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Viimsi Muusikaliteater sai mitu auhinda >> Loe lk 14

Ole nähtav! Kanna helkurit, 
paista silma ja sära! Loe lk 3 
ja lk 6Viimsi ajalooline mõisapark 

sai uue kauni ilme

Tiraaz 9970

Novembris lõppesid Viimsi 
mõisapargi keskosa korras-
tustööd, mille käigus uuen-
dati ligi 4 hektari suurusel 
alal sademeveesüsteemid, 
puhastati tiigid, rajati käres-
tik ja valgustusega pursk-
kaev, korrastati haljastust, 
rekonstrueeriti ajaloolised 
teed ja valgustus. Paigaldati 
ka uued pingid, prügikastid 
ja stendid. 

Tööd tehti Viimsi mõisapargi kor-
rastamise I etapina. Viimsi abival-
lavanema Oliver Liidemanni sõnul 
oli korrastustööde eesmärgiks soov 
taastada muinsuskaitse alla kuulu-
va pargi üldilme ning tagada loo-
duskaitsealuse ala säilimine. “Sa-
muti soovisime, et park Viimsi pool-
saare südames muutuks elanikele 
atraktiivsemaks,” ütles Liidemann. 

Valla kommunaalameti juhata-
ja Alar Miku sõnul olid keskkonna 
seisukohalt suurimaks murekohaks 
vananenud sademeveesüsteemid. 
“Trassid olid kehvas seisukorras, 
puhastamata ja ühendused katke-
sid. Seetõttu tekkis mitmetele ala-
dele liigniiskus, mis kahjustas tai-
mi,” kirjeldas Mik. 

Purskkaev ja Maria 
Laidoneri tee
Lisaks trasside korrastamisele tellis 
Viimsi vallavalitsus projektalale ka 
dendroloogilised uuringud. “Dendro-
loogilise hinnangu põhjal vajas osa 

puid hooldust, eemaldada tuli aga 
need 27, mis olid väheväärtusli-
kud, haiged või segasid teiste puu-
de kasvamist,” lisas Mik.

Puhastati pargi kolme veesil-
ma põhjad. Keskmise tiigi kaldale 
paigaldati osaline piire, et pargis ja-
lutajad saaksid ohutult silmitseda 
nii vastrajatud omapärast valgus-
tuslahendusega purskkaevu kui ka 
sulinal kivilt kivile laskuvat käres-
tikku teeveerel. Teede rekonstrueeri-
misel taastati suur osa põliste kas-
tanite all looklevast Maria Laidone-
ri teest, mis Maria ja Johan Laido-
Laidoneri kohtumist sümboliseeri-
va mälestusmärgi juures saab kok-
ku Johan Laidoneri teega. Korras-
tatud tee sai ka uue valgustuse. Ju-
ba aasta varem oli rajatud Pargi tee 
äärde jalg- ja jalgrattatee koos tä-
navavalgustusega.

Töö pargis jätkub 
Projekt “Viimsi mõisapargi südame 
veesilmade ja jalgteede rekonst-
rueerimine ja taastamine” koos ette-
valmistustega kestis üle aasta ja 
selle kogumaksumuseks kujunes li-
gikaudu 210 700 eurot, millest re-
konstrueerimistöödele kulus 184 000 
eurot, M. Laidoneri tee valgustu-
se uuendamisele 10 000 eurot ja 
valgustusega purskkaevu rajami-
sele 4000 eurot. Osa rahast saadi 
EL-i Ühtekuuluvusfondi ja SA 
Keskkonnainvesteeringute Kesku-
se (KIK) meetmest “Kaitsealuste 
liikide ja elupaikade säilitamine 

ning taastamine”. Taotluse maht oli 
103 735 eurot, millest KIK rahul-
das  85% (88 174 eurot). Tööde ra-
hastamiseks saadi toetust ka KIK-i 
“Looduskaitse” programmist sum-
mas 15 560 eurot. Valla eelarvest 
kulus töödele täiendavalt 107 000 
eurot (tänavavalgustus, heakorra-
tööd, teedeehituslikud ja sademe-
veetööd). 

Viimsi mõisapargi korrastami-
sele on kahe aasta jooksul kulunud 
valla eelarvest ja läbi erinevate toe-
tusmeetmete pea 420 000 eurot (seal-
hulgas Pargi tee kergliiklustee ja 
valgustuse rajamine 209 000 euro 
eest, haljastustööd ja puude lõikus 
13 000 eurot jm).  

Vallavanem Alvar Ild kinni-
tab, et Viimsi vallavalitsus plaanib 
mõisapargi korrastamist jätkata: 
“Soovime ka ülejäänud pargialal 
korrastada sademeveesüsteemid ja 
teed, jätkata haljastustöödega ning 
juurde istutada üksikuid puid. Sa-
muti on plaanis koostada mõisa-
pargi kaitsekorralduskava.”

Mõisapargi korrastamise I etapi 
projektid koostasid Kivisilla OÜ 
ja Projektbüroo Koda OÜ, teede-
ehituslikud tööd tegi WWR Sys-
tems OÜ, sademeveesüsteemid re-
konstrueeris Levinson OÜ. 

Liia Ringo
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht

ViiMsi MõisaPaRK 
18. sajandil rajatud Viimsi mõisa park on piirkonna ja ajastu silmapaist-
va pargiarhitektuuri näide. Rootsi ajal oli mõisa uhkuseks suur vilja-
puu- ja marjaaed, ümbritsetud sõstrapõõsastega ja piiratud varbtaraga.
19. sajandi II veerandiks oli park saanud uue kvaliteedi. Maja ümbruse 
kujundamisel võime leida 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse prantsu-
se aiastiili mõju (bassein, piiratud imeilusate lilleridadega) ehitati välja 
kasvuhooned. Valdavas osas aga kujundati park inglise stiilis loodusli-
kuks pargiks, kus alleed vaheldusid roheliste aasade ja lusthoonetega. 
19. sajandi lõpul nimetas Eestimaa Aianduse Seltsi aianduse inspektor 
Viimsi mõisat asukoha ja maastiku ilu poolest provintsi mõisate seas 
ületamatuks. 20. sajandi alguse Viimsi mõisaparki iseloomustab valda-
valt vabakujuline stiil, hoone esiosa oli lahendatud sirgjooneliste teede 
ja suvelilleparteritega, mõisahoone tagune aga poolkaarja jalgteega. 
1920-1930ndail aastail J. Laidoneri ajal korrastati mõisaparki ja puhas-
tati kõnniteed. Teedevõrk on tänaseks päevaks oluliselt muutunud. 
Parkmetsa puistu moodustavad suured tammed, saared, sanglepad. 

Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

Tule doonoripäevale!
Võta kaasa isikut tõendav 

dokument.

23. novembril
kell 16.00–19.30
Viimsi Keskkooli

(Randvere tee 8, aatrium)

Mõisaparki paigaldati toekad pingid, millel on 
hea jalga puhata ja mõtiskleda.

Linti lõikasid abivallavanem Oliver Liidemann, 
vallavanem alvar ild, Keskonnainvesteeringute 
Keskuse juhatuse liige Veiko Kaufmann, WWR 
systems OÜ juhatuse liige Raimo Vahur.

Mõisapargi i etapi mahukad tööd on jõudnud lõpule ning nüüd on pargis võimalik nautida romantilist 
jalutuskäiku. Fotod Liina Rüütel

Ohutum ülekäigurada
aiandi tee ülekäiguraja ohutuse tõstmi-
seks paigaldati liiklusmärkide postide 
külge uudsed LED tehnoloogial põhine-
vad vilkuvad valguskapslid. 

Vilkuvate kapslite abil peaks autojuh-
tide tähelepanu koonduma ülekäigurajani 
jõudnud jalakäijatele. 

Kapsli ühel pool on LED-tuled, mis hak-
kavad jalakäija tuvastusandurite kaudu töö-
le, kui inimene on jõudnud ülekäigurajani. 
Välk fikseerib jalakäija umbes pool meetrit 
enne sebra juures asuvat liiklusmärki. LED-
välgu paigaldas AS TREV-2 Grupp. 

Ohutut liiklemist!

Kommunaalamet

Tänu vilkuvatele valguskapslitele on 
ülekäik ohutum!
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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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, e-mail: tellimine@expresspost.ee

ajalehe järgmine number ilmub 2. detsembril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

UUDisED & VOLiKOGU

KULTUURi- Ja sPORDiaMETi VEERG

31. detsembrini ootab Viimsi vallava-
litsus ettepanekuid Viimsi valla 2016. 
aasta kultuuri ja spordi aastapreemia 
ning elutööpreemia määramiseks.

Kultuuri- ja spordivaldkonna all peetakse eel-
kõige silmas muusika-, kunsti-, tantsukunsti-, 
teatri-, ilukirjanduse, loomemajanduse alal 
tegutsejaid, erinevatel spordialadel tegutse-
vaid väljapaistavaid sportlasi, treenereid, nii 
kultuuri- kui ka spordivaldkonna sündmuste 
korraldajaid, lisaks ka neid, kelle tegevust ei 
ole võimalik klassikaliselt või üheselt kate-
goriseerida, kuid kelle tegevus seondub kul-
tuuri- ja spordivaldkonnaga.

2016. aasta kultuuri- ja spordivaldkonna 
preemiad antakse üle Viimsi valla kultuuri- ja 
spordivaldkonna parimate tunnustamisüritu-
sel, mis toimub 26. jaanuril 2017 Viimsi Kooli 
aulas.

Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapree-
mia eesmärk on tunnustada ja innustada Viim-
siga seotud isikut või organisatsiooni, kes on 
aasta jooksul kultuuri- ja spordivaldkonnas 
silma paistnud ning kes on panustanud olu-
liste sündmuste arengusse või saavutanud 
oma tegevuses kõrge taseme. Aastapreemia 
võib määrata füüsilisele või juriidilisele isi-
kule.

Viimsi valla elutööpreemia eesmärk on 
tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pi-
kaajalise väljapaistva kultuuri- või spordi-
alase tegevuse eest. Viimsi valla elutööpree-
mia võib määrata ainult füüsilisele isikule.

Kandidaatide esitamine
Ettepanekuid nii aasta- kui ka elutööpree-
miate kandidaatide määramiseks saavad esi-
tada nii eraisikud kui ka organisatsioonid. 

Ettepanekus palume välja tuua: andmed 
isiku või koosluse kohta, kelle osas preemia 
andmise ettepanek tehakse; ülevaade isiku 
või koosluse kultuuri- või spordialasest te-
gevusest; argumenteeritud hinnang, miks just 
konkreetne isik või kooslus on ettepaneku 
tegija hinnangul preemia vääriline.

Esita kandidaat kultuuri- ja 
spordipreemiatele!

Ettepanekuid ootame aadressile Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maa-
kond 74001 või e-posti aadressile aastapree-
mia@viimsivv.ee hiljemalt 31. detsembril.

Preemiafond ja parimate valik
Aasta- ja elutööpreemiate maksmiseks eral-
dab Viimsi vald üldjuhul igal aastal 10 000 
eurot. Preemiate eelarvesse võivad ühekord-
seid või regulaarseid rahalisi toetusi teha aga 
ka füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiad 
makstakse välja Viimsi valla eelarves selleks 
ettenähtud rahalistest vahenditest. 

Preemiad antakse sobivate kandidaatide 
olemasolul välja igal aastal ning määramine 
pole seotud vanuseliste ja sooliste piirangu-
tega. Laekunud ettepanekute hulgast valib 
Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordiko-
misjon preemia saajad, kaasates vajadusel 
valdkonnaeksperte, ja teeb eelarvevahendite 
piires ettepaneku preemiasummaks. Ette-
panekud esitatakse Viimsi vallavalitsusele 
kinnitamiseks. Sobivate kandidaatide puu-
dumisel on komisjonil õigus jätta preemiad 
välja andmata. 

2016. aasta preemiad antakse üle Viimsi 
valla kultuuri- ja spordivaldkonna parimate 
tunnustamisüritusel, mis toimub 26. jaanuril 
2017. aastal Viimsi Kooli aulas.

Ott Kask 
Kultuuri- ja spordiameti juhataja

n Lisateave: Marje Plaan, kultuuritöö koor-
dinaator Viimsi valla kultuuri- ja spordi-
ametis, tel 6028 866, e-post marje@
viimsivv.ee.
n Riigi Teatajas avaldatud Viimsi Vallavo-
likogu 24.11.2015 määrus nr 20 Viimsi  
valla kultuuri ja spordi aastapreemia ja elu-
tööpreemia statuut, terviktekstina: riigi-
teataja.ee/akt/428112015005.
n Varasemate aastate tunnustuse pälvi-
nute nimekiri on leitav veebiaadressilt 
www.viimsivald.ee/vallavalitsus-ootab-
ettepanekuid. 

Kohanime määramisest
Viimsi vallavalitsus teavitab Tammneeme külas 
Randvere teelt algavale ja Tammneeme teega 
lõppevale nimeta teele kohanime määrami-
sest. Ettepanek on määrata liikluspinna koha-
nimeks sambla tee. 

Viimsi vallavalitsus teavitab Metsakasti kü-
las Katkuniidu teelt algavale ja Põhja-Karjamaa 
maaüksusega lõppevale nimeta teele kohani-
me määramisest.

Ettepanek on määrata liikluspinna kohani-
meks Hiiekivi tee. 

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid 
saab esitada kuni 02.12.2016 e-posti aadressil 
estella-marie.koiv@viimsivv.ee või paberkand-
jal Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Estella-Marie Kõiv
Aadressiandmete spetsialist

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 15.11.2016 vastu 
võetud otsused:
nr 92 Viimsi valla teede nimekiri
nr 93 Aktsiaseltsi Viimsi Vesi põhikirja muutmine
nr 94 Viimsi Vallavolikogu 26.06.2012 otsuse 
nr 48 “Lubja tee 21-4 ja Pargi tee 4-8 korteri-
te tunnistamine sotsiaaleluruumiks“ kehtetuks 
tunnistamine       
nr 95 Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomis-
joni koosseisu muutmine (komisjoni koossei-
sust arvati välja senine liige Raivo Vetik, uueks 
komisjoni liikmeks kinnitati Piret Simmo)
Viimsi Vallavolikogu poolt 15.11.2016 vastu
võetud määrused:
nr 31 Viimsi valla haridusvõrgu arengukava 
2016–2020 vastuvõtmine
nr 32 Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määruse 
nr 20 “Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapree-
mia ja elutööpreemia statuut“ muutmine
nr 33 Kalapüügiseadusest tulenevate ülesan-
nete delegeerimine – Viimsi vallavalitsusele
15.11.2016 volikogu istungil läbisid i luge-
mise 2 arengukava:

- Viimsi valla sademevee arengukava 2016–2027;
- Viimsi valla soojusmajanduse arengukava 2016–
2026.

NB! Nimetatud arengukavade eelnõud ja lisa-
materjalid on avalikustatud Viimsi valla veebi-
lehel www.viimsivald.ee/11015 (menetluses ole-
vad arengukavad).

NB! Ettepanekute esitamise tähtaeg arengu-
kavade osas on 29.11.2016, palume saata need 
e-posti aadressile volikogu@viimsivv.ee

15.11.2016 volikogu istungil läbis i lugemise 
ka Viimsi valla 2017. aasta eelarve eelnõu – NB! 
Eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel www.
viimsivald.ee/2017.

NB! Volikogu 15.11.2016 otsuste terviktekstide-
ga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla 
veebilehel www.viimsivald.ee/12044, määrus-
tega: www.viimsivald.ee/12043 ning täienda-
valt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei

Viimsi mudilased tähistasid isadepäeva sportides
Nagu juba traditsiooniks on saanud, toimus MLa Viimsi Lasteaiad ühine isadepäevaüritus 
Tallinna spordihalli kergejõustikuareenil.

Kolme tunni jooksul käis spordirõõme nautimas üle kahesaja perekonna. Üheskoos visati oda, 
hüpati kaugust ning joosti üle tõkke ja ümber ringi. Perepäeva käigus jäid muuhulgas silma mõned 
eriti andekad lapsed, kes tulevikus kindlasti spordivallas ilma teevad. Nii juhtuski, et 6-aastaste 
hüpperekord ületas 7-aastaste oma.

Reet Varik
MLA Viimsi Lasteaiad liikumisõpetaja

aitäh kõikidele, kes panustasid ettevalmistusse ning kes kohale tulid! Foto Reet Varik
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Viimsi vallavalitsuse esin-
dajad koos Viimsi noor-
soopolitseiniku ja abipo-
litseinikega kontrollisid 
7.–10. novembril Viimsi 
Kooli, Randvere Kooli, 
Haabneeme Kooli, Püünsi 
Kooli ja lasteaia ning 
Karulaugu lasteaia ümb-
ruses helkureid. 

Varahommikuse kontrolli käi-
gus selgus, et nõuetekohast hel-
kurit kandsid vaid vähesed, mis-
tõttu oleme otsustanud tänavu 
jätkata pistelist helkurite kont-
rolli. Ehkki helkurite tähtsust 
teavad nii lapsed, lapsevane-
mad kui ka õpetajad, oli helkiv 
sõber juba olemas ning rõivas-
te või koti külge õigesti kinni-
tatud paraku vaid väiksel osal 
liiklejatest. Nelja päevaga ja-
gasime u 2500 helkurit. 

Helkurite jagamise ja helku-
ripuu kampaaniaga rõhutame 
helkuri kandmise vajadust ja 
olulisust olla Eestimaa pimedal 
sügistalvisel hooajal kaasliikle-
jaile nähtav. 

Lisaks helkurite kontrollile 
koordineeris Viimsi huvikeskus 
helkuripuude projekti, kus lõid 
kaasa kõik Viimsi koolid, noor-
tekeskused ja mitmed siinsed las-
teaiad. Oleme toredate helkuri-
te eest tänulikud Viimsi, Haab-
neeme, Püünsi ja Randvere koo-
lide õpilastele ja õpetajatele, 
Päikeseratta, Pargi, Karulaugu, 
Randvere, Lillelaste, Põnnipesa

ja Kelvingi lasteaedade mudi-
lastele ja õpetajatele ning Viim-
si ja Randvere noortekeskuste 
noortele ja töötajatele, Isemoo-
di isetegijate loovustoa, Püünsi 
lasteaia ning Prangli lastele ja 
noortele.

Helkureid meisterdasid tra-
ditsiooniliselt üheskoos ka val-
lavalitsuse ja huvikeskuse töö-
tajad ning noorsoopolitseinik.

Coats Eesti OÜ varustas 
kampaaniat kvaliteetse helkuri-
paelaga, vallavalitsus toetas ma-
terjalide soetamist. Täname pro-
jektijuht Eveli Aprit, kes mit-

Muuga sadam 
vedelkütuste käit-
lemist ei laienda
10. novembril tutvusid Viimsi, Jõelähtme ning 
Maardu omavalitsuste esindajad Muugal Eesti 
suurima ja sügavaima kaubasadama – Muuga 
sadama – tegemiste ja tulevikuplaanidega. 

Sadam ja tema rentnikud vedelkütuste käitlemist ei laien-
da. Peatähelepanu pööratakse hoopis konteiner- ja puis-
tematerjalide osas mahtude kasvatamisele. Omavalitsuste 
esindajad andsid AS-ile Tallinna Sadam tagasisidet, et vii-
masel ajal on olukord Muuga sadama vahetus läheduses 
paranenud – elanike kaebused seoses sadama tegevustega, 
mis toovad kaasa müra- jm keskkonnahäired, on vähene-
nud. 

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm kinnitas, et Muuga 
piirkonna elanike heaolu, keskkonnaga seonduvad mured 
ja nende ületamine on sadamajuhtidel jätkuvalt tähelepa-
nu all ning koostöös sadamaga piirnevate omavalitsustega 
otsitakse võimalusi kogukonna toetamiseks.

Järgmine ümarlaud on plaanis 2017. aastal.

MUUGa saDaMa KEsKKONNaPäEV
AS Tallinna Sadam ja keskkonnaministeerium kutsuvad 
22. novembril kell 14–17 Muuga sadama keskkonna-
päevale, kus antakse ülevaade sadama lähiümbruse mü-
raolukorra ja õhukvaliteedi hetkeseisust ning leevendus-
meetmetest. 

