välja maa-
kondlike konkursside “Kaunis Eesti ko-
du“ ja “Aasta küla“ pidulikul lõpetamisel 
Ruila Põhikoolis. 

Konkursil sai teise koha Kõmmaste küla 
Padise vallas ja kolmanda koha Võerdla kü-
la Jõelähtme vallas. 

Muusika küla asub Kernu Vallas, küla pii-
ri pikkuseks on 13,7 km. Tegu on miljöö-
väärtusliku ajaloolise hajakülaga, kus on 
hästi säilinud asustusmuster. 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 16. detsembril.

VALLAVANEMA VEERg

Vallavanema pöördumine esimese 
advendiküünla süütamisel.

Pööripäeva oodates  süütame täna koos esi-
mese advendiküünla.

Küünlavalgel paistavad ka harjumuspä-
rased asjad teisiti. 

Tihti paistavad nad kuldses valguses. 
Sellises  valguses on rohkem lugupida-

mist, veidi rohkem mõistmist, rohkem loo-
tust.

Nii on kombeks jõulumaades, mille hul-
ka kuulume juba 12. sajandist alates.

Advent tähendab ju jõuluaja algust. Ad-
ventus Domini – kellegi ootust.

Kellegi, keda juba kaks tuhat ja üksteist 
aastat tagasi ühel lumetul talvel oodati ning 
kelle pärast hiljem muudeti ajaarvamist.

Advendiaeg on algselt olnud paastuaeg, 
mille kestel oodati jõulude saabumist.Täna-
päeval tähendab advendiaeg eelkõige paas-
tuaja kiiret lõppu. 

Kuid pole halba ilma heata – rasked ajad 
tulevad ja lähevad. 

Jõulurahu jääb. Seda kuulutatakse siin-
kandis välja juba vähemalt 350 aastat.

Rootsi Kuninganna Kristiina ei päran-
danud 1653. aastal meile mitte üksnes Kris-
tiine heinamaad, millele sajandeid hiljem 
ehitati ilma ehitusloata Kristiine turg. Ta 

pärandas meile jõulurahu väljakuulutamise 
traditsiooni.

Tänaseni kuulutavad kuue Põhjala linna 
linnapead, sealhulgas Tallinna linnapea välja 
jõulurahu kuninganna Kristiina 350 aastat 
vanade sõnadega. 

Et kuninganna Kristiina oli tol kuldsel 
ajal ka Eesti kuninganna ning ka Bryncki 
vabatalu paiknes tol kaugel ajal Rootsi Ku-
ningriigis, siis lubage ka mul jõulurahu välja 
kuulutada kuninganna aastasadade eest kõla-
nud sõnadega:

“Kui see on jumalale meelepärane, jõuab 
kätte meie issanda ja lunastaja armurikas sün-
nipäev. Ja seepärast olgu nüüd välja kuulutatud 
üleüldine jõulurahu ja olgu kõik asjaosalised 
üles kutsutud seda püha pühitsema sobiliku 
hardumusega ja ka muidu ennast üleval pida-
ma rahulikul ja viisakal kombel. Kes aga selle 
rahu vastu eksib ja jõulurahu seadusevastase 
või ka ebasobiva käitumisega rikub, seab en-
nast sellega raskendavate asjaolude kätte süüdi 
ja langeb karistuse alla, nagu seda igaühe kohta 
seadus ja korraldused  on ette näinud…” 

Ja lõpetuseks olgu kogu Viimsile soovi-
tud jõulurahu, mis kestku, nagu terves riigis, 
kanutipäevani 13. jaanuaril. 

Ilusat advendiaega Teile kõigile!
Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

Jõulurahu kogu Viimsile Hetki  1. advendist 
vabaõhumuuseumis

Vabaõhumuuseumi talvise hooaja avamisel esinesid MTÜ Viimsi 
Huvikeskuse kergemuusikakoor ViiKerKoor (pildil) ja Randvere 
Pasunakoor.

Kelgukoerad ootavad kannata-
matult, millal saaks külarahvast 
lõbusõidule viia.

Vallavanem Haldo Oravas mudilastele jõulujuttu 
lugemas.

Kingu talu pererahvas rõõmustab külalisi seekord 
oma uute pudulojustega – põhjapõtradega.

27. novembril süütas vallava-
nem Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis advendiküünla ning kuu-
lutas välja jõulurahu. Ühtlasi 
avati vabaõhumuuseumi tal-
vine hooaeg ja jõuluküla, mis 
jääb avatuks kuni 7. jaanuarini.

Vallavanem Haldo Oravas ja Rannarahva Muuseumi juhataja Riina Aasma advendiküünalt 
süütamas.
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Alustatud on Keri tuletor-
ni restaureerimisprojekti 
koostamist.

Keri saarel asuv tuletorn on 
oma ainulaadse arhitektuuri 
ja põneva ehitusloo poolest 
Viimsi valla tähelepanuväär-
semaid ehitismälestisi. Prae-
guse tuletorni ehitamist alus-
tati 1803. aastal. Et ehitusolud 
osutusid erakordselt rasketeks, 
jäeti kiviosa ehitamine pooleli 
praeguses kõrguses. 15 meetri 
kõrgusele kivialusele püstitati 
esialgu puidust torn ja 1857. 
aastal käesolevani säilinud 
metalltorn. Ajaloolise faktina 
olgu märgitud seegi, et aasta-
tel 1907–1912 töötas tuletorn 
saare enda maagaasi energial. 
Juba 1920. aastatel täheldati 
kivijalamil ohtlikke pragusid, 
mida parandati 1937. aastal 
nelja raudbetoonist vöö abil. 
Kapitaalsem remont teostati 
1959, mil kivijala ümber va-
lati raudbetoonist särk, mis ei 
suutnud aga tõkestada  hilise-
mat varingut. Tuletorni vee-
randosa välismüürist varises 
1996. aastal, misjärel ümbrit-

Keri tuletorni 
restaureerimisest

seti torn nelja terasvööga. 
Paraku on tuletorni tehni-

line seisukord mitterahuldav 
ka tänasel päeval, välisvood-
ri irdumine on probleemiks 
praeguseni ning tuletorni võib 
ohustada taas varinguoht. 
Muinsuskaitseamet on astunud 
samme olukorra parandami-
seks. Nimelt tellis Muinsus-
kaitseamet käesoleva aasta ok-
toobris Keri tuletorni tehnilise 
seisukorra uuringu ja põhipro-

jekti restaureerimiseks. Ühtlasi 
pöörduti Veeteede Ameti poole 
ettepanekuga alustada vasta-
valt valmivale projektlahen-
dusele restaureerimistöödega. 
Veeteede Amet on kinnitanud 
tahet ja koostöösoovi tuletorni 
säilitamiseks ning lähiaastatel 
rahaliste vahendite kaasamist 
restaureerimistöödeks. 

Silja Konsa
Muinsuskaitseameti 

Harjumaa vaneminspektor

Veeteede Amet kuulutas välja riigihanke jää-
klassiga teraskorpusega reisiparvlaeva soeta-
miseks, mis on ette nähtud mandri ja Prangli 
saare vahel aastaringseks ühenduse pidami-
seks. 

Laeva reisijate salong peab asuma peatekil 
ahtris ja seal peab olema kohti 42 reisijale. Lae-
va kiirus purustatud jääs sõitmisel peab olema 
vähemalt 5 sõlme, maksimaalne kiirus vabas 
vees 12 sõlme, ekspluatatsiooniline kiirus 10 
sõlme, teatas amet.

Peamised tehnilised andmed: kogupikkus 
24,7 m, laius 6 m, maksimaalne süvis 1,9 m, 
reisijate arv kokku 74 (42 salongis, 32 avatud 

tekil), avatud peatekil koht ühele autole pik-
kusega kuni 8 m või kahele sõiduautole. Laev 
peab olema võimeline liikuma purustatud jääs, 
läbima kuni 20 cm jääd.

Projekti rahastatakse 100% ulatuses Euroo-
pa Regionaalarengu Fondist. Laeva ehitusmak-
sumus selgub pärast lepingu sõlmimist. Laevad 
tellitakse projekti “Väikesaartega ühenduse 
pidamiseks laevade soetamine (Prangli parv-
laev)“ raames.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. jaa-
nuar 2012. Pärast lepingu sõlmimist peab laev 
olema valmis hiljemalt 15 kuu möödumisel.

Prangli saab reisiparvlaeva
Ainulaadse arhitektuuriga Keri tuletorn. 



Viimsi valla 
tänavavalgustuse 
mured
Pime aeg on käes ning kommunaalametisse 
pöördutakse ühe enam tänavavalgustuse küsi-
mustes. Peamine mure on kustunud tänavaval-
gustid. Suur hulk pöördumisi on siiski seotud nn 
säästurežiimi lampidega. 

Viimsi valla tänavaval-
gustitel on kulude kokku-
hoidmiseks rakendatud 
säästurežiim. Magistraa-
lide ääres, kus tehniliselt 
võimalik, on iga kolmas 
lamp välja lülitatud. Nii 
ongi paljudel tänavatel 
kaks lampi sees ja kol-
mas kustus, siis jälle kaks 
lampi sees ja kolmas kus-
tus ja seda terve tänava 
ulatuses. Öösel lülitatak-
se välja täiendavalt veel 
üks faas ja põlema jääb 
iga kolmas lamp. Asula-

sisestel tänavatel põlevad lambid kuni öörežiimini ja siis 
lülitatakse välja kaks faasi korraga. Mõnes kohas satuvad 
õhtuse režiimi väljalülitatud tänavavalgustuspostid kas 
ristmike või käiguradade kohale, mis on tekitanud palju 
küsimusi. Siiski on säästurežiimi rakendamisel arvestatud 
sellega, et valgustatud oleks võimalikult palju ristmikke, 
maha- ja pealesõite, bussipeatusi, käiguradasid. Paraku ei 
ole alati võimalik ära valgustada kõiki kohti – neid juhtu-
meid vaatame ükshaaval koos tänavavalgustuse käitajaga 
üle ja kus väga vajalik, siis seal teostatakse vajadusel val-
gustuse ümberlülitamine. 

Vallavalitsusse laekub nädalas mitmeid kirju seoses 
sellega, kus palutakse lülitada säästurežiim ümber või 
panna ettepaneku esitanud vallakodaniku maja ees lamp 
põlema ja naabermaja ees kustu. Vaatame kõik laekunud 
ettepanekud läbi, kuid reeglina selliseid muudatusi sisse 
ei viida, sest tänane režiim on rakendatud pärast hoolikaid 
kaalutlusi ja planeerimist ning seda niisama muutma ei ha-
kata. Ühe eramaja eest lambi põlema panemine ja naabri 
lambi kustutamine ei kuulu kindlasti teostamisele. Valla 
ülesanne ei ole valgustada eramuid, vaid teid ja tänavaid. 
Laekub ka kaebusi, kus kaebaja pole ise kohapeal käinud-
ki, kuid kirjutatakse liiklusohtlikest situatsioonidest ja 
pimedatest ristmikest. Iga muutmine toob kaasa rahalisi 
kulutusi ja samuti igakordse ülevaatamise. Seega tuleks 
enne kaebuse või ettepaneku kirjutamist asi üle vaadata 
ja siis mure võimalikult täpselt kirja panna. Kontrollime 
tänavavalgustust nii õhtusel kui ka öisel režiimil jooksvalt 
ja kui leiame, et režiimid ei taga tänava valgustatust, siis 
teostatakse ümberlülitamist.

Kokkuhoid tänavavalgustuse eelarvereal, nagu ka teis-
tel valla eelarveridadel, on vajalik, eriti praegu, kui on 
eelarveliselt väga rasked ajad. Vald maksab tagasi laenu 
ning samas ehitab koole ja lasteaedu. Kõik need tegevused 
nõuavad kompromisse ja hoolikat planeerimist. Säästure-
žiim võimaldab kokku hoida tänavavalgustuse elektriku-
lusid tuhandeid eurosid. Tänu sellele kokkuhoiule saab 
vald omakorda remontida olemasolevat, projekteerida või 
rajada uut tänavavalgustust. Nii sai korda tehtud Gladiooli 
tee tänavavalgustus, mille kaablid kevadel lõplikult üles 
ütlesid, paigaldatud on erinevatele väiketänavatele lampe, 
tellitud on 5 tänavavalgustuse projekti (kokku 7 tänavale) 
ja üle on võetud mitmetelt arendustelt tänavavalgustust. 

Kommunaalamet tänab kõiki helistajaid ja kirjade kir-
jutajaid, kes on saatnud valda infot tänavavalgustuse koh-
ta. Ootame ka edaspidi infot kustunud lampide, avariide 
jm murede kohta või küsimusi e-posti aadressidele alar@
viimsivv.ee (kommunaalamet) või alar@rito.ee (AS Rito 
Elektritööd).

Kommunaaluudised koostas
 Alar Mik

Viimsi valla kommunaalameti juhataja 
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kommunaaluudised

15. novembril algas 
teedel talihooldeperiood, 
mis kestab 19. aprillini 
2012. 

Viimsi valla teede talihoolet 
teostab AS teede REV-2, tee-
meistri telefon on 53 015 855, 
e-posti aadress viimsivald@
trev2.ee. Riigimaanteedel (Ro-
huneeme, Randvere, Lepp-
neeme, Leppneeme sadama ja 
Muuga tee) teostab hooldust 
Maanteeameti põhja regioon ja 
nende hooldaja OÜ Üle, kon-
taktisik Taivo Teigar (tel 50 50 
172, e-post taivo@yle.ee).

Viimane talv on kindlasti 
kõigil meeles – lund oli kuhja-
ga ja sama palju oli ka muresid, 
probleeme ja küsimusi, mis 
puudutasid talihoolet. Eelmisel 
talvel oli novembris juba kor-
ralik lumevaip maas, sel aastal 
lubatakse värskeima ennustuse 
kohaselt Viimsisse lund alles 
jõuludeks, kui sedagi. Siiski ei 
jää lumi tulemata – jaanuaris ja 
veebruaris peaksid mitmed sa-
jud meid ees ootama. Teehool-
dajatele tähendab see tõsist 
tööperioodi algust. 

Viimsi valla teed, avali-
kult kasutatavad RMK teed ja 
14 erateed (kellel on sõlmi-
tud eratee avaliku kasutamise 
leping) on arvatud valla tali-
hoolde koosseisu. Riigiteed on 
Maanteeameti hooldada, kõik 
ülejäänud erateed on vasta-
va teeomaniku hooldada. Kui 

vald saatis kokku ligi 200 kirja 
koos lepingu projektidega era-
teede ja erateelõikude omani-
kele laiali, siis nendest 14-ga 
on tänaseks leping sõlmitud 
– eratee on avalikult kasutatav 
ning vald teostab ja kannab 
talihoolde kulud. Nendest 14-
st lepingust on 7 täispikkuses 
teed ja 7 on erinevad teelõi-
gud. Ülejäänud erateede oma-
nikud on kohustatud nendele 
kuuluvatel teedel teostama ta-
lihoolet ise. Teeseaduse § 25 
lõige 4 ütleb järgnevat: eratee 
omanik korraldab tema oman-
dis oleval teel teehoidu ja on 
kohustatud looma tingimused 
ohutuks liiklemiseks tema teel. 
Et inimestel oleks võimalik 
pöörduda tee omaniku poole 
hooldusega seotud küsimus-
tes, pani kommunaalamet val-

Viimasel ühistranspordi-
juhtide kokkusaamisel 
(kommunaalamet, Harju 
ÜTK, AS goBus, OÜ Viimars) 
oli peateemaks valla ühis-
transpordi valupunktid. 

Varasemalt on osapooled võima-
likke lahendusi välja töötanud 
ning seekordse kokkusaamise 
eesmärk oli lisaks jooksvatele 
küsimustele käia kõik ühistrans-
pordiga seotud probleemid läbi, 
et igale asjale lahendus leida.

Esmalt tuli arutlusele hom-
mikune liini V1 probleem, kus 
7.40 väljuv buss on rahvast täis 
juba Pringi külas ning ei suuda 
rohkem kliente peale mahuta-
da. Antud probleemi lahendu-
seks näevad osapooled kolman-
da suure bussi toomist Viimsi 
siseliinidele. Kui vahetada üks 
väiksem buss suurema bussi 
vastu ja planeerida suurem buss 
sõitma aegadel, kus täna on 
probleeme bussi mahtumisega, 
siis saaks mitmed probleemid 
lahendatud. Suurimaks kitsas-
kohaks on laste kooli lõppemi-
se lõunased ajad, kui sadu lapsi 
soovib ühel ajal koju saada – 
näiteks kell 14.20 liini V3 buss 
või kella 15.00 ajal väljuvad 
liinid. Üks selline murekoht sai 

Viimsi valla tänavavalgustuse 
skeem.

Algas teede talihooldeperiood

la kodulehele välja eraomandis 
olevate teede nimekirja. Valla 
kodulehel on väljas ka valla 
talihoolde koosseisu kuuluvate 
teede nimekiri. Kogu info on 
kättesaadav rubriigist Kom-
munaalmajandus > Teed. 

Viimsi valla talihoolde 
koosseisu arvatud teede sei-
sunditaseme nõudeks on 2 tase. 
Mida see tähendab? Vastavalt 
majandus- ja kommunikat-
siooniministri määrusele “Tee 
seisundinõuded” on teedele 
kehtestatud talvised seisundi-
taseme nõuded ehk tingimu-
sed, millele tee peab vastama, 
et tagada ohutu liiklemine. Nii 
näiteks peab lume- ja lörtsise-
gu eemaldamine olema teosta-
tud 12-tunnise, nõutav haarde-
tegur peaks olema saavutatud 
8-tunnise ning kõnni- ja jalg-

rattatee puhastamine teostatud 
12-tunnise hooldustsükli jook-
sul. Valla teedel võib olla kuni 
8 cm kohevat lund või kuni 4 
cm sulalume või lörtsi-soola ja 
lume segu. Lumevallide vahe 
peab olema 8 meetrit või kit-
samatel teedel vähemalt mulde 
laius – siinkohal on olnud pal-
judes kohtades takistuseks tee-
maal paiknev haljastus, aiad, 
materjal, kivid jms. Kui valit-
sevad rasked ilmastikuolud, 
nagu näiteks lumetorm või tihe 
lumesadu, siis pikeneb hool-
dustsükli aeg ning suureneb 
lubatava lumekihi paksus – see 
lepitakse kokku tee omaniku-
ga. Ekstreemsete ilmastikuolu-
de korral, kui lumekihi paksus 
takistab tee läbimist, suletakse 
tee. Ka seda tuli Viimsis eelmi-
sel talvel ette. 

Me elame maapiirkonnas 
ning lisaks veel mereäärsel alal, 
kus talvised tormid on väga lu-
merohked, seda eriti siis, kui 
meri kinni külmub. Selleks tu-
leb varakult valmistuda  ning 
arvestada, et pärast tormi võib 
minna aega, enne kui tänav puh-
taks lükatakse. Viimsis on valla 
talihoolde koosseisus sadu kilo-
meetreid teid ja koheselt igale 
tänavale ei jõuta. Esmajärjekor-
ras puhastatakse tänavad, mida 
läbib ühistransport, siis valla 
põhiteed ja koolide-lasteaedade 
ligipääsud, seejärel puhastatak-
se järjest erinevad elamupiir-
kondade sisetänavad.

Räägiti ühistranspordist 
lahendatud juba 9. novembril, 
mil 13.20 liinil sõitev V3 buss 
sai asendatud sisemiste ümber-
tõstmiste tulemusena suurema 
bussiga. 

Mureks on ka hommikune 
V3 liin, mis 7.37 Lubja külla 
jõudes on niivõrd sõitjaid täis, 
et keegi Lubja külast peale ei 
mahugi. Siinkohal saab olla 
võimalikuks lahenduseks aju-
tise lisabussi käimapanemine 
hommikuti.

Lõunaste bussiaegade pla-
neerimisel on edaspidi abiks 
koolide statistika, mis sai ok-
toobrikuus kokku pandud. Tun-
niplaanis esineb sel veerandil 
küll muudatusi, kuid üldjoontes 
on statistilised näitajad sarnased. 
Kindlasti on vajalik edaspidi re-
gulaarselt kord poole aasta jook-
sul kõikides koolides viia läbi 
statistika kogumist – nii saab 
liiniplaneerija ülevaate, mis kell 
ja kui palju lapsi kooli lõpetavad 
ning millisele bussile kui palju 
lapsi soovib minna. Statistiline 
ülevaade on üleval valla kodule-
hel rubriigis Ühistransport.

Palju on tõstatatud Kelvin-
gisse sõidu aegade küsimust. 
Nimelt on seni sõitnud Viim-
si Haigla juurest Kelvingisse 
V1k kell 13.57 – sinna bussile 

ei jõua peale lapsed, kel tunnid 
lõpevad 14.00 või 14.05. La-
hendusena muudetakse bussi 
väljumisaega, mis hakkab ala-
tes 5. detsembrist väljuma kell 
14.13. Sellega seoses nihkub 
ka liini V1 kell 14.36 väljunud 
bussi aeg kella 14.49 peale. 
Kella 13 paiku tundide lõppe-
misel on võimalik Kelvingisse 
minna 13.50 väljuva V2 liini-
ga. Kommunaalamet kaalub 
võimalust antud aeg edaspidi 
varasemaks tõsta, et oleks mu-
gavam koolist koju tulla.