Koht: Muuga sadama peahoone, Maardu tee 57, Maardu.  
Päev lõpeb Muuga sadama laevaliikluse juhtimiskes-

kuse külastusega. 
Osavõtust palutakse teada anda hiljemalt 18. novemb-

riks e-posti aadressil s.arro@ts.ee (Sirle Arro) või telefo-
nil 6318 104 (Ellen Kaasik).

Liia Ringo 
kommunikatsiooni- ja arendusjuht

Riigigümnaasiumi ehitus algab 
tuleval aastal 
11. novembril kohtusid Viimsi vallavalitsuse, Riigi Kinnisvara 
AS-i, Imatra Elekteri, AS-i Viimsi Vesi, AS-i Novarc Group ja AS-i 
Adven Eesti esindajad, et leida vastused Viimsi riigigümnaa-
siumi kommunikatsioonide (elekter, sademevesi, vesi jms) 
küsimustele. Hetkel on näha, et kõik liigub plaanipäraselt ning 
järgmisel aastal alustatakse ehitustöödega.

Viimsi vallavalitsus

Viimsis algas talihoole 
juba alates 2. novembrist, 
kui tuli maha esimene 
lumi. as TREV-2 Grupp on 
alates kuu algusest olnud 
lumelükkamiseks ja libe-
dusetõrjeks valmis. 

16. novembril toimus iga-aas-
tane talihooldemasinate ülevaa-
tus, mille käigus said Viimsi 
vallavalitsuse ametnikud ja val-
la kodanikud tutvuda hoolde-
tehnikaga.

Alates 2016. aasta sügisest 
on Viimsi vald jaotatud 11 hool-
depiirkonnaks: Rohuneeme, 
Haabneeme, Viimsi alevik, Pär-
namäe, Randvere, Metsakasti, 
Muuga, Leppneeme/Tammnee-
me, Prangli saar, põhisõiduteed 
ning jalg- ja jalgrattateed/jalg-
teed/trepid/parklad. Igas piir-
konnas on lumesahk ning va-
jadusel ollakse valmis töötama 
mitmes vahetuses, et sõiduteid 
lahti hoida. 

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

Suurematel soolatatavatel sõi-

metes kohtades ise ka helkuri-
te tegemist juhendas. Nüüd on 
valla elanikel võimalus võtta 
endale helkuripuult helkur ja 
seda pimedal ajal kanda. Just 
nii saame muuta liikluse meie 
valla tänavatel ohutumaks. Puud 
on helkuritega ehitud Viimsi val-
lavalitsuse ja huvikeskuse ning 
koolide läheduses.

Ole nähtav! Kanna helkurit, 
paista silma ja sära! (Uuema-
test helkuritrendidest loe lk 6)

Viimsi Teataja 
Viimsi huvikeskus

Helkurikampaania – 
kontroll ja helkuripuud

Kanna helkurit, paista silma ja 
sära! 

Kui sinul on helkur veel puudu, siis tule Viimsi vallavalitsuse juurde, sest puudele kinnitatud helkurid 
ootavad omanikku. Fotod Liina Rüütel

Teehoolduses algas talihoolde periood

duteedel algas talihoolde valve 
1. novembrist, mis tähendab, et 
ollakse valmis ootamatu lume ja 
libeduse tõrjeks. Kuna juba eel-
misel aastal kostitas talv meid 
mitme suurema lumeperioodiga, 
siis parema kvaliteedi ja ohu-
tuse tagamiseks hooldab nüüd 
Viimsi põhiteid ja riigi maan-
teid kaks kohapeal baseeruvat 
raskeveokit, mis on varustatud 
puisturi, esi- ja külgsahaga. 

Samuti on täienenud alltöö-
võtjate masinapark, kus aegla-
sem ja vanem tehnika asendus 
uuemaga. Kogemused näitavad, 

et tänapäeval on üheks kõige 
mugavamaks, kiiremaks ja ope-
ratiivsemaks lumeajajaks maas-
turid koos neile paigaldatud sah-
kadega. Kuna Viimsis on palju 
kitsaid tupiktänavaid, siis para-
tamatult on suurema tehnikaga 
neid keeruline ja ebamugav 
hooldada ning nendes piirkon-
dades proovime probleemid la-
hendada just väiketehnika ra-
kendamisega. Loomulikult po-
le kadunud ka rasketehnika, mis 
on keerulistel perioodidel asen-
damatu. 

Talihoolet tehakse Viimsis 

vastavalt MKM-i määrusele “Tee 
seisundinõuded”, kus on keh-
testatud sõiduteedele talvised 
seisunditaseme nõuded. Valla 
teedel on kehtestatud seisundi-
tase 4 (Aiandi tee, Pärnamäe 
tee, Lubja tee, Nelgi tee ja Ra-
vi tee), seisunditase 3 (Heki tee, 
Hundi tee, Kaluri tee, Kesk tee, 
Kiigemäe tee, Kooli tee, Luha-
ääre tee, Muuli tee, Mäekünka 
tee, Pargi tee, Reinu tee, Tamm-
neeme tee, Tulbiaia tee, Vana-
Narva mnt, Vanapere põik, Va-
napere tee, Vehema tee) ja sei-
sunditase 2 (ülejäänud Viimsi 
valla teed). Bussipeatustes, trep-
pidel, jalg- ja jalgrattateedel 
kehtib seisunditase 3. 

Tuletame ka meelde, et kõik 
tänava ääres parkivad autod, 
prügikastid, kivid jm raskenda-
vad sahameeste tööd. Varase-
malt on just tee ääres parkiva-
te autode tõttu jäänud mitmed 
tänavad lõpuni lahti lükkamata 
ning siis süüdistatakse teehool-
dajat pooliku töö tegemises. Pa-
lume ka arvestada hooldetöid 
teostava hooldemasinaga ning 
vajadusel teed anda, kuna sõi-
duautol on lihtsam tee kõrvale 
tõmmata ja teed anda kui suure 
sahaga hooldemasinal.

siim Jürima 
Teede REV-2 AS

Viimsi vallas asuv Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim 
kaubasadam. Foto Tallinna sadam

Kogemused näitavad, et tänapäeval on üheks kõige mugavamaks, 
kiiremaks ja operatiivsemaks lumeajajaks maasturid koos neile 
paigaldatud sahkadega. Foto TREV-2
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Valgus on inimesele eluli-
selt vajalik. suvel saame 
seda liiaga – hoolimata 
suhtelisest jahedusest 
toimub kasvamine loo-
duses meeletu tempoga, 
sest valgus sunnib tagant. 
see on looduse seadus.

Inimene on õppinud looduse 
seadustes kaasa rääkima. Va-
hel teeb ta rumalusest endale 
liiga – helendava ekraani vaa-
tamine une eel takistab uinu-
mist. Eks talvel peakski pike-
malt magama, aga tööseaduses 
on nii talve kui ka suve töö-
tunnid võrdselt märgitud. Kuid 
kui soovime siiski olla ka tal-
val ärkvel pikemalt kui 5–6 val-
get tundi, on mõistlik oma elu-
keskkond natuke valgemaks 
muuta. 

Hingedeajal süütasime küün-
lad, et näidata teed oma lähe-
daste vaimudele. Jõulukuul aga 
kaunistame kodud jõuluvalgu-
sega, et ka elavad näeksid ko-
duteed.

Sel aastal on sügisene kott-
pimedus varakult asendunud 
ideaalse taustaga valguseilu loo-
miseks. Lumi on imeline aine, 
looduslik kristall-lühter, mis pee-
geldab ja võimendab vähesegi 
valguse oma miljoni peegel-
tahuga. Selliselt eeltöödeldud 
teosele on hea luua jõuluvalgu-
se kunstiteos. Hakkame pihta!

Konkurss “Jõulutuled” on 
juba mitu aastat levitanud tal-
vise aiakaunistamise indu. Mõ-
nel tänaval on tulede spaleer 
levinud iga aastaga pikemaks 
– üksikutele kaunistatud maja-
dele on tulnud lisa ja lõpuks on 

kogu tänav muutnud muinas-
jutuliseks võlumaaks. Ilus ümb-
rus vähendab stressi!

Kui märkate maju, mis on 
kenasti kaunistatud ja jõulutu-
ledega silma rõõmustavad, ja-
gage seda rõõmu ka teiste viim-
silastega – andke oma leiust 
teada e-posti aadressil Marje@
viimsivv.ee või helistage numb-
ril 6028 866.

Kui teile aga tundub, et olete 
oma maja saanud jõuluehtesse, 
andke sellestki vallamajja tea-
da. Ikka enne taliharjapäeva, 
14. jaanuari. Tuleme, vaatame, 
pildistame, jagame ja tunnus-
tame!

Ene Lill
Kauni kodu komisjon

Moosimaja koostöös Viimsi vallavalitsuse ning lastekaitse- 
ja sotsiaaltöötajatega viib läbi heategevusprojekti, kogudes 
lahketelt inimestelt vähekindlustatud perede lastele jõulu-
kingitusi.

Kingitused saab tuua Moosimajja (Randvere tee 17) või Viimsi 
vallavalitusse ning sealt edasi toimetavad lastekaitsetöötajad kõik 
kingitused lasteni enne jõule. Selleks, et kingitus jõuaks lapse-
ni õigel ajal, kogume need kokku hiljemalt 9. detsembriks! Võib 
tuua loomulikult ära ka varem, siis saavad lastekaitsetöötajad ju-

1. advent – 
advendiküünla 
süütamine 
27. novembril
Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Talud on jõuluehtes, külakuusel sära-
vad küünlad, pererahvas teeb etteval-
mistusi saabuvateks pühadeks. Pere-
rahvale lisaks ootavad külalisi ka talu-
loomad, lambad ja jänesed. 
Ajakava

Algus kell 13.00  
- Advendiajast räägib EELK Püha Jaakobi kiriku õpe-
taja Mikk Leedjärv 
- Jõululaule laulame koos Viimsi huvikeskuse ViiKer-
Kooriga (dirigent Indrek Umberg) ja EELK Viimsi 
Püha Jaakobi koguduse kammerkooriga (dirigent 
Andrus Kalvet)
- Viimsi vallavanem Alvar Ild süütab advendiküünla 
ja kuulutab välja jõulurahu 
- Jõulukuu toimetustest vabaõhumuuseumis räägib 
Külvi Kuusk ning kutsub rahvast muuseumis toimu-
vaga tutvuma

Pakume kuuma jooki ja piparkooki! 

I advendi puhul on muuseum kogu päeva avatud ta-
suta!

Imeline hingeline 
jõuluvalgus

Kesk-Kaare tee 49/2. Fotod Viimsi Teataja arhiiv

ba panna kingile lapse nime ning teame ka arvestada, millistele 
lastele on kingitus olemas.

Võib tuua ka lihtsalt maiustusi (komme, väikseid šokolaade, 
kuivatatud puuvilju vms), millest meie usinad päkapikud valmis-
tavad lastele nägusad kommipakid.

Tee väike heategu, mis on suur rõõm pisikesele hingele! 
Suur tänu juba ette kõigile, kes projektis kaasa löövad!
Info ürituse kohta Moosimajas kohapeal, Moosimaja Facebooki 

lehel või e-posti aadressil mari@moosimaja.ee. 

Jõulukingitus vähekindlustatud pere lapsele

Rohuneeme tee 21/2.
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ETTEVõTLUs

Lääne-Virumaal Kadrina 
rahvamajas toimunud 
Põhja-Eesti turismi-
konverentsil kuulati 
põnevaid ettekandeid, 
arutleti turismiteemadel 
Urmas Vaino poolt juhitud 
põnevas paneeldiskus-
sioonis ning tunnustati 
parimaid turismiette-
võtteid. 

SA Põhja-Eesti Turism juhatu-
se liikme Karmen Paju sõnul 
kutsus turismikonverents “Kiir-
teelt kõrvale – avasta väikeste 
kohtade võlu” osalejaid mõtisk-
lema ja diskuteerima teemadel, 
kuidas aitab ehtsate ja autent-
sete elamuste pakkumine jää-
da ellu muutuste turbulentsis, 
missugusel viisil võluvad oma 
külastajaid nutikad turismi-
ettevõtjad, millest räägivad tu-
risminumbrid ja kuidas toimub 
positiivsuse dividendide välja-
võtmine turismimaastikul. Pea-
esinejaks oli hinnatud moti-
vatsiooni- ja juhtimiskoolitaja, 
treener ja ettevõtja Alar Ojastu, 
kelle esinemine innustas ning 
andis auditooriumile positiivse 
laengu.

Ajujahile esitati 309 ideed
ainus kord, kui ajujahile 
saadeti rohkem ideid kui 
tänavu, oli 2009. aastal. 
Kuna seitsme aasta jook-
sul on Eestis tegevust alus-
tanud paljud kiirendid ja 
konkursid, võib tulemust 
väga heaks pidada.

Idee esitamine Ajujahile eeldab 
nii idee, toote, kliendi kui ka 
meeskonnakirjeldust, seega tu- 
leb kõik hästi läbi mõelda. Aju-
jahi EAS-i poolne projektijuht 
Marion Raudsepp rõõmustas, 
et magistri- ja doktorikraadi-
ga osalejate hulk on kasvanud. 
48% idee esitajatest olid kõrg-
haridusega, neist rohkem kui 
pooled magistri- või doktori-
kraadiga. 60% idee esitajatest 
omab eelnevat ettevõtluskoge-
must, 66% idee esitajatest olid 
mehed ja 34% naised.

SEB Grupi innovatsiooni-
juht Mart Maasik ütles, et Aju-
jaht on suurepärane mänguväl-
jak turvaliste eksperimentide teos-
tamiseks. “Teekond ideest elu-
jõulise ettevõtteni on keeruline 
ja sageli ettearvamatu. Mitte 
kõik ei õnnestu esimesel katsel. 
Toimiva ärimudeli otsingutel tu-
leb enamasti mitmeid kordi suun-
da muuta, teinekord ka idee ole-
must ennast. Ajujaht pakub või-
malust saada nõu kogemuste-
ga ettevõtjatelt. Kuigi kõik 10 
koostööaastat on olnud väga ri-
kastavad, usun et taaskord saab 
latt olema kõrgemal kui aasta 
eest,” rääkis Maasik.

Alates sellest hooajast on 
Ajujahi suurtoetajaks Elisa. Eli-

sa tegevjuht Sami Seppänen üt-
les, et Elisa soovib panustada 
innovaatiliste lahenduste aren-
gusse. “Kokku laekus rohkem 
kui kolmsada ideed ja see on 
väga hea tulemus! Arvestades, 
et Ajujaht on Eesti suurim äri-
ideede konkurss, siis pole pare-
mat viisi innovatsiooni võimen-
damiseks, kui astuda konkur-

si toetajate hulka. Panustame 
nii auhinnafondi kujunemisse 
kui ka teadmiste põhiselt ning 
kindlasti saab Ajujaht omale 
Elisa näol olulise partneri, kel-
le abil lennukate ideedega tii-
midele tuge pakkuda,” rääkis ta. 

Enamus ideedest tuli Tal-
linnast või Harjumaalt, vasta-
valt 106 ja 78 ideed. Tartumaalt 

saJa PaRiMa sEas ON Ka Viis ViiMsiLasTE iDEED
Tänavusele ajujahi konkursile laekus 16 ideed Viimsist, mil-
lest valiti parima 100 hulka 5.
n DealPort. Eesmärk on luua keskkond ettevõtjatele, mis aitab 
leida partnereid ja ärikontakte; võimaldab oma toodangu tut-
vustamist; arendab rahvusvahelisi kaubandussuhteid ja vähen-
dab keelebarjääri EL-i ja Aasia maade vahel. 
n FitCan – Tervisepurk – taldrikureegel purgis. FitCan on sa-
lat, mis vastab tervisliku põhitoidukorra soovitustele, n-ö taldri-
kureeglile. Kiire eluviisiga kliendi aega on kokku hoitud, valides 
salatipurki maitsvad komponendid parimas ja kasulikuimas koos-
luses. Tootest saab klient vajaliku energia, vitamiinid ja mine-
raalid ning hea enesetunde. 
n LifeRhytm. Inimkeha on arenenud sõltuma valguse ja pime-
duse vaheldumisest ning vajab heaks uneks keskkonda, mida te-
hisvalguses elamine ja põhjamaade aastaajad ei toeta. Tervikuna 
toimivad juhitavad kardinad, valgustid, unemonitorid ja personaal-
ne unenõustaja lubavad sul ärgata puhanult ja reipalt, õigel ajal.
n TempiD. TempID on madala ühikuhinnaga patsiendi doku-
ment haiglatesse kasutamiseks, mis toimib plaastri vormis. Sel-
lesse saab salvestada patsiendi logi ning mõõta kehatempera-
tuuri. Seda saavad kasutada nii meditsiiniettevõtted, eraisikud 
kui ka haiglad ning antud asjade-interneti lahendus muudab 
lihtsamaks nii patsientide olukorra monitoorimist, tervise pa-
rameetrite mõõtmist kui ka nende haiglasse registreerimist. 
TempID võimaldab alandada ravikulu ning see on mugav nii pat-
sientidele kui ka meditsiinipersonalile. 
n Vaga aed. Eesti on eriline puhta ja mitmekesise looduse poo-
lest. Nõudlus ammutuntud looduslike väetaimede vastu suu-
reneb paralleelselt ammuste toidutraditsioonidega. Vaga Aed 
alustas nõgesejahu tootmisega ning suurendab lähitulevikus 
valikut. Idee on ühendada taimekuivati, veski ja külmkuivata-
tud pakendamine.

esitati 58, Pärnumaalt 16, Võru- 
maalt 6, Saaremaalt 5, Ida-Viru-
maalt 4, Jõgevamaalt 4, Järva-
maalt 4, Läänemaalt 4, Rapla-
maalt 4, Viljandimaalt 4, Val-
gamaalt 3, Lääne-Virumaalt 2 
ja Põlvamaalt 2 ideed. Hiid-
lased ei esitanud ühtki ideed. 
Üheksa idee esitajat jätsid elu-
koha märkimata. 

Kõikidest ideedest pärineb 
121 info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia, 47 tööstuse ja disai-
ni, 40 turismi- ja teenusmajan-
duse, 36 sotsiaalse ettevõtluse, 
28 tervise ja biomeditsiini, 20 
loomemajanduse ning 17 ener-
geetika ja keskkonna valdkon-
nast.

Kõik sada edasipääsejat sel-
guvad hiljemalt 9. novembriks. 
Läbi häkatonide ja Ajujahi esit-
luste on tänaseks selgunud küm-
me edasipääsejat. Saja parema 

Parimad turismi-
arendajad
Turismikonverents kulmineerus 
konkursi “Põhja-Eesti parimad 
turismiarendajad 2016” nomi-
nentide ja laureaatide väljakuu-
lutamisega. Põhja-Eesti parimaid 

tunnustati kahes kategoorias: 
aasta 2016 parim turismiette-
võte (parim väikeettevõte ja pa-
rim suurettevõte) ning aasta at-
raktiivseim turismiobjekt.

Parima väikeettevõtte 2016 
tiitli pälvis Prangli Reisid OÜ 

ja parima suurettevõtte tiitel 
omistati Noorus Spa Hotellile. 
Aasta atraktiivseima turismi-
objekti 2016 tunnustuse sai tu-
rismimagnetiks kujunenud ob-
jekt “Narva Victoria bastioni 
kasematid”.

aasta väikeettevõtja tiitli pälvis Prangli Reisid OÜ. Fotol auhinnasaajad, paremalt teine aasta väikeettevõtte Prangli Travel OÜ esindaja 
annika Prangli. Foto Põhja-Eesti Turism

Prangli Reisid on Põhja-Eesti 2016. aasta 
parim väikeettevõte

Nominendid
Aasta väikeettevõte 2016 no-
minendid: Prangli Reisid OÜ 
(Harjumaa); OÜ Randal Bal-
tic – Vana-Veski puhkekeskus 
(Järvamaa); Tertur OÜ – Kauk-
si Puhkemaja (Ida-Virumaa); 

OÜ Lammasmäe Puhkekekus
(Lääne-Virumaa); OÜ Parvemat-
kad – (Rapla maakond); OÜ 
Nameteks – Kaire tordid/Son-
da kõrts (Ida-Virumaa); Cara-
vanPark OÜ – (Harjumaa).