Hetkel tegeleb AS GoBus 
Viimsile kolmanda suure bussi 
otsimisega – see nõuab aega, 
sest buss tuleb leida mõnest 
AS GoBus teeninduspiirkon-
nast Eestimaal, kus on vaja 
ringi teha liiniplaanid. Kui tu-
leb info, et on võimalik saada 
suurem buss, siis koostatakse 
uued liiniplaanid ning eelar-
vestatakse uued liinimahud ja 
suurenevad kulud läbi. Seejä-
rel katsume siseliinide eelar-
ve ühildada valla 2012. aasta 
eelarvega, kus vallavalitsus on 
hetkel transpordikorraldusele 
kavandatud 400 000 eurot.

Kokkusaamisel keskenduti 
ka klienditeenindusprobleemi-
dele. Probleeme on busside 

graafikutes püsimisega, selle 
üheks põhjustajaks on väljas-
pool peatust peatumine. See 
pole lubatud ja sellest tuleks 
kommunaalametit teavitada. 
On juhtunud, et bussid sõida-
vad graafikust ette ja inimesed 
jäävad maha või jooksevad 
bussi peale. On ka müüdud 
valesid pileteid, peatutud ilma 
bussitaskusse sisse sõitmata 
jmt. Kõikide probleemide osas 
on bussiettevõttega ühendust 
võetud ning jääb vaid loota, et 
teeninduskultuur paraneb. 

Hiljaaegu oli kaks ühis-
transpordiga seotud juhtumit 
televisioonis. Ühe puhul oli tegu 
politseikontrolliga, kus bussi-
juht kõrvaldati roolist lubade 
puudumise tõttu. Teise juhtumi 
puhul oli tegu liiklusõnnetuse-
ga. Nimelt sõitis Rohuneeme 
teel, vabakoguduse palvemaja 
lähedal vastassuunda kaldunud 
Peugeot bussile otsa. Praegu 
sõidab avariisse sattunud bussi 
asemel siseliine asendusbuss.

Ühistransporti puudutava-
tes küsimustes ja muredes või-
te pöörduda kommunaalameti 
(alar@viimsivv.ee) või otse 
Harju Ühistranspordikeskuse 
(kadri.krooni@harjuytk.ee) 
poole.

Möödunud talvel oli juba novembris lumi maas.
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Aleksandra, Jonas ja Anna 
on kolm saksa noort Köl-
nist ja selle lähedalt, kes 
õpivad ühesugust ametit 
– tööd noortega. Viimsi 
vallas olid nad kahekuu-
lisel praktikal ning enne 
ärasõitu rääkisid oma 
muljetest.

Kaheaastase teoreetilise kursu-
se järel tuleb Saksa tulevastel 
noorsootöötajatel olla aasta 
praktikal ja seejärel, pärast koo-
li lõpetamist, võivad nad tööta-
da noortekeskustes, lasteaeda-
des ja koolides. Euroopa Liidu 
rahastatava Leonardo da Vinci 
projekti raames tulid kolm sak-
sa noort Eestisse, teadmata, mis 
neid siin ees ootab.

Anna: “Valisime Eesti, sest 
teised võimalikud riigid olid 
tuntud puhkusemaad, nagu 
Hispaania ja Itaalia.”  

“Meie aga tahtsime õppi-
da tundma midagi uut,” lisas 
Aleksandra. 

Kõigepealt panid sakslased 
tähele, et Eesti erineb nende 
kodumaast sellepoolest, et siin 
on loodust rohkem. Meie hari-
dussüsteemi pidasid nad endi 
omast paremaks, sest meil on 
lasteaiad avatud õhtuni, Saksa-
maal aga vaid kella kahe-kol-
meni. Kui mõlemad vanemad 
töötavad, siis peavad nad pea-

Sakslased Viimsi parktikal

Kadi Bruus, noorsoo- ja haridusameti juhataja: Juba kümme 
aastat on Viimsi Vallavalitsus teinud koostööd kahe Saksamaal 
Kölnis asuva kooliga, kus koolitatakse noorsootöötajaid. See-
kord on Viimsis praktikat sooritamas viis tudengit Erzbischöflic-
hes Berufskollegist. 

Viimsi haridus- ja noorsootöö asutustes saavad noored või-
maluse tutvuda siinse haridus- ja noorsootööga, õppida tundma 
Eestit ja Viimsi noori, praktiseerida oma oskusi teises keskkon-
nas, teises kultuuris. Noored, kes otsustavad sooritada praktika 
väljaspool Saksamaad, saavad kindlasti suurepärase kogemu-
se. Väga positiivselt mõjub see ka Viimsi noortele, haridus- ja 
noorsootöötajatele. 

Kolm saksa noort on olnud Viimsi vallas 8 nädalat. Suuri-
mad tänud Gea Radikule ja teistele Püünsi Kooli õpetajatele ja 
õpilastele, Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajatele ning Jana 
Saksingule ja teistele Viimsi Kooli õpetajatele, kes andsid noor-
tele võimaluse praktika sooritamiseks ning tutvustasid Eestit ja 
Viimsit.

Kaks saksa noort olid Viimsis 4 nädalat. Suurimad tänud Sirje 
Toomlale ning Viimsi Kooli väikese maja õpetajatele ja õpilas-
tele praktika juhendamise ja Viimsi tutvustamise eest.

Eestlased polegi 
kinnised!

lelõunaks leidma lapsehoidja. 
Mitte kõigil pole vanavane-
maid võtta ja kes lapsehoid-
jat palgata ei saa, see ei saagi 
täiskohaga tööl käia seni, kuni 
laps kooli läheb. 

Sakslasi üllatas siin kaks-
keelsus. Nad imestasid, et on 
kohti, kus räägitakse ainult vene 
keelt, nagu Lasnamäe Noorte-
keskuses, ning hämmastas, et 
ka väiksed lapsed oskavad mõ-
lemat keelt. 

Sakslased töötasid Püünsi 
ja Viimsi koolis ning Viimsi ja 

Lasnamäe noortekeskuses. Nad 
andsid inglise ja saksa keele 
ning kunstitunde. Esimene mul-
je Viimsi Koolist oli hämmas-
tus, et kool on nii suur ja nii ilus. 
“See tundus parima koolina,“ 
rääkis Jonas. Aga olles Püünsi 
Koolis kohanenud, avastasid 
nad selle kooli võlu – väiksuse 
ja kodususe. “Meile meeldis, et 
seal on ühe pere tunne, et kõik 
teavad kõiki, nii õpilased kui 
õpetajad,“ rääkis Jonas.

Noori käis ühel nädalal 
kontrollimas nende õpetaja 
Saksamaalt ja jäi nende te-
gevuse ning ettekannetega 
rahule. “Ka meie oleme selle 
praktikaga rahul,” sõnas Anna. 
Tema sõnul osutusid eestlased 
hoopis teistsugusteks sellest, 
mida nad eeldasid. Turismi-
infost olid nad leidnud selli-
se kirjelduse, et eestlased on 
vaiksed ja tagasihoidlikud ega 
soovi välismaalastega suhel-
da. “Tegelikult on eestlased 
väga avatud, sõbralikud ja 
abivalmis,” arvas Aleksand-
ra. Noored leidsid, et huvitav 
oli elada abivalmis ja toredas 
eesti peres. Aga väikese pet-
tumuse põhjustas ilm: nad olid 
lootnud, et sel aastaajal on siin 
kindlasti juba lumi maas. Kas 
nad enne 6. detsembrit, s.o 
oma ärasõidupäeva lund näe-
vad, selles nad väga kahtlesid. 

Anne ja Laura on Sak-
samaalt samast koolist, 
kust Jonas, Anna ja Alek-
sandra, kuid Anna ja Lau-
ra tulid Viimsisse prak-
tikale novembris vaid 
neljaks nädalaks. Nende 
praktikakohaks on olnud 
Karulaugu Kool, kus nad 
on andnud inglise keele 
tunde ja jälginud meie 
õpetajate tunniandmist. 
Nad on osalenud spordi-
tundides ja Karulaugu 
Kooli üritustes ning külas-
tanud ka Viimsi Kooli. 

Kõige muljetavaldavam oli 
saksa neidudele meie koolis 
peetud isadepäev. Sakslased ei 
tähista isadepäeva, kuid Anne 
ja Laura arvates võiks neilgi 
seda päeva pidada. “Huvitav 
oli näha, mida koolis sel päe-
val tehti,” rääkis Laura. Tema 
arvates lähendab selline üritus 
lapsi vanematega. 

Kogu koolisüsteem on 
Eestis Saksamaa omast erinev, 
rääkisid neiud, ja erinevustel 

Nii noored vanemad!
on nende arvates nii plusse kui 
ka miinuseid. Siin nägid nad, 
et pikapäevarühma jäi vaid 
seitse last, Saksamaal on kõik 
lapsed pika päeva, õhtul kella 
viieni koolis. 

“Meile räägiti, et siin lä-
hevad lapsed pärast kooli veel 
muusikakooli või sporditrenni, 
seejärel teevad õhtul kooli-
töid,” rääkis Anne. “Saksa-
maal saavad nad sealsamas 
oma koolis peale tunde nii 
muusikat õppida kui ka spor-
ti teha, nad ei lähe vahepeal 
koju.” Selle süsteemi miinu-
seks arvasid sakslannad, et las-
tel nõrgeneb side vanematega, 
kui nad kodus õhtul jõuavad 
vaid süüa ja magama heita. 

Siin hakkas külalistele 
silma asjaolu, et vanemad on 
väga huvitatud oma laste koo-
list ja õppimisest. Saksamaa 
plussiks aga nimetasid külali-
sed võrdseid võimalusi: spor-
di- või muusikatundide eest ei 
pea vanemad tasuma ja nii on 
väiksema sissetulekuga perede 
lastel teistega võrdsed võima-

lused huvitegevuseks. 
Neiud lõpetavad oma koo-

liaasta aprillis A-taseme testi-
ga, lasteaias töötamiseks tuleb 
neil seejärel veel aasta õppida. 
Õpetajaid on Saksamaal vaja, 
sest õppesüsteem muutub pi-
devalt, rääkisid tulevased pe-
dagoogid. Näiteks on seal äsja 
avatud uut tüüpi lasteaiad, mis 
töötavad ööpäev läbi. Ööseks 
saavad oma lapsi lasteaeda 
tuua need vanemad, kes käi-
vad öösel tööl. Ka ehitatakse 
praegu juurde lasteaedu alla 
3-aastastele lastele, sest neile 
ei jätku lasteaiakohti.  

Sakslannad panid siin 
imeks meie lastevanemate 
noorust. Saksamaal saadakse 
esimene laps 30ndate aastate 
keskel, kui õpingud on lõpe-
tatud ja elukutse ning töö ole-
mas. Siin oli neil väga üllatav 
näha nii noori vanemaid, kel-
lest mõnda oleks võinud mõne 
lapse vennaks pidada. Eesti oli 
Annele ja Laurale esimene vä-
lispraktika maa. 

Annika Poldre

Aleksandra, Jonas ja Anna Püünsi Kooli tunnis.

Annele ja Laurale meeldis meie isadepäeva tähistamine.
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paralleel). Igal aastal kasvab 
III kooliaste I–II (1.–6. klass) 
kooliastmest “pealekasvavate” 
õpilastega. Käesoleval aastal 
alustas Viimsi Kool 9 esimese 
klassiga, lisaks Püünsi Kool 2 
esimese klassiga. Viimsi vald 
on seega jõudmas lähitulevikus 
seisu, kus Viimsi Kool ja Püün-
si Kool ei mahuta ära kõiki 
kooliastmeid ning on vajadus 
uute koolihoonete ja uue kooli-
võrgu arengukava järgi.

Rahvastikuprognoos näi-
tab seda, et peame lähiaastatel 
Viimsisse rajama uusi koole 
ning kogu kehtiva koolivõrgu 
arengukava kriitiliselt üle vaa-
tama ja töötama välja tulevi-
kulahendused, mis peaksid ra-
huldama hariduselu vajadused 
järgmise 5 aasta jooksul. 

Viimsi Vallavalitsus on 
alustanud koolivõrgu aren-
gukava kaasajastamist ning 
soovisime ka läbi hariduse 
visioonikonverentsi kaasata 
Viimsi hariduse tulevikuarute-
lusse inimesed, keda eesseis-
vad muudatused kõige rohkem 
puudutavad – eelkõige lap-
sevanemad, pedagoogid ning 
koolipere laiemalt. 

Hariduse visioonikonve-
rentsil kaardistasime kogukon-
na ootused ning tõstatati ka 
erinevaid probleemvaldkondi. 
Konverentsist võtsid osa valla 
koolide ja lasteaedade õpeta-
jaid, lapsevanemaid, vilistla-
sed ja aktiivseid kogukonna 
liikmeid. Osalejaid saime kok-
ku üle 115 inimese.

Et pakkuda ka tulevikus 
meie lastele kvaliteetset ha-
ridust, tuleb meil lähiaastate 
koolivõrk targalt planeerida 
ja hästi läbi mõelda. Üks on 
kindel – Viimsi on väga popu-
laarne koht noortele peredele 
ning lastearvu kasvu pärast me 
kindlasti muretsema ei pea ega 
koole sulgema hakkama. Otse 
vastupidi, Viimsi on selles 
osas väga ainulaadne omava-
litsus kogu Eesti riigis.

Kohaliku omavalitsuse 
kohustus on tagada, et lapsed 
saaksid täita koolikohustust. 

Iga vanema soov on, et tema 
laps saaks võimalikult kvali-
teetset ja konkurentsivõimelist 
haridust. Iga õpilase soov on 
saada kooliharidus võimalikult 
kodu läheda, et jääks aega käia 
ka huviringides ja teha sporti. 

Vallavalitsus peab haridus-
võrgu arengukava koostamisel 
lähtuma kõikide huvigruppide 
soovidest, vajadustest, valla 
enda kohustustest ning ka val-
la tegelikest võimalustest. Val-
lavalitsuse peamine prioriteet 
on kõikidele valla lastele võrd-
seid võimalusi pakkuva kvali-
teetse hariduse võimaldamine 
kodulähedases koolis. 

Tänaseks päevaks on selge, 
et olemasolevad koolihooned 
ei mahuta kasvavat õpilaskon-
da ning lahenduseks on kahe 
uue koolihoone planeerimine 
(Randvere külla ja Miiduran-
da). 2006. aastal avatud Viim-
si Kooli koolihoone on hetkel 
vabariigi üks kaasaegsema 
õpikeskkonnaga koolihooneid, 
mis planeeriti 1300 õpilasele 
– kõikidele nõuetele vastava-
te laborite ja tehnoloogiaõppe 
kabinettidega. Paraku on suu-
renevate I klasside arv ka Ees-
ti suurema kooli täitnud ning 
altpoolt kasvav õpilaskond ei 
mahuta lapsi lähiaastatel III 
kooliastmesse. Püünsi Kooli 
piirkonnas on rahvastikure-
gistri andmetel kahe paralleeli 
jagu lapsi, kuid koolil puudub 
füüsiline õpikeskkond, mis 
võimaldaks III kooliastmele 
vastavalt uuele põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusele anda 
loodusainete tunde ja tehno-
loogiaõpet. 

Lahendus võiks olla Viim-
si valla omandis olevate koo-
lide võimalusi maksimaalselt 
kasutav ning I–II kooliastmel 
õpilastele kodulähedal koolis 
käimist võimaldav võrdseid 
võimalusi pakkuv haridusvõrk.

Lähtudes eeltoodust, pla-
neerime paralleelelt uute kooli-
de ehitusega reformida ja kor-
rastada kogu valla koolivõrk. 
Uute koolide planeerimise ning 
koolivõrgu arengukava uuen-

damise peamiseks eesmärgiks 
oleks tuua I–II (1.–6. klass) 
kooliastmele kool võimalikult 
kodu lähedale, kindlustades 
lapsele võimalikult lühike ning 
ohutu koolitee ning pakkuda 
7.–12. klassis kõikide õpilas-
tele võrdseid võimalusi andev 
kvaliteetne haridus Viimsi 
Kooli kaasaegses õpikeskkon-
nas (ehk nn tugeva progümnaa-
siumi kontseptsioon). 

Viimsi valla mandriossa 
võiks tulevikus jääda 4 piirkon-
na kooli ehk ”kodukooli”, mis 
pakuvad I–II kooliastmel põhi-
haridust (Randvere Kool, Viim-
si Tulevikukool, Püünsi Kool 
ja Karulaugu Kool) ning pro-
gümnaasiumina (Viimsi Kool), 
lisaks kool Prangli saarel.

Hariduse visioonikonve-
rentsi avas tervitussõnavõtu-
ga Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas ning Rivo Noorkõiv 
(Geomedia) andis ülevaate in-
vesteeringust inimkapitali.

Abivallavanem Jan Trei an-
dis ülevaate Viimsi koolivõrgu 
arengukava muutmise ja muu-
datuste vajadustest, tutvustati 
Randvere Kooli projekti ning 
Viimsi Tulevikukooli ideed, 
räägiti Viimsi haridusmaastiku 
rahvusvahelistumisest ning IB 
õppe toomise vajadusest Viim-
sisse ja hariduse kvaliteedi 
tõstmise vajadusest.

Viimsi hariduse visiooni-
konverentsil toimusid ka eri-
nevad töötoad. Igas töötoas 

viidi läbi tegevusvaldkonna 
SWOT-analüüs ehk toodi välja 
valdkonna sisemised tugevu-
sed ja murekohad ning välised 
ohud ja võimalused. Prob-
leemkohtadele otsiti ühiselt ka 
lahendusvõimalusi. 

Läbi töötubade sai visioo-
nikonverentsil kaasa rääkida 
ning teha ettepanekuid, mida 
koolivõrgu arengukava koos-
tamisel võiks arvestada. Töö-
toad toimusid järgmistes vald-
kondades: 

* Alushariduse töötuba – 
alushariduse töötuba hõlmas 
munitsipaal- ja eralasteaedade, 
päevahoidude ja eelkooliealis-
te laste tegemiste teemavald-
kondi;

* Haridusliku erivajaduste-
ga laste töötuba – haridusliku 
erivajadustega laste töötoas 
käsitleti HEV laste õppimis-
võimalusi laiemalt, ka peale 
põhikooli;

* Põhihariduse töötuba – 
põhihariduse töötoas kaardista-
ti valla alg- ja põhikooliealiste 
laste õppimisvõimalusi ning 
probleemkohti ning arutati eri-
nevaid lahendusvõimalusi;

* Keskhariduse töötuba – 
keskhariduse töötoas arutati 
valla keskhariduse hetkeolu-
korda ja võimalikke tulevikust-
senaariume;

* Noorsootöö ja huviha-
ridus – noorsootöö ja huviha-
riduse töötoas käsitleti huvi-
hariduse ja spordi võimalusi 

ning laste vaba aja veetmise 
võimalusi laiemalt ning nende 
kitsaskohti vallas;

* Kogukonna kaasatuse töö-
tuba hariduses – selles töötoas 
käsitleti, millised on kogukonna 
võimalused Viimsi hariduse või-
maldamisel kaasa lüüa. Lahati 
ka küsimusi, millised on kodu ja 
haridusasutuste (lasteaed, kool, 
huvikool, spordiklubi jne) koos-
töövõimalused.

Kõikide töötubade kokku-
võtete analüüsiga tegeletakse 
vallavalitsuses ning kindlasti 
võimaluste ja põhjendatuse 
piires arvestatakse nendega ka 
valla uue koolivõrgu arengu-
kavas.

Visioonikonverents pää-
dis paneeldiskussiooniga, kus 
osalesid haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi asekantsler Kal-
le Küttis, Aivar Haller Eesti 
Lastevanemate Liidust, Maris 
Liiders Harju Maavalitsuse ha-
ridus- ja sotsiaalosakonnast, rii-
gikogu ja riigikogu kultuuriko-
misjoni liige Liisa-Ly Pakosta, 
Viimsi Vallavolikogu kultuuri- 
ja spordikomisjoni esimees Aa-
rne Saluveer, Kathleen Naglee 
Eesti Rahvusvahelisest Koolist, 
Viimsi vallavanem Haldo Ora-
vas ning Viimsi abivallavanem 
Jan Trei.

Paneeldiskussiooni kom-
mentaatoriteks olid palutud 
Viimsi Kooli vilistlane Tõnis 
Pool, Viimsi Kooli hooleko-
gu liige Rein Leipalu, MLA 
Viimsi Lasteaiad hoolekogu 
liige Kristiina Heidmets-Aig-
ro, Viimsi valla koolide esin-
dajana Leelo Tiisvelt ning val-
la haridusasutuste arengukava 
koostaja Rivo Noorkõiv. Pa-
neeldiskussiooni modereeris 
suhtekorraldaja Janek Mäggi.

Paneeldiskussioonis kom-
menteeriti töötubade kok-
kuvõtteid ning arutleti valla 
hariduse kvaliteedi, üld- ja 
huvihariduse võimaluste ning 
Viimsi kavandatavate kooli-
võrgu muudatuste üle laiemalt. 
Saime positiivse tagasiside 
oma tegemistele täna ja plaa-
nidele tulevikuks.

Võib öelda, et Viimsi ha-
riduse visioonikonverents õn-
nestus ning saime kõik huvita-
vaid ning asjalikke ideid meie 
haridusvaldkonna ja koolivõr-
gu paremaks korraldamiseks. 
Täname kõiki osalejaid ja osa-
võtjaid!

Valla uue koolivõrgu aren-
gukava väljatöötamiseks on 
abivallavanema Jan Trei et-
tepanekul moodustatud ka 
laiapõhjaline töögrupp, kuhu 
hakkavad kuuluvad Viim-
si koolide direktorid, Viimsi 
Kooli ja Püünsi Kooli hoole-
kogude liikmed, valla noor-
soo- ja haridusameti spetsia-
listid, volikogu kultuuri- ja 
spordikomisjoni ning noorsoo- 
ja hariduskomisjonide esime-
hed ning MLA Viimsi Laste-
aiad esindaja.

Valla haridusasutuste võrgu 
arengukava töögrupp on plaa-
nis ellu kutsuda detsembrikuus.

Jan Trei
Abivallavanem

Karmen Paul
Volikogu 

noorsoo-ja 
hariduskomisjoni 

esinaine

Käesoleval aastal tähistas Viim-
si Kool oma 30. aastapäeva 
ning hariduse andmisest Viimsi 
vallas on möödunud 145 aastat. 
Kooli aastapäeva pidustuste 
raames korraldasime Viimsi 
hariduse visioonikonverentsi.

28. oktoobril toimus Viimsi 
Koolis valla hariduse visiooni-
konverents, kus keskendusime 
haridusmaastikul toimuvatele 
muudatustele, uuendustele ja 
kitsaskohtadele.

Vallavanem Haldo Oravas: 
”Tahaksin kõigepealt tänada 
veelkord kõiki, kes osalesid 
Viimsi hariduse visioonikon-
verentsil. Nii oluliste küsi-
muste arutelul oli tunda mitte 
üksnes koolijuhtide huvi ja 
kohalolekut, vaid kogukonna 
kohalolekut, Viimsi inimeste 
kohalolekut.”

Visioonikonverentsil jäi 
domineerima mõte, et kool 
peakski olema kohaliku elu 
keskus. Ning et kool peaks 
olema kodule lähedal. Õpilane 
olla ei olegi alati nii kerge, aga 
meeldiv kohustus õppida kogu 
elu, on meil kõigil.

Konverentsil otsisime 
koostöös pedagoogide, lapse-
vanemate ning kogukonnaga  
lahendust ülikiire kasvuga val-
la haridusprobleemidele kesk-
konnas, kus enamik valdu pea-
vad koolivõrku õpilaste puu-
dusel kokku tõmbama.

Viimsi vallas elab rahvas-
tikuregistri andmete kohaselt 
üle 17 000 vallaelaniku ning 
Viimsi on kasvanud rahvas-
tiku suuruse järgi 7. kohali-
kuks omavalitsuseks Eestis. 
Rahvastiku kiire arvukuse 
kasv on valdavalt sisserände 
tulemusena omakorda kaasa 
toonud varasema elanikkonna 
vanusstruktuuri teisenemise – 
eelkõige laste arvukuse kiire 
kasvu ja 30–45-aastaste elani-
ke suhteliselt suure osakaalu.

Rahvastikuprognoos näi-
tab jätkuvalt laste sündivuse 
kasvutrende vallas. Aastaks 
2013 saavad kooliküpseks 300 
last, mis teeb ca 50 last enam, 
kui käesoleval aastal kooliteed 
alustas. Kui aastal 2007 läks 
I klassi Viimsis 151 last, siis 
käesoleval aastal alustas oma 
kooliteed 212 õpilast. See tä-
hendab, et iga-aastaselt on kas-
vanud Viimsi I klassi minevate 
laste arv ning aastaks 2013 on 
Viimsi vald seisus, kus Viim-
si Koolis praeguse III (7.–9. 
klass) kooliastmel oleva 13 pa-
ralleeli asemel on juba 17 paral-
leelklassi (lisaks Püünsi Kooli 

Visioonikonverentsi paneeldiskussioonis osalejad.

Arutelu töörühmas. 
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Eesti Filharmoonia Kam-
merkoor annab neljapäe-
val, 15. detsembril kell 
19 Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus tasuta jõulukont-
serdi, kus tulevad ette-
kandele eesti heliloojate 
kaunimad jõululood. 
Kavas on Ehala, Kreek, 
Naissoo, Pärt, Tormis ja 
teised tuntud heliloojad. 
Kaasa teeb Aarne Talvik 
klaveril, dirigent on 
Daniel Reuss.

Eesti Filharmoonia Kammer-
koorile on käesolev hooaeg 
juubelihõnguline, sest täitub 
30. tegevusaasta. Alates 1981. 
aastast, mil koori asutas Tõnu 
Kaljuste, kuni tänase päeva-
ni on koorist kujunenud Eesti 
esinduskollektiiv. Pärast Kal-
justet, aastail 2001–2007 oli 
koori peadirigent inglise muu-
sik Paul Hillier, kelle käe all 
võideti hinnatuim CD auhind 
GRAMMY “Arvo Pärt. Da 
Pacem” eest. Täna seisab nel-
jandat hooaega koori ees pea-
dirigendina hollandlane Daniel 
Reuss.

Eesti Filharmoonia Kam-
merkoor on aastakümnete jook-
sul palju tutvustanud Eesti muu-
sikat terves maailmas. Lisaks 

enamikele Euroopa maadele on 
koor esinenud Lõuna-Koreas, 
Hiinas, Austraalias, korduvalt 
Jaapanis, üle kahe aasta käiakse 
kontsertreisidel USA-s. Esine-
tud on sellistes kuulsates kont-
serdipaikades, nagu Viini kont-
serdimaja, Londoni Kuninglik 
Albert Hall, Luzerni KKL ja 

muidugi paljudel nimekatel fes-
tivalidel koos kuulsate dirigenti-
de ja orkestritega, nagu näiteks 
Claudio Abbado, sir Colin Da-
vis, Marc Minkowski, Salzburg 
Camerata jne.

Aga maailmavallutuste 
kõrval on kammerkooril alati 
rõõm esineda Eestis. Seetõt-

Varajase muusika stuu-
dio Cantores Vagantes 
annab detsembrikuus 
kaks suurepärast aasta-
lõpukontserti – 4. ja 9. 
detsembril Püha Jaakobi 
kirikus (Nurme tee 2, 
Pringi küla). 

17. sajandi Hollandi kuldaja 
muusika kontserdi peakange-
lane on pime plokkflöödivirtu-
oos jonkheer Jacob van Eyck.

Flöödi rõõmuaed – 
Jacob van Eyck ja Hol-
landi kuldaja muusika 
Võimalik, et tänasel päeval 
suudame mõista, et muusika 
ei ole kuigi immuunne ühis-
konnas toimuva suhtes ja ei 
jää (taand)arengutest palju 
maha. Õnneks ootab meid ees 
seiklus sajandil, mida kutsuti 
Hollandi kuldajaks. Tundub, et 
muusikud, eriti paremad, olid 
tõeliselt hinnatud. Otsustage 
ise. Jacob van Eyck on jõud-
nud hoolimata oma puudest 
Utrechti toomkiriku organis-
tiks ja carillioonimängijaks. 
Vähe sellest, õige pea ei võeta 
terves Hollandis üheski kirikus 
vastu uut carilliooni ilma van 
Eycki heakskiiduta. 

Tänini mahukaim soolo-
puhkpillile kirjutatud kogumik 
ilmub Jakob van Eycki sulest. 
Õigemini mängis ta oma väi-

kesel plokkflöödil meloodiaid, 
mis kõlasid tema ümber. Nagu 
tava nõudis, lisas ta neile vii-
sidele variatsioonid, mis tema 
puhul olid vägagi keerukad. 
Ilmselt oli see tehtud sellise 
meisterlikkusega, et Utrechti 
linnaisad määrasid talle õpila-
sed. Just nemad kirjutasid van 
Eycki range kontrolli all tema 
improvisatsioonid üles ja need 
jõudsid korduvalt ilmuda juba 
van Eycki eluajal kogumikus 
Der Fluyten Lusthof.

Enamik nendest viisidest 
skaalas lautolauludest koraa-
lideni olid selle aja Hollandis 
märgilise tähendusega. Arves-
tades nii kauget distantsi, too-
me kuulajani ka nende meloo-
diate algkuju ja jälgime, kuidas 
tuntud madrigal, koraal või 
pilalaul tõmbas enesele selga 

Hollandi varabaroki rüü ning 
kuidas kõlab plokkflööt, mille 
sarnasega me usume Jacob van 
Eycki ennast olnud mängivat.

 
Johann Joachim 
Quantz ja Carl Philipp 
Emanuel Bach
Tänapäeval on ilmselt paljud 
kuulnud Carl Philipp Emanuel 
Bachi, kuid Johann Joachim 
Quantz pakub ilmselt avasta-
misrõõmu. Nende helilooja-
te tuntus Preisimaa valitseja 
Friedrich Suure õukonnas oli 
aga selgelt vastupidine. Quantz, 
keda tunneme eeskätt helilooja 
ja flöödiõpiku autorina, oli 18. 
sajandil lugupeetud peamiselt 
Tema Majesteedi kuningliku 
flöödiõpetajana. Erinevalt tra-
ditsioone austavast, et mitte 
öelda vanamoodsast Quantzist 
oli Carl Philipp liigagi uuen-
dusmeelne ja “hukas noorus” 
ning pidi leppima märksa taga-
sihoidlikuma tähelepanuga. 

Kuigi meie kontserdi tähe-
lepanu keskmes on flöödimuu-
sika, mida Friedrich Suur mit-
te ainult ei mänginud, vaid ka 
komponeeris, oleme andnud 
tähtsa koha kõige vahetumale 
musitseerimisviisile – laulule. 
Nimelt usume, et siin avaldub 
Carl Philipp Emanuel Bachi 
uuendusmeelsus erilise selgu-
sega.

Cantores Vagantes 

Hollandi kuldaeg ning 
Quantz ja Bach

Cantores Vagantes.

Eesti tippkoor teeb Viimsi 
rahvale jõulukingituse

tu käiakse igal aastal Eesti 
koolides tasuta esinemas ning 
tahetakse heas esituses muu-
sikat pakkuda ka väiksemates 
linnades ja paikades. Viimsis 
kõlava jõulukavaga minnakse 
külla ka Haapsalu, Türi ja Tapa 
inimestele.

Anneli Ivaste

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on esinenud paljudes riikides mitmes maailmajaos. Foto Kaupo Kikkas

Idamaine 
jõulukontsert
17. detsembril toimub Viimsi Kooli aulas esime-
ne idamaise tantsu jõulukontsert, kuhu on kõik 
oodatud rõõmuga kaasa elama! 

Kontsert on kõigile tasuta, et 
igaüks saaks kaunil jõuluajal 
tantsuvõlu nautima tulla. Sa-
muti toimub päeval aatriumis 
väike idamaine basaar, paku-
takse jõuluteed ja piparkooke, 
maitsvaid naturaalseid eesti 
küpsetised toob kohale Köök 
& Kook ning eestimaiseid 

loodustooteid tutvustab Signe Seebid. Kõik lapsed on oo-
datud joonistama!

Üritus ei ole ainult idamaise tantsu harrastajatele, vaid 
kõigile huvilistele. Tantsusõpradele on päeval kavas must-
lastantsu ja lavameigi kursus. Kingirõõmu toob põnev jõu-
luloos, mille auhinnafond kokku on väärtuses üle 150 €.

 Ajakava:
12.00–14.00. Hoogne ja haarav mustlastantsu kur-

sus kõigile. Eesti austatuim mustlastantsuõpetaja Lehti 
Kostabi räägib tantsust, õpetab tehnikat ning annab edasi 
lihtsa, kuid efektse koreograafia! 

15.00–17.00. Lavameigi koolitus meigiguru Jamila ju-
hendamisel. Kursus sobib tantsijatele ning kõigile neile, 
kes kunagi oma elus lavalaudadele peaksid astuma või kes 
soovivad põnevat meiki.

18.00. Suur aastalõpukontsert, kus esinevad suurepä-
rased Viimsi naised, kes näitavad, mida nad aasta jooksul 
trennides on õppinud, samuti esinevad külalisrühmad ning 
mitmed professionaalsed tantsijad üle Eesti. 

19.00. Jõululoos. 
 Tule ise ja võta sõbrad kaasa!
Lisainfo ürituse kohta: www.kumei.ee. 

Liisa Voo

Idamaised tantsijad.
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VIIMSI LASTEAIAD 
pakub tööd kohusetundlikule 

õpetaja abile. 
CV ning sooviavaldus saata aadressile: 

Mirje Trei (Karulaugu Lasteaed), Randvere tee 18, 
Haabneeme, Viimsi.

E-mail: mirje@viimsilasteaiad.ee

Eestimaa perede rõõmuks 
sünnib veel meeldivalt 
paljudesse peredesse 
esimesi, teisi, kolman-
daid, neljandaid ja … 
lapsi. Lapse sünd on rõõm 
ja toob kindlasti kaasa 
ka uusi kulutusi. Kuidas 
ja millisel määral abistab 
ravikindlustus lapseootel 
naist?

Sünnitushüvitist maksab hai-
gekassa sünnituslehe alusel ai-
nult töötajana ravikindlustatud 
naistele. Rasedus- ja sünnitus-
puhkus kestab 140 päeva.

Sünnitushüvitist makstak-
se töövõimetuslehele märgitud 
töö- või teenistuskohustustest 
vabastuse esimesest päevast 
alates ning ühe kalendripäeva 
eest 100 protsenti kalendripäe-
va keskmisest tulust.

Sünnitusleht väljastatak-
se üldjuhul 70–30 päeva enne 
eeldatavat sünnituskuupäeva 
140. päevaks. Tulevase ema ja 
lapse tervise huvidest lähtuvalt 
on oluline igapäevase töökoor-
muse vähendamine vähemalt 
kuu aega enne sünnitust. Kui 
naine jääb sünnituspuhkusele 
hiljem kui 30 päeva enne eel-
datavat sünnitamise kuupäeva, 
väheneb tema hüvitise suurus 
nende päevade võrra, mille 
võrra hiljem ta sünnituslehele 
jäi. Näiteks kui sünnituspuh-
kusele jäädi 20 päeva enne eel-
datavat sünnitamise kuupäeva 
(s.o 10 päeva hiljem), maks-
takse hüvitist (140–10) 130 
päeva eest.

Kui rasedale on antud ter-
viseseisundile vastavat tööd 
ehk töötingimusi on kergen-
datud raseduse ajal arsti otsuse 
alusel, siis on tal õigus saada 
sünnitushüvitist 140 kalend-
ripäeva, kui ta on jäänud ra-
sedus- ja sünnituspuhkusele 
vähemalt 70 kalendripäeva 
enne arsti või ämmaemanda 
määratud eeldatavat sünnita-
miskuupäeva. Samuti väheneb 
raseda õigus saada sünnitus-
hüvitist nende päevade võrra, 
mille võrra ta jäi rasedus- ja 
sünnituspuhkusele sätestatud 
tähtpäevast hiljem.

Kui rasedal on kahtlusi 
talle väljastatud sünnituslehe 
perioodi või eeldatava sünni-
tamise kuupäeva õigsuses, siis 
peaks ta esmalt pöörduma sün-
nitusabi osutanud raviasutuse 
poole. Raseduse normaalseks 
pikkuseks on 40 nädalat ehk 
85% sündidest. 5% sündidest 
on toimunud enne seda ja va-
rem kui 37. nädalat sündinud 
lapsi loetakse enneaegselt sün-
dinuteks. 10% lastest sünnib 
peale 41. rasedusnädalat. Kui 
sünnitus toimub enne rasedus- 
ja sünnituspuhkusele jäämist 
ning rasedus on kestnud üle 28 

Sünnitushüvitis on 
100 protsenti kalendri-
päeva tulust

nädala, väljastatakse sünnitus-
leht sünnitamise päevast 140 
kalendripäevaks.

Hüvitist makstakse alates 
esimesest päevast 100 protsen-
ti kalendripäeva keskmisest 
tulust. Keskmine tulu arvuta-
takse üldjuhul eelmise aasta 
sotsiaalmaksuga maksustatud 
tulu alusel, mis jagatakse ar-
vuga 365. Näiteks 2011. aas-
tal algava sünnituslehe alusel 
makstav hüvitis arvutatakse 
01.01.–31.12.2010 sotsiaal-
maksuga maksustatud tulult. 
Oluline on teada, et tulu ar-
vutamisel ei võeta arvesse rii-
gi või kohaliku omavalitsuse 
poolt makstavaid hüvitisi (nt 
vanemahüvitis).

Kui eelneval aastal tulu 
puudus või kui kalendripäeva 
keskmine tulu on väiksem kui 
kuupalga alammäära (2011. 
aastal 278.02 €) ja arvu 30 ja-
gatis (9.27 €), siis võetakse hü-
vitise arvutamisel aluseks töö-
tajaga kokkulepitud töötasu. 
Sel juhul on tulu arvutamiseks 
kaks varianti:

1) Kui kuutöötasu vastab kuu-
palga alammäärale (278.02 €)  
või on sellest suurem, siis ar-
vutatakse kalendripäeva kesk-
mine tulu kehtiva kuupalga 
alammäära alusel (278.02 : 
30 = 9.27 €). Sünnitushüvitist 
arvutatakse järgmiselt: 140 x 
9,27 = 1297.80 €. Hüvitiselt 
peetakse kinni tulumaks 21%. 
Väljamaksmisele kuuluv hü-
vitis on 1297.80 – 21% = 
1025.26 €.

2) Kui töötasu on väiksem 
alammäärast, võrdub kalend-
ripäeva keskmine tulu töötasu 

ja arvu 30 jagatisega. Näiteks 
töötaja kuupalk on 200 € ja 
eelmisel aastal tal tulu puu-
dus, siis võrdub kalendripäeva 
keskmine tulu 200 : 30 = 6.66 €. 
Sünnitushüvitis on sel juhul 
140 x 6.66 = 932.40 €. Välja-
maksmisele kuuluv hüvitis on 
932.40 – 21% = 736.60 €.

Lapsehoolduspuhkuselvii-
biv naine, kes soovib võtta 
uut rasedus- ja sünnituspuh-
kust ning saada selle eest 
sünnitushüvitist, peab lapse-
hoolduspuhkuse katkestama. 
Selleks tuleb tööandjale esita-
da avaldus tööle naasmiseks. 
Lapsehoolduspuhkus tuleks 
katkestada hiljemalt sünnitus-
lehe alguskuupäevale eelneval 
päeval. Soovitav on avaldus 
esitada vähemalt paar nädalat 
enne uuele sünnituslehele jää-
mist, et tööandjal oleks piisa-
valt aega esitada haigekassale 
dokumendid ravikindlustuse 
vormistamiseks.

Sünnitushüvitisega seo-
tud küsimustele saate vastuse 
haigekassa kodulehelt www.
haigekassa.ee või infotelefonil 
16 363.

Ühtlasi pöörame noorte 
emade tähelepanu asjaolule, 
et vanemahüvitist ja lastetoe-
tust maksab sotsiaalkindlus-
tusamet, seega sellekohase in-
formatsiooni saamiseks tuleb 
pöörduda www.ensib.ee või 
sotsiaalkindlustusameti lühi-
numbrile 16 106.

Ado Viik 
EHK Harju osakonna direktor

Mirja Sarap
EHK Harju osakonna vanemjurist

Lapse sündi toetab sünnitushüvitis. Foto Matton
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Muuseum muutub

Rannarahva Muuseum Pringi külas. Olete lahkesti külastama oodatud!

Muuseumi sünni-
päeval esinevad 
Estonia solistid 
Rannarahva Muuseum tähistab oma 40. juubelit 
kauni kontserdiga Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
14. detsembril.

Pühademuusikat esitavad Rahvusooper Estonia solistid 
– sopran Angelika Mikk ja tenor Andres Köster. Klave-
ril saadab Piia Paemurru. Jõulueelse sünnipäevakontserdi 
repertuaaris on teoseid sellistelt heliloojatelt, nagu Schu-
bert, Mozart, Webber, Mascagni, Adam, Caccini, Frank jt. 
Kontserdilt ei puudu ka väike üllatus. 

Angelika Mikk on lõpetanud klassikalise laulu erialal 
G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Eesti Muusika-
akadeemia. Ta on täiendanud end Ileana Cotrubase, Judith 
Beckmanni juures, Kevin Smithi suvekursustel ja Hartmut 
Hölli Liedi meistrikursustel. Ta on jõudnud Marseilles’ 
rahvusvahelistel ooperilauljate võistlusel 2003 ja Julián 
Gayarre lauluvõistlusel Hispaanias Pamplonas 2004 pool-
finaali ning Klaudia Taevi nimelisel ooperilauljate kon-
kursil Pärnus 2005 kuue finalisti hulka. Alates 2007. aas-
tast on ta Rahvusooper Estonia solist.