Aasta suurettevõte 2016 no-
minendid: Noorus Spa Hotell 
(Ida-Virumaa).

Aasta atraktiivseim turis-
miobjekt 2016 nominendid: 
Narva Victoria bastioni kase-
matid (Ida-Virumaa); Rakvere 
linna kuusk (Lääne-Virumaa); 
Sportland Kõrvemaa Matka- ja 
Suusakeskuse öödiscgolf ja mat-
kad (Harjumaa); Arvo Pärdi 
muusikaaia rajamine ja avami-
ne Paidesse (Järvamaa); Piko 
Hobikross OÜ (Harjumaa); Ara-
vete Kardi- ja Vabaajakeskus 
(Järva maakond); MTÜ Oja-
saare Loodusmatk (Lääne-Vi-
rumaa); Väätsa lumememmede 
paraad ja kortermajade festival 
(Järvamaa); Märjamaa Folk raa-
mes “Eesti pulm flaami kast-
mes” (Raplamaa); MTÜ Pal-
diski360 ja OÜ Pakri Parun 
koostöö (Harjumaa); Kalju Teras-
maa-nimeline laululava Padi-
sel (Harjumaa).

sa Põhja-Eesti Turism

TOP 100
Kõik ajujahile edasipääsenud ideed leiad veebist ajujaht.ee/sa-
da-parimat. Edasipääsenud ideed on jaotatud järgmistesse vald-
kondadesse: energeetika ja keskkond; info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia; loomemajandus; sotsiaalne ettevõtlus; ter-
vis ja biomeditsiin; turism ja teenusmajandus; tööstus ja disain.

suurbritannia mainekas majandusajakiri The 
Economist kirjutas Viimsis baseeruva ette-
võtte skeleton Technologies kohta, et vii-
mase toodetavad ultrakondensaatorid on 
hetkel energiasalvestuse valdkonnas maa-
ilma esirinnas. 

Viimsis toodetud ultrakondensaatorid on 
hetkel energiasalvestuse valdkonnad maa-
ilma esirinnas. Foto skeleton Technologies

skeleton Technologies jõudis mainekasse 
Briti ajakirja

Tooted põhinevad innovatiivsetel materjali-
del ja protsessidel ning on juba kasutusel Eu-
roopa Kosmoseagentuuri satelliitides ja auto-
võidusõidus. Skeleton Technologies avas ultra-
kondensaatorite tootmiseks aprillis Viimsis uue 
tehase.

Loe lisa: www.economist.com/news/science-
and-techno-logy/21708656-estonian-firm-gi-
ves-electricity-storage-more-oomph-manufac-
turing.

Viimsi Teataja

hulka on taganud pääsu nii VR 
Quiz, Laps Kooli, Prizza, Val-
gekrae, ErgoMusic kui kui Smy-
cling. Muuhulgas on selged ka 
neli top 30 meeskonda: Music 
Wallstreet, MARKUS, TempID 
ja MovePrep. 

Eesti suurima äriideede kon-
kursi ellukutsuja on EAS, part-
ner SEB ja suurtoetaja Elisa. 
Lisaks neile toetavad Ajujahti: 

Levira, Nasdaq, Elering, Tehno-
pol, Sihtasutus Kodanikuühis-
konna Sihtkapital, Tartu Loo-
memajanduskeskus, Ülemiste 
City, Pärnu linn, Tallinna linn, 
Tartu linn, Viimsi vald ja Võru 
maavalitsus. Ajujahi elluviimist 
rahastatakse Euroopa Regio-
naalarengu Fondi vahenditest. 

Kaspar Jõgeva
Ajujahi korraldustiim
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Maanteeametil on käimas 
sügisene kampaania, et 
inimesed kannaks hoole-
ga helkurit. see väike ese 
võib nii mõnegi ohtliku 
olukorra ära hoida ja on 
seega üks odavamaid 
elukindlustusi. Milline on 
üks õige helkur ja kuidas 
seda kanda? Kuidas veel 
end nähtvaks teha?

Halva nähtavuse korral või pi-
medal ajal peab jalakäija kõn-
niteeta ja valgustamata teel lii-
kudes kasutama helkurit või val-
gusallikat. Selleks, et helkur 
säraks, peab talle peale lange-
ma valgus. See efekt on parim 
pimedal ajal, kuid kuna ka sü-
gisesed ja talvised päevad on 
tihtipeale pimedad ja sompus, 
võiks helkurit kanda ka päeva-
sel ajal. 

Mitu on parem kui üks
Maanteel, ülekäigurajal, kõn-
niteel või bussitaskus oodates 
– ohud varitsevad igal pool. 
Maanteel teed ületades ei pais-
ta vaid ühele kehapoolele kin-
nitatud reflektor sõidukijuhile 
piisavat hästi ning tal ei jää 
aega ohuolukorrale adekvaat-
selt reageerida. Sestap on soo-
vituslik kanda korraga mitmeid 
eri funktsiooniga valgustpee-
geldavaid tooteid.

Kindlad nõuded
Selleks, et helkurist ka abi oleks, 
peab see vastama kindlatele nõue-

ELU ON KaLLiM KUi HELKUR!
Üha pikemaks veniv pime aeg annab märku, et õhtuti väl-
jas liikumisel peavad jalakäijad senisest enam tähelepanu 
pöörama enda nähtavaks tegemisele.

Politsei on teedel ja tänavatel inimeste jaoks olemas ja hoo-
litsemas selle eest, et iga liikleja teaks, kuidas tema teekond või-
malikult ohutult kulgeks, aga väga palju saab igaüks juba enne 
kodust väljumist teha. 

Küllap on juba nii mõnigi töölt koju tõttaja märganud, et väl-
jas on juba mitu nädalat õhtud pimedad ja kuklas kummitamas 
mõte/küsimus – kus mu helkur on ja kas ma ikka olen liikluses 
teistele piisavalt nähtav? 

Paljude aastate vältel on iga pimeda perioodi alguses rää-
gitud helkuri kandmise vajalikkusest ja tundub, et see on kui 
võluvits, mis meid hoobilt nähtavaks muudab. Paraku on hul-
galiselt näiteid liiklusõnnetustest, kus jalakäija on kandnud küll 
nõutavat helkurit, kuid ikkagi on tagajärjed rasked. 

Meie pimedatel sügis- ja talveõhtutel kantakse ka küllaltki 
palju tumedat riietust, mis erakordselt hästi inimese pimeduse-
ga ühte sulatab. Siit ka üleskutse jalakäijatele – kandke pimedal 
ajal pigem heledaid üleriideid, mis teid paremini nähtavamaks 
muudab, või hoopis helkurvesti üleriiete peal. 

Paha ei tee kasutusele võtta mitu helkurit ning võimalusel 
soetada üleriideid, millele tootja on juba omalt poolt lisanud 
helkurelemente. Meeles tasub aga pidada, et iga pesukorraga 
võib helkurriba kuluda ja sellega kaotada oma helkivust. Näh-
tavaks saab end teha ka taskulambiga, kuid selle kasutamisel 
tuleb jälgida, et valgusvihku ei suunataks vastutuleva sõiduki 
esiklaasile. 

Helkur ei ole kallis asi. Elu on kallim. 
ivo Roosimägi

piirkonnapolitseinik
Jelena Polkopa
noorsoopolitseinik

tele. Helkurit ei tasu valida hin-
na järgi, vaid selle põhjal, kas 
vajalikud nõuded on täidetud 
ning kas helkuri suurus on luba-
tu piires. Sertifitseeritud toote 
peegelduvusomadused vastavad 

seatud nõuetele ning selle val-
gustpeegeldav pind on piisava 
suurusega (15–50 cm² ühe kül-
je kohta), tagamaks pimedal 
ajal märgatavust. Eelistada ta-
sub alati suuremaid helkureid 
väikestele. Samuti tuleb jälgi-
da, et helkuri pinnal olev kiri 
või trükipilt ei oleks ülemäära 
suur ega kataks kogu helkurit.

Helkuri pakendil peab ole-
ma kirjas:

- toote nimetus. Kui paken-
dil puudub nimetus “helkur”, 
ei pruugi olla tegemist kvali-
teetse helkuriga;

- andmed tootja kohta;
- CE vastavusmärgis tootel 

või selle pakendil;
- viide standardile EN 

13356:2001. See sätestab nõu-
ded helkuri kvaliteedile;

- eestikeelne kasutusjuhend 
teksti või pildina.

innovatiivsed 
lahendused
Eri suuruse ja kujuga jalakäi-
jahelkuri ning ohutusvesti kõr-
val on viimastel aastatel enda 
nähtavaks tegemise vahendite 
hulka lisandunud innovatiivseid 
lahendusi, mis pakuvad ise-
seisvalt või koos klassikalise 
helkuriga pimeda ajal liikudes 
tõhusat kaitset. Näiteks on või-
malik helkurefektiga aerosoo-
liga üle pihustada jalgratta-
raam, lapsevankri rattad, sel-
jakott, kiiver ja miks mitte ka 
rõivad. Selliseid aerosoole on 
valmisatud erinevate materja-
lide jaoks, arvestada tuleb liht-
salt, et spreikiht kulub ajaga ja 
seega tuleks peegeldavate oma-
duste säilitamiseks esemeid sel- 
lega regulaarselt üle lasta.

Üha populaarsemad on ka 
helkurriidest rõivad ning eri-

Kas tead, kuidas ja millist helkurit kanda?

Helkuraerosool. 

“Olen silmapaistev” kampaaniaga kutsub Maanteeamet end pimedal ajal nähtavaks tegema. 
Fotod Maanteeamet

nevad aksessuaarid, mida saab 
igapäevaste riiete peale panna, 
alates helkurtraksidest kuni 
neoonvärvides rattasussideni. 
Võimalusi on palju ning tuleb 
olla vaid nutikas ja loov, et end 

silmapaistvaks teha.
Põnevaid fakte ja innova-

tiivsete helkurite kohta loe li-
saks veebiaadressilt www.silma-
paistev.ee.

Maanteeamet

Tervise ja turvalisuse konverents Viimsis

Konverentsi avakõne pidas abivallavanem Margus Talsi. 
Foto annika Koppel

Harju maavalitsus korral-
das 3. novembril Viimsi 
huvikeskuses tervise- ja 
turvalisuse konverentsi, 
mille motoks oli “Kes 
kujundab tervet ja turva-
list tulevikku?“. 

Rahvatervise viimaste aastate 
arengud on olnud positiivsed – 
sündide arv on kasvanud ja eest-
laste eluiga pikenenud. Eesti 
keskmine eeldatav eluiga on 
77,4 aastat (meestel 72,3 ja nais-
tel 81,5 aastat), Euroopa Liidu 
keskmine on 80,9 aastat (mees-
tel 78,1 ja naistel 83,6 aastat).  

Eesti probleemiks on mees-
te märgatavalt lühem eluiga ja
vanemas eas tervena elatud aas-
tate arv, mis on jäänud tundu-
valt väiksemaks kui mujal are-
nenud Euroopa riikides. Kuigi 
Eesti tervishoiusüsteem on vii-
masel kümnel aastal kujunenud 
üheks Euroopa kulutõhusamaks 
ja efektiivsemaks, on selle süs-
teemi probleemiks alarahasta-
mine ja sellest tulenevad pikad 
ravijärjekorrad. Senine positiiv-
ne areng ei pruugi aga jätkuda, 
tänaste probleemide leevendu-
misel kerkivad esile uued: näi-
teks vaesuse vähenedes võib saa-
da probleemiks tervisekäitumi-
se mõju. Kuidas kasutatakse va-
banevat raha? Kas tarbitakse 
rohkem tervisele kahjulikke ai-
neid ja harrastatakse tervisele 

kahjulikke tegevusi või suuna-
takse vabad vahendid tervisli-
ke eluviiside edendamiseks? 

Valdade kogemus
Siin on kindlasti ka kohalikul 
omavalitsusel palju võimalusi 
ja nendest jagasid kogemusi 
Muraste külaseltsi, Lihula val-
la, Rõuge valla ja Kuressaare 
linna esindajad. Nendest ette-
kannetest selgus, et kogukonnad 
teevad võimalikult palju loo-
maks tingimusi valla elanikele 
spordi ja huvitegevuste harras-
tamiseks. Tervist puudutava pa-
randamiseks on vaja kõigi osa-
lust. Selleks, et kujundada ela-
nike tervislikke eluviise, peak-
sid panustama nii riik, kohalik 
omavalitsus, era- ja kolmas sek-
tor kui ka iga üksikisik. 

Eluviisi alla kuulub tervise-
käitumine ja harjumused, näi-
teks toitumine, liikumine aga 
ka kahjulike ainete tarbimine. 
Eluviis ja elamistingimused on 
omavahel seotud. Näiteks on 
lapsed kehaliselt aktiivsemad 
turvalises keskkonnas, kus neil 
on olemas kohad mängimiseks 
ja sportimiseks. Tervist mõju-
tab ka inimene ise ja teda ümb-
ritsev keskkond. Seetõttu ei saa 
tervist edendades keskenduda 
üksnes üksikisiku käitumisele, 
vaid tuleb pöörata tähelepanu 
ka tema suhetele ning kesk-
konna- ja elutingimuste kvali-
teedile. Seepärast on vaja luua 
võimalusi kogukondade kuju-
nemiseks ja koos tegutsemi-
seks. Tervis on omaette väär-
tus, kuid lisaks mõjutab ta ka 

oluliselt majandust, kuna terve 
elanikkond on produktiivsem 
ja paindlikum. Hinnanguliselt 
vähendavad elanike tervisega 
seotud probleemid Eesti SKP-d 
6-15%.

õnnetuste ennetamine
Teine tähtis teema on turvalisus 
ja õnnetuste ennetamine. Turva-
lisest koolist jagas kogemusi 
Saue Gümnaasiumi direktor Jaan 
Palumets ning õnnetuste ja laste 
vigastuste ennetamisest Ope-
ration Lifesaver Estonia esin-
daja Tarmo Vahemets.

Surma põhjuste hulgas on 
maailma erinevates maades vi-
gastused tavaliselt kolmandal 
kuni viiendal kohal. Eestis on 
vigastussuremus kolmandal ko-
hal ning igal aastal sureb vi-
gastuste tõttu ligikaudu 2500 
inimest. Mürgitused, eneseta-
pud, tapmised, liiklusõnnetu-
sed ning tuli ja vingugaas vii-
vad manalateele suure hulga pa-
rimas tööjõus mehi, kes moo-
dustavad ligi 3/4 hukkunute üld-
arvust. Nende näitajatega on 
Eesti riik võrreldes EL-i maa-
dega “kõva tegija”. Vigastus-
surmade osakaal üldsuremu-
sest Eestis ületab Põhjamaade 
keskmise ligi kolm korda. Veel-
gi halvem on olukord, kui ana-
lüüsida 1–14-aastaste Eesti laste 
surmasid. Selgub, et vigastus 
on surma põhjuste hulgas esi-

kohal, igal aastal saab surma-
valt vigastada umbes 60–70 last.

Kuidas edasi?
Kokkuvõttes võiks öelda, et ohu-
tusalane tegevusetus Eestis on 
murettekitav. Vaja oleks seadu-
si – näiteks tuleohutuseeskirja 
–, mis sätestavad rangelt vas-
tavate ohutusnõuete täitmise 
asutustele ja ettevõtetele, kuid 
ei laiene korterite ja elumajade 
omanikele. Igal aastal kaotab 
tuleõnnetuste läbi elu ligi 150 
inimest, rääkimata tules hävi-
nud varast. 

Avalikkusele lähevad hästi 
peale kaanelood hätta sattunud 

paljulapselistest perekondadest, 
kelle kodud on läinud tuleroaks. 
Hoopis vähem kirjutatakse sel-
lest, mida teadsid selle pere-
konna liikmed tuleohutusest ja 
kodu ohutuks muutmisest. Rii-
gi ja kohalike omavalitsuste es-
maseks prioriteediks peaks kind-
lasti olema meie inimeste ter-
visekahjustuste ärahoidmine. Vi-
gastuste vältimine koos turva-
lisuse tagamisega on kokku-
võttes tulutoovam tegevus kui 
haiguste ravimine ja invaliid-
sustoetuse maksmine.

Margus Talsi
Abivallavanem

HaRJUMaa TERVisETEGiJa 2016
3. novembril anti Harjumaa tervise- ja turvalisuse konve-
rentsil välja Harjumaa Tervisetegija 2016 tiitel, mille pälvis 
sel korral Rannamõisa lasteaed. 

Rannamõisa lasteaed lähtub oma õppe- ja kasvatustegevu-
ses nn “kolme vaala” põhimõttest, milleks on tervislik toitumi-
ne, aktiivne liikumine vabas õhus ja vaimne tervis. Aja jooksul 
on toimunud nende kolme suuna arendamine ning selle põhjalt 
on arenenud ka antud lasteaia personali, laste ja lapsevanema-
te elustiil ja hoiakud. Selle tulemusena on muutunud lapsed ja 
nende vanemad aktiivsemaks, korrigeerinud oma toitumishar-
jumusi ning hakanud seejuures ka seda kõike armastama. Li-
saks aktiivsuse ja toitumisharjumuste muutmisele tegeletakse 
ka laste sotsiaalsete oskuste kujundamisega. Nimelt on laste-
aias draamapedagoog, kes läbi oma tegevuse toetab just antud 
oskuse arendamist. Lisaks sellele on lastel võimalik tegeleda ka 
joogaga, mis aitab neil samuti oma tegevusi ja arengut edaspi-
di paremini mõista. 

Nele Kunder
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Teata abivajavast lapsest! 
1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, 
mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatami-
se kohustuse (§ 27, 31). 

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lap-
sed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi 
välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist 
ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu 
abivajadusega laps. 

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, 
areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema või-
malikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmi-
sest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, 
pere toimetulekuraskustest jne. Abivajava lapse näide: laps 
elab üksi; laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnis-
ta seda, ei oska abi küsida, vms; laps ei täida koolikohustust; 
laps jooksis kodust ära; laps pani toime süüteo. Hädaohus ole-
va lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. 

Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest 
keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. 
Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab 
viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu 
tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turva-
listesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema 
pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib 
olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu 
suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või sek-
suaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; 
jne) on kriminaalvõi väärteomenetluse algatamise aluseks. 

Hädaohus oleva lapse näide: laps on vägivalla ohver; laps 
on tõsiselt haige; laps üritas enesetappu; laps on tugevas ala-
toitumuses; laps pani toime süüteo.

sotsiaal- ja tervishoiuamet
Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. 

Juhend. Lasteombudsman.

Vägivald sünnitab vägi-
valda ja kasvatab uusi 
vägivallatsejaid. Mullu 
registreeriti üle 15 000 
lähisuhtevägivalla teate, 
mida on kolmandiku võr-
ra rohkem kui aasta eest.

Tallinna Naiste Tugikeskuse 
psühhoterapeut Mirjam Püvi 
ning raamatu “Arukalt lahku” 
autor Kaire Talviste korralda-
vad infopäevi, kus räägivad vä-
givallast ja selle mõjudest. 
Tuleval aastal alustab psühho-
teraapiagrupp, kuhu on oodatud 
kõik, kes on kogenud lähisuh-
te vägivalda, olgu lapsepõlves 
või täiskasvanuna, eelmises või 
kestvas suhtes. Grupis saab ges-
taltteraapia meetodil läbi töö-
tada mineviku häirivaid mäles-
tusi, taas leida ennast, kasvata-
da enesetoetust, leida üles oma 
piirid ja tuua oma ellu tagasi 
rõõm.

Estri lugu 
Ester (42) tunneb end juba mõn-
da aega väsinuna, muremõtted 
ei lase öösel uinuda, päeval on 
ta aga unine. Ükski töö ei hak-
ka kätte, kõik näikse olevat mõt-
tetu. Ta kipub kergesti ärritu-
ma ja valab oma pahameele 
laste peale välja. Pärast tunneb 
end süüdi, ometi kordub kõik 
peagi uuesti. Ester ei suuda 
meenutada päeva, mil ta tundis 
end rõõmsana, ta on hakanud 
uskuma, et elu ongi selline hall 
ja raske. Kui Ester otsaga pere-
arsti juurde jõuab, diagnoosib 
too naisel depressiooni.