Andres Köster on lõpetanud G. Otsa nimelise Muusika-
kooli klassikalise laulu erialal. Õppinud aastatel 1999–2001 
N. A. Rimski-Korsakovi nimelises St. Peterburi Riiklikus 
Konservatooriumis prof G. Seleznevi lauluklassis ja lõpeta-
nud Eesti Muusikaakadeemia prof Virgilijus Noreika ja prof 
Ivo Kuuse lauluklassis. Täiendanud end Tbilisis G. Bedau-
zvili ja B. Maisuradze juures ning Viini muusikaülikoolis 
prof G. Kahry ja prof M. Lilova lauluklassis. Alates 2006. 
aastast on ta Rahvusooper Estonia solist. Aastal 2003 sai ta 
III preemia rahvusvahelisel tenorite laulukonkursil “Viva 
il tenore“ Soomes.

Piia Paemurru lõpetas Tallinna Konservatooriumi prof 
Laine Metsa klaveriklassis ja kaitses magistrikraadi klave-
ri erialal. Piia Paemurru on saanud mitmetel lauljate võist-
lustel parima klaverisaatja eripreemia.

See oleks olnud justkui 
alles, kui võtsime kokku 
2010. aastat. Aga tege-
likult on märkamatult 
jälle 12 kuud möödas ja 
jõuluaeg ukse ees. Ran-
narahva Muuseum hetkel 
jõuludeks valmistumise 
rütmis hingabki.  

Need jõulud on eelkõige Viim-
si Vabaõhumuuseumi jaoks 
pisut teistsugused, kui siiani 
olnud. Aasta läbi on tehtud 
eeltööd selleks, et oleks või-
malus muuseum külastajatele 
aastaringselt avada. Novemb-
rikuu 27. kuupäevast on nii 
viimsilastel kui ka kaugemalt 
tulijatel võimalik armastatud 
vabaõhumuuseumi külastada 
hoolimata ilmast ja aastaajast. 
Esimesel advendil avatud 
jõuluhõngulise kaluriküla pe-
rerahvas sätib ennast jaanua-
rikuus mõnusalt tubastele tal-
vetöödele ja lubab oma õuele 
toredaid talviseid ettevõtmisi. 
Muuseumi väravas tervitab 
külastajat uhke uus väravama-
ja ja uuenenud muuseumipood 

– Rannarahva Kaubamaja.  
Enam ei pea pileti ostmiseks 
pererahvast majadest otsima, 
vaid pileti ja muu info saab 
kätte territooriumile sisenedes. 
Jah, tuleb tunnistada, et igal 
asjal on kaks poolt ja nüüdsest 
tuleb pilet lunastada ka siis, kui 
siseekspositsiooniga tutvuda 
ei soovita – muuseum algabki 
väravast. Kohustus säilitada 
see ainulaadne kaluriküla, mis 
on Pringi küla kaldal seisnud 
juba paarsada aastat nii kaas-
aegsete kui ka tulevaste põlve-
de jaoks, kohustab meidki as-
tuma samme, mis esmapilgul 
ehk populaarsed ei tundu. Ilma 
hoole ja hoolitsuse ning inves-
teeringuteta lagunevad hooned 
ja kasvab heinamaaks ka kõi-
ge ilusam muru ja hooldatuim 
aed. Loodame, et juba suveks 
õnnestub taastada paar vana 
lautrikohta, et kohalikel kala-
meestel oleks koht, kus oma 
paati hoida ja kalale minna 
ning meritsi saabuvatel külas-
tajatel võimalik paat ankrusse 
seada. Juba praegu on teada, 
et lisaks traditsioonilistele üri-

tustele nagu Rannarahva Fes-
tival, Jaaniõhtu, Valgete Ööde 
Festival ja Muinastulede öö on 
tuleval suvel vabaõhumuuseu-
mis veel palju teisigi  ettevõt-
misi, kontserte ja teatriõhtuid. 
Viimsi Taluturg toimetab oma 
toimetamisi samuti igal lau-
päeval nii talvepakases kui ka 
suvesoojas. Sellest kõigest mis 
muuseumis uut ja toimumas 
saab lugeda Viimsi Teataja 
veergudel, meie kodulehel ja 
Facebookis. 

See järjekordne Võrgutaja 
väljaanne keskendub põhili-
selt Rannarahva Muuseumi 
40. sünnipäevale. Meie teadur 
Külvi Kuusk teeb lühikese üle-
vaate Rannarahva Muuseumi 
päris pikast, värvikast, vastu-
olulisest, nimede- ja muutuste-
rohkest ajaloost. Peab tõdema, 
et kui oleksime kõik see aeg 
olnud riigimuuseum, oleks 
ilmselt ka muuseumi ajalugu 
märksa stabiilsem. Praegusel 
hetkel on minul muuseumiju-
hina väga hea meel, et omava-
litsus on leidnud vahendeid ja 
omab tahtmist muuseumi aren-

dada. Selle ühise pingutuse tu-
lemusena külastas 2011. aastal 
meie muuseume umbes 15 000 
turisti. Ka oma viimsilaste sü-
damesse oleme ukse paotanud, 
selle üheks ilmekaks tõestu-
seks on muinastulede ööl vaba-
õhumuuseumis viibinud 4000 
ja enam inimest. Rannarahvas 
on sõna, mis on kaasajal taas 
keelekasutusse läinud just siit, 
Viimsi poolsaarelt. Ja see pole 
juhus – kolmest küljest mere-
ga ümbritsetud viimsilased on 
läbi aegade olnud randlased ja 
võivad ennast õigusega ka tä-
napäeval rannarahvaks pidada. 
Väärtustagem siis seda sõna ja 
elustiili, heitkem aeg-ajalt pilk 
minevikku, külastades selleks 
muuseumi, lehitsedes kodust 
fotoalbumit või vesteldes 
nendega, kes meist vanemad 
ja targemad. Hoidkem seda 
merd, mis meie kodu, Viimsit, 
turvaliselt oma süles hoiab.

Kaunist ja kalarohket jõu-
luaega!

Riina Aasma
Muuseumi juhataja



Jaak Sammet kirjutas 
1978. aastal oma juhitud 
muuseumi kohta: “Ekspo-
sitsioonis on kalandusel 
keskne koht ja sellega 
on Kirovi muuseum ühe 
ammuse mõtte teoks 
teinud – luua kalandus-
muuseum. Seda räägiti 
juba enne Esimest maa-
ilmasõda Põhja-Liivimaa 
Põllumajanduslikus 
Keskseltsis, samuti 1930. 
aastal ajakirja Kalandus 
veergudel.” 

Kuldne Kuuli aeg
1971. aasta detsembrikuus 
võttis S. M. Kirovi nimelise 
Näidiskalurikolhoosi juhatus 
vastu väga tähtsa otsuse: asu-
tada kolhoosi muuseum. Oskar 
Kuuli initsiatiivil kokku tulnud 
23 inimest moodustasid muu-
seumikomisjoni ning jagasid 
omavahel vanavara kogumise 
ülesanded. Kahe aastaga tehti 
ära suur ja tänuväärt töö ranna-
rahva materiaalse kultuuri säi-
litamiseks, ühtekokku koguti 
2000 eksponaati. Muuseumile 
leiti kolhoosi vastvalminud 
peahoones avarad ruumid ja 
ekspositsioonipinda oli kades-
tamisväärselt palju – 600 m2. 

Muuseum avati 26. det-
sembril 1973 näitusega “Ran-
narahvas enne ja nüüd”. 
Ekspositsiooni esimene osa 
tutvustas rannarahva elu 19. 
sajandi teisest poolest kuni 
1930. aastateni. Teine osa oli 
pühendatud nõukogude ajale – 
arengule väikestest kaluriühis-
tutest jõuka kalurikolhoosini. 

Muuseumikogud täienesid 
aasta-aastalt ja eksponaatide 
arv ulatus 1976. aastaks juba 
üle 4000. Ekspositsioon üha 
kasvas, juurde tuli haavatüvest 
õõnestatud paat, vinnakelk, 
vitsmõrd ja muud etnograafi-
list rannakraami. 

1976. aasta märtsis lisandus 
väljapanek S. M. Kirovist tema 
90. sünniaastapäevaks. Küllap 
pidi kuulsa revolutsionääri ja 
riigitegelase näitus suurendama 
muuseumi kasvatuslikku väär-
tust. Samal aastal ehitati üks 
endine abiruum ümber kino- ja 
näitusesaaliks, kus sai naerda 
– seal oli välja pandud näitus 
mere- ja kalateemalistest origi-
naalkarikatuuridest. 

Kirovi muuseum oli koht, 
kust käisid kindlasti läbi kõik 
kolhoosi külalised, nende seas 
ka väga prominentsed isikud. 
Üldse ulatus muuseumikülas-
tajate arv aastas 10 000 ini-
meseni. Arvestades kaugete 
külaliste rohkust said kõik väl-
japandud eksponaadid lisaks 
eestikeelsetele ka vene- ja ing-
lisekeelsed sildid. 

Kui nimetada veel kesku-
sehoonesse sisustatud nõuete-
kohast fondihoidlat ja samuti 
muuseumi juures tegutsenud 
ajalooringi, hüüaksid tänapäe-
va muuseumitöötajad umbes 
nii, nagu lasteaialaps nõuka-

Palju õnne, Rannarahva Muuseum 40!

aegses anekdoodis (kes mäle-
tab seda anekdooti?): “Tahan 
… Kirovi kolhoosi!”. Kuid 
ironiseerida pole siin midagi, 
hea algus oli tehtud ja aitäh 
selle eest!

Kirovi kolhoosis oldi tead-
likud nii sellest, mis toimus 
laias maailmas, kui ka teisel-
pool Tallinna lahte. Rootsi 
Skansen, Norra ja Taani va-
baõhumuuseumid ja Soome 
Seurasaari töötasid juba enne 
Esimest maailmasõda, Rocca 
al Mares avati vabaõhumuu-
seum 1964. aastal. Kolhoos ei 
jäänud muuseumiasjandusega 
poolele teele peatuma, vaid 
ostis ära mereäärse Kingu talu 
Pringi külas. Hooned renovee-
riti, mõned lammutati, mõned 
ehitati uuesti üles ning 2. au-
gustil 1980. aastal avati S. M. 
Kirovi nimelise Näidiskaluri-
kolhoosi muuseumi vabaõhu-
osakond. 

Muuseum kehastub 
umber
Kuid ajad muutusid kardinaal-
selt ja Kirovi kuningriigile 
tuli ots. Kolhoosi hakati 1990. 
aasta algul reorganiseerima ja 
mantlipärijale nimega Esmar 
läks üle ka kolhoosi muuseum. 
1990. aasta märtsikuus võeti 
eksponaadid maha ja muu-
seum suleti. Edasine ajalugu 
on päris segane, täis asukoha- 
ja nimemuutusi ning sisulisi 
teisenemisi.

1993. aastal võttis Viim-
si Vallavalitsus endise Kirovi 
muuseumi Esmarilt üle. Mu-
seaalid veeti Viimsi mõisahoo-
nesse ja muuseumist sai Viimsi 
Valla Muuseum (mida  koos 
vabaõhuosakonnaga nimetati 
Viimsi Koduloomuuseumiks). 
1993. aasta aprillis avati val-
lamajas muuseumituba ning 
suvel Viimsi mõisas väike näi-
tus kindral Laidonerist. Kuid 
1994. aastal võeti vallamaja 

näitus maha, eksponaadid pa-
kiti kastidesse ning tülikas ja 
mitte kellelegi vajalik asutus 
sai taas uue nime: Munitsipaal-
ettevõte Vival. 1993. aasta sep-
tembri vallavolikogu otsusega 
loodi Viimsi Valla Muuseumi 
juurde filiaalina Kindral Laido-
neri Muuseum. 2001. aasta 1. 
märtsil taastati kaitseministri 
määrusega Eesti Riiklik Sõja-
muuseum, ametliku nimetuse-
ga Laidoneri Muuseum.

Koduloomuuseumiks ni-
metamine ei olnud pelgalt ni-
memuutus. Muutus oli sisuline 
– teemamuuseumist oli saanud 
paikkonnamuuseum ja Eesti 
randluse ajaloo asemel tuli kes-
kenduda Viimsi valla asjadele. 
Muuseumil oli varasid palju, 
hoiuruumi aga väga vähe. Eras-
tamine käis täie vungiga, huvi 
keskmes oli arendustegevus ja 
kultuur kui ühiskonna pealis-
ehituse osa ei huvitanud eriti 
kedagi. Kuna kastid muuseu-
mivaradega segasid elamist, 
siis otsustati üleliigsest vaba-
neda. 1993.–1994. aastatel tehti 
tavatult altruistlik otsus ja anti 
muuseumikogudest ära teistest 
piirkondadest kogutud vara. 
Esemeid tagastati Läänemaa 
ja Saaremaa muuseumidele, 
Kihnu asjad läksid Pärnu muu-

seumile, Hiiumaalt kogutu – 
tagasi Hiiumaale. Rannarahva 
Muuseumi peavarahoidja Külli 
Jaakon vastas küsimusele, kas 
ta äraantud varasid taga ka nu-
tab: “Mis seal enam nutta, mis 
läinud, see läinud! Hea seegi, 
et vähemalt Pärnu ja Hiiumaa 
muuseumis on need eksponaa-
did hoiul paremates tingimus-
tes, kui nad oleksid meil.” 

Kuluaarides on räägitud, 
kui tõsiselt muuseumikastid 
elamist segasid – nii et asjade 
vähendamine oli lausa tänu-
väärt tegevus ja võis kuulda 
soovitusi: “Võtke, kes tahab!”  

Arvatavasti lendas osa 
kaste ka lihtsalt prügimäele – 
igatahes on jäljetult kadunud 
Kirovi-aegsed  telegrammid 
ja ürituste afišid. Kõike kind-
lasti prügimäele ei saadetud 
ja kadunud asjade hulgas on 
ka maalikogu, graafika ning 
karikatuurikogu. Külli Jaakon 
lisab: “Kadunud on paljud as-
jad, millest on tõsiselt kahju, 
nagu Kirovi objektide maketid 
ning laeva- ja paadimudelid.”

27. juunil 2000. aastal asu-
tati ME Vival juurde filiaalina 
Naissaare Muuseum. 2000. 
aasta sügisel nimetati Munit-
sipaalettevõte Vival ümber 
ja uueks nimeks sai Munitsi-

paalasutus Viimsi Muuseumid. 
Kuni 2001. aastani paiknesid 
muuseumi kogud Laidoneri 
Muuseumi fondiruumides, siis 
koliti muuseumikogud ja kon-
tor endisesse Viimsi Päästetee-
nistuse hoonesse, kus polnud 
nõuetekohaseid hoiutingimusi 
ega ekspositsioonipinda. 2003. 
aasta mais jõudis muuseum 
lõpuks praegusesse kodusa-
damasse: muuseumile eraldati 
osa endisest Viimsi koolima-
jast Pringi külas ja aasta hiljem 
alustati valla ja eurorahade 
abiga hoone restaureerimist. 
Mõned esimese korruse ruu-
mid said imeilusasti korda ja 
esimene püsinäitus valmis.

Võitlus Kingu õue 
pärast
Viimsi vallale läks üle ka Kiro-
vi muuseumi vabaõhuosakond 
ja Kingu talu avar taluõu pani 
mõtted tööle – seda nii muu-
seumirahval kui ka kinnisva-
raarendajatel. Vabaõhumuu-
seum on üle elanud erinevaid 
äriprojekte alates kohalikust 
õllesummerist kuni katseni 
anda kalurimajade vaheline 
maalapike rendile soomlase 
kalasuitsutamisfirmale. Tege-
likult olid pea kohal üsna äh-
vardavad kõuepilved ja hoopis 
uhkemgi ehitus kui kaluri-
majakesed, nimelt naabruses 
asunud Soucantonide Pringi 
suvemõis, kogu Nõukogude 
aja vastu pidanud uhke juu-
gendehitis, langes 2002. aastal 
kinnisvara arenduse ohvriks. 
Vabaõhumuuseumi maaval-
dustest hammustati tükke pa-
remalt ja vasakult – muuseumi 
maast on aegamisi erakätes-
se läinud peaaegu pool, kuid 
keskne osa oli ikkagi alles. 
Väga visa plaan oli kõrtsi 
ehitamine Kingu kalurimaja 
kõrvale. Sellest räägiti juba 
Nõukogude ajal ja oht, et valla 
kinnisvarahaldajad territooriu-
mist järjekordse tüki ära lõi-
kavad, muutis olukorra ikka ja 
jälle pinevaks. 

Eesti randlaste 
muuseum
2007. aastal loodi vallavoli-
kogu poolt sihtasutus Viimsi 
Muuseumid eesmärgiga hoi-
da ja eksponeerida säilinud 
varasid ning erinevate struk-

tuurfondide toel arendada 
muuseum kaasaegseks kul-
tuurikompleksiks. Nüüdseks 
on muuseum leidnud oma 
tee. Randlusealased kogud ja 
vajadus leida muuseumimaas-
tikul oma nišš andis tõuke ni-
mevahetusele ja järjekordsele 
suunamuutusele – võib öelda, 
et tegelikult jõuti jälle päris 
algusesse tagasi. Sihtasutus 
Rannarahva Muuseum on 
taas teemamuuseum  ja esin-
dab kogu Eesti rannakultuuri. 
Eesti ajaloo merelist külge ja 
randlaste ajalugu tuntakse al-
les liiga vähe ja siin on ranna-
muuseumil palju tööd ja kõrge 
missioon. Küsin muuseumi 
peavarahoidja Külli Jaako-
nilt, mida ta ütleks muuseumi 
tegevuse kohta viimastel aas-
tatel: “2009.–2010. aastad on 
erilised selle poolest, et Ran-
narahva Muuseumi kogud on 
sihtotstarbeliselt täienenud. 
Enne  võrgunäitust “Võrgu 
ilu” kogusime võrke, kui oli 
mõrranäitus “Vanad mõrrad”, 
korraldasime  mõrrakogumise 
kampaania. Kogumiskampaa-
nia korraldasime ka enne piiri-
tusevedamise näitust, kuid nii 
palju aastaid oli möödunud ja 
erilist saaki enam ei olnud.”

Muuseum on ka identiteeti 
ja pärandit väärtustava elustii-
li kandja. Kuidas Rannarahva 
Muuseum seda rolli täidab, 
uurin muuseumi tegevjuhilt 
Riina Aasmalt: “Tänapäeva 
muuseumi roll ei ole olla su-
letud ja elitaarne paik, mille 
tagumistes soppides on riiuli-
tele peidetud ajalugu ja kuhu 
tavainimese silmad kunagi ei 
ulatu. Võimalikult mitmekesi-
ne tegevus, seda nii erinevaid 
näitusi koostades, ettevõtmisi 
planeerides kui ka muidu ühis-
konnas aktiivselt kaasa rääki-
des on meie töö valem hetkel. 
Just viimane tegevus – olla ka 
sotsiaalselt aktiivne, võtta sõna 
ja lüüa kaasa teemadel, mis on 
hetkel rannarahva ja randluse 
kui elustiili jaoks olulised – 
on eriti vajalik, et meil oleks 
ka tulevikus võimalik rääkida 
rannarahvast ja randlusest 21. 
sajandil.”

Palju õnne Sulle, Ranna-
rahva Muuseum!

Külvi Kuusk
Teadur-kuraator

Restoran Paadist sadakond meetrit Rohuneeme pool seisis enne maatüki müümist muuseumi saun.

Oskar Kuul 26. detsembril 1973 muuseumiuksel linti lõikamas. 
Foto E. Tammejõgi

Kirovi muuseumi näituseruum oli nii avar, et seal oleks võinud 
hobuse ja vankriga sõita.



Tere! 
Mina olen paat. Ma sündisin päikesepaistelisel päeval palju-
palju aastaid tagasi ühe kareda nahaga randlasest paadimeistri 
hoolitsevate käte all. Mind valmistati parimast puidust, mis oli 
tollal saada. Esimese Eesti Vabariigi viimastel aastatel seilasin 
vapralt merel ning aitasin oma perel tuua vetevoogudest välja 
palju sillerdavat merehõbedat. Sellest merehõbedast said söögiks 
maitsvad silgud ning ülejäägi muutis minu omanik linnas turul 
ehtsaks hõbedaks, mida tõele au andes oli küll õige pisut. Peat-
selt tuli aga üks ütlemata hirmus aeg meie ellu – merel pommitati 
laevu ja paate, undasid õhuhäired, randa ilmusid püssidega me-
hed. Paljud minu sõbrad said merel hukka, kui nende pere Soome 
sõites sõjaväelastele vahele jäi. Leinasin neid ja nende peresid.

Õige pea täitus rand Nõukogude sõjaväelastega. Hakkasid 
toimuma hirmsad asjad. Inimesed kadusid kodudest ja nende 
paadid oli ahastusest hullumas, kui pererahvas hommikul neid 
enam merele ei viinud. Varsti jõudis terror ka paatide sekka. Nõu-
kogude väed lasid kaluripaate pooleks saagida. Meid kõiki täitis 
sügav hirm. Kaitstud ei olnud ükski alus ja pääsu polnud kellelgi, 
isegi mõnele eistukile ei antud armu, rääkimata siis lappajatest 
või neli- ja viislaid paatidest. 

Imekombel tulin sellest õudusest ühes tükis välja, kuigi mu pal-
jude kaaslaste kehaosad jäid nukralt rannale lebama või veeti lõk-
kesse. Saabus uus aeg. Mina sain nüüd uue moodsa asja, nimega 
kolhoos, ühisomandiks. Jälle kord viis tee mind merele. Hoolimata 
üleelatud raskustest andsin parima, et sõjas räsitud inimesi kasvõi 
natuke aidata ja neile head kala lauale anda. Nõnda olin merel ka 
tookord, kui tõusis ootamatult tugev torm ja mu parras sai löögi 
ning osaliselt purunes. Jõudsime küll randa, aga teadsin kohe, et 
merealust minust enam ei saa. Valmistasin ennast vaimselt juba ette 
igavestele meredele purjetamiseks, kui sain teada oma endise pe-
remehe noore poja ootamatust mõttest. Minust pidi saama hoopis 
osa uuest võrgukuurist! Vana oli juba üsna kipakas, aga puitu asu-
las nappis. Mul oli ütlemata hea meel, et saan inimestel veel kui-
dagimoodi kasulik olla. Võrkude lõhn meenutas mulle merd koos 
kalapüügiga ja seetõttu võin öelda, et olin koguni õnnelik. Merel 
seilavatelt noorematelt kaaslastelt kuulsin koguni, et minusuguseid 
pensionil paathooneid on lausa mitmel pool mujalgi randadesse 
kerkinud. Kõik ei ole muidugi nii hea õnnega olnud nagu mina, kes 
ma võrgukuurina merega seotuks jäin, vaid paatidest olla saanud 
küll kanakuute, küll välikäimlaid ja üks möödasõitev mootorpaat 
teadis koguni rääkida ühest sepapajast, mis vanadest auväärsetest 
paatidest olla kokku pandud. 

Nõnda veeresid mu eluõhtu päevakesed vaikselt mööda, kuni 
lõpuks tundsin ennast lõpmata väsinult. Minu laudis oli hakanud 
pehkima, puukahjurid üritasid minu sisse hoogsalt oma kolooniaid 
rajada ning inimesi, kes minu juurde tee leidsid, jäi samuti üha 
harvemaks. Ühel soojal suvepäeval tulid minu kunagise pererah-
va järeltulijad mulle järele. Minu ajahambast puretud kere võeti 
kaasa ja üheskoos läksime kaunile aasale, kus õhtuhämaruses võis 
näha hunnikut puitu ja suurt hulka rõõmsaid inimesi. Olin süda-
mepõhjani liigutatud, mind austati iidse kombe kohaselt lõkkes-
se panemisega. Üliõnnelikuna libisesin lõpuks taas avara mere 
jahedatel lainetel ja võisin tunda siirast südamesoojust oma hea 
pererahva vastu, kes andsid mulle nii noorusea merel, auväärse 
pensioni maal ning lõpuks kinkisid jaanipäeval mulle väärika lõpu.

Aitäh!  
Teie paat

Paadi elu – tema rõõmud, mured ja soovid

Käesolev jutustus võib mõ-
juda küll ilukirjandusli-

kult, kuid kui paatidel oleks 
meile võimalik oma lugu rää-
kida, siis arvatavasti oleks pal-
jude 20. sajandi algul ehitatud 
aluste elu just säärane. Samuti 
pole see mitte ainult paatide 
endi lugu, vaid antud jutustu-
ses peegeldub ühe kindla aja-
perioodi inimeste elu: nende 
traagiline saatus, ellujäämis-
tahe erinevate riigikordade 
ajal ja igatsus kindlustunde 
ning perekonna toetuse järele. 
Kaotasid ju nõnda paljud oma 
pereliikmeid sõjas ja sellele 
järgnenud sündmustes.

Randlaste jaoks oli nõuko-
gude okupatsioon üks karmi-
maid. Rannaküladest lahkusid 
läände pea pooled inimesed, 
paljudele keelati merelemi-
nek, rannaaladele rajati keelu-

tsoonid. Linna kolinud noored 
inimesed vajasid luba, et kü-
lastada oma ema ja isa, kes ko-
duküladesse maha jäid. Kõige 
raskemalt mõjus Nõukogude 
võim väikesaarte asustusele 
ning kultuurile. Paljud neist 
muutusid püsiasustuseta pai-
kadeks ja võimud üritasid ko-
guni kustutada igasugust mä-
lestust näiteks praeguse Viimsi 
saartel kunagi eksisteerinud 
elavast kogukonnast ning nen-
de rikkast vaimuelust.

Ometigi ei suutnud ka 
säärased vintsutused randlust 
lõplikult välja suretada. Tõsi, 
tänapäeva randlus on kindlasti 
midagi muud kui see oli esi-
mese Eesti Vabariigi ajal. Me-
rel käiakse kala toomas nüüd 
põhiliselt väiketraalpaadide ja 
kakuampaatidega. Rannalastel 
on lõpuks aega mängida, sest 

pole enam vaja lõputult võrke 
parandada. Samuti tarbivad 
randlased samasugust kultuuri 
nagu ülejäänud Eesti inime-
sed. Ometigi on jäänud see 
eriline miski – igatsus mere 
järele, avatus uutele ideedele, 
soov oma eluga hakkama saa-
da ja seda ise paremaks teha. 
Nõnda võtab vana rannakalur 
ikkagi oma lappaja, kutsub 
kaasa lapselapse ning sõidab 
merele võrke sisse laskma. 

Meie muuseumil täitub 
tänavu neljakümnes eluaasta 
ja seega oleme jõudnud vääri-
kasse keskikka. Ümmarguse 
numbri puhul soovisime teha 
näitust millestki erilisest, mille-
ta elu rannas õieti ette ei kujuta. 
See eriline miski on paat. Ilma 
selleta ei saaks minna merele 
ja püüda kala, ei saaks liikuda 
saartel, ei saaks olla randlane. 
Samuti soovisime näidata, et 
paat ei ole ainult tarbeese, vaid 
on jõudnud otsapidi randlaste 
igapäevasesse kultuuriellu. Va-
nadest paatidest meisterdatakse 
kõikvõimalikke ehitisi, alates 
suveköökidest ja välikäimla-
test, lõpetades puhkemajade-
ga. Vanade paatide kasutamise 
ning aluste kauni kuju tõttu on 
paat jõudnud ka moodsasse ar-
hitektuuri ning sageli näeme 
selle kaarjate vormide kasuta-
mist erinevatel hoonetel.

Ootame kõiki alates 15. det-
sembrist oma silmaga kaema 
meie austusavaldust randlase 
parimale sõbrale – paadile. Vt. 
www.rannarahvamuuseum.ee. 

Maivi Kärginen
Teadusjuht

Pooliku paadi transportimine hobuvankril. Foto Rannarahva Muuseum

1961. aastal pildistatud 
Audruranna kolhoosi sepikoda. 
Foto Eesti Rahva Muuseum

Vahase saarel asuv paadist välikäimla. Foto Kaido Haagen

Rannu vallas perekond Leitade kodus asuv vanast paadist 
lillepeenar. Foto U. Rootsmaa



Samaaegselt  suurima 
Eestit tutvustava sünd-
musega Soomes – Mar-
tin Markkinat nime all 
tuntud mardilaadaga 
– toimus muuseumiring-
kondadele tähtis üritus 
ka Helsingi südalinnas 
asuvas võimsas Soome 
rahvusmuuseumis. 

Aset leidis iga-aastane muu-
seumipoodide kokkutulek 
Museokauppamessut. Muu-
seumipoodide messi eesmärk 
oli tutvustada ja esitleda oma 
tooteid teistele muuseumidele, 
saada ja vahetada häid kontak-
te ning ideid, samas müüa ja 
tutvustada tooteid ka messi ja 
muuseumi tavakülastajatele. 

Rannarahva Muuseum 
haaras ahvatlevast kutsest sa-
muti messist osa võtta kiiresti 
kinni. Leidsime, et see on ha-
rukordne võimalus tutvustada 
oma muuseumi ka inimestele 
üle lahe ning viia oma uhke si-
nine muuseumi retrobuss Hel-
singisse, sest tõenäoliselt pole 
Nõukogude ajast pärit sõiduk 
varem väljapoole kodumaa 
riigipiire sõitnudki. Varahom-
mikul sättisime bussirattad sa-
damasse, et sõita Viking Line’i 
lahkel toetusel uhke punase 

Muuseumi pood muuseumi-
poodide kokkutulekul

laevaga üle lahe. Helsingis ei 
pidurdanud me enne, kui olime 
jõudnud otse Soome rahvus-
muuseumi peaukse ette. Kuna 
tulime vahva ja pilkupüüdva 
bussiga, oli meile lahkesti teh-
tud esitluspaik otse muuseumi 
peatrepi ette.

Nagu väitis messi korral-
daja, poleks muuseumipoodi-
de mess meieta kindlasti nii 
rahvarohke olnud, sest otse 
Helsingi peatänava Manner-
heimi tee ääres seisev äge buss 
meelitas ligi ka palju juhuslik-
ke möödakäijaid.

Meie muuseumipood sai 
ainsa Eesti muuseumina mes-

sil osalenuna messi tutvustava 
klipi taustakaadris olles eet-
riaega isegi Soome telekanali 
YLE TV õhtustes uudistes.

Saime nautida Soome ini-
meste siirast üllatust ja pak-
kuda neile tõelist atraktsiooni 
astuda rannarahva retrohõn-
gulisse pood-bussi! Ülela-
henaabrite teadlikkust meie 
muuseumidest ja Viimsist 
kui mõnusast paigast Tallin-
na naabruses, kuhu tulla oma 
järgmisel Tallinna reisil, sai 
kindlasti vägagi tõhusalt kas-
vatatud. 

Eha-Kai Mesipuu
Turundusjuht

Muuseumi pood muuseumipoodide kokkutulekul

Rannarahva jõululaat on taas 
tulekul
10. detsembril kell 10–18 leiab Rannarahva Muuseumis ja Viimsi Vabaõhu-
muuseumis taas aset juba neljas traditsiooniline jõulukraami laat – rannarah-
va jõululaat.

Mõnus jõuluhõng vallutab sel päeval meie õdusad muuseumid ja vallarahvas on väga ooda-
tud seda kõike nautima. Nii Viimsi Vabaõhumuuseumis kui ka Rannarahva Muuseumis on 
pakkumisel palju hääd jõulukraami parimate meistrite käte vahelt. Müügil on erilisi jõulukin-
gitusi, hõrgutavaid toidukaupu, käharaid jõulukuuski, töötavad erinevad meisterdamistoad. 

Rannarahva Muuseumisse tulevad kauplema parimad käsitöömeistrid nii oma vallast kui 
ka kaugemalt. Müügile tulevad käsitsivalmistatud seebid ja vannisoolad, suures valikus eh-
teid, küünlad, rahvuslikust kangast tooted, vilditud esemed, jõulukaunistused, keraamika, 
muuseumipoe jõulueri kauplus pakub erinevaid mereteemalist kaupa, lisaks suures valikus 
raamatuid ja kalendreid.

Avatud on õdus jõuluhõrgutiste kohvik, kus menüüs jõulujoogid, kodused koogid, pee-
ned piparkoogid, trühvlid, piparkoogitaigen ja põnevad taimeteed nii kaasaostmiseks kui ka 
kohapeal nautimiseks.

Töötavad ka erinevad meisterdamise töötoad. Lapsed on kõik oodatud mängutuppa, ku-
niks emmed-issid jõulukraami varuvad.

Kel tekkinud häid mõtteid seoses koduvalla tunnuslausega, võib ettepaneku muuseumis 
sedelile kirja panna ja ettepanekute kasti lasta.

Jõuluhõngulises Viimsi Vabaõhumuuseumis rõõmustavad põhjapõdrad Tuule ja Meeri 
Soomemaalt lapsi on armsa olekuga, ilmaolude sobides saab nautida ka sõitu kelgukoertega. 

Vabaõhumuuseumis kaubeldakse sel päeval maitsva toidukraamiga, müügil on mesi ja 
meetooted, värske ja suitsutatud kala, suitsuliha- ja vorstid, jõulumoosid/kompotid, koduleib, 
juurviljad, hapukapsad, juustud, soolaseened ja palju muud. 

Eelmisel aastal jäid jõulukuused lumetormi vangi ega jõudnud laadale, sel aastal aga 
lubasid ka kuused varakult kohal olla.

Kauplemine kestab vabaõhumuuseumis alates kella 10-st ja kestab kuni kauplejatel kau-
pa jätkub. Vabaõhumuuseum jääb laadapäeval avatuks kuni kell 20-ni.

Sissepääs muuseumidesse on laadapäeval kõikidele tasuta, tulge kogu perega!   
Kel veel soov põneva ja omanäolise koduse kaubaga jõululaadale kauplema tulla, palume 

julgelt ühendust võtta telefonil 51 00 281 või e-posti aadressil ehakai@rannarahvamuuseum.ee. 

Rannarahva  Muuseum
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Nurmkana ja 
kanakull
Jahitav ja jahtija. Nurmkanu on elu treeninud 
erksaks ja nutikaks. Kanakulli terane nägemine 
ja lennuoskus kaaluvad paljudel juhtudel üles 
kanade ettevaatlikkuse. Võistlevad varjumise ja 
ründamise tarkus.

Nurmkana ehk põldpüü – 
esimene nimi on täpsem, 
kuna need rühmades tegut-
sevad linnud tõesti meenu-
tavad kanu. Kohanud olen 
neid nurmedel, aga ka – us-
kuge või mitte – Rohuneeme 
kaupluse ees kõnniteel hom-
mikust jalutuskäiku tegemas.

Kevadel ja suvel on põldpüü jälgimist võimaldav kohtu-
mine peaaegu võimatu, sest tegu on oivaliste maskeeru-
jatega. Linde kaitseb pruuni-hallikirju välimus ning tava 
hoida ohu korral maadligi ka kõrges rohus.

Vähemalt üks pesakond põldpüüsid meie vallas pesit-
seb. Tõenäoliselt rohkem. Esmakordselt nägin neid tänu 
loodushuvilisele majaperemehele, kes ühel talvel kutsus 
uitava looduspiltniku oma koju kummalisi linde tuvasta-
ma. Sai selgeks, et nurmkanad käivad peremehe aias lu-
mehange tehtud koobastes puhkamas ja tuule poolt pal-
jaks tuisatud rohelise muruga maiustamas. Suvel silmasin 
kanavanema jõukatsumist varesega, kes soovis söögiks 
põldpüü tibu. Õnneks jäi peale nurmkana tahe.

Eve Mägi andmetel pesitseb Eestis kuni 8000 nurm-
kana. Põldpüü on tavaline haudelind ja talvituja. Kanad 
pesitsevad kindlate paaridena, pesa teevad varjatud koh-
ta. Emalind muneb kuni kuu jooksul üsna arvukalt mune, 
võib ette tulla isegi paarkümmend muna. Seejärel haub 
emalind järgneva kuu jooksul munadest tibud, isa hoiab 
pesa lähedusse. Põldpüüde laia levikut takistavad nende 
vaenlased: röövlinnud ja rebased. Põldpüü ei kuulu loo-
duskaitse alla.

Mulle teadaolevalt kanakull Viimsi vallas ei pesitse. 
Eltsi, Jaanuse jt poolt 2003. aastal antud hinnangu järgi 
pesitseb Eestis kuni 600 kanakullipaari. Suhteliselt harul-
dast kanakulli olen meie vallas hilissügisel ja talvel koha-
nud korduvalt. Kord oli tema saagiks harakas, teine kord 
nurmkana.

Üle-eelmise aasta külmal talvel tulin värvilist rooha-
bekat pildistamast, kui silmasin ühe elamu katusel suu-
remat kullilist. Lind jälgis teraselt ümbrust. Teadsin selle 
elamu läheduses soojendavad end hanges põldpüüd. Hetk 
hiljem tõusis kanakull lendu. Horisontaallennul jõnks üles 
ja siis kohe pea ees sööst püstloodis alla. Paraku varjas 
edasise lumehang. Mõne sekundi pärast tõusis võidukas 
kanakull õhku, nurmkana küünistes. Kahjuks jäi see silma 
varestele, kes kraaksudes asusid kulli jälitama. Segaduses 
röövlind lendas mürtsuga vastu Rohuneeme sadama hoo-
ne akent ja jäi uimasena maja ette istuma. Kössutas mõne 
hetke ikka küünistes oleva põldpüü peal. Pisut kogununa 
lendas kanakull metsa, varesed kannul.

Zaceki andmetel on kanakull varjatud eluviisiga, isegi 
häälekasutuses väga napisõnaline. Aprilli lõpuks muneb 
emane kolm kuni neli muna. Haub peamiselt emane, isane 
teeb seda emase toitumise ajal. Haudumine kestab veidi 
üle kuu ja sama palju kestab noortel kullidel lennuosku-
se omandamine. Eesti ornitoloogiaühing valis kanakulli 
2005. aasta linnuks. Kanakull on looduskaitse all.

Kilvar Kessler

AASTARINg LINNURIIgIS

Nurmkana. 

Kanakull. Fotod Kilvar Kessler

12.–16. oktoobrini toimus 
järjekordne Comeniuse 
projekti “How Big is Your 
Foot?” projektikoolide 
kokkusaamine. Seekord 
kohtuti Portugali väike-
linnas Lourinhas. 

Püünsi Koolist käisid Portu-
galis direktor Birgit Tamm-
jõe-Tulp, õpetajad Marianne 
Vainola ja Hele Pomerants, 7. 
klassi õpilane Roland Osa ja 
vilistlane Rasmus Osa. Roland 
ja Rasmus ööbisid Portugali 
kooli õpilase Marianna peres. 
Marianna oli neile juba tuttav, 
sest siis, kui projekti kokku-
saamine oli Eestis, ööbis Ma-
rianna koos oma sõbrannaga 
sõbralikus Osade peres.

Esimese päeva jooksul saa-
busid kõik osalevad koolid. 
Õhtul peeti projektikoosolek 
ning tutvustati programmi.

13. oktoobri hommikul tut-
vusime kahe kooliga ning sai-
me maitsta koolilõunat, mis ei 
erinenudki eriti meie koolilõu-
nast: pakuti makarone kanakoi-
vaga, magustoiduks jogurtit või 
riisipudingut. Pealelõunal tegid 
kõigi koolide koordinaatorid 
ülevaate sellest, mida projek-
ti raames on nende kodumaal 
korda saadetud. Meil oli välja 
pakkuda külalistesari, mille 
raames külastas oktoobri algul 
Püünsi Kooli “Rohelise punk-
ti” maskott, kes õpetas lastele 
prügi sorteerimist. Tulemas on 
väiksematele Väätsa prügilat 
tutvustav loeng ja suurematele 
loeng “Pakendiga sõbraks”. 6. 
klass käis tutvumas Kakerdaja 
raba “hingeeluga”. Samuti tut-
vustas Püünsi Kooli meeskond 
peagi asetleidvat “Rohelise 
õmblusmasina” moekonkurssi.  

Tegevuste ülevaadet kuu-
lates oli võimalik saada palju 

Püünsi Kool Portugalis

häid mõtteid ka meie edasisteks 
plaanideks. Meile meeldisid eri-
ti mänguasjade vahetamise päev 
lasteaiale ja algkoolile, autovaba 
päev, kus lapsed peaksid auto-
ga koolitulekust loobuma ning 
loomulikult tuleb ka õpetajatel 
sellel päeval oma vihikupatakad 
kooli saada ilma autota. Üks 
vahva mõte oli lastel ja õpetaja-
tel pildistada oma ümbruskonna 
kitsaskohti, saasteallikaid, lo-
hakile jäetud hooneid jms ning 
aasta pärast sedasama tegevust 
korrates võrrelda, kas ümbrus-
konna olukord on paranenud või 
halvenenud. 

Pealelõunal käidi külas 
Lourinha linnavalitsusel, di-
nosauruste muuseumis ning 
külastati ka Igreja do Caste-
lo kirikut. Õhtul nauditi koos 
ühist õhtusööki.

Järgmise päeva hommi-
kupoolik oli vaba. Alustasime 
koos ühise lõunaga, kus oli 
võimalik maitsta kõigi 7 osa-
leva riigi kaasatoodud toite. 
Eesti toitudest said külalised 
maitsta musta leiba, kilu, ees-
ti juustu, šokolaadi ja komme. 
Eriti hästi maitsesid nii suurte-
le kui ka väikestele meie Pilve-
kese kommid. 

Koordinaatorite koosole-
kul tehti kokkuvõtteid ja aruta-
ti edasisi tegevusi ning külas-
käike.

Pärast lõunasööki sõitsi-
me linnast välja väikesesse 
külakesse, kus Portugali kooli 
lapsed esitasid väga vahva näi-
dendi “Pedro ja Ines”.