Oktoobri alguses käivitas 
sOs Lasteküla omanäolise 
sotsiaalkampaania, mille 
peategelasteks on viis 
väikest eksperti, kes otsi-
vad lastekülale uusi pere-
vanemaid. 

Kampaania üks olulisemaid 
eesmärke on aga laiemale ava-
likkusele teada anda, et SOS 
emaks või isaks saab hakata ka 
oma kodus.

Emade ja isade otsimise 
kampaaniaga loodab SOS Las-
teküla silma jääda kõigile nei-
le potentsiaalsetele emadele ja/
või isadele, kes võiksid kaalu-
da võimalust tulla SOS Laste-
külla perevanemaks või kes soo-
viksid lastele oma kodus pere-
konda pakkuda ja kodutunnet 
luua. 

“Meie soov on leida häid 
emasid ja isasid neile lastele, 
kes on kaotanud oma bioloo-
gilised vanemad. Seekord käib 
emade ja isade otsimine läbi 
väikeste laste silmade. Kui äri-
ettevõtted palkavad tippjuhtide 
leidmiseks appi professionaal-
sed personaliotsingufirmad ja 
talendiotsijad, siis SOS Laste-
küla otsustas teha sama – kaa-
sata perevanemate otsimise prot-
sessi tipptasemel eksperdid,” 
ütles SOS Lasteküla tegevdi-

Ja midagi on Estril veel, mi-
da perearst ei näe ja mida ker-
gekäeliselt ei paljastata. Tema 
depressiooni alged on kodus, 
kus pere elu käib vägivaldse 
pereisa diktaadi all. Ester ar-
vab, et tegelikult pole see nii 
hull, sest mees ju ei peksa teda. 
No jah, lõhub aeg-ajalt tema 
asju ja vihastades karjub nii, 
et lapsed värisevad. Mõnikord 
napsuse peaga viskab naise väl-
ja, aga Ester veenab end, et 
paljudel on tegelikult hullem.

Aga mis neist teistest, kui 
endal tuleb maksta nii ränka 
hinda. Ester on kaotanud elu-
tahte ja rõõmu, lisaks on kan-
natada saanud ka tema suhe 
lastega. Lapsed tahaksid ema 
aidata, aga ei oska. Tütar usub, 
et kui ta väga hästi õpib, siis on 
emal lihtsam. Temast saab per-
fektsionist, kes end tulevikus 
tööl läbi põletab. Ta leiab en-
dale kaaslase, kes teda ei austa, 
ja kodune stsenaarium kordub 
temagi elus.

Poeg mõtleb, et tahaks isa 
maha lüüa, siis on jälle ema 
peale vihane, et too enda eest 
ei seisa. Ta mõtted uitavad ko-

duste probleemide ümber, ta 
ei suuda koolis keskenduda ja 
muutub kergesti agressiivseks. 
9. klassi ta ei lõpeta. Temast 
saab ehitusel abitööline, ta suh-
ted ei püsi, sest noormees koht-
leb oma tüdruksõpru halvasti. 

Vägivald ei kao iseenesest ku-
hugi, see hoopis süveneb. Ühel 

Vägivalla ahelatest vabaks
päeval läheb elukaaslane Estri-
le purjuspäi kallale. Hirmunud 
lapsed kutsuvad politsei. Pur-
jus isa viiakse ära, hetkeks hin-
gavad kõik kergendatult, aga 
järgmisel päeval on ta tagasi. 

Estri juhtum pole kaugeltki 
erand – ehk tuli sullegi mida-
gi tuttavat ette? Paljud naised 
ei tunne vägivalda ära või pi-
sendavad selle mõju. Ja kui 
tunnevad ära, ei julge või ei 
oska midagi teha. Politsei ei 
saa kedagi vägivaldsest suhtest 
päästa, küll aga saab igaüks ise 
enda ja oma laste heaks palju 
ära teha. See on teekond, kuhu 
sind kutsume, et muuta enda ja 
oma laste elu taas elamisväär-
seks!

Kaire Talviste

n Abivajavast lapsest teata lasteabitelefonil 116111 (24 h) 
või Viimsi vallavalitsuse lastekaitsespetsialistidele (tel 
6028 823 – Thea Tänav, thea@viimsivv.ee; tel 6028 875 
– Grete Bobkin, grete@viimsivv.ee; tel 6028 841 – Sandra 
Hommuk-Silla, sandra@viimsivv.ee)! 
n Hädaohus olevast lapsest teata politseile lühinumbril 
112 ja valla- või linnavalitsusele!

n Infopäevad: 20. november, 18. detsember ja 15. jaanuar kell 
10.00–12.30 Tallinnas Tatari 44/2.
n Psühhoteraapiagrupp: 24.–26. veebruar, 24.–26. märts, 21.–
23. aprill.
n Korraldajad: Tallinna Naiste Tugikeskuse psühhoterapeut Mir-
jam Püvi ning raamatu “Arukalt lahku“ autor Kaire Talviste. 
n Lisainfo ja registreerumine: www.siinjapraegu.ee ja kaire@
siinjapraegu.ee. 
n Lühinumber 1492: üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, 
majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele.

Lähisuhtevägivald (nimetatakse ka perevägivald) on igasu-
gune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab 
aset inimeste vahel, kes on või on varem olnud üksteisega 
intiimsuhetes, seadusest tulenevalt seotud või omavahel 
veresuguluses.

Vägivalla all võivad kannatada nii naised, mehed kui ka 
lapsed. Kõige sagedamini esineb lähisuhtevägivalla vorm, kus 
mees kasutab vägivalda naissoost pereliikme, eelkõige oma 
abikaasa või elukaaslase vastu. Statistiliselt on kodu naise jaoks 
kõige ebaturvalisem koht.

Laiemas tähenduses hõlmab lähisuhtevägivald lisaks ka lähi-
suhetes esinevat laste-, vanurite- või puuetega inimeste vastast 
või vahelist vägivalda.

Rünnakut kodus või väljaspool seda käsitatakse kriminaal-
kuriteona. Sageli tunneb ohver end rünnakus süüdi olevat ja 
seetõttu on tal raske sellest rääkida. Kuid tuleb meeles pidada, 
et leplik kannatamine ei ole lahendus.

Palju on inimesi, kes avalikustavad lähisuhtevalla alles siis, 
kui see on kestnud pikka aega. Kuid kannatada ei ole mõtet! 
Pöördu abi saamiseks politsei, sotsiaaltöötaja või ohvriabitööta-
ja poole kohe, kui sind on ähvardatud või rünnatud.

www.politsei.ee 

SOS Lasteküla otsib uusi emasid ja isasid

iga laps väärib oma kodu. Foto sOs Lasteküla

rektor Margus Oro. “Emade-
isade leidmisel abistab SOS Las-
teküla viis 5–11-aastast eks-
perti, kes teavad kõige pare-
mini, milline peab olema üks 
tubli ja asjalik ema või isa. 
Kampaania jooksul arutlevad 
väikesed eksperdid perevane-
mate rolli üle ning koostavad 
töökuulutuse.” 

Kampaanial on oma veebi-
leht www.emaisa.ee, kust saab 

infot selle kohta, milline on 
perevanemate roll, kuidas see 
vanemaks olemine siis tegeli-
kult käib, kes ema või isa sel-
les protsessis abistavad ning 
mil moel saab lapsi kasvatada 
omaenda kodus. Kampaania 
lehelt on võimalik kohe ka 
oma CV ehk elulookirjeldus 
saata ning seal on ka kõik va-
jalikud kontaktid. 

SOS emaks ja isaks saavad 
kandideerida kõik inimesed, kes 
tunnevad, et neil on pakkuda  
armastust ning mõistmist ja kes 
tunnevad vastutust laste ees, 
kellel ei ole bioloogiliste vane-
mate poolt tuge. Kõige olulisem 
on siiras soov ja hea tervis. 
SOS perevanem(ad) elavad las-
tega ööpäevaringselt koos ning 
neile on abiks SOS pereabili-
ne, kes vajadusel vanematele 
hingetõmbeaega annab. Samuti 
abistab perevanemaid profes-
sionaalne meeskond koos eri-
alaspetsialistidega.

Toredate emade ja/või isa-
de puuduse on tinginud SOS 
Lasteküla kiire ja pidev kasva-
mine. Kui me toredaid pere-
vanemaid ei leia, jäävad väga 
paljud lapsed ilma kodutun-
dest ning ei saa mitte kunagi 
kogeda, mida tähendab armas-
tust täis kodu.

2015. aastal tuli SOS Las-

tekülla elama 64 uut last, kel-
lest kõige noorem oli pooleaas-
tane. Kokku elas 2015. aastal 
SOS Lastekülas 211 vanemliku 
hoolitsuseta last.

Tänasel päeval on SOS Las-
tekülal kodud Keilas, Põltsa-
maal, Narva-Jõesuus ja Juurus 
ning üks pere kasvatab lapsi 
oma kodus. 2017. aasta esime-
ses pooles avatakse kodud ka 
Kohtla-Järvel.

“Järgnevatel aastatel on SOS 
Lastekülal kindel soov leida 
selliseid peresid, kes soovik-
sid lapsi kasvatada oma kodus. 
Tänasel päeval on üks selline 
pere juba olemas ning nende ko-
gemus näitab, et tulevikku võib 
vaadata väga optimistlikult. Kui 
SOS Lasteküla leiab kampaania 
raames vähemalt ühe sellise pe-
re, oleme oma eesmärgi juba 
edukalt täitnud. Südames mui-
dugi loodame, et see arv on 
oluliselt suurem,” ütles SOS 
Lasteküla personalijuht Signe 
Toom.

Sotsiaalkampaania toredate 
emade ja/või isade leidmiseks 
kestis oktoobri lõpuni, kuid as-
jalikke perevanemaid ootab 
SOS Lasteküla oma perre aas-
ta läbi.

annika Remmel

Lisainfot ema ja/või isa ot-
simise sotsiaalkampaania 
kohta leiab www.emaisa.ee.
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Novembrikuust on taas 
näha Viimsi noorsootöö- 
ja haridusasutustes prak-
tikante saksamaalt, kui 
pikaaegse koostöö raa-
mes tuli tänavu Viimsisse 
praktikale kolm üliõpilast 
Kölnist (Erzbischöfliches 
Berufskolleg Köln). 

Kaks nendest töötavad MLA 
Viimsi Lasteaedades (Pargi ja 
Astri majas) ning üks Randvere 
noortekeskuses. Suur tänu Par-
gi ja Astri majadele, eelkõige 
Piiale ja Katrile, aga ka kõi-
kidele teistele, kes juhendasid 
ja toetasid praktikante lasteae-
dades! Suur tänu MTÜ Viimsi 
Huvikeskusele ja noortekeskus-
tele, eelkõige suur tänu Rand-
vere noortekeskuse meeskon-
nale! Täname meie lapsi ja noo-
ri, kes tegid Saksa noorte töö 
Viimsis huvitavaks!

Randvere noortekeskuses 
oli alates oktoobri lõpust noor-
sootöötaja Kertu Vahemetsa ju-
hendamisel praktikant Daniel 
Cosin. Daniel on väga posi-
tiivse ellusuhtumisega avatud 
suhtleja. Koolivaheaja linna-
laagris sai ta noortega väga kii-
resti kontakti ja keelebarjääri 
poleks nagu olnudki. Daniel oli 
enne Eestisse tulekut õppinud 
selgeks ka mõned eestikeelsed 
sõnad ja väljendid, mis aitas te- 
da noortega suhtlemisel kind-
lasti palju. Danielile meeldib 
noortega Monopoly, Halli Gal-
li ja Dobble mänge mängida. 
Samuti naudib ta väga meie 
jahedat ilma ja maad katvat lu-
mevaipa. Novembri alguses kü-
lastas noortekeskust ka Danieli 
õppejõud Kölnist ning hindas 
tema poolt läbiviidud isade-
päevakaartide meisterdamise 
töötuba. Noormees sai kenasti 
ülesandega hakkama – tema ju-
hendamisel valmisid vahvad 
kaardid.

Astri lasteaia õpetaja ja 
praktikandi juhendaja Piia Va-
rik, kes juba mitmendat korda 
praktikante juhendab, arvab Sak-

sa noorest järgmist: “Kathari-
na Reetz on sõbralik ja kiire 
kohaneja ning abivalmis esime-
sest hetkest peale, kui ta Astri 
majja tuli. Lapsed on Kathari-
na kiirelt omaks võtnud ja suht-
levad temaga vabalt, justkui 
polekski keelebarjääri. Katha-
rina oli siiralt üllatunud, nähes, 
et eesti lapsed saavad lasteaias 
kolm korda päevas süüa, sa-
mas kui Saksamaal saab laps 
lasteaia poolt ainult lõunasöö-

gi ja hommikusöögi peab ise 
kodust kaasa võtma. Kathari-
na käis ka koos lastega Viim-
si vallamajas marti jooksmas, 
tutvudes seeläbi eesti rahva-
kommete ja traditsioonidega. 
Katharina jällegi rääkis lastele 
oma kodukohast. Lapsi huvi-
tas väga, kuidas kõlavad sõnad 
saksa keeles ning ei suutnud 
mõista, miks sõna “auto” tähen-
dab mõlemas keeles üht ja sa-
ma. Siin veedetud aja jooksul 

külastas praktikante nende õp-
pejõud ning Katharina viis läbi 
avatud tegevuse lastele.”

Pargi lasteaias vastutab Sak-
samaa noore eest Katri Kuusk, 
kellele on praktikandi juhenda-
mine esmane kogemus: “Clara 
Sell on väga abivalmis, avatud, 
sõbralik ja töökas, pidevalt kü-
sib, kus ja kuidas ta aidata saaks. 
Samuti on tema inglise keel 
väga hea, nii et temaga suhtle-
misel meil probleeme ei tek-
kinud. Lapsed ületasid keele-
barjääri kohe, võtsid tal lihtsalt 
käest kinni ja näitasid, mida 
nad tahavad temaga parajasti 
mängida. Clara praktika ajal tä-
histasime mardipäeva ja isa-
depäeva ning tema tegi omalt 
poolt samuti ettepanekuid, mi-
da sel puhul teha. Tema eestve-
damisel meisterdasime lastega 
mardilaternaid, mis on sakslas-
te mardipäeva traditsioon. Sa-
muti õpetas Clara lastele sel-
geks saksakeelse isadepäeva luu-
letuse. Clara ise on vaimustu-
ses meie lumest ja lastest ja 
soojast vastuvõtust.”

Kadi Bruus
Noorsoo- ja hariduskoordinaator

Clara ja Pargi maja lapsed. Fotod Kaire Tobias 

Saksa praktikandid ViimsisMardid (ja 
Martidest isad) 
Püünsi lasteaias
aastatega on kaduma hakanud meie pärimustra-
ditsioonid, mis kipuvad asenduma võõrsilt tulnud 
kommertslike kommetega. Laste arengu seisuko-
halt on aga oluline säilitada ja anda edasi esi-
vanemate kultuuri, tunda oma juuri, olla seotud 
oma kodupaigaga ning ennast seeläbi määratleda.

Pärimuskultuuri õpetamine lastele aitab säilitada ja edasi 
kanda esivanemate pärimust ning siduda minevikku täna-
päevaga. Samuti annab laste teadlikkus pärimuskultuurist 
parema võimaluse meie jätkusuutlikule kultuuri arengule 
(Ingrid Rüütel). 

Laulude ühine esitamine on eelduseks lapse oskusele 
jälgida ja mõista teise inimese kõnet ning teha ennast pare-
mini mõistetavaks. Lastele on omane maailmakäsitlus, kus 
kõigele omistatakse hing ja samasugune on rahvalaulude 
aines. See teeb pärimuskultuuri lapse jaoks väärtuslikuks 
õpivaraks. Rahvaluule abiga saab õpetada lastele tähele-
panelikkust, kuulamis-, mõtlemis- ja rääkimisoskust. Rah-
valuule omapära on see, et iga laps saab kohe kaasa teha. 
Rahvapärimus on aja jooksul teinud läbi palju muutusi, kuid 
oluliseks on alati jäänud loomine ja esinemise protsess.

Püünsi lasteaia/kooli süvaõppesuunaks on pärimus-
kultuur, millest lähtuvalt pöörame palju tähelepanu rah-
vakalendri tähtpäevadele, muinasjuttudele, regilauludele 
ja pärimusmängudele. Soovime, et laste maailmapildis ei 
oleks mardipäev ainult komminõutamine nagu seda kipub 
olema Halloween.

Laste jaoks on oluline mõista, et eelkõige on maail-
male vaja anda – ja meie pärimuses toimus andmine õn-
nistamisena. Nii mardid kui ka kadrid käisid õnnistamas, 
soovimas vilja- ja karjaõnne ning tänutäheks õnnistamise 
eest, mis toimus läbi laulude-tantsude-mängude, said mar-
did/kadrid pererahvalt ande.

Oluliseks õpetamismeetodiks on laste jaoks eeskuju 
ning kes võiks olla parim eeskuju kui oma isa. Ja nii juhtus-
ki, et sellel aastal mardijooksmise õhtul külastasid lasteaeda 
isadest mardisandid, sest ka vanal ajal jooksid marti eelkõi-
ge täiskasvanud mehed. Oli vahva näha laste ootusärevust 
ja mõistatamisrõõmu – milline on minu isa? Lasteaias kõ-
lasid võimsalt isade regilaulud, mida toetasid laste hääled. 
Isad ei jäänud hätta ka mõistatuste esitamise ja mängudega. 
On tore, kui lapsed saavad vanu traditsioone järgida koos 
vanematega ja läbi selle mõista, et saamisest olulisem on 
andmine.

Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia õppejuht

Angaari kahjuks me seekord ei jõudnud, sest juba mõisama-
jaski oli palju võimalusi perega koos aja veetmiseks:  koos 
lastega said isad meisterdada mõõka, võistelda legoklotsidest 
tanki kokkupanemises ning uudistada ka elustamist. 

Nii suured kui ka väikesed 
külastajad said kuulata ka põne-
vat relvade ajalugu ja leiutamist 
tutvustavat loengut. Meie kooli-
eelik, kes samuti huviga esitlust 
kuulas, teatas koju jõudes emale 
uhkelt, et läbipaistvad sihikud rel-
vadel olevat leiutatud just Ees-
tis! 

Aitäh korraldajatele – minu 
meelest oli sõjamuuseum sel pü-

hapäeval tõeline Viimsi kogukonna keskus!
Toomas

kahe lapse isa

Mardi- ja isadepäev Püünsi lasteaias. Foto Püünsi lasteaed

Mardid tõid vallamajja õnne!

MLa Viimsi Lasteaiad astri maja lapsed tõid õnne ja mõis-
tatusi ka vallamajja! 

Suur aitäh õpetajatele ja vanematele, kes lapsi õpetasid!

Viimsi vallavalitsus

Eesti Sõjamuuseumis toimus tore 
hubane isadepäevaüritus

õpetust said nii lapsed kui ka isad. Fotod EsM

Legomehikesest sõdalane ja 
legoklotsidest tank.

LUGEJa KiRi

Hetk Randvere noortekeskuse linnalaagris. Fotol on osad linna-
laagris osalenud lapsed koos noorsootöötaja Kertu Vahemetsa ja 
praktikant Daniel Cosiniga. 



HaRiDUs & NOORED

    9VIIMSI TEATAJA   18. november 2016

28. novembrist 6. det-
sembrini vallutavad oma 
energia, rõõmsameelsuse 
ja positiivsusega Tallinna 
Up with People’i (UWP) 
trupp, kuhu kuuluvad 100 
noort 21 erinevast riigist. 
UWP viimasest külaskäi-
gust Eestisse on möödu-
nud 18 aastat.

1965. aastal loodud UWP on 
ülemaailmne noorteorganisat-
sioon, mis pakub noortele va-
nuses 17–29 eluaastat ainu-
laadset võimalust ennast teos-
tada kultuuridevahelise suhtlu-
se, vabatahtliku töö projektide 
ja professionaalse muusikalise 
etenduse kaudu.

Organisatsiooni toimimis-
põhimõte on järgmine: igal aas-
tal reisib ligi 20 riigist pärit 
100 noorest koosnev trupp eel-
nevalt paika pandud marsruu-
dil mööda maailma. Igas kü-
lastatavas linnas veedetakse um-
bes nädal: elatakse kohalikes pe-
redes, osaletakse koostööpro-
jektides, mis on seotud nii ko-
halike noorte kui ka kohaliku 
kogukonnaga üleüldiselt. Poo-
leaastase või aastase reisi väl-
tel õpivad noored tundma eri-
nevaid kultuure ja kogukondi. 
Eestlastest on UWP program-
mi läbinud 20 inimest. 

Tallinnas viibides tegele-
vad UWP noored nädala jook-
sul heategevustööga ja külas-
tavad viit kooli: Viimsi Kooli, 
Tallinna Pae Gümnaasiumi, Tal-
linna Läänemere Gümnaasiu-

Läbi aastate on lapse-
vanemad pidanud meie 
tugevuseks väikest kogu-
konda, kus kõik tunne-
vad kõiki ning õhkkond 
on seetõttu rahulik, tur-
valine ja rõõmsameelne. 
Püünsi Kool on meie 
teine kodu – nii kirjutas 
oma kooli kohta üks 
õpilane.

Püünsi Kool Viimsi vallas ava-
ti 1993. aastal. Kool pole se-
nini kuigi suur ning just seda 
loeme oma eeliseks. Traditsioo-
niliselt oli meie koolimaja sün-
nipäevaks kaunistatud ning kõi-
ki koolisaabujaid tervitas uksel 
koolijuht koos magusate ülla-
tustega. 

1. tund kulus kõikidel klas-
sidel küpsisetortide valmista-
misele. Igal klassil ja lasteaia-
rühmal olid oma ideed ja püü-
ti valmistada just see kõige 
maitsvam ja väljapaistvam tor-
diteos. 5. tunni ajal kogunes ko-
gu koolipere võimlasse, kus 
kõikide klasside ja lasteaiarüh-
made tordid olid ka teistele 
vaatamiseks välja pandud. Laul-
di oma kooli hümni ja tantsiti 
üheskoos sünnipäevatantsu. 

Nagu igale õigele sünni-
päeval kohane, ei puudunud ka 
külalised. Koolile olid külla tul-
nud Püünsi külavanem, esinda-
jad Viimsi vallavalitsusest ja 
kooli hoolekogust. Sooviti Püün-
si Koolile õnne ja söödi iseval-
mistatud torte. 

Up with People tuleb Tallinnasse ja 
ka Viimsi Kooli

mi, Tallinna Laagna Gümnaa-
siumi ja Tallinna Kuristiku Güm-
naasiumi. 

UWP tähistas äsja 50. juu-
belit. Selleks puhuks loodi ka 
viimane muusikaline produkt-
sioon “The Journey”, mida saab 
näha Tallinnas 3. detsembril 
Nordea Kontserdimajas. “Cast 
B 2016” on eelneva poole aas-
ta jooksul tuuritanud USA-s 
ning Mehhikos ja sealt edasi 

lennati Euroopasse, täpsemalt 
Rootsi ja Soome. Ringreisi vii-
mane sihtkoht enne kodudesse 
naasmist ongi Eesti. Seega on 
oodata väga võimast ja emot-
sionaalset kontsertelamust!

Up with People annab 2 
etendust ka Viimsi koolis – ühe 
Viimsi lastele ja teise teiste Tal-
linna koolide lastele, kus Up 
with People noortega tegevusi 
läbi viib. 

Kutsu maailma noored 
endale koju
Olulist rolli UWP programmis 
mängib elamine kohalikes pe-
redes – vahetu kultuuridevahe-
line suhtlemine. Ka Eesti pe-
redel on nüüd unikaalne või-
malus natuke maailma endale 
koju kutsuda! Nüüd Eestisse 
saabuvad noored on pärit Sak-
samaalt, USA-st, Mehhikost, 
Kanadast, Hollandist, Jaapanist, 

Hiinast, Hispaaniast, Bermu-
dalt, Suurbritanniast, Somaa-
liast, Rootsist, Itaaliast, Bel-
giast, Šveitsist, Filipiinidelt, Ne-
paalist, Liechtensteinist, Taa-
nist ja Norrast. Kui leiate en-
das julgust ja avatust pakkuda 
28. novembrist 6. detsembrini 
kodutunnet ja magamisaset mõ-
nele neist noortest, siis andke 
endast julgelt teada – tasuks 
on hea tunne südames, rõõmu-

pakkuv kogemus särasilmsete 
noorte näol ja igale võõrustaja-
perele kaks piletit trupi muusi-
kalikontserdile. Võõrustamise 
kohta annab meelsasti rohkem 
infot UWP PR tiimi liige Bren-
da Lopez (tel 5191 0496, e-post 
Blopez@upwithpeople.org).

Hea Tahte Koda
UWP trupi toob Eestisse MTÜ 
Hea Tahte Koda (HTK), mille 
on asutanud UWP Eesti vilist-
lased. HTK eesmärgiks on läbi 
erinevate heategevusprojektide 
toetada Eesti noorte võimalusi 
osa saada suurepärasest maail-
mapilti avardavast kogemusest, 
mida UWP pakub, ning võima-
lusel toetada ka teisi abivaja-
jaid. HTK-le on väga südame-
lähedane Eesti metsade jätku-
suutlikkus. Samuti soovib HTK 
edendada ärialast ja professio-
naalset suhtlust UWP rahvus-
vaheliste vilistlaste vahel, keda 
on tänase seisuga üle maailma 
enam kui 22 000.

Kokkuvõtteks on globaalne 
inimlik mõtteviis, sallivus, ise-
enda proovilepanek, silmaringi 
laiendamine ja enese harimine 
märksõnad, millega saab ühen-
dada kõik kolm olulist UWP 
aspekti: vabatahtliku ja heate-
gevusliku tegevuse, muusika-
lise initsiatiivi ning elamise ko-
halikes peredes.

Vaata ka www.heatahteko-
da.ee!

Merle Zimmer
UWP Eesti vilistlane 

UWP trupi “Cast B 2016” muusikalist produktsiooni “The Journey” saab näha 3. detsembril Tallinnas Nordea Kontserdimajas. 
Foto Up with People

Püünsi Kool sai 23-aastaseks – palju õnne, koolipere!

Oli üks tõeliselt vahva sün-
nipäev, tundsime rõõmu koos-
tegemisest ja koosolemisest  ning 
oma koolist.

Püünsi Kool

Palju õnne, armas koolipere! Fotod Gea Radik

igale klassile päris oma sünnipäevatort ja mõned rohkem.

Nii arvavad lapsed. Üks kõigi, kõik ühe eest!
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Humanitaarteaduse eri-
alade üliõpilastel (sh ma-
gistrantidel) on võimalus 
taotleda Viimsi valla 
aukodaniku president 
Lennart Meri stipendiumi 
või preemiat.

Humanitaaralade üliõpilastel on 
taas võimalus taotleda Lennart 
Meri stipendiumi ja preemiat. 
Humanitaarteaduste all peetak-
se eelkõige silmas filoloogiat, 
ajalugu, folkloristikat, teoloo-
giat, kunsti- ja teatriteadust, se-
miootikat jms. Stipendiumi sta-
tuudi eesmärgiks on jäädvus-
tada Viimsi valla aukodaniku 
president Lennart Meri mäles-
tust. Rahalist toetusi kogusum-
mas kuni 3200 eurot antakse 
üldjuhul välja kord aastas pree-
mia ja/või stipendiumina.

stipendiumi taotlemine
Stipendiumi väljaandmisega soo-

vib Viimsi vald innustada ja toe-
tada kõrgkooli üliõpilast, kes on 
(või on olnud) seotud Viimsi val-
laga, õpib mõnel humanitaar-
teaduste õppekaval ja on sead-
nud sihiks erialase uurimustöö 
koostamise. Stipendiumit võib 
taotleda mõnel humanitaartea-
duste õppekaval kõrgharidust 

omandav bakalaureuse- või ma-
gistriõppe üliõpilane erialase uuri-
mustöö kirjutamiseks.

Stipendiumile kandideerimi-
seks tuleb hiljemalt 1. detsemb-
riks esitada Viimsi vallavalitsu-
sele taotlus. Lisaks taotlusele 
tuleb esitada uurimustöö teema 
koos lühikese sisukirjelduse, töö 

koostamise ajakava ning juhen-
daja soovituskirjaga. Stipendiu-
mi taotluse esitab kandideerija 
vallavalitsusele isiklikult.

Preemia taotlemine
Preemiaga soovib vald eelkõige 
tunnustada isikut, kes on oman-
danud magistrikraadi* ja koos-
tanud silmapaistva uurimustöö 
(magistritöö) humanitaarteadus-
te valdkonnas ning on (või on 
olnud) seotud ka Viimsi valla-
ga. Preemiale võib kandideeri-
da humanitaarteaduste valdkon-
na magister, kes on magistri-
kraadi omandanud kandideeri-
misele eelneva kahe kalend-
riaasta jooksul. St kui taotlus 
preemia maksmiseks esitatakse 
detsembris 2016, lähevad ar-
vesse magistritööd, mis on kaits-
tud 2016., 2015. või 2014. 

aastal. Uurimustöö võib olla 
koostatud Eesti kõrgharidus-
ruumis enamlevinud võõrkeel-
tes (nt inglise, saksa, vene ja 
soome keel).

Preemia taotlemiseks tuleb 
hiljemalt iga aasta 1. detsemb-
riks esitada Viimsi vallavalit-
susele taotlus. Lisaks taotluse-
le tuleb esitada uurimustöö hu-
manitaarteaduste valdkonnas. 

Preemiale kandideerimise pu-
hul võib taotluse esitada nii kan-
didaat kui ka kolmas isik.

stipendiumi ja 
preemia määramine
Teave konkursist avaldatakse 
ajalehes Viimsi Teataja ning 
Viimsi valla veebilehel.

Stipendiumikomisjonil on 
õigus konkursi väljakuulutami-
se teates täpsustada humanitaar-
teaduste valdkonda, mida esi-
tatavad uurimustööd peavad kä-
sitlema. Sobivate kandidaatide 

või uurimustööde puudumisel 
on stipendiumikomisjonil õi-
gus jätta stipendium või pree-
mia välja andmata. 

Stipendiumikomisjon esitab 
oma ettepaneku Viimsi valla-
valitsusele hiljemalt 1. märt-
siks 2017. Stipendium või pree-
mia määratakse Viimsi vallava-
litsuse korraldusega hiljemalt 
15. märtsiks 2017. 

Stipendium või preemia an-
navad üle president Lennart 
Meri perekonna liige ja Viimsi 
vallavanem või tema poolt vo-
litatud isiku president Lennart 
Meri sünniaastapäeva tähista-
val üritusel 2017. aasta märt-
sikuus.

Lisainfo: Viimsi Vallavoli-
kogu 12.03.2013 määrus nr 6 
“Viimsi valla aukodaniku pre-
sident Lennart Meri stipendiu-
mi statuut” on avaldatud valla 
kodulehel www.viimsivald.ee.

Kultuuri- ja spordiamet

Tänavu 29. märtsil anti EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus üle Viimsi 
valla aukodaniku president Lennart Meri stipendium Tallinna 
Ülikooli humanitaarteaduste instituudi võrdleva kirjandusteaduse 
ja kultuurisemiootika eriala kultuuride uuringute doktorandile 
Kristiine Kikasele. Foto annika Haas

1. detsembrini on võimalik kandideerida stipendiumile

*Määruse reguleerimisalast on 
välja jäetud doktorandid ja doktori-
tööd kaitsnud isikud.

alates septembrikuust oli 
kõigil teadus- ja kultuuri-
huvilistel õpilastel või-
malus alustada õpinguid 
Viimsi valla kõige uuemas 
koolis – huvikoolis Tead-
miskeskus Collegium 
Eruditionis.

Huvikool Teadmiskeskus CE 
(edaspidi CE) sai loodud ees-
märgiga pakkuda Viimsi valla 
lastele senisest veelgi süsteem-
semat, mitmekesisemat, kvali-
teetsemat ja väljundipõhisuse-
le orienteeritud teadushuviha-
ridust ja kultuurilist tegevust 
Eesti Hariduse Infosüsteemis re-
gistreeritud õppekavade alusel. 
Meie jaoks toimus kogu tegevu-
se filosoofias suur muutus – kui 
seni tegelesime SA Viimsi Kesk-
kooli Fondi vahendusel huvi-
tegevusega, siis alates selle õppe-
aasta septembrist on meie prio-
riteediks huviharidus, mille alu-
seks on riiklik huviharidus-
standard ja huvikooli seadus. 
Terve eelmise õppeaasta pühen-
dusid juhendajad huviringidele 
õppekavade kirjamisele ja tänu 
huvikooli loomise protsessi alg-
faasis algatatud konstruktiivsele
koostööle Haridus- ja Teadus-
ministeeriumiga, saime aprilli-
kuus HTM-i kantsleri käskkirja 
huvikooli asutamise ja 22 õppe-
kava registreerimise kohta Eesti 
Hariduse Infosüsteemis.

Huvikooli Teadmiskeskus 
CE 22 õppekava on jaotatud kol-
meks suuremaks tegevusvald-
konnaks: 

- Loodus-, täppisteadused 
ja tehnoloogia (LTT): teadus-
ring Taibu, eksperimentaalne 
loodusteadus, rebase Ruudi loo-
dusring, matemaatikaring Nu-
pula, robootikaring, elektrooni-
kakursus Digi, programmeeri-
misring Püüton, multimeedia-

Huvikool Teadmiskeskus 
Collegium Eruditionis

ring, programmeerimine alga-
jatele, animatsioonikursus Teen 
ise multifilmi ja arhitektuuri-
ring Ruum ja vorm;

- Kultuur: hiina keel ja kul-
tuur, hispaania keel ja kultuur, 
näitering Eksperiment, näitet-
rupp Wilhelmiine, rokiring, 
muusikatuba, Eesti rahvatants, 
kunst ja meisterdamine, ko-
kandus algajale;

- Sport: male.

Teadus pakub huvi
CE õppekavadel alustas sellel 
aastal õpinguid 790 Viimsi valla 
õpilast (nende hulgas on õpila-
sed, kes käivad mitmes huvirin-
gis). Lisaks Viimsi valla kooli-
dele (Viimsi, Haabneeme, Püün-
si ja Randvere) tegutsevad CE 
huviringid Merivälja Koolis, 
Peetri Lasteaed-Põhikoolis, Nõm-
me Põhikoolis ja Vaida Põhi-

koolis ning tegevustesse on haa-
ratud ~950 teadus- ja kultuuri-
huvilist õpilast. Ühtlasi on saa-
nud CE-st vabariigi üks suuri-
maid teadushuvihariduse pak-
kujaid ja meie kogemustest on 
õppimas käidud nii Eestist kui 
ka väljastpoolt. 

Noorte edasiõppimise va-
likuid mõjutab sageli kuvand 
LTT valdkonna keerulisusest ja 
elukaugusest. Selleks, et noor-
tel tekiks sügavam personaal-
sem huvi ja positiivne kuvand 
teadusest ja tehnoloogiast, ei 
tule oodata keskkooli lõpuni, 
vaid luua tingimused juba alg-
kooliõpilastele huvi äratami-
seks, hoidmiseks ja süsteem-
seks arendamiseks. Kuna alg- 
ja põhikooliõpilastele ei ole just 
palju väljundeid oma annete 
arendamiseks LTT valdkonnas, 
siis tekkis süsteemiseks lähene-

miseks ja järjepidevuse taga-
miseks vajadus huvikooli loo-
miseks. Kus oleks veel parem 
oma andeid avastada ja aren-
dada, kui mitte kodulähedases 
koolis pärast koolipäeva lõppu?

Praktiliste tegevuste kaudu 
on võimalik arendada õpilase 
loovust, ettevõtlikkust, teadus-

keele kasutamist, seoste loomi-
se ja meeskonnatööoskust ning 
käelist tegevust. Teadushuviha-
ridus aitab kaasa õpilaste õpi-
tulemuste parandamisele ja sa-
mas tavalises koolitunnis “ak-
tiivsed” õpilased on sageli leid-
nud endale meelepärase tegevu-
se teadmistepõhises huviringis.

Tahame näidata, et teadlase 
elukutse ei ole kuiv ja igav – 
piisava pühendumise korral on 
võimalik jõuda väga kaugele, 
mida tõestavad meie teadlaste 
saavutused. Samas ei tohi jät-
ta muljelt, et see ongi midagi 
väga lihtsat, vaid tulemusteni 
jõudmine eeldab süvenemist ja 
järjepidevust. 

Tegutsemine ees-
märkide nimel
Lisaks traditsioonilisele iganä-
dalasele õppetööle oleme võt-
nud eesmärgiks pakkuda erine-
vate konkursside, festivalide ja 
võistluste (leiutajate konkurss,
inseneriülesannete lahendami-
se võistlus, robootika- ja prog-
rammeerimisvõistlused, teatri-
festivalid, näidendid jne) näol 
väljundeid huviringides käiva-
tele õpilastele, mis paneksid nen-
de silmad särama ja suurema 
pühendumisega eesmärkide ni-
mel tegutsema.  

Oleme siiralt tänulikud hea-
dele koostööpartneritele ilma 
kelle abi ja nõuta me sellises ma-
hus tegevusi ei suudaks lastele 
pakkuda – kõikidele Viimsi val-
la koolidele, lapsevanematele, 
Tallinna Tehnikaülikoolile, Tal-
linna Ülikoolile, Tartu Ülikoo-
lile, Eesti Kunstiakadeemiale, 
TTÜ innovatsiooni- ja ettevõt-
luskeskusele Mektory, Energia 
Avastuskeskusele, teaduskesku-
sele AHHAA, SA Eesti Teadus-
agentuurile, haridus- ja teadus-
ministeeriumile, Eesti Teadus-
huvihariduse Liidule ja Viimsi 
vallale. 

Huvikooli õppetöökorraldu-
sega saab tutvuda Viimsi kooli 
kodulehe rubriigis Teadmis-
keskus.

Peeter sipelgas
Huvikool Teadmiskeskus 

Collegium Eruditionis

Viimsi valla koolide 3. klasside matemaatikavõistlus “Nuputaja“.

LEGO sumo robootikavõistlus. Fotod Peeter sipelgas
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NOORED

Viimsi noortekeskus 
on tegutsenud juba 
15 aastat. 21. oktoobril 
toimunud sünnipäeva-
pidu oli selle kinnituseks, 
et 15 aasta jooksul on 
Viimsi ja aasta pärast 
10-aastaseks saav 
Randvere noortekeskus 
pakkunud tegevus-
võimalusi paljudele 
noortele. 

15 aastat on piisavalt pikk aeg, 
et paljusid asju unustada, kuid 
samas piisavalt lühike, et olla 
pikkade traditsioonidega asu-
tus. 

Kuna avatud noorsootööl põ-
hinevad noortekeskused käivad 
kaasas noorte ning nende aren-
gute ja vajadustega, on Viimsi 
noortekeskuses olnud erinevaid 
aegu, tegevussuundi ja projek-
te. 

Oleme väga tänulikud kõi-
kidele vahvatele, armsatele, tub-
lidele ja erinevatele noortele, 
kes selle aja jooksul noorte-
keskuse tegevusi mõjutanud ja 
kujundanud on! Sünnipäeva-
peol meenutati mõningaid sei-
ku, tegemisi ja sündmusi ning 
tunnustati ja tänati inimesi, kes 
keskuse tegevusse oma jälje 
on jätnud. 

annika Orgus 
Viimsi noortekeskuse juhataja

Osaluskohvik 2016
3. novembril korraldas Viimsi noortevolikogu koostöös 
Tallinna noortevolikogu ja Harju maavalitsusega restoranis 
Gloria Tallinna ja Harjumaa osaluskohvikut.