Sel päeval külastati veel 
Pinhoa tuuleveskeid, kus sai 
tutvuda maisijahu tegemisega, 
ning vaadati keskaegset linna 
Obidost.

Terve laupäev veedeti pea-
linnas Lissabonis ajaloo ja 
vaatamisväärsustega tutvudes. 
Saime ka maitsta Portugali 
traditsioonilisi kooke pastel de 
nata’sid, mis maitsesid meile 
nii väga, et ostsime neid ka koju 
kaasa. Laupäev päädis ühise pi-
duliku õhtusöögiga, kus saime 
kuulata nii traditsioonilise Por-
tugali kitarri saatel laulu kui ka 
kohalikku süldimuusikat. Meie 
õpilased ei olnud meiega koos 
õhtusöögil. Kuna Rasmuse sün-
nipäev oli laupäeval ja Rolandil 
pühapäeval, siis oli vastuvõttev 
pere korraldanud neile üllatus-
sünnipäeva. Poistele meeldis 
reis väga. Rolandi sõnul meie 
kool nii väga Portugali koolist 

ei erinenud, vaid lapsed olid 
koolis väga valvatud ja turva-
tud. Kooli ümbritsesid kõrged 
aiad, väravast sai sisse kiipkaar-
diga, mida omasid nii õpilased 
kui ka õpetajad. Kõikjal võis 
kohata valvureid ja turvame-
hi. Vahetunnid veetsid õpila-
sed õues. Spordiväljakud aga 
erinesid meie omadest, need 
olid kõik asfalteeritud. Poiste-
le meeldis kooli soe vastuvõtt. 
Kool oli kenasti kaunistatud 
ning õpetajad ja õpilased väga 
sõbralikud.

Poisse vastuvõttev pere-
kond elas mägedes, kuhu viis 
järsk ja käänuline tee. Sinna 
sõites läksid kogu aeg kõrvad 
lukku. Vastuvõttev pere oli 
vahva. Kuna mõlemal poisil 
oli seal sünnipäev, siis tähistati 
seda Portugali traditsioonide 
kohaselt. Portugalis on tradit-
siooniline sõita nädalalõppu-
del sugulastele külla, seda tegi 
perekond ka koos meie poiste-
ga. Lisaks viidi neid vaatama 
monumenti, kus ookean koh-
tub maaga. 

Väga meeldis dinosaurus-
te muuseum. Väidetavalt on 
sellest piirkonnast leitud palju 
fossiile, mis kinnitavad nende 
suurte olendite kunagist seal-
set elutsemist.

Lissabonist jäi meelde see, 
et kõrgeid maju seal pole. Kõik 
majad on ühesuurused – punas-
te katuste ja valgete krohvitud 
seintega.

Pühapäevasel päeval oli hü-
vastijätmiste aeg. Üsna peagi 
kohtutakse aga sõpradega taas 
– juba novembris Norras, kuhu 
lisaks Püünsi Kooli kaheksale 
õpetajale läheb ka neli õpilast.

Roheliste kohtumisteni!
Marianne Vainola

Püünsi Kooli 
inglise keele õpetaja

Püünsi Kooli lasteaed 
on tervistedendavate 
lasteaedade võrgustiku 
liige. Seega on meie prio-
riteet terved ja rõõmsad 
lapsed.

Püünsi Kooli lasteaias on ol-
nud mõnus sügis. Selle õppe-
aasta teemaks sai koos lastega 
valitud “Mere lood”, mis pa-
kub meie armsa kooli ja laste-
aia imelist asukohta arvestades 
väga palju võimalusi. 

Aastateema ja meie loo-
duslik asukoht soosivad lii-
kumist – Püünsi küla läbib 
looklev teeveerg mere ääres ja 
külje alla jääb ka metsatukk. 
Põnevate jalutuskäikudega 
mere äärde vaatama ja arutle-
ma, millist lugu jutustab meri 
meile täna, keda ja mida me 
merel näeme, millist värvi on 
taevas ja meri, kas lained on 
suured või puuduvad üldse, 
soovime lastes äratada huvi 
mere kui võimsa looduskaasla-
se vastu ning muuta harjumus-

Rõõmus laps on terve laps

päraseks jalgsi liikumise oma 
kodukülas.  

Igakordne käik mere äärde 
saab ka jäädvustatud. Nimelt 
pildistavad lapsed merd ja 
rannaala. Mere äärde jõuame 
iga nädal vähemalt korra, et 
märgata toimunud muutusi. 
Loodame oma mereteemalisi 
fotosid kevadel ka laiemalt hu-
vilistele tutvustada.

Oktoobris viisid merelood 
meid pealinna – Eesti Mere-
muuseumi. Sõbralikud giidid 
tutvustasid meile laevamaket-
te ja rääkisid nende ajaloost. 
Saime näha väga vana tuukri-
ülikonda ja vanu kalastusva-
hendeid. Kõige põnevam hetk 

lastele oli ilmselt Paksu Mar-
gareta vaateplatvormil, millelt 
avanes suurepärane vaade Tal-
linna lahele ja sadamale. 

Meil on teisigi ettevõtmi-
si, mis liikumise ja merega on 
seotud. Üks seni lõbusamatest 
oli kindlasti mõni päev tagasi 
toimunud sportlik mererööv-
lite pidu, mis sai korraldatud 
tublide isade ja vanaisade auks. 
Nii suured kui ka väikesed olid 
maskeerunud mereröövliteks. 
Pidu sai alguse rivistusega, ter-
vituste esitamisega ning mere-
röövlivande andmisega. See-
järel hakkas mereröövlipealik 
Piret proovile panema röövli-
kampade füüsilist jõudu, kii-
rust ja osavust. Püünsi Kooli 
suures võimlas katsusid jõudu 
rohelised, sinised, punased ja 
kollased röövlisalgad. Jooks-
mist, ergutamist, kilkamist 
ja naeru oli täis terve võimla. 
Loomulikult pidid merekarud 
mõõtu võtma ka lauldes – peeti 
maha super laululahing, mille 
võitjat selgitada ei saanudki, 

sest mereteemalistel lauludel 
ei tulnud lõppu. 

Tublid ja sportlikud mere-
röövlid said ka premeeritud, 
iga meeskond vääris väikest 
aaretekohvrit, mis aga seal 
sees oli, see jäägu meie sala-
duseks. Ka aarde juures kehtis 
üks lasteaia väärtustest – sõb-
ralik jagamine.

Niisiis, palju liikumist ja 
palju rõõmu, see ongi meie 
väikese Püünsi lasteaia ees-
märk, sest rõõmus laps on ter-
ve laps! Seda, et meie lapsed 
on järjest tervemad, näitavad 
ka laste kohalkäigu viimase 
kolme aasta tõusev trend ja 
haiguspäevade tõttu puudu-
miste langev trend. 

Sellest, kuidas aga meie 
merelood jätkuvad, anname 
teile jälle teada! 

Rõõmsat tuju ning minge 
kindlasti ka sügisel mere äärde 
jalutama – sügisesel merel on 
kõigile oma lood jutustada!

Kristin Jakobson
Püünsi Kooli lasteaiaõpetaja

Püünsi Kooli esindajad Pinhoa tuuleveskite juures. 

Mereröövlid võistlushoos. 
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Nõmme Jazzi 
jõulukontsert 
16.12 kell 19.00 Viimsi Püha Jaakobi kirikus Jaanika 
Ventsel, Merje Kägu, Ara Yaralyan “Tähtede taga“.

“Mu pilk on pööratud sissepoole, mu silmad tähtede poo-
le, mu soojus sinu poole.“ (J.V.) Pärimus- ja džässmuu-
sikast põimunud kontserdil kõlavad suuremalt jaolt eesti-
keelsed lood. 

Jaanika Ventsel on tegelenud mitmeid aastaid džässilau-
luga ning praegu on õppimas EMTA-s pärimusmuusikat. 
Merje Kägu on džässikitarristina esinenud samuti mitme-
tes rahvamuusikaprojektides ning on EMTA džässmuusika 
tudeng. Üks huvitavamaid noorema põlvkonna kontrabas-
simängijaid Ara Yaralyan on täiendanud ennast nii USA-s 
kui ka Soomes. Arhitekti ja kontrabassimängija diplomid 
taskus, on tema muusikaline maailm äärmiselt põneva he-
likeelega, seda kindlasti tänu ka tema armeenia päritolule.

Nõmme Jazzi jõulukontserdid on mitmed aastad toimu-
nud Tallinna Nõmme linnaosas ning esimest korda toimub 
üks kontsertidest väljaspool Nõmmet. Piletid Piletilevis 
hinnaga 4 €, kontserdipäeval 5 €. Vt www.nommejazz.ee. 

l Terese Avila .................. 93
l Erich Puusaag ............... 91
l Alma Piir ....................... 91
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Palju õnne!

Piisav ööuni aitab lapsel 
tervislikus kaalus püsida 
– nii selgus Euroopa Liidu 
rahastatud uuringust 
IDEFICS, mille eesmärk oli 
toitumisharjumustest ja 
elustiilist tingitud tervise-
mõjude hindamine ning 
ennetamine mudilastel ja 
väikelastel. 

Lisaks leiti, et mida rohkem 
veedab laps aega teleri või ar-
vuti ees, seda kõrgem on tema 
kehakaal. 

Viis aastat kestnud IDE-
FICS (Identification and pre-
vention of Dietary- and lifesty-
le-induced health Effects In 
Children and infantS) uuringus 
osales 16 000 2–9-aastast last 
kaheksast Euroopa riigist, sh 
Eestist. Eestis viisid uuringut 
läbi Tervise Arengu Instituudi 
teadlased. Uuringu koordi-
naator on Saksamaal Bremeni 
Ülikooli juures tegutsev Bre-
men Institute for Prevention 
Research and Social Medicine, 
kus eelmisel nädalal uuringu 
tulemusi ka esitleti.  

Erinevates Euroopa riiki-
des varieerub laste ööpäevane 
unetundide arv oluliselt, ula-
tudes 9–10 tunnist Eestis roh-
kem kui 11 tunnini Belgias. 
Lõuna- ja Ida-Euroopa lapsed 
magavad üldiselt vähem, kui 
põhjapoolsete riikide lapsed. 

Neil lastel, kes magasid öösiti 
alla 9 tunni, oli ülekaalu tek-
kimise tõenäosus kaks korda 
suurem kui 11 tundi unehõl-
mas viibivatel lastel. 

Rasvumist soodustavate 
käitumisharjumuste uurimi-
sel leidsid teadlased, et kõige 
enam oli kehakaaluga seo-
tud telerivaatamise harjumus. 
Praeguseks pole veel selge, 
kas ekraaniaja ja rasvumise 
vaheline tuleneb väiksemast 
kehalisest aktiivsusest või pi-
gem rohkem söömisest. 

Kõigis projektis osalenud 
riikides vaatas peaaegu pool 
lastest mõnikord söögiajal te-
lerit. Rohkem telerit vaatavad 
lapsed tarbisid kõrgema rasva- 
ja eelkõige kõrgema suhkrusi-
saldusega toite. Seejuures  ei 

olnud see seotud lapse isiklike 
maitse-eelistustega rasvaste 
või magusate toitude kasuks. 
Neil lastel, kes sisustavad oma 
vaba aega aktiivselt, on ek-
raaniaja osakaal väiksem ning 
nad söövad tõenäoliselt tervis-
likumalt. 

IDEFICSi koordineeriv 
professor Wolfgang Ahrens 
soovitas: “Teleri ees söömist 
tuleks minimeerida ning rõhu-
asetus peaks olema toitaineri-
kastel suupistetel, nagu puu- ja 
köögiviljad. Janukustutuseks 
peaks esimene valik olema 
vesi ja muud kalorivabad joo-
gid. Tervislike toitude ja joo-
kide tarbimist saab ergutada, 
muutes need kättesaadavaks 
lasteaias, koolis ja kodus. Va-
nemad ja kasvatajad peavad 

teadma, et nende käitumine 
annab lastele olulist eeskuju.“ 

Professor Ahrens lisas: 
“Me ei tohiks süüdistada las-
te liigses kehakaalus üksnes 
nende vanemaid. Aktiivsust 
ja toiduvalikut mõjutab kõige 
enam lapsele rajatud kesk-
kond. Mida tõhusamalt suu-
najad ja otsustajad, õpetajad, 
kasvatajad ja vanemad teevad 
koostööd tervisliku keskkonna 
loomise nimel, seda lihtsam on 
lastel tervislikult elama õppi-
da.” 

IDEFICSi läbiviijad tööta-
sid spetsiaalselt selle projekti 
jaoks välja standardiseeritud 
andmekogumismeetodid, mil-
le abil tuvastati toitumuslikke, 
elustiilialaseid, psühhosotsiaal-
seid, füüsilisi, biokeemilisi ja 
geneetilisi faktoreid laste üle-
kaalu, rasvtõve, ainevahetus-
häirete ja luukoe nõrgenemise 
ilmnemises. Sellele järgnes 
suunatud sekkumine ning jät-
ku-uurimus, kus hinnati toi-
tumise ja elustiili muutuste 
mõju kehakaalule ja muudele 
tervisenäitajatele. Jätku-uuri-
muse hindamine näitab, kas 
IDEFICSi sekkumine oli tule-
muslik, millistes riikides see 
tulemusi andis ja millised olid 
peamised võimalikule sekku-
mismõjule kaasa aidanud te-
gurid. 

Tervise Arengu Instituut

Lapse tervis on meie kätes  

Terve laps on rõõmus. Foto Matton
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Viimsi valla kultuurikalender
2. – 31. detsember

l Janne ja Maik Teivil sündis 2. novembril poeg Hugo Thor.
l Merlis Lättil ja Kristjan Heinmetsal sündis 4. novembril 
poeg Uku.
l diana ja Andres Juulil sündis 7. novembril poeg Karl.
l Liis Mäeotsal ja Kert Süsmalainenil sündis 8. novembril 
tütar Sille.
l Kadri Saluril ja Chenguang Wangil sündis 21. novembril 
poeg Vigo.

Tere tulemast!

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Näitus “Vabaduse teel 
1990–1991”
Uus! Fotonäitus 
“Eesti Kaitsevägi 20”
Avatud K–L k 11–18 
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest, Kirovi kaluri-
kolhoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud 
K–P k 12–17
iga kalendrikuu neljas nelja-
päev on piletivaba päev! 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “Naissaare 
militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Rannarahva Muuseumi 
fotonäitus “Naissaar vanadel 
postkaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis

Fotokursuse iV lennu 
lõpetajate näitus
Kuni 31. jaanuar 2012
Eevald Piirisilla maalinäitus 
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus

Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
lõputööde näitus
Viimsi vallamajas

Kuni 11. detsember
Näitus “Spirdivedajad ja 
smugeldajad“
Näitus rannarahva salakauba-
veost
Rannarahva Muuseumis

Kuni 20. jaanuar 2012
Valli Lember Bogatkina 
juubelinäitus

E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
 
Kuni 3. detsember 
Näitus “Keraamilised kalad ja 
vene vanausulised”
Tegemist on kaksiknäitusega 
Kadri Jäätma kalateemalisest 
keraamikast ja Birgit Püve ning 
Annika Haasi fotodest vene 
vanausuliste kogukonnast 
Peipsi ääres 
Rannarahva Muuseumis

Kuni 7. jaanuar 2012 
Jõulud rannakülas
Kingu talu pererahvas rõõmus-
tab jõuluaegseid külalisi põhja-
põtrade ja kelgukoertega 
Rehe all aga käib terve kü-
la koos külajutte rääkimas, 
lõbutsemas ja  jõulumänge 
mängimas, Krügeri perenaine 
muudkui küpsetab ja küpsetab 
– ahjus valmivad suussulavad 
jõuluküpsetised
Pilet 3 € sisaldab pääsu ka 
Rannarahva Muuseumisse
Avatud E–P k 10–20
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 8. jaanuar 2012
Graafik Reti Saksa näitus 
“Mustvalgel“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 31. detsember
Raamatunäitus “Aasta 
tähtsaimad pühad“
Lastele “Päkapikud piiluvad“
Viimsi Raamatukogus
Raamatunäitus “Rõõmsaid 
jõule väikestele ja suurtele“
Prangli Raamatukogus

2. detsember
Heategevuslik algklasside 
jõululaat
Viimsi Kooli aatriumis

3. detsember k 12
KONTSERT: Viimsis Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. detsember k 19
Aastalõpu heategevusball
Õhtujuhid Krista Lensin ja 
Eero Spriit
Tantsuks mängivad ansambel 
Regatt ja Tuulelõõtsutajad
Loterii ning üllatusesinejad
Kutse hind 30 €
Viimsi Kooli saalis ja aatriumis

4. detsember k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. detsember k 13 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
Rohuneeme kabel

4. detsember k 14.30  
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel 
Lauluab kammerkoor Lambertus 
EELK Hageri kogudusest
EELK Randvere Peetri kirikus

4. detsember k 17 
KONTSERT “Flöödi rõõmuaed“ – 
Jacob van Eyck ja Hollandi 
kuldaja muusika
Esitavad Reet Sukk, Taniel 
Kirikal, Taavi-Mats Utt ja 

Robert Staak
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. detsember k 19
Nutikate Naiste Klubi
Märgviltimise õpituba
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

6. detsember k 19
Tõnis Mägi & Kärt Johansoni 
kontsert “Jah ma nägin lume-
valgust...“
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

7. detsember k 18
Piparkoogivalmistamise õpituba 
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

7. detsember k 19
Viimsi valla parimate sport-
laste ja treenerite austamise 
õhtu
K 17 spordiklubide ja -koolide 
esindajate ümarlaud
Korraldaja: Viimsi Vallavolikogu 
ja Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Kooli Karulaugu õppe-
hoones

9. detsember k 11–15
Jõuluoote päev 
Väike müügilaat ja töötoad
K 13 Kontsert
Esineb Vanaisade ansambel 
Paul Ruudi juhendamisel
Viimsi Päevakeskuses

10. detsember k 10–18
Jõululaat “Kingikoda“
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

10. detsember k 11
Leppneeme küla jõulupidu 
kuni 10-aastastele (k.a) lastele
Palume teatada osalemisest 
5. detsembriks:
leppneeme@gmail.com või 
tel 51 23 520
Leppneeme lasteaias

10. detsember k 16 
Sõjamuuseumi Filmipäevik 
esitleb: “detsembrikuumus” 
(Ruut, 2008), 90 minutit 
Filmi juhatab sisse ajaloolane 
Reigo Rosenthal 
Lisainfo: www.esm.ee
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

10. detsember  k 10–18 
Rannarahva jõululaat
igatalvine õdus kodumaise 
jõulukraamiga kauplemise päev
Ootame käsitöölisi ja talunikke 
kauplema hää, omanäolise ja 
kvaliteetse kaubaga! 
Sissepääs tasuta! 
Kauplejatel palume osalemiseks 
kirjutada ehakai@rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

10. detsember k 17 
KONTSERT: Johann Joachim 
Quantz ja Carl Philipp Emanuel 
Bach

Esitavad Hele-Mall Leego, Reet 
Sukk, Taavi-Mats Utt, Egmont 
Välja ja Reinut Tepp Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. detsember k 11
Jõuluetendus lastele “Elas kord“
Tallinna Lasteteater Lepatriinu
Pileti hind täiskasvanule 5 €, 
lapsele 7 € (sisaldab kommi-
pakki)
Piletite broneerimine 
tel 606 6838 või e-posti 
aadressil viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

11. detsember k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. detsember k 14.30  
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

11. detsember k 13–17
Jõulupidu eakatele
Esinevad Viimsi Kooli Noorte-
koor (juhatab Andrus Kalvet), 
Randvere Pasunakoor ja päeva-
keskuste taidlejad
Tantsumuusika Mait Maltiselt
Kaetud on kohvilaud
Viimsi Kooli saalis ja aatriumis

12. detsember k 19
Nutikate Naiste Klubi
Vilditud ehete õpituba 
Registreerimine: viimsi@huvi-
keskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

14. detsember k 18
Trühvlite valmistamise õpituba 
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

14. detsember k 19
Rannarahva Muuseumi 
40. juubel
Kontsert: esinevad Rahvus-
ooper Estonia solistid sopran 
Angelika Mikk ja tenor Andres 
Köster, klaveril saadab Piia 
Paemurru 
Piletid müügil Rannarahva 
Muuseumis ja tund enne algust 
kohapeal 
Pileti hind 5 € 
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. detsember 2011 – 
oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

15. detsember k 19
Eesti Filharmoonia Kammer-
koori jõulukontsert
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. detsember k 19 
Eesti meeste meistrivõistlused 
käsipallis: meistriliiga kohtu-
mine 
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Viljandi HC
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

16. detsember k 19 
KONTSERT: Jaanika Ventsel trio
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. detsember k 19.15 
Eesti meeste meistrivõistlused 
käsipallis: esiliiga kohtumine 
HC Viimsi – Via Con
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis 

17. detsember k 17
KONTSERT: Naiskoor ilo
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. detsember k 19
KONTSERT: Vanalinna segakoor 
ja segakoor Noorus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember k 14.30  
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

19. detsember k 16
Randvere Päevakeskuse 
seenioride jõulupidu 
Kontsert
Ootame jõuluvana

20. detsember k 19
Viimsi valla taasasutamise 
21. aastapäeva tähistamine
dokumentaalfilmi “Viimsi 
saared“ esilinastus ja koosvii-
bimine
Tallinnas, Solarise keskuses 
kinos Artis

21. detsember k 19
KONTSERT: segakoor Viimsi, 
kergemuusikakoor ViiKerKoor 
ja ita-Riina laulustuudio laulu-
lapsed
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. detsember k 13
Viimsi Päevakeskuse jõulupidu
Viimsi Päevakeskuse saalis

24. detsember k 14.30  
Püha Jõuluõhtu liturgiline 
jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

24. detsember k 16 
Jõuluõhtu liturgiline jumala-
teenistus
Teenib Arho Tuhkru
Laulab koguduse kammerkoor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. detsember k 18 
Jõuluõhtu liturgiline jumalatee-
nistus
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. detsember k 11 
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. detsember k 13 
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
Rohuneeme kabelis

25. detsember k 14.30  
Jõulupüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

26. detsember k 14 
KONTSERT: Kaitseliidu Tallinna 
Maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. detsember k 18
Kontsert: Mari Pokinen ja 
Riho Sibul 
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. detsember k 14.30  
Vana-aasta õhtu jumalateenis-
tus armulauaga
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

31. detsember k 18 
Vana-aasta õhtu jumalateenis-
tus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. detsember k 23.45
Vana-aasta ärasaatmine 
Kõik on oodatud!
Tammneeme ajaloolisel 
sadamaalal

info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

VIIMSI VALLAS REgISTREERITUD SÜNNID
SEISUgA 28.11.2011
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sport

Aastal 2011 võtsid kooli 
noored jalgpallurid osa 
Eesti noorte meistrivõist-
lustest kuues vanusklas-
sis, neljas jõuti kolme 
parima hulka. Osa võeti 
veel ligemale 20 turniirist 
nii kodu- kui ka välismaal.

B1/ 2. liiga 
(1995.–1998. aastal sündinud 
poisid), treener Ivo Lehtmets.

Viie meeskonnaga esindatud 
Eesti noorte meistrivõistlustel 
(ENMV) mängiti omavahel läbi 
3 ringi, kokku 12 mängu. Ala-
grupi koosseis: Viimsi Noorte 
Jalgpalliklubi, Tallinna Kalev, 
Vändra Vaprus, Haapsalu Flora 
ja MRJK. 

Bilanss:  + 6 = 2 – 4 (6 või-
tu, 2 viiki, 4 kaotust). Väravate 
vahe 35 – 26 ja 3. koht turnii-
ril. Parimad väravlööjad olid 
Andri Kaljumäe ja Ken Marten 
Tammeveski vastavalt 12 ja 7 
väravaga. Meeskond mängis 
koosseisus: Karl Kevin Di-
mitrenko, Rasmus Felt, Andri 
Kaljumäe, Karl Kane, Andrus 
Kesküla, Timo Kiirend, Raoul 
Kirsima, Markus Kuuskmäe, 
Mikk Langeproon, Martin Lau-
ri, Karl-Erik Lõhmus, Kristjan-
Eric Lääne, Silver Mägi, Karl 
Normak, Simon Rubinstein, 
Ken-Marten Tammeveski, Enn 
Toomas Veikesaar, Alari Ve-
rev, Simon Virtanen ja William 
Oscar Santeri.   

Aasta jooksul võeti osa ka-
hest turniirist, nii Keila cupil 
(veebruaris) kui ka Tallinn cu-
pil (juulis) tuldi seitsmendaks. 

D1/ 3. alagrupp 
(1999.–2000. aastal sündinud 
poisid), treener Ivo Lehtmets.

Üheksa meeskonnaga 
ENMV-il mängiti kevad- ja 
sügisringis kokku 16 mängu.  

Alagrupi koosseis: Le-
vadia-1, Levadia-2, JK Kot-
kad, FC Infonet, TJK Legion, 
Nõmme Kalju, Tallinna Kalev, 
Oper JK ja MRJK.

Kokkuvõttes: + 9 = 4 – 3, 
väravate vahe: 33 – 13 ja 3. 
koht turniiril.  

Üleminekumängudega teis-
te alagruppide 3. kohtadega 
(kokku oli 4 alagruppi) võidel-
di välja koht I liigasse järgmi-
seks 2012. aastaks.

Parimad väravalööjad: Sten 
Eric Säde ja Joosep Kool võrd-
selt 11 väravaga.

Meeskond mängis koos-
seisus: Rasmus Kala, Joosep 
Kool, Randar Kuuskmäe, Rhett 
Kütsen, Marko Maal, Mar-
kus Meresma, Ingmar Krister 
Paplavskis, Heinry Saar, Paul 
Siht, Sten Eric Säde, Oskar 
Tänna, Robert Vahe, Theodor 
Kasper Vallikivi, Hannes Värs 
ja Uku Õunapuu.

Turniiridel mängis meie 
kooli üks perspektiivikamaid 
meeskondi järgmiselt: 16.01. 

Lähtel 3. koht; 06.02. Keilas 
6. koht; 9.04. Sauel Spring cu-
pil 3. koht. Selle turniiri parim 
mängija oli meie Robert Vahe.

07.05. Kotkas toimunud 
cup kujunes meile meeldivalt 
edukaks. Selle vanuse kaheksa 
parimat meeskonda selgitasid 
võitja, kes juulikuus esindas 
Eestit mainekal turniiril Gothia 
cup Göteborgis Rootsimaal. 

Finaalmäng JK Kotkaga 
lõppes viigiga 1:1, järgnenud 
penaltiseerias olid täpsemad 
meie poisid 2:1.

06.–10.07 Tallinna cup-
jalgpallifestivalil oldi sedakor-
da keskpärased: + 3 = 0 – 3.

17.–23.07 Rahvusvahelisel 
turniiril Gothia cup läbiti ala-
grupp edukalt ja ka järgmised 
kaks mängu oldi võidukad 
ning saadi 16 parema hul-
ka. Siis aga tuli alla vanduda 
Rootsi tugevale klubile.

Väärib märkimist, et kuus 
mängijat, kes on sündinud 1999. 
aastal, on kutsutud osa võtma 
Eesti Jalgpalliliidu selle vanu-
seklassi eliitliiga treeningutest. 
See on suur arv ühe meeskonna 
kohta ja näitab meie kooli tree-
ningute ja mängijate head taset.

2000. aastal sündinud poi-
sid mängisid kahel turniiril: 
05.02. Pirita cupil saavutati FC 
Infoneti, FC Levadia ja JK Pi-
rita järel 4. koht bilansiga  +2 
= 3 – 2. Parim kaitsja turniiril 
oli meie mängija Siim Laasik. 
06.–10.07 toimunud Tallinna 
cup-jalgpallifestivalil saadi bi-
lansiks +2 = 1 – 2.

D2/ 2 alagrupp 
(2000.–2001. aastal sündinud 
poisid), treener Paul Siht.

ENMV alagrupi koosseis: 
Narva Trans, Sillamäe Kalev, 

Viru Nigula Spordiklubi, Tam-
me Auto, Lasnamäe Ajax, FC 
Infonet, TJK Legion, Levadia 
-2 ja MRJK. 16-mängulise 
seeria bilansiks oli igati tub-
li + 7 = 1 – 8. Väravate vahe 
meeldivalt positiivne: 60 – 51. 
Arvestades selle vanuseklassi 
meie kooli teise koosseisu ehk 
duubelmeeskonnaga, on tule-
mus enam kui kiiduväärt. Pari-
mad väravakütid olid Heinrich 
Tilk ja Siim Laasik vastavalt 
18 ja 13 väravaga. Meeskonna 
koosseis: Robin Haljak, Henri 
Erke Kaup, Siim Laasik, Ge-
org-Roland Lääne, Karl Mai-
de, Daniel Minkkinen, San-
der Moppel, Markus Muide, 
Kevin Omelin, Heinrich Tilk, 
Mattias Tuik, Janis Tõnisson 
ja Carlos Ukareda.   

E1/3 alagrupp 
(2001.–2002. aastal sündinud 
poisid), treener Martin Kaal-
ma.

ENMV kevad- ja sügis-
ringis peeti kokku 12 mängu. 
Alagrupi koosseis: Keila JK, 
FC Levadia, Kohila Püsivus, 
Nõmme United, Tallinna Ka-
lev, Operi JK ja MRJK. Bi-
lansiks väga positiivne  + 8 = 
2 – 2; väravate vahe 45 – 20 
ja 2. koht turniiril. Meeskon-
na parimad väravakütid: Hans 
Herman 14, Ragnar Popell ja 
Hugo Rebane kumbki 7, Mar-
ten Meumers ja Hans Arbeiter 
kumbki 4, Joonas Tõnisson 3 
väravat. Meeskonna koosseis: 
Hans Arbeiter, Hans Robert 
Herman, Karl Erik Kalju-
rand, Markus Kivistik, Marten 
Kraav, Mattheas Madik, Ge-
org Marten Meumers, Ragnar 
Popell, Argo Ranne, Hugo 
Rebane, Renar Roolaht, Aron 

Rubinstein, Jan Erik Silm, 
Mark Tambik, Joonas Tõnis-
son, Matthias Erik Veinmann 
ja Markus Alexius Vigur. Osa 
võeti 4 turniirist:

05.02 Keila cupil saadi 9 
meeskonna konkurentsis 4 koht. 

17.04 Saue Spring cupil 
10 meeskonna konkurentsis 3. 
koht. 

6.–10.07 Tallinn cup-jalg-
pallifestivalil Läti Daugavpilsi 
ja FC Everesti järel 3. koht.

07.08 Lootos Spring cupil 8 
meeskonna konkurentsis ühegi 
kaotuseta esikoht järgmiste tu-
lemustega: FC Põlva Lootos, 
FC Tiigrid, PSK Alexela ja TJK 
Legion võideti ühesuguse tule-
musega 3:0 ja viimane vastane 
Tartu Tammeka 2:1.

10.–11.09 käidi mainekal 
Helsinki JK turniiril (kutsetega 
turniir), kus prooviti jõudu Soo-
me ja Rootsi parimatega selles 
vanuses. Kuigi kaotusi tuli roh-
kem kui võite, said poisid taas 
näha naaberriikide taset.

E2/2 alagrupp 
(2002.–2003. aastal sündinud 
poisid), treener Martin Kaal-
ma

ENMV alagrupi koosseis: 
Nõmme Kalju, TJK Legion, 
Operi JK, FC Levadia, Tallin-
na Kalev, FC Infonet, FC Pirita 
ja MRJK. Kokkuvõtteks + 3 = 
1 – 10, väravate vahe 30 – 86. 
Parimad väravakütid: Jonat-
han Sillak 7, Hugo Pähkel 6, 
Mattias Kala, Robert Laidvee 
ja Markus Edasi – kõik 4 – 
ning Markus Kont 3 väravat. 
Meeskonna koosseis: Mar-
kus Edasi, Tair Helm, Mattias 
Kala, Rivo Kaldma, Markus 
Kont, Aleksander Kuusik, Ro-
bert Laidvee, Mattias Liigand, 

Markus Nigul, Otto Karl Närs-
ka, Kristjan Erik Papp, Hugo 
Pähkel, Sven Pärtel, Rico Ra-
hula, Karl Erik Saareots ja Jo-
nathan Sillak. 

2003. aasta poisid mängi-
sid kolmel turniiril: 20.02 Kei-
la cupil, 16.04 Saue Spring cu-
pil ja 02.10 Harju cupil – kõigil 
nimetatud turniiridel võideti 2. 
koht. Keila turniiri parim vära-
vavaht oli Oliver Väät. 

F 2 alagrupp 
(2004. aastal sündinud poi-
sid), treenerid Olev Reim ja 
Mark Piliste.

ENMV alagrupis kohtu-
sid kuus meeskonda omavahel 
kaks korda. Alagrupi koosseis: 
FC Tartu Ülenurme, Tallinna 
Infonet, Operi Jalgpallikool, 
Tallinna Kalev, FC Tallinna 
Puuma ja MRJK. Bilanss: + 
8 = 2 – 0, väravate vahe 52 – 
16 ning 1. koht. Väravakütid: 
Gregor Lehtmets 23, Karl Erich 
Kaljuvere 15, Rasmus Popell 7, 
Mihkel Jürimäe 3, Oliver Sää-
lik, Erik Mägi ja Marcus Cesar 
Luberg igaüks 1 värav. Võidu-
ka meeskonna koosseis: Mih-
kel Jürimäe, Ruben Jürjens, 
Karl Martin Kaasik, Karl Erich 
Kaljuvere, Aaron Elias Kelder, 
Sten Kruusmann, Gregor Leht-
mets, Marcus Cesar Luberg, 
Erik Kristjan Mõtsmees, Erik 
Mägi, Mirko Marcel Nõmm, 
Rasmus Popell ja Oliver Säälik.

Osa võeti 4 turniirist: 3-rin-
gilisel suurturniiril – Tallin-
na lahtistel meistrivõistlustel 
Sparta spordihoones jagasid 
Andres Operi ja Martin Reimi 
nimelised jalgpallikoolid esi-
kohta. Turniiri parimaks män-
gijaks ja väravakütiks tõusis 
meie Gregor Lehtmets. Bilan-

siks kujunes + 8 = 4 – 0.
24.04 toimunud Saue 

Spring cupil ja 06.–10.07 toi-
munud Tallinna cupil saadi 
nigelavõitu 7. koht. 25.09 Har-
ju cupil 2. koht. Turniiri pari-
maks väravavahiks nimetati 
Karl Martin Kaasik.

2012. aastal asub Eesti 
meistrivõistlustel meie kooli 
au kaitsma 2005. aastal sündi-
nud ja kevadeks juba kaks aas-
tat treeninud võistkond, kelle 
kontol on ka mitmed turniiri-
võidud. Lisaks möödunud aas-
ta juunikuul ilma ühegi kaotu-
seta turniirivõidule Loo cupil, 
tuli sel aastal lisa: 23.04 Saue 
Spring cupil saadi jälle ühegi 
kaotuseta 1. koht. Turniiri pa-
rimaks väravavahiks tunnistati 
Rando Lill, parimaks värava-
kütiks osutus Erik Johan Piht.

24.09 Harju cupil FC Info-
neti meeskonna järel 2. koht. 
01.10. FC Infoneti korraldatud 
Sügiscupil jälle 2. koht. Mees-
konna parimaks tunnistati Erik 
Johan Piht.      

Nimetatud võistkonna ta-
vapärane võistluskoosseis on 
olnud järgmine: Elisabeth Polst-
janova, Erik Johan Piht, Oskar 
Mägi, Trevor Vaidla, Rando Lill, 
Mauri Rehemäe, Oliver Vaks, 
Romet Ronk, Kaspar Kokk, Ro-
met Sõgel, Artjom Sevtšenko, 
Gregor Vigla ja Daniel Saluvee. 
Eraldi sooviksin ära märkida 
Elisabeth Polstjanova väga kii-
ret arengut võrreldes paljude 
poistega. Kahtlemata on see 
laulu- ja tantsuhuviline tütarlaps 
ka jalgpallis väga andekas ning 
perspektiivikate noorte jalgpal-
lurite mentorina julgen ennus-
tada, et nii suure jalgpallimängu 
armastuse ja töökuse jatkudes 
ootab teda meelepärane tulevik.

2011. aasta sügisel moodus-
tati ja alustas tööd 2006/2007 
sündinud laste treeninggrupp. 
Ligemale 30-st selles vanuses 
soovijast osutus esialgu va-
suvõetuks 19 tublimat. Kooli 
väikelaste treeneriks on Sig-
ne Pärtel, kelle kõik kolm last 
samuti jalgpallimängu naudi-
vad. Käesoleva aasta augus-
tikuul korraldas jalgpallikool 
nädalapikkuse linnalaagri, kus 
kontrolliti mängijate füüsiliste 
võimete ja tehniliste oskuste ta-
set. Elevust tekitasid mängijad, 
kes suutsid palliga žonglöörida 
seda maha pillamata 100 kor-
da. Tublimad olid Oskar Tänna 
2000 ja Markus Meresmaa 461 
korraga. Laagri lõpupäeval näi-
tasid oma erakordseid võimeid 
Eestimaal suure populaarsuse 
võitnud mustkunstnik Jürgen 
Veber ja juba maailmarekordini 
jõudnud freestyle’i trikijalgpal-
lur Eno Lints, kelle showesine-
mine meie noorte jalgpallurite 
ja nende vanemate poolt eriti 
soojalt vastu võeti.    

Olev Reim  
MRJK treener

Martin Reimi Jalgpallikooli edukas aasta  

Martin Reimi Jalgpallikool on hetkel tegutsevatest klubidest Viimsis ka kõige suurema laste arvuga.
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Juba vähem kui kuu aja 
pärast, 31. detsembril 
algab Eesti 11. rahva ja 
eluruumide loendus, mis 
lubab selgust luua palju-
des tähtsates küsimustes 
Eesti elanike kohta. 
Selleks, et tulemused 
ikka täpsed oleksid, on 
loenduse küsimustele 
vastamine igale Eesti 
elanikule kohustuslik. 

“Loendusel osalemine on tõe-
poolest kohustuslik. Ainult 
siis, kui meil on täpne ja ajako-
hane statistika meeste ja nais-
te arvust ning erineva vanuse, 
hariduse ja elukutsega inimes-
te paiknemisest, saame oma 
ühiskonnale seada mõistlikke 
tulevikusihte,” rääkis Tallinna 
ringkonnajuht Pille Samberk. 

Rahvaloendus on ainus 
võimalus vajalikke andmeid 
saada ja seetõttu on loendu-
sel osalemise kohustus kirjas 
ka riikliku statistika seaduses. 
Loenduse metoodikajuhi, Tar-
tu Ülikooli emeriitprofessor 
Ene-Margit Tiidu  sõnul pole 
selles midagi uut – juba 1922. 
aastal, kui toimus iseseisva 
Eesti Vabariigi esimene rah-
valugemine, oli küsimustele 
vastamine kohustuslik. “Tol 
ajal öeldi ka, et rahvalugemi-
ne annab rahvale silmad ning 
et rahvas, kel puuduvad rah-
valugemise andmed, ei tunne 
iseennast. Need on minu ar-
vates igati ilusad mõtted, mis 
sobivad ka tänasesse päeva,” 
rääkis Ene-Margit Tiit. “Kasu-
tagem siis seda võimalust, mis 
meil on, ja anname ka tänasele 
Eestile silmad, et näha, milli-
sed me tegelikult oleme.” 

Vastused ainult statis-
tika tegemiseks 
Ringkonnajuht Pille Samberk 
teab, et kohalikud inimesed on 
loenduse eel juba väga põnevil 
– kui palju meid siis ikkagi on. 
“Loendusel kogutud andmed 
aitavad hiljem ju vastata nii 
paljudele olulistele küsimus-
tele. Inimeste paiknemise järgi 
saab näiteks teada, kas teede 
ja ühistranspordivõrk vastab 
inimeste vajadustele, milliste 
sotsiaalteenuste järgi hakkab 

Rahvaloendus hakkab 
vastuseid otsima

eri piirkondades vajadus tek-
kima,” tõi ringkonnajuht vaid 
mõned näited selle kohta, miks 
loendus on meile kõigile vaja-
lik.

Neile ja teistele tähtsatele 
küsimustele vastamiseks on 
vaja üksnes statistikat. See tä-
hendab, et loendusel kogutud 
isikuandmed on kaitstud ja 
neid ei anta edasi kolmanda-
tele osapooltele. Ka riigiasu-
tustele mitte. “Rahvaloendusel 
esitatud andmetest kellelegi 
mingeid õiguslikke tagajärgi 
küll kindlasti ei tule,” ütles 
Pille Samberk. “Neid andmeid 
ei anta mitte kellelegi edasi ja 
statistika tegemisel eraldatak-
se vastustest ka inimeste isi-
kuandmed. Seega ei pea keegi 
ka kartma, et muutuks tema 
sissekirjutus, sotsiaaltoetused 
või pensionimaksed.”

Esimest korda saab 
e-loendada
Selleks, et andmete kogumine 
oleks kõigile võimalikult mu-
gav, on loendajate käsutuses 
sülearvutid ja päris esimest 
korda võimalik end ka ise in-
terneti teel loendada. “Rahva-
loendus algabki 31. detsembril 
just e-loendusega, kus terve 
kuu jooksul on võimalik kõigi-
le küsimustele vastata hoopis 
internetis,” rääkis ringkonna-
juht Pille Samberk. “Eks see 
on ju teada, et meie inimesed 
on võib-olla natuke häbelikud 
ja ei taha võõrale inimese-
le endast kuigi palju rääkida. 
Seepärast ongi väga mugav, et 
igaüks, kel ID-kaart või panga-
koodid olemas, võib loendus-

ankeeti täita ka täitsa omaette, 
arvuti taga istudes,” selgitas 
Pille Samberk.