Osaluskohviku eesmärk on tuua ühiste teemadega kokku 
väga erineva tausta ja kogemusega noored ning nooremeel-
sed, et arutleda, kuhu tulevikus liikuma peame. Nii kohtuvad 
noorte esindajad (õpilased põhikoolist, aktivistid keskkoolist, 
asjaarmastajad kutsekoolist, õpihimulised ülikoolist, noored 
emad ja isad, töötavad noored) ja otsustajad (vallavanemad, 
linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, maavanemad, ühis-
konnaõpetajad, riigikogulased, koolijuhid). Osaluskohvikuid 
korraldatakse üle-eestiliselt juba alates 2011. aastast ning 
nende toimumist koordineerib Eesti Noorteühenduste Liit

Üheskoos otsustajatega arutleti tänavu järgnevatel teema-
del: noored ettevõtluse stardipakul, kas oskad siis valida (ehk 
16-aastased saavad valida), suur vabadus = suur vastutus 
(ehk Euroopa Liidu tulevik), “Kevade“ vs “Nullpunkt“ (ehk nu-
tiajastu rõõmud ja mured), vastutus magamata öödel (ehk 
ühiskonna pinge noorte koormus haridusteel), “Lihtsuses pei-
tub võlu! Kas alati?“ (ehk elustiilihaigused, psühholoogilised 
probleemid, alkohol ja tubakas).

Kõikidest aruteludest valmivad ka kokkuvõtted, mida on 
tulevikus võimalik lugeda ka noortevolikogu sotsiaalkanalis 
Facebook.com/noortevolikogu.viimsi. 

Viimsi noortevolikogu

aitäh kõikidele osalejatele ning kohtumiseni järgmisel 
aastal! Foto angela Rääk

Viimsi noortekeskus 15

ansambel Freeday esines ka Viimsi noortekeskuse avamisel 15 aastat tagasi. Bändi solist Mikk 
Tammepõld. Fotod Viimsi noortekeskus

Viimsi noortekeskuse tegemistesse on mõned inimesed jätnud 
suure jälje. Tunnustuskirja saab Kaarle Kannelmäe. 

Noorsootöötajad Randvere keskusest (vasakult) Kaire Tobias ja 
Kertu Vahemets, Viimsi noortekeskuse juhataja annika Orgus, 
töötajad Jane saks ja Viivika Volt. 

Tort oli suur ja magus. 

Oled osalenud rahvusva-
helises noortevahetuses? 
Tahad minna? Või hoopis 
ise korraldada?

Kui vastasid vähemalt ühele 
küsimusele jaatavalt, siis oled 
oodatud 29. novemberil kell 18 
Viimsi noortekeskusesse noor-
tevahetuste kogemusõhtule! Võ-
ta kaasa teistega jagamiseks 

Noortevahetus või noortevahetusse?
video- ja fotomaterjalid! Ko-
gemuste vahetamist toetab ühi-
ne toiduvalmistamine. 

Viimase 2 aasta jooksul on 
üle 40 Viimsi noore saanud 
võimaluse osaleda Erasmus+ 
rahvusvahelises noortevahetu-
ses erinevates riikides. Oota-

Noortevahetus = Mäles-
tused. Kogemus. Areng. 
Muutus. Toit. Jutt. Mäng. 
Kogemus. Ideed. Sõbrad. 
Lõbu. Kurbus. Soojus. 
Väsimus. Elulahe. Parim 
aeg. Igatsus. Võõrad. 
Armsad. Hinnang. Tole-
rantsus. Pagas.

me kõiki, kellele see kogemus 
jälje on jätnud ning soovivad 
seda mälestust taaselustada ja 
teistega jagada!

Oodatud on ka kõik need, 
kes ise noortevahetust korral-
dada soovivad!

Viimsi noortekeskus 
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Jõulud kui rahulik ning 
vaikne perepüha on müüt, 
sest sageli kujuneb det-
sembrikuu üsna stressi-
rohkeks perioodiks. siia 
peab mahtuma kingituste 
leidmine, lõputu kok-
kamine ja sada muud 
toimetust. 

Aga on ka suurepäraseid või-
malusi jõulupidu tõeliselt meel-
dejäävaks ning vahvaks sünd-
museks muuta.

Viimsi Keskuses asuvas 
MUUUV Viimsi Seiklusmaal 
saavad lapsed igapäevaselt lus-
timas käia, aga seal saab ka sün-
nipäevi tähistada ning suure-
maid üritusi pidada. Näiteks 
on see ideaalne koht firmadele 
töötajate laste jõulupeo pida-
miseks – pidulisi mahub män-
gumaale kuni 150 ning hoolit-
setud on nii meelelahutuse kui 
ka kõige muu olulise eest.

MUUUV Viimsi Seiklus-
maa juhataja Riin Raie sõnul 
on kõikidele detailidele mõel-
dud. “Kuna huvi selliste üritus-

11. novembril avati 
solaris Keskuses Tallinnas 
PÖFF, mis toimub tänavu 
20. korda ja on nüüdseks 
astunud väärikalt maail-
ma a-klassi filmifestiva-
lide hulka koos Berliini, 
Cannes´i, Moskva, Ve-
neetsia jt suurte festiva-
lidega. 

Festival toob Eestisse kokku 
filme ja filmitegijaid rohkem 
kui 75 riigist üle maailma ja 
eelmisel aastal oli vaatajate arv 
üle 80 000.

20. Pimedate Ööde Filmi-
festivali avatseremoonial Nor-
dea Kontserdimajas anti täna-
vune PÖFF-i elutööpreemia ar-
mastatud Eesti näitlejatarile Ita 
Everile. Noore, rahvusvahelis-
tele lavadele läbimurde soori-
tanud näitlejale antava Bruno 
O’Ya lahtihüppe nimelise ergu-
tuspreemia pälvis Risto Kübar. 

Fookuses Prantsusmaa
Festivali avafilm oli majesteet-
lik ajalooline draama “Igavik”, 
mis jutustab ühe prantsuse pe-
rekonna loo terve sajandi väl-
tel, tuues välja iseloomulikku, 
mis selle riigi ja kultuuri nii 
silmapaistvaks teevad. 

PÖFF-i fookuses ongi tä-
navu filmikunsti sünniriik Prant-
susmaa, täpsemalt prantsuse ko-
möödia. Hiilgava koomiku Louis 
de Funès’i mängitud tegelas-
kujud on andnud ühiskondliku 
koomika alustalad. Prantsuse ko-
möödiate kullavaramusse kuu-
luvate filmide peategelaseks on  
sageli usulisse, etnilisse või 
geograafilisse kogukonda sat-
tunud “võõras”, kes kujutab fil-

20. Pimedate Ööde filmifestivali 
fookuses on Prantsusmaa

mis potentsiaalset probleemide 
allikat. Prantslane naerab hea 
meelega ka iseenda üle (“OSS 
117: Rio enam ei vasta”) ja ar-
mastab selleks kasutada kont-
rastseid tegelaskujusid (“Pikk 
blond mees must king jalas”), 
sõnamänge ja pööraseid dia-
looge (“Monsieur Gangster”). 
Paljudest komöödiatest on saa-
nud tänapäevase prantsuse kino 
nägu (“Amélie”), neid on Amee-
rikas hulganisti järele tehtud, 
auhindadega pärjatud, kuid mis 
kõige tähtsam – nad on nae-
rutanud põlvkondi üle kogu 
maailma.

PÖFF-i põhiprogrammi kuu-
luvast 200 filmist rohkem kui 
80-ga tulevad tänavu kaasa fil-
miga seotud külalised, kes osa-
levad ka filmijärgsetel diskus-
sioonidel. Lisaks fookusmaale 
Prantsusmaale on senisest suu-
remalt esindatud Venemaa fil-
mitööstus. 

Kolm alafestivali
A-klassi festival seab korral-
dajate ette kõrgemad nõudmi-
sed. See tähendab ka, et festi-
vali võistluskavas linastuvad 
filmid, millel on maailma või 
Euroopa esilinastused ja filmi-

kunsti uuemad palad jõuavad 
meile koju kätte.  

Lisaks põhikavale on PÖFF-
il kolm suuremat alafestivali: 
Animated Dreams, Just Film 
ja Sleepwalkers. 

Animated Dreamsil teevad 
maailma esilinastuse neli uut 
Eesti lühifilmi, mille režissöö-
rideks on Ülo Pikkov, Marti-
nus Klemet, Rao Heidmets ja 
Kristjan Holm. Lisaks uutele 
filmidele tähistatakse Eesti esi-
mese animakangelase Kutsu Ju-
ku 85. sünnipäeva erilise tumm-
filmiõhtuga. Prantsuse fookuse 
raames linastub René Laloux’ 

ja Roland Topori 1973. aasta 
kultusfilm “Metsik planeet” 
ning näidatakse animaklassi-
kute filme.

Just Film toob oma vaataja-
teni senisest kõige laiahaarde-
lisema programmi, lisades uue, 
Eesti Teadusagentuuriga ellu 
kutsutud teadusfilmide eriprog-
rammi ning tolerantsust pro-
pageeriva eriprogrammi “Rän-
dav maailm”, mis keskendub 
lugudele erinevatest noortest, 
kes on mingi põhjusel pida-
nud oma kodumaalt lahkuma, 
kohanema uuega ja tulema toi-
me hirmudega, mis nii suurte 
elumuutustega kaasnevad. Just 
Filmi raames linastub juba 
kuuendat korda lapse õiguste 
programm, kus näeb kümmet 
väga kõnekat filmi. 

Sleepwalkersi kavast leiab 
näiteks Cannes’i filmifestivalil 
parima lühifilmi Kuldse Palmi-
oksa võitnud teose “Ajakood” 
(režissöör Juanjo Giménez, His-
paania, 2016), mis on lugu ka-
hest turvamehest, kes suhtle-
vad valvekaamerate vahendu-
sel. Rahvusvahelises võistlus-
kategoorias saab näha ka “Ko-
gelejat” (rež. Ben Cleary, Suur-
britannia, 2015), mis on lugu 
kogelevast mehest, kes peab 
valmistuma kohtumiseks oma 
interneti-kallimaga. See lina-
teos võitis 2016. aastal parima 
lühifilmi Oscari. 

Sleepwalkersi filme näeb li-
saks festivali tavapärastele kino-
dele tänavu ka pulbitseva kul-
tuurieluga Telliskivi Loomelin-
nakus, kuhu kerkib ka festivali 
enda pop-up kino Sleepwalkers 
Cinema, mis pakub lõõgasta-
vaid filmielamusi kott-toolides.

Kinod ja festivalikohad
Üks erilisemaid üritusi Sleep-
walkersi festivalil on tradit-
siooniline öökino, mis viib vaa-
tajad kinosaalis pakutava koh-
vi, meeldiva seltskonna ja unus-
tamatu atmosfääri toel täiesti 
erilisele rännakule Telliskivis 
asuvas Erinevate Tubade Klu-
bis.

Suurema osa festivali filmi-
programmist näeb tänavu Sola-
rise Apollo kinodes ja Musta-
mäel. Lisaks näidatakse PÖFF-
i ja PÖFF-i alafestivalide filme 
veel Kosmos IMAX-is, Balti 
filmi, meedia, kunstide ja kom-
munikatsiooni instituudis, ki-
nodes Artis ja Sõprus ning 
Lennusadamas ja Tallinna loo-
maaias. 

Viimsi kinno PÖFF-i fil-
mid tänavu kahjuks ei jõud-
nud. Kui varasematel aastatel 
tuuritas PÖFF ka üle Eesti, siis 
johtuvalt A-klassi nõudmistest 
on PÖFF-il õigus näidata edas-
pidi lisaks Tallinnale filme veel 
ainult ühes linnas, milleks on 
Tartu. 

PÖFF-ile tuleb tänavu roh-
kem külalisi kui kunagi va-
rem – kokku 978 filmiprofes-
sionaali ja ajakirjaniku. 476 
külalist on tulemas ka PÖFF-i 
ja Baltic Eventi filmitööstuse 
kohtumisele Industry@Tallinn. 
19. novembril toimub filmipro-
fessionaalidele Storyteki kon-
verents. 

PÖFF kestab 27. novemb-
rini. Head pöffimist!

Pöffi kava ja sündmused: 
2016.poff.ee

annika Koppel 

20. PÖFF-i avamisel süütas festivali peakorraldaja Tiina Lokk solaris Keskuse katusel hiiglasliku 
helendava täiskuud kujutava hundipalli. Foto PÖFF

Lustirohke ja stressivaba jõulupidu lastele

te korraldamise vastu on kasva-
nud, siis panime sel aastal kok-
ku spetsiaalsed jõulupidude pa-
ketid,” kinnitab Raie. “Ette-
võtetel tuleb meile teada anda 
vaid osalevate laste arv ning 
sobiv aeg, kõige muuga tege-
leme meie.”

Jõuluüritusel saavad lapsed 
3 tundi kõiki seiklusmaa vah-
vaid hüppamis-, ronimis- ja 
mängimisvõimalusi kasutada, li-

saks on piduliste käsutuses jõu-
lukaunistustega peoruum. Soo-
vi korral tulevad kohale ka jõu-
luvana ja päkapikk, kes luule-
tusi küsivad, kinke jagavad ja 
Jõulumaa telgitagustest põne-
vaid lugusid jutustavad. Loo-
mulikult on peolaud kaetud 
maitsva söögi ja joogiga, mida 
selle püha puhul oodata võib.

Peojuht aitab
Mängukeskus pakub ka mit-
meid lisateenuste võimalusi – näi-
teks saab tellida peojuhi, kes 
viib koos lastega läbi vahvaid 
mänge ja võistlusi. Samuti või-
vad peo eriliseks muuta kos-
tümeeritud muinasjutukange-
lased – kuna jõuluvana kohta-
vad lapsed sel perioodil niigi 
korduvalt, siis miks mitte lasta 
neil lustida hoopis koos lume-
kuninganna Elsa või Päkapi-
kutüdrukuga, kes vastavalt las-
te vanusele ja arvule vahvaid 
jõuluteemalisi tegevusi läbi vii-
vad. Programmi võib soovi kor-
ral kuuluda ka näiteks jõulu-
ehete, magnetite ja helkurite 

meisterdamine või piparkooki-
de kaunistamine. Kui seltskon-
nas on ka beebisid ja pisikesi 
lapsi, kellele MUUUVi atrakt-
sioonid veel üle jõu käivad, 
siis saab nende jaoks luua eral-
di mängunurgakese.

“MUUUV Viimsi Seiklus-
maa on hea vaheldus tradit-
sioonilistele jõulupidudele, mis 
peamiselt laua ääres süües möö-
duvad,” sõnab Raie. “Meie juu-
res on istumist vähem, sest siin 
on lastel võimalus füüsiliselt 
ja lõbusalt aega veeta. Me ei 
ole kohanud veel ühtegi last, 
kellele ei meeldiks batuudil 
hüpata!”

Tähelepanuta ei jää ka lap-
sevanemad – soovi korral saa-
vad täiskasvanud oma pidu pi-
dada MUUUVi kõrval asuvas 
Kuulsaalis bowlingut või pil-
jardit mängides, kus lisaks mee-
lelahutusele kaetakse lauad sa-
muti hea ja paremaga.

“Kui organisatsioonil on peo 
osas oma nägemus, siis saab 
meile sellest teada anda ning 
teeme enda poolt kõik selleks, 

et üritusest kujuneks meelde-
jääv sündmus nii lastele kui 
ka vanematele,” kinnitab Riin 
Raie.

Huvitava faktina võib lisa-
da, et igal aastal müüakse maa-
ilmas ligi 150 miljonit šokolaa-
dist valmistatud jõuluvana… 
Miks mitte pakkuda sellel maius-
tusterohkel jõuluperioodil las-
tele üks tõeliselt lustlik üritus, 
kus saab lõputult ronida, joosta 
ja hüpata – ehk kõike seda, mida 
lapsed tõeliselt armastavad.

Roosa sünnipäev
MUUUV pakub uusi võimalu-
si ka sünnipäevapeo pidamisel. 
“Meie erinevad sünnipäevapa-
ketid on aasta jooksul väga po-
pulaarseks kujunenud, seetõttu 
oleme nende valikut veelgi 
laiendanud,” ütleb MUUUV 
seiklusmaa turundusjuht He-
len Saul. “Lisaks põnevatele 
piraadi-, jäätise-, õhupalli- ja 
bowlingupidudele saab valida 
nüüd ka iga väikese tüdruku 
unistuste teema – roosa sünni-
päevapeo.”

“Roosa unistuse” nimeline 
sünnipäevapidu sisaldab lisaks 
3 tunnile seiklusmaa võima-
luste kasutamisele ka temaati-
liselt kaunistatud peotuba, eri-
kujundusega kutseid ning maits-
valt kaetud sünnipäevalauda. Pi-
sikestele printsessidele koha-
selt kuuluvad menüüsse näi-
teks värvikad puuviljavardad 
mandariini ja viinamarjadega, 
vitamiinitikud dipikastmega ja 
muinasjutuline sünnipäevatort. 
Sobivaid suupisteid on valmis-
tatud ka lapsevanematele. Soo-
vi korral saab peole tellida näo-
maalija või peojuhiks printses-
si, sest just nii saab sünnipäev 
täiuslik.

“Meie eesmärk on muuta 
olulised üritused nauditavaks 
kogu perele,” kinnitab Saul. 
“MUUUV Viimsi Seiklusmaal 
on olemas kõik vajalik meele-
lahutuseks ja suurepärane me-
nüü, seega saavad pidu nautida 
ka lapsevanemad, sest kokkami-
se, koristamise ja muu korraldu-
se teeme meie nende eest ära.”

Helen saluveer

MUUUVis ei hakka lastel kunagi 
igav. Foto erakogu



Viimsilane Eesti 
Laulu konkursil 
poolfinaalis
Viimsi Kooli õpilane, artist nimega ariadne 
pääses Eesti Laulu poolfinaali lauluga “Feel me 
now”, mille kirjutasid Tomi Rahula, anni Rahula 
ja Margus Piik. 

Sel aastal löödi Eesti Laulul osalejate rekord, kui konkur-
sile laekus 242 laulu. Lisaks viimsilasele sai poolfinaali 
veel Daniel Levi, Almost Natural, Carl-Philip, Karl-Krist-
jan & Whogaux feat. Maian, Laura Prits, Leemet Onno, 
Elina Born , Liis Lemsalu, Alvistar Funk Association, 
Lenna Kuurmaa, Close To Infinity feat. Ian Karell, Kerli, 
Uku Suviste, Ivo Linna, Rasmus Rändvee, Janno Reim & 
Kosmos, Angeelia, Koit Toome ja Laura ning Antsud.

Žüriisse kuulusid Andres 
Puusepp, Erik Morna, Harri 
Hakanen, Ingrid Kohtla, Kai-
di Klein, Kristel Aaslaid, Ola-
vi Paide, Owe Petersell, Piret 
Järvis, Siim Nestor ja Too-
mas Puna.

Eesti Laul 2017 poolfinaa-
lid toimuvad 11. ja 18. veeb-
ruaril ning finaal 4. märtsil.

Eesti Laulu võidulugu läheb Eestit esindama Eurovisioo-
nile.

Viimsi Teataja
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Viimsi Happy Jazz Festi-
val toimus tänavu teist 
korda, 1.–5. novembrini. 
Kontserte tuldi kuulama 
ka mujalt Eestist, lisaks oli 
spetsiaalselt tulnud küla-
lisi soomest ja Norrast.

Nagu eelmisel aastal, tutvusta-
sime ka tänavu erinevaid pille ja 
muusikastiile meie kõige väik-
sematele. Esikohal oli muidugi 
džässmuusika ning improvisat-
sioon ja seda kõike läbi lastele 
tuntud karakterite. Selle aasta 
teemaks oli “Pipi eksib pilli-
poodi” ja näitlejaks-lauljaks ar-
mastatud Nele-Liis Vaiksoo.

Selle aasta peaesineja, ande-
kas noor multiinstrumentalist 
Andrea Motis koos Joan Cha-
morro grupiga tuli Hispaaniast. 
Lisaks kuulsime ja nägime esi-
nemas suurepäraseid muusikuid 
Soomest, Lätist, Venemaalt ja 

Eestist. Kontserdid toimusid taas 
Rannarahva muuseumis, Viim-
si kooli saalis, Black Rose pu-
bis. Uue kontserdipaigana lisan-
dus väga hea akustikaga huba-
ne Laidoneri mõisa tõllakuur, 
mis meeldis publikule väga. Veel 

Laupäeval, 19. novemb-
ril kell 17 astub Viimsi 
publiku ette Eesti suurim 
ja aktiivseim mandoliini-
orkester saku Mandoliinid 
talvekülma peletava ja 
südameid soojendava 
kavaga “Mu kodu”. Kõla-
vad meloodiad armastud 
heliloojatelt: Uno Nais-
soo, Raimond Valgre, Ülo 
Vinter, Gustav Ernesaks ja 
Lembit Veevo.

33-liikmeline orkester Saku 
Mandoliinid tähistas sel sügisel 
alles neljandat sünnipäeva, kuid 
on lühikese tegutsemisaja jook-
sul juba palju jõudnud. Valmi-
nud on kümmekond eriilmelist 
kontserdikava, mille repertuaar 
ulatub itaalia meloodiatest kri-
mifilmide tunnusmeloodiateni 
ning maailma rahvaste muusi-
kast läbi ja lõhki eestimaiste 

meeldis külalistele Viimsi Kes-
kuse kompaktsus, vahemaad 
kontserdipaikade vahel ei ole 
pikad ja õhtu jooksul sai see-
tõttu külastada mitut kontserti.

Tänavuse festivali tegi eri-
liseks veel see, et esinejate seas 

Palju edu, Liina ariadne! Foto erakogu

Ariadne tegemistega 
saab end kursis hoida, 
jälgides tema sotsiaal-
meediakanalit Face-
bookis www.facebook.
com/AriadnePeda-
nik ja Youtube’is bit.
ly/2ewF1VM. 

Kirikus kõlavad mandoliinid

viisideni. Orkester korraldab ka 
Saku Mandoliinifestivali, mis 
toimus läinud suvel juba kol-
mandat korda.

Kava “Mu kodu” kesken-
dub kodusoojusele, pidades ko-
duna silmas nii igaühe oma ko-
du kui ka meie ühist kodu – 
Eestimaad. Võib julgelt väita, 
et need kõigile tuttavad meloo-
diad pole kunagi varem mando-
liiniorkestri esituses kõlanud. 
Seetõttu loodamegi pakkuda 

kuulajale nii äratundmisrõõmu 
kui ka üllatuselevust.

Kontserdil teevad kaasa ka 
erikülalised. Laulusolistina as-
tub üles tenor Aleksander Ar-
der, kes on laulnud Rahvusoo-
per Estonia laval ning kuulub 
praegu Eesti Rahvusmeeskoo-
ri koosseisu. Lisaks talle pa-
kuvad muusikalisi vahepalasid 
kandlemängijad Heino Sõna ja 
Tuule Kann. Neist esimene on 
vitaalne vanahärra, kelle kand-

lemängustiil on niivõrd uni-
kaalne, et tema juures käivad 
õppimas ja näpunäiteid saamas 
noored pärimusmuusikud üle 
Eesti. Tuule Kann on meie tun-
nustatuim rahvakandlemängija 
ja -õpetaja.

Saku Mandoliinid ootavad 
Viimsi rahvast osa saama meie 
kõlavast külakostist. Kontsert 
on tasuta!

Joosep sang
Saku Mandoliinide kunstiline juht

saku Mandoliinid ootavad kontserdile! Foto erakogu

Edukas Happy Jazz Festival

Tribute To andrew’s sisters. swing’n’Joy Orchestra solistid Margus 
Jürisson, Kelli Uustani, Triin Lutsoja ja Evelin Veermets. Fotod Viimsi 
Happy Jazz Festival

oli palju viimsilasi. Lisaks Viimsi 
Muusikakooli Jazzbändile as-
tusid lavale Kelli Uustani ja Ja-
mes Werts.

Kuna eelmisel aastal üllata-
sid nii publikut kui ka esinejaid 
Tallinn Swing Dance Society 
tantsijad ja huvi selle vastu oli 
suur, toimusid kõigile huvilis-
tele festivali raames Viimsi hu-
vikeskuses svingtantsu kursu-
sed. Kursustel võisid osaleda 
kõik olenemata soost ja vanu-
sest ning õpitut oli võimalik kont-
sertidel ka praktiseerida. Sving-
tants jääb edaspidigi festivali 
osaks ja meie festivali kontser-
did on sellevõrra huvitavamad, 
et ei pea sirge seljaga toolil is-
tuma, vaid saab ka tantsida.

Sarnaselt eelmisega lõpeta-
sid kontserdipäeva ka sel aas-
tal jämmid kõikide festivali ar-
tistide osalusel.

aivar Vassiljev
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Viimsi Muusikaliteater 
osales 29.–30. oktoobril 
Harjumaa harrastusteat-
rite festivalil, mis toimus 
Kose kultuurikeskuses. 
Parima naisnäitleja tiitli 
tõi festivalilt koju Karola 
Tarvid Morticia rolli eest 
ja teater ise pälvis lau-
reaadi tiitli muusikaliga 
“Perekond addams“.

Viimsi Muusikaliteatri hooae-
ga jääb meenutama muusikali 
“Perekond Addams” kevad- ja 
sügisetendused Viimsi huvikes-
kuses ning 6 väljasõiduetendust 
Kesk- ja Lõuna-Eestis. 

“Muusikali õnnestumisse ja 
kogu lavastamisprotsessi and-
sid oma panuse kokku 47 ini-
mest, neist 22 lavatrupis. Kiidan 
tegijaid, kaasaelajaid ja täname 
toetajaid!” ütles muusikaliteat-
ri juht Kalle Erm. “Suur tänu 
lavastaja Kati Aidile, kes vormis 
ja aitas läbi lavastusprotsessi sil-
lutada teed rollivõidule!”

Muusikaliteatri lavastaja ja 
koreograaf Kati Aid meenutab, 
et 2005. aasta märtsis toimu-
nud muusikali “Metsas” teatri-
laagris viskas Kalle Erm õhku 
mõtte, et tema võiks muusikali 
lavastada. “Pidasin seda hilis-
õhtuseks peonaljaks ja ütlesin 
ära. Pärast jäi see mõte kripel-
dama mitmeks nädalaks ja lõ-
puks ma nõustusin.” 

Kõige suurem mure oli la-
vastamisel Kati jaoks see, et 
ööpäevad olid liiga lühikesed. 
“Ent kui peas kuju võtnud pil-
did hakkasid laval elusaks muu-
tuma ja näitlejad mõtlesid kaa-
sa, siis tekkis ka rõõm. Tuli la-
vastada ka tantsud, tegeleda de-
koratsioonide ja rekvisiitidega 
– tegevus, mida päristeatris tee-
vad vastavad inimesed, aga meil 
valmib see ühistööna, nt hilis-

Harjumaa parim harrastusteater ja 
naisnäitleja on Viimsist

öised pöördlava ja laudlina vär-
vimised, kardinate õmblemised,” 
jagab Kati harrastusteatri rõõ-
me ja muresid. 

Mis innustab muusikaliteat-
ris osalejaid pika perioodi väl-
tel oma puhkepäevi ja vaba ae-
ga kulutama harrastustegevu-
sele? Muusikaliteatri laulja ja 
näitleja Triin Rebane arvab, et 
esiteks peab olema tahe veeta 
oma nädalavahetus midagi te-
hes, mitte ainult logeledes. “Viim-
si Muusikaliteatri seltskond on 
väga kirev ja vahva, kellega koos 
kunagi igav ei hakka. Muidugi 
on ka aegu, kus kohe üldse ei 
viitsi proovi minna ja tahaks 
hoopis kodus magada, aga siis 
hakkab sees kohusetunne möl-
lama ja ütleb, et kõik ju arves-
tavad minuga ja tuleb minna!” 

18. hooajal rõõmustab Viim-
si Muusikaliteater teatripublikut 
komöödiamuusikaliga “Drow-
sy Chaperone”, mis esietendub 
Viimsi huvikeskuses 18. märt-
sil kell 18. 

KaROLa TaRViD: 
“Rõõm auhinna üle 
on suur!“
Palju õnne, Karola, parima 
naisnäitleja tiitli puhul! Kui-
das sa Viimsi Muusikaliteatris-
se sattusid?

Viimsisse sattusin oma eri-
alaõpetaja Marika Eensalu või 
siis täpsemalt tema abikaasa Ivo 

Eensalu kaudu 2007. aastal. Ni-
melt lavastati just siis muusi-
kali “Barnum” ja sinna oli vaja 
klassikalise taustaga osatäitjat, 
kes kehastaks lavastuses oope-
rilauljannat Jenny Lindi. Kuna 
õppisin tol ajal G. Otsa nim 
Tallinna Muusikakoolis Mari-
ka Eensalu juures, siis kuidagi 
ma läbi tema ja Ivo, kes tunneb 

meie muusikaliteatri juhti Kal-
le Ermi, Viimsisse sattusingi ja 
ooperilauljanna osa täitma hak-
kasin. Osalesin ka järgnevates 
muusikalides. Mõni projekt on 
küll vahele jäänud ajapuuduse 
tõttu, kuid siis olen jälle liitu-
nud. Kuna ma enam laulmise-
ga professionaalsel tasemel ei 
tegele, siis saan Viimsi Muusi-
kaliteatri projektides oma laul-
misvajadust edukalt rahulda-
da. 

Kas Morticia pearoll oli si-
nu jaoks ootuspärane ja kui-
das see kujunes?

Esmane pilt Morticiast oli 
mul just filmi “Addams Fami-
ly” põhjal. Ütleme nii, et päris
selline Morticia minust ei kuju-
nenud. Olen loomult väga elav 
ja energiline, pigem ringituis-
kaja. Morticia tegelaskuju on 
seevastu väga daamilik ja välja-
peetud ning sisemiselt kirglik. 
Arvan, et miksisime originaal-
se Morticia minuga ja saime 
sellise vähe särtsakama ja tem-
peramentsema kuju.

Mis emotsioonid valdasid, 

kui sind 2016. aasta Harju-
maa parimaks naisnäitlejaks 
kuulutati?

Ausalt öeldes on siiani ras-
ke uskuda, et sellise auhinna päl-
visin. Päris kindlasti ei osanud 
ma seda oodata, aga rõõm au-
hinna üle on muidugi suur. 

Harrastusnäitlejate puh-
kepäevad ja vaba aeg kulu-
vad suures osas harrastusteat-
rile. Mis selleks innustab?

Muusikalitrupi seltskond on 
super ja just see meelitab ikka 
ja jälle tagasi! See on suurepä-
rane võimalus tulla välja oma 
tavarežiimist ja veeta toredate 
inimestega lõbusalt aega. Selts-
kond on üks peamisi põhjusi, 
miks ikka ja jälle seda teha ja 
kokku tulla, lisaks sellele, et 
muusikali teha on tore. Teeme 
lahedaid tükke, mis siis, et ole-
me harrastajad. Meil on väga 
palju häid lauljaid ja näitlejaid, 
kes teevad vaat et pareminigi, 
kui meie praegused muusikali-
näitlejad.

Kalle Erm
Viimsi Muusikaliteatri juht

Parim naisnäitleja Karola Tarvid Morticia osas.

Laureaat Viimsi Muusikaliteater esitab muusikali “Perekond addams“. Fotod Peep Kirbits

HaRJUMaa HaRRasTUsTEaTRiTE FEsTiVaL 2016 
Tunnustused:
n Kaasaegse sotsiaalse materjali valiku ja lavale toomise eest Jõe-
lähtme lavagrupp lavastusega “Ülo, Alo ja õlu”
n Kohaliku kultuuriloo elustamise ja lavale toomise eest Kose 
kultuurikeskuse näitering lavastusega “Krahv Manteuffeli kir-
javara“
n Elulähedaste karakterite loomise ja ansamblimängu eest Saue 
valla mänguteater lavastusega “Pila-Peetri testament”
n Ekspressiivsete karakterite loomise ja julge tantsu eest Neeme 
teater lavastusega “Viis väikest pakikest”
n Lutsuliku mänguvõtme tabamise eest Padiserahva teater la-
vastusega “Pärijad”
n Parim naisnäitleja: Karola Tarvid (Viimsi muusikaliteater) 
n Parim meesnäitleja: Tiit Tammesson (Jõelähtme lavagrupp)
Festivali laureaadid: 
n Tammsaare teater lavastusega “Sekstett”
n Kuusalurahva Teater lavastusega “Teise mehe pea”
n Viimsi muusikaliteater  muusikaliga “Perekond Addams”

25. novembril algusega kell 18.00 
Viimsi Huvikeskuses

Piletid Piletilevis ja kohapeal!



Osalustasu: 10 €
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis 1

MEELELaHUTUs, MUUsiKa
18. november 
Harry Koop ja Mart Abro
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval:  Anna Curly & Bänd
DJ: Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

19. november 
Meeleolumuusikat 
DJ Kevin Park
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: VDJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

25. november 
Bonzo
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval:  Emili
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

26. november
Jüri Homenja
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: VDJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

2. detsember 
Eesti Gun & Liisa
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval:  Sulo

DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

3. detsember 
Anne Loho
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval:  Duo Catarsis
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
    
LasTELE Ja NOORTELE

Kuni 30. november
Mardi- ja kadripäevaprogramm 
“Mardid mustad, kadrid valged“
Sihtrühm: lasteaed ja I-II kooliaste
Veekeskkonnaprogramm “Olen 
mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed, I-III kooliaste
Meremehe 7 ametit
Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste
Eelregistreerimine: hariduskes-
kus@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis

21. november kell 16
Šotimaa nädal 
Loo ja kokka: Šotimaa 
hommikusöök 
Osalustasu 1 €
Viimsi noortekeskuses

22. november kell 14
Šotimaa nädal
Šoti muusika päev 
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Maskide tegemine
Randvere noortekeskuses

23. november kell 16
Šotimaa nädal 
Kuldvillak: Šotimaa eri
Viimsi noortekeskuses

24. november kell 16
Šotimaa nädal
Valmistame plakati Šotimaast 
Viimsi noortekeskuses

25. november kell 18
Šotimaa nädal
Šotimaa õhtu – külaline 
Viimsi noortekeskuses

28. november kell 16
Loo ja kokka: teeme vanadest 
pudelitest ja purkidest uued
Viimsi noortekeskuses

29. november kell 18
Noortevahetuste kogemusõhtu
Viimsi noortekeskuses

2. detsember kell 15
Noortekeskus läheb kelgutama
Kogunemine Viimsi noorte-
keskuses

EaKaTELE
20. november kell 16–20
Seenioride sügisball
Ansambel Varumees
Tantsutrupp Moodus jpm
Pääse 7 €, müügil VPÜ ruumis 
(Kesk tee 1) ja Randvere 
päevakeskuses
Viimsi peokeskuses

24. november kell 16
Kadripäeva trall
Novembrikuu sünnipäevalapsed
Külalisesineja Peeter Kaljumäe
Randvere päevakeskuses

25. november kell 14
Kadripäeva tantsutuurid
Tuti-Triinud ja Randvere Kobarake
Viimsi päevakeskuses

VaRia
27. november kell 13
Advendiküünla süütamine
Advendiajast räägib Püha Jaako-
bi kiriku õpetaja Mikk Leedjärv
Jõululaule laulame ViiKerKoori 
ja EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse kammerkooriga   
Viimsi vallavanem Alvar Ild 
süütab andvendiküünla ning 
kuulutab välja jõulurahu
Jõulukuu toimetustest muu-
seumis räägib Külvi Kuusk
Kuum glögi ja piparkoogid
Viimsi vabaõhumuuseumis

KURsUsED, õPi- Ja JUTUTOaD
16. november kell 18.30
9. detsember kell 18.30
Klaasist ehete õpituba 
Klaasikunstnik Mari-Liis Makuse 
juhendamisel
Eelregistreerimine: 
mari.makus@gmail.com
Osalustasu: 30 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

18. november kell 10
Reet Posti vestlusring väikelaste 
vanematele: Jonniiga
Osalustasu: 10 €
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis 1

20. november kell 19
4. detsember kell 19
Helimeditatsioon gongide ja 
helikaussidega
Registreerimine: 
vilmar.schiff@mail.ee
Osaluspanus: 10 €
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis 2

29. november kell 18
Kirjandusest ja muust
Kohtumisõhtu kirjanik ja laeva-
kapten Lembit Uustulndiga
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

29. november kell 18.30
Paberkunsti õpituba: 3-osaline 
teekarp
Eelregistreerimine: 
garlyn@hot.ee
Osalustasu: 19 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

30. november kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külas on Hannes Võrno
Pilet 3 €
Kohtade broneerimine:  
ivo@rullrumm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis

2. detsember kell 10
Reet Posti vestlusring väikelaste 
vanematele:
Külmetushaiguste loodusravi

Island – Islandi kaasaja kirjanike 
portreid“
Viimsi raamatukogus

Näitus “Piirideta meri“
Rannarahva muuseumis

Jüri Jeršovi maalide näitusmüük
Viimsi huvikeskuses

Kuni 3. detsember
Kunstnik Anneli Akinde 
müüginäitus 
Rannarahva muuseumis

5.–30. detsember 
Stendnäitus “Kasuline koka-
raamat“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

2016. aasta lõpuni
Tšehhi-Gruusia ühine fotonäitus 
“Rahumissioon/Mission for 
Peace“
K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

KONTsERT, TEaTER
18. november kell 19
Muusikaõhtu – Urmas Sisaski 
muusika
Klaveriduo Maila Laidna – 
Tiiu Sisask
Tekste loeb Ronald Korv
Piletid 3/5 €
Viimsi huvikeskuse saalis

19. november kell 17
Kontsert “Mu kodu“
Orkester Saku Mandoliinid
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. november kell 18
The Ilves Sisters
Ansambli ABBA hittide kontsert 
“Mamma Mia!“
Piletid: 18/16 €
Müügil Piletilevis ja Pileti-
maailmas
Sooduspiletid müügil ka 
huvikeskuse kontoris
Viimsi huvikeskuse saalis

KULTUUR

18. november – 5. detsember

Viimsi valla kultuurikalender
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JUMaLaTEENisTUsED  
20. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

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

27. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
I advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

4. detsember kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
II advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

NäiTUs
21. november –  8. jaanuar 
2017
Riina Tõnismägi näitus 
“Paneb mõtlema!“
Tasuta!
Viimsi huvikeskuse aatriumis

Kuni 25. november
Aime Kuulbuschi isikunäitus 
“Puudutused“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 30. november
Raamatuväljapanek 
“Tervise käsiraamatud“
Prangli raamatukogus

Kuni 30. november
Stendnäitus “Muinasjutuline 

Viimsi Peokeskuses (Pargi tee 12) 
20. novembril kell 16–20

SEENIORIDE 
SÜGISBALL
Õhtut sisustab mõnusa muusikaga ansambel 

VARUMEES

Esineb tantsutrupp MODUS

Õhtut juhivad LOTA VIIK ja KARL VALKNA

Ootamas on tervitusjook ja suupisted
Avatud on ka baar

Pääsmeid saab VPÜ ruumist Kesk tee 1 ja 
Randvere päevakeskusest alates 

25. oktoobrist 2016

Pääse 7 eurot

Leppneeme küla 
laste jõuLupidu
17. detsembril kell 14
kuni 12-aastastele (k.a)
Anna lapse osalemisest teada, 
registreerides heidy.rebane@mail.ee või 
facebook.com/leppneeme sõnumitesse!
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Viimsi Tigers 
Gymi medalisadu
Viimsi tiigrid said kolm kuld- ja ühe hõbemedali 
rahvusvaheliselt kikkpoksivõistluselt Helsinki 
Open 2016 soomes.

Viimsi Tigers Gymi sportlased Maikel Astur, Andi Uus-
talu, Ilari Nuutinen ja Karl Jürgenson osalesid novemb-
ri alguses Soomes Helsinki Open 2016 rahvusvahelisel 
kikkpoksivõistlusel. Võistlused toimusid WAKO (World 
Association of Kickboxing Organizations) reeglite järgi 
ja osalesid kõik suuremad Soome kikkpoksi spordiklubid. 

Kuldmedalid võitsid Andi Uustalu, Maikel Astur ja 
Karl Jürgenson. Hõbemedaliga naasis koju Ilari Nuutinen. 
Kõik sportlased treenivad Viimsi Tigers Gymi spordiklu-
bis.

“Viimsi tiigrid näitasid väga head kikkpoksi taset ja 
tehnikat. Heade tulemuste poolest oli see kindlasti kõige 
resultatiivsem tiim meie võistlustel. Täname Viimsi tiig-
reid omalt poolt Helsinki Open 2016 osalemast,” kiitis 
sportlasi pärast võistlust Soome kickboxingu föderatsioo-
ni asepresident Anti Sariola.

Viimsi Tigers Gymi peatreeneri Ivo Pukki sõnul oli 
võistlus edukas. “Rahvusvahelistelt võistlustelt on alati hea 
koju tulla kuldmedalite ja esikohtadega. Helsingi on meile 
lähedal ja püüame alati kõikidest sellistest suurvõistlus-
test osa võtta. Poisid valmistusid võistlusteks hästi ja tu-
lemused räägivad enda eest. Tänan ja tunnustan siinkohal 
meie treenereid: Kristjan Raudsepp, Jevgeni Ovsjannikov 
ja Sten Sakson! Nad on meie poisse tugevalt treeninud ja 
aidanud sportlaste taseme viia nii kaugele, et võistlustelt 
tulevad esikohad.” 

Peatreeneri sõnul on aga noorsportlaste suuremad ja 
tähtsamad võistlused alles ees: “Oleme veel noor spordi-
klubi, treenime Viimsis poisse alles neljandat aastat. Tu-
lemused on head, kuid suuremad ja olulisemad võistlused 
on meie klubi sportlastel veel tulemas. Detsembris on toi-
mumas Tallinnas üks väga hea rahvusvaheline kikkpoksi-
turniir FFC-ESTOPEN 2016, sinna on tulemas lähiriiki-
dest tugevad vastased ja loodame ka sealt esikohti võita. 
Aasta alguses on plaanis üks raske treeninglaager Eestis, 
pärast seda tulevad võistlused Rootsis, Soomes ja Saksa-
maal.”

Tiigrid tänavad oma toetajaid, kes aitasid ja tänu kel-
lele oli neil võimalik Helsinki Open 2016 võistlustel osa-
leda: Freselle Logistics, Capital Mill, FinEst Chem, Kart 
Group, Abiveod, Eesti Vesi, Muddis Õllevabrik Muddis 
Brewery, Barrakuuda Sukeldumisklubi ja Viking Line!

Viimsi Tigers Gym

spordist tulekul
n 24. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones 
käsipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti. 
n 8. detsember kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones kä-
sipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Horison 
Pulp&Paper.
n 17.–18. detsember toimub Viimsi Kooli spordihoones Viim-
si meistrivõistlused korvpallis 2016. Turniiri korraldab Viimsi 
vallavalitsus koostöös Korvpalliklubiga Viimsi.

Emakakaelavähi ja rinna-
vähi sõeluuringutel osa-
lemine on lihtsaim või-
malus ennetada vähki ja 
pikendada tervena elatud 
elu.

Sõeluuring on terviseuuring, 
mis on mõeldud eelkõige terve-
tele, ilma kaebuste ja sümpto-
miteta naistele emakakaela- või 
rinnavähi varaseks avastami-
seks. Eestis kutsutakse emaka-
kaelavähi sõeluuringule naisi va-
nuses 30–55 ja rinnavähi sõel-
uuringule naisi vanuses 50–62.

2016. aasta esimese 9 kuu 
vältel on rinnavähi sõeluuringus 
osalenud 41% sihtrühma kuu-
luvatest naistest. Väga aktiivselt 
on oma tervise eest hoolt kand-
nud sõeluuringutes osaledes Hiiu-
maa (68% sihtrühmast), Jõge-
vamaa (63%) ja Võrumaa (62%) 
naised. Aktiivsus on kõige ma-
dalam olnud Saaremaal, kus on 
rinnavähi sõeluuringus osale-
nud kõigest 13% sihtrühma kuu-
luvatest naistest.

Emakakaelavähi sõeluurin-
gus on 2016. aasta 9 kuu jook-
sul osalenud 34% sihtrühma 
kuuluvatest naistest. Aktiivse-
mad on olnud Saaremaa, Pär-
numaa, Järvamaa ja Hiiumaa 
naised, kus on emakakaelavähi 
sõeluuringus osalenud vastavalt 
39%, 37%, 37% ja 36% siht-
rühma kuuluvatest naistest. Ma-
dalaim on osalus olnud Viljan-
dimaal, kus on sõeluuringus osa-
lenud 26% sihtrühma kuuluva-
test naistest.

Julgustame kõiki sel aastal 
sihtrühma kuuluvaid naisi aas-
ta lõpuni veel sõeluuringutes 
osalema! Haigekassa kindlus-
tatutele on uuringus osalemine 
tasuta!

Võimalus ennetada vähki
Emakakaelavähi 
juhtumid oleks enne-
tatavad
Emakakaelavähi suurimaks 
tekkepõhjuseks peetakse papil-
loomiviiruse (HPV) mõningaid 
vorme, mis levivad peamiselt 
seksuaalsel teel. HPV viiruse te-
kitatud rakumuudatusi diagnoo-
sitakse PAP-testiga. Haigestuda 
võivad ka noored naised ning 
pärilikkus ei mängi siin rolli. 

Kuna emakakaelavähi va-
rajased sümptomid jäävad nai-
sele endale tihti märkamatuks, 
siis on väga oluline PAP-testi 
regulaarselt anda. Emakakaela 
rakumuutused on sõeluuringu-
te käigus lihtsalt avastatavad, mis 
omakorda võimaldab ravi tule-
musena täielikku tervenemist.

HPV tekitatud rakumuutu-
sed ja vähieelsed seisundid või-
vad vähiks areneda 10–25 aas-
taga. Regulaarsel kontrollimi-
sel ja õigel ajal avastatuna on 
need kergesti diagnoositavad 
ning ravitavad. Seega oleks või-
malik ennetada peaaegu kõiki 
kaugele arenenud emakakaela-
vähi juhtumeid. PAP-testi tege-
mine on valutu ning tavapärase 
günekoloogilise läbivaatuse osa.

2016. aastal kutsutakse ema-
kakaelvähi sõeluuringule nai-
si sünniaastatega 1961, 1966, 
1971, 1976, 1981, 1986.

Varases staadiumis 
rinnavähk endast 
märku ei anna
Enamasti pöördutakse arsti juur-
de rinnavähi kahtlusega siis, kui 
rinnas avastatakse n-ö tükk. Tei-
sed ohumärgid võivad olla muu-
tunud rinnakuju (nt naha sisse-
tõmme rinnal), rinnanibu sisse-
tõmme, eritis rinnanibust, rin-
na nahavärvi muutus või kaen-

laaluste lümfisõlmede suurene-
mine. Tihti on haigus aga sel-
leks ajaks juba algkoldest kau-
gemale levinud. 

Rinnavähki on võimalik 
avastada aga juba varem. Üks 
selline võimalus on sõeluurin-
gute käigus kasutatav rinnanäär-
me radioloogiline uuring ehk 
mammograafia. 

Varakult avastatud rinnavähk 
on paremini ravitav, võimaldab 
vajadusel kasutada rinda sääst-
vaid operatsioonimeetodeid ja 
on tervenemise eelduseks. 

2016. aastal kutsutakse rin-
navähi sõeluuringule naisi sün-
niaastatega 1956, 1958, 1960, 
1962, 1964, 1966.

ära jää kutset ootama
Naised, kelle sünniaasta on 
kutsutavate sünniaastate nime-
kirjas ja kellele pole viimase 
kahe aasta jooksul tehtud rinda-
de uuringut või viimase kolme 
aasta jooksul PAP-testi, saavad 
sõeluuringus osalemiseks nime-
lise kutse.

Et kutse saadetakse rahvas-
tikuregistris olevale aadressile, 

tuleb kontrollida, kas see on 
õige – muidu ei jõua kutse adres-
saadini. Seda saab hõlpsalt kont-
rollida riigiportaalis eesti.ee. 
Koos paberkutsega saadetakse 
E-Tervise patsiendiportaali digi-
lugu.ee ka elektroonne kutse, 
mis on nähtav saatekirjade alt.

Sõeluuringul osalemiseks ei 
pea aga kutset ootama jääma. 
Kui teie sünniaasta on täna-
vuste kutsesaajate nimekirjas, 
tuleb lihtsalt helistada kõige 
sobivamasse tervishoiuasutus-
se ning end vastuvõtule kirja 
panna. Registreerumisel kont-
rollitakse teie sünniaastat ja ra-
vikindlustuse kehtivust. Uurin-
gule minnes võtke kindlasti kaa-
sa isikut tõendav dokument. 

Rinnavähi sõeluuringus ka-
sutatavat rindade mammograa-
filist uuringut saab teha mam-
mograafiabussis või külastates 
oma maakonna haiglat. Ravi-
asutuste ja liikuva mammograa-
fiabussi asukohad ja kontaktid 
on leitavad haigekassa kodule-
hel asuvast kaardirakendusest.

Haigekassa

Ida-Tallinna Keskhaigla tel 6661 900

Lääne- Tallinna Keskhaigla tel 6261 314

Põhja-Eesti Regionaalhaigla tel 6171 049

Fertilitas (Viimsi, Tallinn) tel 6059 600, 6059 601

Medicum (Lasnamäe) tel 6050 601

Dr Parve Naistearstid (Arvenos OÜ, Tallinn) tel 6405 506

EMaKaKaELaVäHi sõELUURiNGULE REGisTREERUMiNE

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sütiste tee 19 tel 6172 405, 5300 6334

Mammograaf Rinnakliinik, Sütiste tee 17 tel 6274 470 

Ida-Tallinna Keskhaigla,
Magdaleena Polikliiniku Diagnostikakeskus, 
Pärnu mnt 104

tel 6067 684, 5362 8909

RiNNaVäHi sõELUURiNGULE REGisTREERUMiNE

Vasakult: Viimsi Tigers Gymi K-1 treener Kristjan Raudsepp, 
andi Uustalu, Maikel astur, Karl Jürgenson, ilari Nuutinen ja 
ivo Pukk. Foto Erakogu

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUSTÖÖ SPETSIALISTI
Teenistusülesanded:
Haridustöö spetsialist koordineerib koostööd koolidega, peab koolikohustuslike laste andmekogu, korraldab arveldamist teiste kohalike oma-
valitsustega, koordineerib elukohajärgse kooli määramise protsessi, osaleb valdkondlikus järelevalve- ja kontrollialases tegevuses ning la-
hendab hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimusi koolides. Samuti aitab korraldada noorsoo- ja haridusameti 
asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab koostöös valla teenistujate ja haridusjuhtidega Viimsi valla hariduselu.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövald-
konnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning rakendusoskus;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:       Omalt poolt pakume:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses või üldhariduse valdkonnas;  • sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• riiklike registrite kasutamise oskus;     • enesetäiendamise võimalusi; 
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine.     • mitmekesist ja väljakutseterohket tööd. 
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 5. detsembriks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “HARI-
DUSTÖÖ SPETSIALIST” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, tel 6028 843, janek.murakas@viimsivv.ee, konkursiteemaline 
lisateave Nele Kilk, tel 6028 872, nele@viimsivv.ee.



TEENUs
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post 
igor@infinitas.ee, tel 5348 7318.
n Lumelükkamine laadur-ekskavaatoriga, mini-
laaduriga ja käsitsi. Vajadusel lume äravedu. Scan-
weld Trassid OÜ. Kontakt: e-post tt@scanweld.ee, 
tel 5231 792.
n Massaaž Viimsis. Klassikaline kogukeha ja osali-
ne, spordi-, laste-, lõõgastav jalamassaaž (magn. 
jalavann), on-site. Lisainfo ja broneerime tel 5260 
275 või tiina.maria.magdaleena@gmail.com.
n Korstnapühkija. Ahjud, pliidid, kaminad jne. 
Töödele garantii ja akt. Info tel 5645 0529.
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40 l/60 l 
võrgus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja leht-
puu saepuru kotis. Tel 5018 594, kaminapuu.ee.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralik ja kasutus-
kõlblik, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. 
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele! 
Tel 5322 6290.
n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvali-
teedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi pakku-
mist tel 5663 3807, e-post ken@aknakate.ee. 
Osta otse tootjalt Aknakate OÜ.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad veod 
BOXERiga Peugeot 2 tonni. Tel 5660 0585, Sulev Paas.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Lume- ja jäätõrje katustelt. Täpsem info tel 5638 
8994, e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdu-
sõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstna-
pühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja 
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Paigaldame teie kinnistule vee ja kanalisatsiooni 
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed 
santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja sur-
vestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja suur 
traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede 
kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja sep-
tikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, Enno.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-
misteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 5540 
865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Korstnapühkimise teenus, kehtiv kutsetunnistus, 
nõuetekohase akti väljastamine. Tel 5040 875.
n Kogemustega massöör pakub esmaspäeviti 
Kendra Ilutoas klassikalist, tai, rasedate-, tselluliidi-, 
laavakivi-, šokolaadi- ja spordimassaaži. Tel 5330 
8379, Katrin.

n Kui on soov mõnusalt, kvaliteetselt aega 
veeta ning lõõgastuda, siis rendi haagissaun! 
Lisainfo tel 5858 6133, Erki.

MÜÜK
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld, kil-
lustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 5092 936. 
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n Müüme premiumklassi puidugraanulit ja briket-
ti. Hinnad soodsad! Puitbrikett 960 kg alus 135 €. 
Puidugraanul 960 kg alus 159 €. Rohkem infot ko-
dulehelt balticpellet.ee või tel 5891 5954. Hinnad 
sisaldavad kojuvedu Harjumaal.
n Suur valik puitbrikette, hinnad al 130 €/t, pellet 
premium 8 ja 6 mm 175 €/960 kg, kütteklotsid 
1,8 €/kott, lepp 2,7 €/kott, kask 3 €/kott. Vana-
Narva mnt 9a laost müüme ka paki kaupa al 
1,4 €/10 kg. Tel 5692 4924, 6379 411, www.leili-
brikett.ee.
n Müüa heas korras sõiduauto Toyota Corolla 
sedaan, 2012. a, läbisõit 52 000 km. Tel 5567 
5078 al k 17.00.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 cm, 
kask 30cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on 
transport Viimsi valda tasuta! Tellimine: tel 5198 
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahen-
dused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt 
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + pai-
galdus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot. 
Tõstuks 2.5x2 m 450 eurot. www.finegarden.ee, 
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Liiv, killustik, freesasfalt, põllumuld, kasvumuld, 
täitemuld, kompostmuld, graniitkillustik jm 
puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal 
väikekalluril kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. 
Tel 5252 632.
n Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151, 
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
n Müün omatehtud käsitööesemeid: telgedel 
kootud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed. 
Tel 5188 348, Maile.

OsT Ja MUU 
n Üksik meesterahvas soovib üürida elamispinda 
Haabneemes või selle ümbruses. Nõus abistama 
vanemat inimest. Tel 5618 3980. 
n Kogemustega lasteaiaõpetaja otsib Randveres 
oma 1,3-aaastasele lapsele mängukaaslast, keda 
hoida. Olemas mängutuba (lõunauneks oma voodi), 
oma aed (liivakast, õuemänguasjad, kiiged). 
Tel 5817 0539.
n Soovin osta vanema maja või suvila Viimsis. 
Tel 5077 138.
n Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib olla ka 
remonti vajav või seisev auto. Sõidukil ei pea 
olema ülevaatust ega kindlustust. Ostan ka vana-
rauaks muutunud sõidukeid. Pakun Eesti piires 
autoabi- ja puksiirteenust. Tel 5457 5055, 
e-post ago.aderberg@online.ee.
n Annan järelaitamistunde reaalainetes. Piirkond: 
Viimsi-Mähe-Pirita. Tel 5149 154, Andrus.
n Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis, Haabnee-
mes. Tel 5229 490.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.
n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara – 
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on 
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821.
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka 
ära suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. 
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu 
eest 10 eurot tk. Tel 5618 3783. 
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, 
kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, 
mootorid jne. Õuest, garaažist TASUTA, korterist 
10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.

n Seltskonnatantsukursus Pirita Vaba Aja Kes-
kuses. Algusega 20.11 pühapäeviti. Registree-
rimine: info@activestudio.ee, tel 5191 7692. 

OÜ Viimsi Haldus otsib oma töökasse kollektiivi 

MAJAHOIDJAT
Kontakt: Tel 5058 395, Andrus Villemson

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

TARISTUSPETSIALISTI
leidmiseks

Teenistusülesanded:
Taristuspetsialisti peamised tööülesanded on kommunaalametis sademevee, veemajanduse ja valla 
taristu haldamise töö korraldamine, sh:
• sademevee tehniliste tingimuste koostamine ja väljastamine, sademevee merrelaskude seire kor-
raldamine, sademeveesüsteemide korrashoiutööde korraldamine ja hoolduskavade koostamine, sade-
meveesüsteemide registri loomine ja pidamine;
• veemajandusvaldkonna seaduste ja eeskirjade rakendamise korraldamine ja kontroll;
• reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja täitmise kontroll, ehitusprojektide kooskõlastamine;
• soojamajanduse, energeetika ja kaugkütte valdkonna töö korraldamine ja järelevalve;
• tehnilise infrastruktuuri haldamiseks vajalike eeskirjade koostamine ja täitmise kontroll, eelnõude 
koostamine, arengu põhisuundade väljatöötamine, strateegiate ja kavade elluviimine, hangete korral-
damises osalemine, lepingute täitmise kontroll.
Nõuded kandidaadile:
• tehniline kõrgharidus (eelistatult keskkonna, veemajanduse või maaparanduse suund);
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil; 
• oskus orienteeruda seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, samuti õi-
gusaktide ja muude dokumentide vormistamise oskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus, koostöövõimekus; 
• hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, analüüsivõime, oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• väga heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlus-
programmide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
• B-kategooria juhtimisõiguse olemasolu.
Soovitatav on:
• eelnev erialase töö kogemus;
• teadmised kohalikust omavalitsusest ja omavalitsuse tööd reguleerivatest õigusaktidest.
Omalt poolt pakume:
• toetavat, nooruslikku ja ägedat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• lühike motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 28.11.2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele@viimsivv.ee märgusõnaga “TARIS-
TUSPETSIALIST”.
Lisateave: Alar Mik, tel 6028 827, alar@viimsivv.ee (küsimused seoses tööülesannetega), konkursi-
teemaline lisateave Nele Kilk, tel 6028 872, nele@viimsivv.ee.

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

KOMMUNAALAMETI REFERENDI
leidmiseks

Teenistusülesanded:
Kommunaalameti referendi peamised tööülesanded on ameti asjaajamise, lubade menetluse ja rek-
laaminduse valdkonna töö korraldamine ning kommunaalameti tehniline teenindamine, sh:
• töökoosolekute protokollimine, kirjavahetuse pidamine, dokumentide koostamine ja vormistami-
ne, dokumendihaldus, infopäringutele ja kõnedele vastamine, klienditeenindus;
• lubade tehniline vormistamine ja väljastamine (veoload, teenindajakaardid, vedajakaardid jm vald-
kondlikud load), eelnõude ja lepinguprojektide koostamine;
• välireklaamide valdkonna töö korraldamine – avalduste läbivaatamine, kontroll,  maksudeklarat-
sioonide pidamine ja reklaamilubade vormistamine;
• statistiliste ülevaadete, aruannete ja kokkuvõtete koostamine.
Nõuded kandidaadile:
• keskeriharidus (eelistatult asjaajamise või dokumendihalduse valdkonnas);
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil; 
• oskus orienteeruda seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• koostöövõimekus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• väga heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlus-
programmide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus. 
Soovitatav on:
• varasem erialase töö kogemus;
• teadmised kohalikust omavalitsusest ja omavalitsuse tööd reguleerivatest õigusaktidest.
Omalt poolt pakume:
• toetavat, nooruslikku ja ägedat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• lühike motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 28.11.2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele@viimsivv.ee märgusõnaga “KOM-
MUNAALAMETI REFERENT”.
Lisateave: Alar Mik, tel 6028 827, alar@viimsivv.ee (küsimused seoses tööülesannetega), konkursi-
teemaline lisateave Nele Kilk, tel 6028 872, nele@viimsivv.ee.
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Eralasteaias Tibu on vabu 
kohti 1,5–7 aastastele lastele!
Ootame Teid majaga tutvuma ette 
helistades tel 5192 5869, Mari-Ann.

www.lasteaedtibu.ee

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

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

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
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Randvere tee 9, Viimsi Market
NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga 
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.

KÕIK seina- ja 
aknakatted

17. – 20. november