Interneti teel loendusel 
osalemiseks peab olema või-
malus kasutada arvutit ja inter-
netti ning veebilehel asuvasse 
ankeeti sisselogimine toimub 
ID-kaardi või internetipanga 
kaudu. Koht ei ole seejuures 
oluline – olgu selleks siis enda 
või oma lähedaste kodu, töö-
koht, raamatukogu või koguni 
buss. E-loenduse keskkon-
nas on olemas kõik vajalikud 
juhendid ja abi saab küsida 
ka Statistikaameti infotelefo-
nil 625 9100 või e-posti teel 
aadressil klienditugi@stat.ee. 
E-loenduse ajal vastab info-
telefon kõigil nädalapäevadel 
kell 8–22, küsitlusloenduse 
ajal veebruaris ja märtsis es-
maspäevast reedeni kell 8–18. 

Tallinna ringkonnajuhi 
Pille Samberki sõnul võiks e-
loenduse abiga uurida ka oma 
perekonna ajalugu. Siis tasub 
tegelikult võtta üks mõnus õh-
tupoolik ja aidata e-ankeedid 
ära täita ka oma vanematel või 
vanavanematel. “Kui aitame 
näiteks vanaemal e-ankeeti täi-
ta, saame ju teada ka seda, kus 
sündisid omakorda tema vane-
mad ja vanavanemad,” rääkis 
Samberk. 

Tuleb ka rahvaloendaja
Kes e-loendusel osaleda ei soo-
vi või jõua, võib oodata hoopis 
rahvaloendaja külastust – ne-
mad hakkavad inimesi külas-
tama alates 16. veebruarist ja 
teevad seda kuni märtsi lõpuni. 
Kui kedagi pole kodus või pole 
vastamiseks parim aeg, jätab 
loendaja postkasti teatise oma 
kontaktandmetega. “Siis tuleks 
loendajale helistada ja leppida 
kokku kohtumiseks sobiv aeg,” 
ütles ringkonnajuht. 

Statistikaameti palgatud 
2200 rahvaloendajat hakkavad 
inimesi külastama alates 16. 
veebruarist. Neid tunneb ära 
Statistikaameti poolt väljas-
tatud pildiga töötõendi, sinise 
kohvri ja loenduse kirjadega 
salli järgi. Tavapärase pabe-
rankeedi asemel märgivad nad 
vastused sülearvutisse ja ku-
nagi ei küsi inimestelt nende 
sissetulekut. 

“Tõesti, ühtegi rahvaloen-
dajat enne 16. veebruari ei tule 
ja nemadki külastavad vaid 
neid inimesi, kes pole osale-
nud e-loendusel või kui ankeet 
on jäänud lõpetamata. Küll 
aga jätkavad endiselt oma tööd 
teiste uuringutega seotud Sta-
tistikaameti küsitlejad ja neid 
ei tasuks karta, vaid küsida 
igalt külaliselt, kes end küsitle-
ja või loendajana esitleb, töö-
tõendit, millel kindlasti peab 
olema pilt,” soovitas Samberk. 

Kogu info rahva ja elu-
ruumide loenduse kohta on 
leitav veebiaadressil www.
REL2011.ee ning detsembri-
kuu jooksul jõuavad kõikides-
se postkastidesse ka loendust 
tutvustavad voldikud.  

Karin Volmer
Statistikaamet

RAHVA JA ELURUUMIDE 
LOENDUS 2011
l 31. detsember 2011: kõik 
rahvaloenduse andmed ko-
gutakse 31. detsembri sei-
suga.
l E-loendus: 31. detsember 
2011 – 31. jaanuar 2012.
l Küsitlusloendus: 16. veeb-
ruar – 31. märts 2012.
l Rahvaloendaja näitab ala-
ti töötõendit, kannab salli 
ja sinist kohvrit, Teie pal-
ganumbrit ei küsi ja enne 
16. veebruari Teid loenda-
ma ei tule.
l Tulemusi avaldatakse ala-
tes 2012. aasta maist.
l Rahvaloendusel osalemi-
ne on kohustuslik.

Eesti Sõjamuuseum kutsub 
ajaloohuvilisi filmiõhtule, 
mis toimub 10. detsembril 
kell 16.00.

Näitamisele tuleb kaasahaarav 
Eesti põnevusfilm “Detsemb-
rikuumus”, mis räägib 1924. 
aastal toimunud riigipöörde-
katse tagamaadest. 

Filmi juhatab sisse ajaloo-
lane Reigo Rosenthal, raamatu 
“Sõda pärast rahu. Eesti eritee-
nistuste vastasseis Nõukogude 
luure ja põrandaaluste kom-

Ajalooline põnevusfilm “Detsembrikuumus”
munistidega 1920–1924” üks 
autoritest.

29. november, 1924. Näib, 
et kommunismitont enam Eesti 
Vabariiki ei ohusta. Noor abi-
elupaar Tanel ja Anna üritavad 
toime tulla Eesti sõjaväelase 
ning sidekeskuse töötaja kasi-
na sissetulekuga, kuid otsus-
tavad sõita Pariisi paremat elu 
otsima. Samal ajal aga kogu-
takse piiri taga mehi, Tallinnas 
varjavad end mässulised, rah-
va hulgas töötavad agitaatorid.

1. detsembril, ärasõiduhom-

mikul, lähevad Tanel ja Anna 
Balti jaama, kus satuvad aga 
otse keset äsjapuhkenud riigi-
pöördekatset. Mõlemad lange-
vad mässuliste küüsi ja lahuta-
takse teineteisest. Anna satub 
pantvangi kommunistide liidri 
kätte, kellega teda seob ühine 
minevik, ning Tanel peab võit-
lema nii vabariigi kui ka oma 
naise päästmise nimel... Kas 
noor ja habras Eesti Vabariik 
suudab püsima jääda?

Filmi lavastaja on Asko 
Kase, stsenaristid Mihkel Ul-

man ja Lauri Vahtre, operaator 
Kjell Lagerroos ning produtsent 
Artur Talvik. Osades: Sergo Va-
res, Liisi Koikson, Tõnu Kark, 
Mait Malmsten, Tambet Tuisk, 
Ain Lutsepp, Piret Kalda, Tiit 
Sukk, Ilkka Koivula, Jevgeni 
Knjazjev, Carmen Mikiver, Taa-
vi Teplenkov, Indrek Tarand jpt.

Üritus on tasuta!
Kinolisi ootab kuum kohv 

ja piparkoogid!
Grupiga tulles palume ette 

teatada!
Eesti Sõjamuuseum 

Rahvaloendusel kogutud isikuandmed on kaitstud. Foto Matton

Spordiüritustest tulemas
2. detsember Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
TEATEUJUMiSES / Keila / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
7. detsember Viimsi valla sportlaste ja treenerite PidULiK 
AASTALÕPU VASTUVÕTT. K 17.00 Spordiklubide esindajate ja 
treenerite ümarlaud / Viimsi Kooli Karulaugu õppehoone / 
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
9. detsember k 19.00 Eesti meeste karikavõistlused KäSi-
PALLiS: 1. finaalmäng HC Viimsi/Tööriisatmarket – HC Kehra / 
Viimsi Kooli spordikompleks / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
11. detsember Eesti meeste karikavõistlused KäSiPALLiS: 2. 
finaalmäng HC Kehra – HC Viimsi/Tööriisatamarket / Kehra / 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
15. detsember k 19.00 Eesti meeste meistrivõistlused Kä-
SiPALLiS: meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Viljandi HC / Viimsi Kooli spordikompleks / Korraldaja: Eesti 
Käsipalliliit
16. detsember k 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KäSi-
PALLiS: esiliiga kohtumine HC Viimsi – Via Con / Viimsi Kooli 
spordikompleks / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

KK Viimsi täisedu 
Pühapäeval Tallinnas lõppenud kuni 16-aastaste 
poiste Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) turnii-
ril saavutas täisedu, viie võiduga viiest mängust 
esikoha KK Viimsi. 

Kui kolm esimest mängu olid kulgenud Viimsi poistele 
kergemalt, siis etapi kaks viimast mängu kulgesi tasavägi-
ses punkt-punkti heitluses.

Etapivõidu otsustanud mängudes kohtuti BS Riga ja BS 
Jugla meeskondadega Lätist, keda suudeti peale kaotatud 
poolaegu võita vastavalt tulemustega 50:47 ja 58:52. Need 
kaks Läti meeskonda omasid väga head tehnilist ja takti-
kalist ettevalmistust, kui treeneripingil istusid Läti noorte-
koondiste juhendajad ning BS Riga peatreeneriks on Balti 
Liigas osaleva Riia VEF-i abitreener.

Eriauhindadega tunnustati koguni kolme KK Viimsi 
mängijat, kui turniiri sümboolsesse viisikusse valiti Ken 
Lill ja Arles Egert Lelle ning turniiri väärtuslikeima män-
gija ehk MVP auhinna pälvis Karl Robin Jürjenes.

EYBL liigas teeb KK Viimsi koostööd Rapla Korvpalli-
kooliga, täiendades meeskonda kahe Rapla mängijaga. KK 
Viimsi meeskonnas mängivad Euroopa Noorte Korvpalli 
Liigas: Karl Robin Jürjens, Arles Egert Lelle, Karl Johan 
Lips, Alan Joonatan Rebane, Ott Sander Kapper, Hendrik 
Randveer, Magnus Kruusing, Robert Katmann, Ken Lill 
(Rapla KK), Rauno Meister (Rapla KK). Treenerid: Tanel 
Einaste ja Valdo Lips, mõlemad KK Viimsi.

www.kkviimsi.ee

Rõõmupisikul 
tuleb sünnipäev
Viimsi SPA lastekeskus Rõõmupisik peab 10. det-
sembril oma esimest sünnipäeva. 

Sünnipäev algab kell 10. Programmis on etendus “Päkapi-
ku äpardus”, mis algab kell 10.30. Seejärel tutvustatakse 
uut mängu – jalggolf – ning peetakse maha esimene turniir. 
Põnevaks tõotab kujuneda fotojaht, kus lapsed peavad pus-
le järgi atraktsioone üles leidma. Tublimatele on auhinnad!

Mustkunstnik näitab oma trikke ja saladusi ning õpetab 
ka lapsi trikke tegema. Pisematele külalistele on mõeldud 
mängud pallide ja mullidega. Samal ajal on avatud ka ui-
suhall. Üritus on tasuta ja mõeldud kogu perele, ka vana-
emad-vanaisad on oodatud. 

“Pikk talv on ees, ootame lapsi oma lastekeskuses-
se,” rääkis Rõõmupisiku vanemadministraator Pille-Riin 
Kelder. Lastekeskus soovib pakkuda kohtumis- ja suhtle-
mispaika ka emadele, kes väikelastega on kodus. “Isegi 
rinnalapsega võib siia tulla, sest meil on ka mähkmete va-
hetamise võimalus,” ütles Kelder. 

Lastekeskus on populaarseks saanud koolilaste seas, 
kes peale kooli trenni või huvikooli eel siin aega parajaks 
saavad teha. “Parem siin tegevust leida, kui kaubanduskes-
kuses aega viita,” arvas Kelder. Ka toitude valikul arvesta-
takse Rõõmupisikus laste soovidega. 

Rõõmupisikus on aga jätkuvalt hoitud ja hoole all need 
lapsed, kelle vanemad on spaa spordiklubis mõnes treenin-
gus või iluteenust saamas. 

VT
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AvAtud 
õmblussAlong

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Nelgi tee 1 Ilusalongis 
ootab teid

KOSMEETIK
Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.
518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

kAup usA-st!
poes 

“Riietering” 
viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid ja ehteid. 
Lisaks madratseid, 

voodipesu jms.
Iga nädal uued üllatused!

KELLASSEPP
Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.

Kellarihmad, metallketid, kellad, 
suur valik patareisid. 

Kellassepatööd ja -teenused.
Tel 56 688 427.

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00
Hea hind. Soodushinnad. 

Uus kaup, kampsunid, joped, 
rõivad peole ja argipäeva.

Muinasjutuvõimlemine
Reedeti kell 10.30 (alates jaanuarist)

Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osava-
maks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui ka fan-
taasiat. Meie saatjaks on imeilus muusika ja erinevad 
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos 

ema või isaga.
Tund on mõeldud 1,8–3-aastastele lastele.

Juhendaja: Piret Kõõra
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda: 

heatujustuudio@gmail.com

l Tudeng ostab korralikult sõitva jalgratta, hind kuni 
50 €. Tel 55 444 50.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 2. 
Kinnistu suurus 40 m2, sihtotstarve elamumaa. 
Hind 5000 €. Tel 50 58 794, e-post martin@baltreal.ee. 
l Tasuta info- ja kuulutustelehe leiad WWW.ViiMSi24.EE. 
l Müüa toidukartulit. Kontaktinfo telefonil 52 26 612.
l Veevärgitööd ja vannitubade ehitus. Katelde re-
mont. Väikemajade ehitus- ja remonttööd. Aadu Tuju 
OÜ. Tel 51 75 538, aadutuju@gmail.com.
l Männi kütteklotsid 2 €/50 l võrk. Tallinnas tasuta 
veod. www.kodukytja.eu, tel 53 745 423.
l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. individuaaltundide 
paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t, 1 ak t al 16 €, 
proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x14 €. Minigrupi 
kursused (2–4 õpil) 20 ak t. 1 ak t 8.60 €, kursuse 
hind 172 €, tunniplaaniga: E k 9.00–10.30 rootsi keel 
algajatele, N k 9.00–10.30 soome keel algajatele, 
N k 17.30–19.00 inglise keel algajatele, R k 9.00–
10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi 53 G, Tallinn. 
Tel +372 55 30 122, kajavahi@hot.ee, www.kajavahi-
koolitus.ee. 
l Helen Star Cave pakub Viimsis: reikiteraapiat 
tšakrate tasakaalustamine & vaimne nõustamine 
2 h = 30 € (~15 aastat Usui Reiki Meister). Tai Chi 
Yang stiilis eratunnid 1 h = 15 €. Kui teil on vaja lapse-
hoidjat üle 5-aastastele lastele, palun võtke ühendust! 
Pakun ka arvutiabi ja vigade parandamist – kirjutage 
probleemist! Hind kokkuleppel! Kontakt: hsc140@live.
co.uk. 
l Müüa Viimsis põhupakke. Sobivad koerakuuti. 
Tel 53 499 081, 53 499 087. 
l Müün alates 11. detsembrist Haabneemes jõulu-
kuuski pikkusega 150–350 cm, võimalik transport. 
Rohkem infot www.kaasiksaare.eu, tel 56 577 769.
l Tubli autojuht saab tööd Viimsis. Vajalik B,(C )
kategooria juhiluba. Võta ühendust jyri@tampe.ee 
või telefonil 642 0442.
l Kogemustega Jõuluvana ootab küllakutseid. 
Tel 53 94 32 84.
l Vitraažikursus. Võimalus valmistada endale või 
kingituseks midagi erilist ja meeldejäävat. Tööks 
vajalikud vahendid kursuse hinna sees (60 €). 
Tel 601 9919, 56 656 780.
l Müüa lõhutud küttepuud: segapuu 35 €/rm (okas-
puu, lepp, haab); kask 40 €/rm. Puud on saetud ja 
lõhutud 40 cm; 45 cm; 50 cm pikkused halud. Trans-
port alates 10 ruumist tasuta (laotud koormasse)! 
Tel 50 62 645.

l Professionaalne massaaž 1 h/20 € Viimsis 
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). info ja 
broneerimine tel 55 587 538.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm, 
mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam 
kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku 
tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele 
omanikele. Tel 53 226 290.
l Soovin üürida või osta 1- või 2-toalist mugavuste-
ga, kuid ahjuküttega korterit Viimsis. Tel 53 969 315.
l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt igale 
raskusastmele. Samas annab inglise keele järele-
aitamistunde Haabneemes aadressil Kesk põik 2. 
Tel 52 40 260. Tiiu. Personaalne lähenemine igale 
õppijale!
l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike puude/
okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle 
Eesti! Tel 56 388 994, Uve.
l Müüa lõhutud küttepuid lepp, sanglepp, haab, 
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad, küsi 
julgelt tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.
l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar) 
40 l/60 l võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tule-
hakatus, saepuru 150 l kotis, aastaringi vedu tasuta. 
Kontakt tel 50 18 594.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli 
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koosta-
mine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud, võib 
olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega. Mart, 
tel 56 740 940, mrt.mrt.001@mail.ee. 
l Probleemsete, ohtlike ja kuivanud puude lange-
tamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas 
asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt vajadusele 
köistehnikat või ladvast langetus meetodit. 
Tel 56 482 680. 
l Teen erinevaid 3d ning tehnilisi jooniseid. Toote-
arenduslik projekteerimine ja 3d disainimine. Tel 
50 92 595 (eesti keeles), 569 22 991 (inglise keeles).
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy 
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €. 
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul(hele), 
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis, Vana-Narva mnt 9, 
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
l Teostame haljastustöid, viljapuude ja hekkide 
lõikust, puude langetamist ja lumekoristust. 
Tel 55 637 666.
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Kodukoristus, kontorikoristus, akende pesemine, lume 
koristus lumefreesiga, majahoidjateenus, suurpuhastus, 
remondi- ja ehitusjärgne puhastus, põrandate vahatamine, 
vaipade masinpesemine, pisi remont ja korrastus jne…

kuldsed käed oÜ. Tel/faks 6611600, Tel: 5029295 (Enn), 
e-post: kuldsedkaed@neti.ee.          www.kuldsedkaed.ee 

As Eesti Eine võtab tööle 
Lasnamäel asuvasse kaasaegsesse suurkööki:

- peakoka (netopalk 900 eur/kuu)
- koka (netopalk 600 eur/kuu)

- köögi abitöölisi (netopalk 300 eur/kuu)

CV saata e-mailile: info@eine.ee
Kontaktisik: Indrek Kirss 50 48 450

KAS SINU FIRMA OSAKAPITAL 
ON JUBA EURODES?

l Kui ei, siis tule ja teeme selle kohe koos ära!
Kohapeal, ca pool tundi, millest Sinu aega ca 10 min.

l Sinul on vaja ainult ID-kaarti ja teada selle PIN-koode.

l Teenustasu 35.- EUR

Oleme Kristiine Keskuses (uue osa aatriumis, I korrusel) 
iga päev: E-R kl 10-19.30;   L,P kl 12-18

Vaata meie kodulehelt, äkki jõuame enne aastalõppu mujale ka.

www.kaupela.ee, tel +372 5020309 info@kaupela.ee 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Joogaklubi Sattva
www.joogaklubi.ee

Joogaklubi Sattva kutsub Kundalini joogasse – mis on üks parimaid võimalikke 
tegevusi kui tahate vabaneda stressist, olla energiline, tasakaalus ja õnnelik!

Kundalini jooga tunnid algajate tasemele toimuvad Viimsi Huvikeskuses, 
Nelgi tee1, neljapäeviti kell 20.00 – 21.30

Kundalini jooga on terviklik keha, meele ja vaimu treening eesmärgiga luua 
ühtsus hingamise ja liikumise, keha ja vaimu, „mina“ ja universumi vahel. 

See iidne tehnoloogia tegeleb meis kõigis olemasoleva, kuid enamalt kasuta-
mata elujõu, psüühilise energia potentsiaali äratamise ja alalhoidmisega. 

Puhastades keha ja meele, tugevdades närvisüsteemi ja näärmetesüsteemi ning 
avades ja tasakaalustades keha 7 energiakeskust ehk chakrat võimaldame endale 
ühenduse tohutu energiaallikaga, millest oleme kõik tulnud ja kuhu ka naaseme.

Kundalini jooga asendid ja liigutused on iseenesest küllalt lihtsad, kuid suur 
korduste arv ja intensiivsus on väljakutseks igaühele. Eneseületus aitab leida seni-
kogematu jõu ja vastupidavuse. Meditatsioonid ja loitsimised puhastavad meelt ja 
aitavad vabaneda sügavalepeidetud traumadest ja sundmõtetest. 

Juba lühiajalise praktika järel avastate, et olete rahulikum, tasakaalukam, intui-
tiivsem, loomingulisem, südamlikum ning külgetõmbavam.

Kundalini jooga tunnis teeme harjutusi mattidel – need on koha peal olemas, 
kuid kaasa võib võtta ka oma mati. Lõdvestuse ajaks palun kaasa võtta pleed. Riie-
tus olgu naturaalsest materjalist ja soovitavalt heledates toonides. Harjutame pal-
jajalu või sokkides.

NB! Enne tundi palun vähemalt 2 tundi (kuni 4 tundi) mitte süüa. Kundalini 
jooga päevadel tuleks tarvitada rohkesti puhast, mullideta ja lisaaineteta vett.

Kundalini jooga sobib igaühele. Tõsisemate terviseprobleemide korral konsul-
teerige aga esmalt arstiga!

Tunde viib läbi: Eva Reintak (Pavan Kaur) - Kundalini jooga õpetaja, läbinud 
Kundalini Rising International Yoga Academy rahvusvahelise Kundalini jooga 
õpetajate kursuse.

Rohkem infot Kundalini jooga kohta leiate: www.joogaklubi.ee
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autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee


