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Viimsi vald 25 >> loe lk 11-14

Heategevusballist ja balli 
ettevalmistustest loe lk 10.

20. detsembril tähistab 
Viimsi vald taasasutamise 
25. aastapäeva ning sellega 
seoses küsisime Viimsi valla 
elanikelt, mis teeb Viimsist 
kodukoha, kuhu viia oma 
külalised ja millised on 
soovid koduvallale. 

Egert Hans Jõgi, 
3-aastane 
Palju õnne sünnipäevaks! Palju au-
tosid, autogaraaže, suurt torti ja 
küünlaid, valgust tänavatele – tas-
kulambi valgust! 

 
Püünsi Kooli direktori kt
Viimsi vald on minu jaoks olnud 
koduks aastast 2008, praeguseks 
hetkeks peaaegu 8 aastat. Viimsist 
teeb minu jaoks kodukoha see, et 
meil on olemas nii mets kui ka 
meri, nii rahvarikkamad alad kui 
ka hõredamini asustatud kohad. 
Vallas on tugev haridussüsteem ja 
olemas on nii meelelahutuskohad 
kui ka piisav kaubandusvõrgustik. 
Oma külalised viin alati vaatama 
ilusaid mereäärseid kohti. 

Soovin Viimsi vallale ja 
kaaselanikele meie valla väärtuste 
kõrgelt hindamist, rohkem rõõmu 
väikestest asjadest ja  edukat ühes-
koos edasiliikumist!

Palju õnne, Viimsi vald! 
Jaakobi kiriku vaimulikuna, enne 
seda olin vaid mõned korrad Viim-
sis käinud. Külalistele näitan ja 
tutvustan kindlasti kirikut kui oma 
töökohta, kuid loomulikult ka va-
baõhumuuseumi, Rannarahva muu-
seumi ja Rohuneeme kabelit. Ja mui-
dugi ka poolsaare kaunist loodust. 

Vallale soovin ikka palju hea-
dust ja rõõmu, oskust teineteisega 
arvestada ja head tahet panustada 
ühiselt kodukandi paremaks ja kau-
nimaks loomisel! Nii nagu on iga 
inimese kodu tema enda nägu, nii 
on koduvald selle elanike nägu. Ja 
kui omavahel on hea läbisaamine, 
küllap see aitab elul vallas edene-
da ja inimestel õnnelik olla!

Terje Lilleoks, 
Prangli saarevanem
Prangli saarega olen seotud juba 
seitseteist aastat – sellest ajast saati, 
kui läksin Pranglile mehele. Töö 
oli linnas, aga viis aastat oleme 
seal nüüd püsivamalt olnud. Viim-
si valda registreerisin end aasta 
tagasi. Praegu elab Prangli saarel 
aastaringselt u 70 inimest. Pranglil 
ongi minu kodu, loodus ja meri ja 
loomad. Meil on üks eesti hobu-
ne ja poni. Talvel teen käsitööd – 
koon kaltsuvaipu ja linast kangast, 
vildin lambaid ja hülgeid. Natuke 
tuleb linnas ka tööl käia, sest lap-
sed käivad nagunii seal koolis. 

Kui mulle Pranglile külalised 
tulevad, näitan saart – muuseumi, 
kirikut, gaasi leiukohta, Eestiran-
na surnuaeda, punast kivi, läbi tu-
leb teha ka rannatuur. Prangli on 
kõige ilusam koht ja tõesti selline 
saar, kus igast kohast jõuab 10 mi-
nutiga mereni. 

Viimsi vallale soovin rohkem 
riigijuhilikku mõtlemist ja käitu-
mist, et kaoks poliitilised nägele-
mised ja kitsarinnalisus! Valla ela-
nikele soovin ikka rohkem kõike 
head! Prangli on väike ja kesku-
sest kõrval – ärge teda unustage!

Viimsi Teataja

Jekaterina Tserepannikova,

Jätkub lk 12

Teavitus – ilutulestik!
Laupäeval, 19. detsembril ajavahemikul 
kell 22.45–23.00 toimub Viimsi heatege-
vusballi raames ilutulestik Viimsi Kooli ta-
gumisel platsil (Randvere tee 8).

Pühapäeval, 20. detsembril ajavahe-
mikul kell 17.30–18.30 toimub ilutulestik 
Viimsi valla 25. taasasutamise aastapäe-
va puhul Viimsi Keskuse parklas (Sõpruse 
tee 15). 

Palume kõigilt mõistvat suhtumist!
MTÜ Viimsi Invaühing

Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja 2016 
2016. aastal ilmub Viimsi Teataja järg-
mistel kuupäevadel: 
15. ja 29. jaanuar 
12. ja 26. veebruar 
11. ja 25. märts 
8. ja 22. aprill 
6. ja 20. mai 
10. ja 24. juuni 
12. ja 26. august 
9. ja 23. september
7. ja 21. oktoober 
4. ja 18. november
2., 16. ja 30. detsember

Demineerimis-
tööde pikenda-
mine
Seoses väga halbade ilmastikuoludega 
ei ole mereväe tuukritel olnud võima-
lik teostada Tallinna lahe ankrualast 
“A“ leitud lõhkekehadele transpordi- ja 
demineerimistöid. 

28. oktoobril alanud demineerimistööd pidid 
esialgsete plaanide kohaselt lõppema 13. no-
vembril, ent seoses kehvade ilmastikuoludega 
pikendame demineerimistööde aega mainitud 
alas kuni 31. jaanuarini 2016.

Merevägi planeerib teostada ajalooliste lõh-
kekehade kahjutukstegemise operatsiooni Mii-
duranna ja Pirita vahelisel ankrualal “A”. Kah-
jutukstegemise käigus tõstetakse lõhkekehad põh-
jast lahti ja transporditakse ujukite abil lõhka-
miskohta positsioonile 59°29.000N - 024°47.000E, 
misjärel lõhkekehad hävitatakse. Demineeri-
mistööde aeg jääb ajavahemikku 09.00–16.00. 
30 minutit ja 5 minutit enne lõhkamist teavita-
takse laevaliiklust IMM VHF kanalil 16 ja töö-
kanalil IMM VHF kanal 09. Lõhkamise ajal on 
laevaliikluse ohutuskaugus 1 meremiil.

Tegevus on kooskõlastatud Politsei- ja Pii-
rivalveameti, Veeteede Ameti, Keskkonnains-
pektsiooni ja Harju Maavalitsusega. 

Merevägi

Rein Ottoson, 
purjetamistreener
Olen Viimsiga seotud juba 1960. 
aastast, mil läksin esimesse klas-
si. Koos teiste lastega mängisime 
sõbralikult mätaste vahel jalgpalli, 
tundsime rõõmu igast pisikesest as-
jast. Tänaseks olen koos oma pere-
ga loonud kodu Kaluri teele – koh-
ta, kus jooksime lastena ringi ja 
mängisime röövleid. Tugevalt si-
dusime end Viimsiga 1998. aastal. 
Nüüdseks elab siin ka mu naise-
venna pere ja ema. 

Viimsi on minu kodukoht, siin 
on alati nagu maal vanaema juures 
– meri, tuul, luiged, kajakad, hara-
kad… Maja ümber kärbseid söö-
vad ämblikud, metssead, põdrad, 
rebasepoisid... Siin on hea vaikne, 
roheline, siin on palju lapsi ja 
noorperesid, siinne elukeskkond 
teeb eakamad inimesed kindlasti 
nooremaks. Minu naise ema kolis 
Viimsisse 85-aastaselt, tuleva aas-
ta mais tähistab ta 91. sünnipäeva 
ning on väga rahul.

Eks meri on kahtlemata see, 
mis mind Viimsis tõmbab. Hea 
meelega viin külalised tänavu kor-
rastatud Leppneeme sadamasse, oma 
purjespordikooli, muulile jalutama, 

mereäärset päikest nautima. Olen 
täna Viimsi vallale tänulik, et käes-
oleval aastal jõudsid lõpuni Lepp-
neeme muuli ehitustööd. See an-
nab lapsevanematele hea võima-
luse muuli pealt laste treeninguid 
jälgida ning ühtlasi lühendas ka 
mu tööpäeva ca 2 tunni võrra, pääs-
tepaat saab nüüdsest jääda ööseks 
merre. 

Viimsilaste juures meeldib mul-
le sõbralikkus ja enamjaolt vahetu 
suhtumine. Näiteks kui parasjagu 
on sadamas purjetreening, siis 
Wrängo kapten ikka laseb pasunat 
ja annab tulevastele purjetajatele au.

Vallale ja vallaelanikele soovin 
ja soovitan algavaks uueks perioo-
diks vähem virisemist! Tunneme 
rõõmu oma igapäevaelust – las-
test, merest ja arenevast koduko-
hast! Soovin, et kõik, kes kasuta-
vad valla hüvesid, ent ei ole end 
valda registreerinud, teeksid seda, 
sest siis areneb vald veel paremaks 
ja ilusamaks! 

Mikk Leedjärv, 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kiriku vaimulik
Olen Viimsiga seotud 2008. aasta 
suvest, mil asusin tööle Viimsi 
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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

Ajalehe järgmine number ilmub 28. detsembril.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalit-
suse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks 
kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administra-
tiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projektee-
rimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma 
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates ava-
likustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva 
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avali-
kustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole 
taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et ar-
vamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Kase mü detailplaneeringu täpsustamiseks ja hoo-
nete ehitusprojektide koostamiseks

1. Asukoht: Harjumaa, Viimsi vald, Kase mü 
detailplaneeringu ala.

2. Taotleja: Ilvese Kinnisvara OÜ.
3. Projekteerimistingimuste koostamise alus: 

Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000 otsusega nr 1 
kehtestatud “Viimsi valla üldplaneering“, Viimsi 
Vallavolikogu 12.05.1998 otsusega nr 393 keh-
testatud “Kase maaüksuse osaline detailplanee-
ring“ ja Ilvese Kinnisvara OÜ 11.09.2015 avaldus.

Arhitektuursed nõuded: Enne ehitusloa taot-
lemist esitada projekti eskiis mõõtkavas M 1:50 
või M 1:100 (asendiplaan, plaanid, vaated ja lõi-
ge koos põhimõõtudega) koos projekteerimistin-
gimustega (paberkandjal) Viimsi Vallavalitsuse 
ehitusametile ühes eksemplaris. Hoonestus ka-
vandada funktsionalistlikus stiilis ja parapetti-
dega (ilma räästasteta). Vormid lihtsad, siledad, 
nurki võib kujundada ümaraid. Välisviimistluses 
kasutada valdavalt valgeid, helehalle ja luuval-

geid toone. Välisseinte viimistlemiseks on kee-
latud kasutada sünteetilisi plast-, metall-, jmt 
fassaadikattesüsteeme. Välisviimistlusmaterjalid 
ja värvitoonid (pastelsed) täpsustatakse eskiisi 
esitamise käigus. Palk- ja prusshoonete (elamu, 
abihoone) projekteerimine ja sidumine ei ole lu-
batud.

Parkimine lahendada kõigil elamumaa krunti-
del omal krundil.

Hoonestus: Kõigil elamumaa kruntidel võib 
paikneda üks üksikelamu ja abihoone.

Hoonestuse kaugus kinnistute piiridest: Vasta-
valt detailplaneeringule. 

Korruste arv elamul: Kuni 2 (kaks).
I korruse põrand: Vastavalt projektile.
Katuse tüüp ja värvitoon: Lubatud on üldlevi-

nud värvitooni lamekatused.
4.  Tuleohutus: Vastavalt majandus- ja taristu-

ministri 02.06.2015.a määrusele nr 54 “Ehitisele 
esitatavad tuleohutusnõuded“.

5. Haljastus: Säilitada ja täiendada väärtuslikku 
kõrghaljastust. Väheväärtuslike puude mahavõt-
miseks tuleb taotleda luba Viimsi valla keskkon-
naametist.

6. Krundi piire: Nelinurkse profiiliga metall-
postidel puitlipp-piire krundi teepoolses küljes. 
Lipid vertikaalselt servaga tee poole. Kruntide va-
hel on lubatud ka keevisvõrkpiire. Piirde kõrgus 
H max = 1,5 m olemasolevast maapinnast piir-
de peale. Piirdeaed võib paikneda krundi piiril või 
piirist seespool. Teepoolses küljes peavad piirded 
paiknema ühel joonel.

7. Tehnovõrgud:
7.1 veevarustus – piirkonna veevõrgust vasta-

valt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele;
7.2 reovete eemaldamine – piirkonna kanali-

satsioonivõrku  vastavalt võrguvaldaja tehniliste-
le tingimustele;

7.3 elektrivarustus – vastavalt elektrivarustuse 
tehnilistele tingimustele;

7.4 sadevete ärajuhtimise kohta võtta tehnili-
sed tingimused Viimsi valla kommunaalametist.

7.5 tehnilised tingimused esitada kõigi krunti-
de kohta eraldi;

7.6 hoonestajal taotleda kõik vajalikud tehnili-
sed tingimused enne ehitusloa taotlemist;

7.7 tehnilised tingimused lisada eelprojekti 
vahele;

7.8 eelprojektis esitada sadevete äravoolu la-
hendus.

8. Ehitise tehniliste andmete määramisel läh-
tuda majandus- ja taristuministri 05.06.2015.a 
määrusest nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loet-
elu ja arvestamise alused”. Projekti asendiplaanil 
määrata ehitise tehnilised andmed: ehitistealune 
pind, eluruumide pind, hoone suletud netopind, 
üldkasutatav pind, tehnopind, korruste arv ja ehi-
tise maht.

9. Elamutele esitada energiamärgis.

Projekti koosseis ja vormistamine
10. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud 
ehitusseadustikus ettenähtud pädevate spetsia-
listide poolt. Projekt peab vastama majandus- 
ja taristuministri 17.07.2015.a määrusele nr 97 
“Nõuded ehitusprojektile”, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005.a määrusega nr 19 kehtestatud Viim-
si valla ehitusmääruse §-le 17.

11. Koosseis: Projekt esitada paberkandjal ja 
soovi korral elektrooniliselt (CD). Asendiplaan 
esitada paberkandjal ja elektrooniliselt (AutoCad) 
M 1:500 kuni ühe aasta vanusel topogeodeetili-
sel alusel tehnovõrkudega (CD). Hoone paigutada 
asendiplaanile vastavalt koordinaatide süsteemi-
le L-EST 97. Jooniste minimaalsed mõõtkavad: 
vundamendi plaan M 1:100, korruste plaanid M 
1:50 (1:100), lõiked M 1:50 (1:100), vaated M 
1:50 (1:100) Projektile lisada seletuskiri ja sisu-
kord. Väljastatud projekteerimistingimused köita 
projekti kausta.

12. Erinõuded:
12.1 lubatud ehitisealune pind krundil vasta-

valt detailplaneeringule on kuni 20% krundi pin-
nast;

12.2 üksikelamu maksimaalne kõrgus olemas-
olevast maapinnast parapeti peale on 8.5 m;

12.3 abihoone maksimaalne kõrgus olemas-
olevast maapinnast parapeti peale on 5.0 m;

12.4 enne ehituse alustamist taotleda ehitus-
luba;

12.5 tagada krundiga piirnevate teede korras-
hoid;

12.6 projektide koosseisus esitada väljavõte 
detailplaneeringu põhilehest esitatava krundi ko-
halt ja arhitektuurse osa seletuskirjast.

13. Projekt kooskõlastada:
13.1 Päästeameti Põhja päästekeskusega;
13.2 tehniliste tingimuste väljastajatega.
14. Projekt esitada kinnitamiseks Viimsi Valla-

valitsuse ehitusametile kahes eksemplaris.
15. Projekteerimistingimused kehtivad viis aas-

tat.
Ehitusamet

Projekteerimistingimuste andmine
Projekteerimistingimuste andmine avatud me-
netluses Rebase tee 1-14, 16, 18, 20, 22 ning 
Ilvese tee 3 ja 5, Viimsi vald Kase mü detail-
planeeringu alal kehtiva detailplaneeringu täp-
sustamiseks.

Viimsi Vallavolikogu 12.05.1998 otsusega nr 
393 kehtestati Kase maaüksuse osaline detail-
planeering. Kinnistu omanik OÜ Ilvese Kinnisvara 
esitas Viimsi Vallavalitsusele Arhitektibüroo LAAN 
ja REMI OÜ poolt koostatud hoonestuskava, mis 
hõlmab kinnistuid Rebase tee l-14, 16, 18, 20, 22 
ning Ilvese tee 3 ja 5 ning käsitleb hoonete ar-
hitektuurset terviklahendust. Viimsi vallavalitsu-
se planeerimiskomisjoni 21.10.2015 koosolekul 
vaadati eelnimetatud hoonestuskava läbi. Tege-
mist on kinnistuid Rebase tee l-14, 16, 18, 20, 
22 ning Ilvese tee 3 ja 5 hõlmava arhitektuurse 
terviklahendusega, kus hoonete välisilmet defi-
neerivad tingimused lähtuvad funktsionalistlikust 
käsitlusest, moodustades ühtse arhitektuurse an-
sambli. Kuna detailplaneeringuga on määratud 
muude tingimuste hulgas ka hoonete katuse-
tüüp, mis näeb üheselt ette kaldkatuse ehitami-
se, ei võimaldaks sellise tingimuse kohaldamine 
esitatud hoonestuskava elluviimist. Arvestades 
aga, et esitatud idee on maitsekas, modernne 
ja kujundatud ühtses arhitektuurses võtmes, tõs-
tab lahenduse elluviimine ka piirkonna esteetilist 
väärtust ja arhitektuurset kvaliteeti. Lisaks tuleb 
silmas pidada, et detailplaneeringu kehtestami-
sest on möödas seitseteist aastat ja kuivõrd hoo-
nestusettepanek käsitleb kvartalit tervikuna, siis 
võimaldab see vältida omavahel ja ümbruskonda 
sobimatute hoonete ehitamist. Seetõttu nõustus 
komisjon esitatud hoonestuskava ettepanekuga 
ja projekteerimistingimuste väljastamisega la-
mekatustega hoonete ehitamiseks tingimusel, et 
projekteerimistingimused väljastatakse kinnistu-
tele Rebase tee l-14, 16, 18, 20, 22 ning Ilvese 
tee 3 ja 5 tervikuna ja hoonete katuse tüübi ja 
muude arhitektuursete tingimuste määramisel 
lähtutakse edaspidi projekteerimistingimustega 
sätestatust.

Viimsi Vallavalitsuse 3.11.2015 protokollilise 
otsusega nõustuti projekteerimistingimuste väl-
jastamisega lamekatustega hoonete ehitamiseks 
eespoolnimetatud tingimustel.

Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 
p 4 ja 8 võib kohalik omavalitsus projekteerimis-
tingimustega täpsustada asjakohasel juhul hoo-
ne(te) või olulise rajatise detailplaneeringus kä-
sitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujundus-
likke tingimusi ja planeeringuala hoonestuslaadi, 
sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehi-
tusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel, et ei 
muutu planeeringualale esialgselt antud ehitus-
õigus.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 
28 ja 31 lg 1 alusel.

Lähtudes eespooltoodud põhjendustest ja kaa-
lutlustest ning ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 ja 
lg 4 p 4 ja 8, § 28 ja 31 lg 1 alusel ning kooskõ-
las Viimsi Vallavalitsuse 3. novembri 2015 istungi 
protokolli punktiga 4:

Rebase tee ja Ilvese tee eskiis.

Viimsi vallamaja on 23. detsembril avatud kuni kella 14-ni. 31. detsembril on vallamaja suletud. 
Ilusat ja rõõmurohket pühadeaega!
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AS Viimsi Vesi on saanud 
teavet, et koduseid joogi-
vee filtersüsteeme pak-
kuvad firmad teevad 
agressiivset müügitööd, 
andes mõista, justkui ei 
kõlbaks Viimsi ühisvee-
värgi vesi ilma täiendava 
puhastuseta juua. 

Koduseid filtersüsteeme pak-
kuvad firmad on vee-ettevõte-
tele tuttavad ja oleme kursis, et 
enamasti on nende eesmärk edu-
kat müügitööd teha. Veesead-
mete müügistrateegia on tihti 
ebaeetiline ning sageli ei ole 
müügimehed joogiveepuhasta-
mise valdkonnas pädevad (et-
tevõtted, kes käivad n-ö kodu-
seid esitlusi tegemas). 

Kiire võrdlustesti abil laide-
takse kraanist tulev vesi maha 
ja soovitatakse oma tervise säi-
litamiseks osta kallis (ligi 1000 
eurot maksev), kuid tegelikku-
ses tarbetu filtersüsteem. Selli-
ne filtersüsteem eraldab veest 
ka organismile kasulikud mi-
neraalained ja tulemuseks on 
destilleeritud vesi, mille pika-
ajaline tarbimine kahjustab ter-

vist. Destilleeritud vee regu-
laarne joomine on inimesele kah-
julik, kuna soolavaba vesi viib 
soolad organismist välja, kah-
justades rakke. Samuti tekita-

vad sellised filtrid tihti ise prob-
leeme, kuna neid ei osata süs-
teemselt hooldada ning vesi 
saastub filtris.

Kui soovite endale koduse 
veefiltri paigaldada, siis kind-
lasti tuleks enne selle soeta-
mist uurida Tarbijakaitseame-
tist müüja tausta. Tarbijakaitse-
ameti poole on pöördunud mit-
med tarbijad, kes on ostnud ko-
dusel müügiesitlusel veepuhas-
tussüsteemi, teinud ettemaksu 
ning hiljem soovinud kaup ta-
gastada. Tehingust taganemine 
ei ole aga lihtne olnud. 

On väidetud, et müügiesit-
luse käigus on kasutatud eba-
ausaid kauplemisvõtteid (rõhu-
tatakse, et kaup on odav ainult 
Sinu jaoks vaid sellel konk-
reetsel päeval; kauba ostmata 
jätmisel paned ohtu enda ter-
vise jms). Tarbijale on oluline 
teada, et kodusel müügiesitlu-
sel sõlmitud lepingust on õi-
gus taganeda 14 päeva jooksul 
ja 100% raha tagasi saada. Kui
taganemisvõimalusest ei ole tar-
bijat teavitatud, on viimasel õi-
gus lepingust taganeda 3 kuu 
jooksul.

Projekteerimistingimuste andmine avatud me-
netluses Soosepa II detailplaneeringu alal keh-
tiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 
15 kehtestati Soosepa II detailplaneering. Kin-
nistu omanik OÜ Ruum Invest esitas Viimsi Val-
lavalitsusele 14.09.2015 OÜ Visahing Designer 
Agency poolt koostatud hoonestuskava, mis hõl-
mab kogu planeeringuala ning käsitleb arhitek-
tuurset terviklahendust. Viimsi Vallavalitsuse pla-
neerimiskomisjoni 2.09.2015 koosolekul vaadati 
eelnimetatud hoonestuskava läbi. Hoonete välis-
ilmet defineerivad tingimused lähtuvad funkt-
sionalistlikust käsitlusest, moodustades planee-
ringualast kagusse jääva, sarnastel tingimustel 
väljaehitatud elamukvartaliga ühtse arhitektuur-
se ansambli. Kuna detailplaneeringuga on mää-
ratud muude tingimuste hulgas ka hoonete katu-
sekalded, mis jäävad vahemikku 10–30 kaadi, ei 
võimalda sellise tingimuse kohaldamine esita-
tud hoonestuskava elluviimist. Arvestades aga, 
et komisjonile läbivaatamiseks esitatud idee on 
maitsekas, modernne ja kujundatud ühtses ar-
hitektuurses võtmes ning sulandub sellisena 
ideaalselt kontaktala hoonestusega, tõstab esi-
tatud lahenduse elluviimine ka piirkonna estee-
tilist väärtust ja kvaliteeti. Detailplaneeringu keh-
testamisest on möödas juba peaaegu kahek-
sa aastat ja kuivõrd hoonestusettepanek hõl-
mab kogu planeeringuala tervikuna, võimaldab 
see vältida omavahel arhitektuurselt sobimatu-
te hoonete ehitamist. Komisjon nõustus esitatud 
hoonestuskava ettepanekuga ja projekteerimis-
tingimuste väljastamisega hoonete katusekallete 
määramiseks 0–20 kraadi, tingimusel, et projek-
teerimistingimused väljastatakse kogu Soosepa 
II maaüksuse detailplaneeringu alale tervikuna 
ja hoonete katusekallete määramisel lähtutak-
se projekteerimistingimustega sätestatust. Viim-
si Vallavolikogu 13.10.2015 istungi protokollilise 
otsusega kiideti heaks kehtestatud Soosepa II de-
tailplaneeringu maaüksusel OÜ Visahing Designer 
Agency poolt koostatud hoonestuskava. 

Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 
4 p 4 ja 8 võib kohalik omavalitsus projekteeri-
mistingimustega täpsustada asjakohasel juhul 
hoone(te) või olulise rajatise detailplaneeringus 
käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujun-
duslikke tingimusi ja planeeringuala hoonestus-
laadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud 
ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et 

ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehi-
tusõigus.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 
28 ja 31 lg 1 alusel.

Lähtudes eespooltoodud põhjendustest ja kaa-
lutlustest ning ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 ja 
lg 4 p 4 ja 8, § 28 ja 31 lg 1 alusel ning kooskõ-
las Viimsi Vallavalitsuse 13. oktoobri 2015 istungi 
protokolli punktiga 5: 

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalit-
suse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks 
kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administra-
tiivhoones (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteeri-
mistingimuste eelnõu kohta väljendada oma ar-
vamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikus-
tamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jook-
sul projekteerimistingimuste eelnõu avalikusta-
misest arvates arvamust avaldanud ega ole taot-
lenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arva-
muse andja ei soovi projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimuste eelnõu Soosepa II maa-
üksuse detailplaneeringu täpsustamiseks ja 
hoonete ehitusprojektide koostamiseks

1. Asukoht: Harjumaa, Viimsi vald, Soosepa II 
maaüksuse detailplaneeringu ala.

2. Taotleja: OÜ  Ruum Invest.
3. Projekteerimistingimuste koostamise alus: 

Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000 otsusega nr 1 
kehtestatud “Viimsi valla üldplaneering“, Viimsi 
vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 115 keh-
testatud “Soosepa II maaüksuse detailplanee-
ring“ ja OÜ Ruum Invest 14.09.2015 avaldus.

Arhitektuursed nõuded: Enne ehitusloa taot-
lemist esitada projekti eskiis mõõtkavas M 1:50 
või M 1:100 (asendiplaan, plaanid, vaated ja lõi-
ge koos põhimõõtudega) koos projekteerimistin-
gimustega (paberkandjal) Viimsi Vallavalitsuse 
ehitusametile ühes eksemplaris. Kruntidele võib 
vastavalt detailplaneeringule rajada üksik- ja kak-
sikelamuid. Üksikelamu kruntidel võib lisaks ela-
mule paikneda ka abihoone. Hoonestus kavanda-
da funktsionalistlikus stiilis. Vormid lihtsad, siledad, 
nurki võib kujundada ümaraid. Välisviimistluses 
on valdavad värvitoonid valge, tumehall ja tiigi-
puu toon. Välisviimistlusmaterjalidena võib ka-

sutada krohvi ja osaliselt laudist. Vaadetel näha 
jäävad talad ja postid terasest. Katuseplekkide ja 
korstnate puhul lubatud tumedam värvitud plekk. 
Välisviimistlusmaterjalid ja värvitoonid täpsusta-
takse eskiisi esitamise käigus. Välisseinte viimist-
lemiseks on keelatud kasutada sünteetilisi plast-,
metall-, jmt fassaadikattesüsteeme. Palk- ja pruss-
hoonete (elamu, abihoone) projekteerimine ja si-
dumine ei ole lubatud. 

Parkimine lahendada vastavalt detailplanee-
ringule.

Hoonestuse kaugus kinnistute piiridest: Vasta-
valt detailplaneeringule.

Korruste arv elamul: Kuni 2 (kaks).
I korruse põrand: Vastavalt projektile.
Katuse tüüp ja värvitoon: Lubatud on lameka-

tused (hall, tumehall, must). 
4. Tuleohutus: Vastavalt majandus- ja taristu-

ministri 02.06.2015.a määrusele nr 54 “Ehitisele 
esitatavad tuleohutusnõuded“.

5. Haljastus: Säilitada ja täiendada väärtus-
likku kõrghaljastust. Väheväärtuslike puude ma-
havõtmiseks tuleb taotleda luba Viimsi valla kesk-
konnaametist.

6. Krundi piire: Tee ääres metallpostidel ho-
risontaalne puitlaudis (tumehall) ja keevisvõrk-
piire kruntide vahel. Piirde kõrgus H max = 1,2 
m olemasolevast maapinnast piirde peale. Piir-
deaed võib paikneda krundi piiril või piirist sees-
pool, teepoolses küljes peavad piirded paiknema 
ühel joonel.

7. Tehnovõrgud:
7.1 veevarustus – piirkonna veevõrgust vasta-

valt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele;
7.2 reovete eemaldamine – piirkonna kanali-

satsioonivõrku  vastavalt võrguvaldaja tehniliste-
le tingimustele;

7.3 elektrivarustus – vastavalt elektrivarustuse 
tehnilistele tingimustele;

7.4 sadevete ärajuhtimise kohta võtta tehnili-
sed tingimused Viimsi valla kommunaalametist;

7.5 tehnilised tingimused esitada kõigi krunti-
de kohta eraldi;

7.6 hoonestajal taotleda kõik vajalikud tehnili-
sed tingimused enne ehitusloa taotlemist;

7.7 tehnilised tingimused lisada eelprojekti va-
hele;

7.8 eelprojektis esitada sademevete äravoolu 
lahendus.

8. Ehitise tehniliste andmete määramisel läh-
tuda majandus- ja taristuministri 05.06.2015.a 

määrusest nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loe-
telu ja arvestamise alused”. Projekti asendiplaa-
nil määrata ehitise tehnilised andmed: ehitis-
tealune pind, eluruumide pind, hoone suletud 
netopind, üldkasutatav pind, tehnopind, korruste 
arv ja ehitise maht.

9. Elamutele esitada energiamärgis.

Projekti koosseis ja vormistamine
10. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud 
ehitusseadustikus ettenähtud pädevate spetsia-
listide poolt. Projekt peab vastama majandus- 
ja taristuministri 17.07.2015.a määrusele nr 97 
“Nõuded ehitusprojektile”, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005.a määrusega nr 19 kehtestatud Viim-
si valla ehitusmääruse §-le 17.

11. Koosseis: Projekt esitada paberkandjal ja 
soovi korral elektrooniliselt (CD). Asendiplaan esi-
tada paberkandjal ja elektrooniliselt (AutoCad) M 
1:500 kuni ühe aasta vanusel topogeodeetilisel 
alusel tehnovõrkudega (CD). Hoone paigutada asen-
diplaanile vastavalt koordinaatide süsteemile L-
EST 97. Jooniste minimaalsed mõõtkavad: vunda-
mendi plaan M 1:100, korruste plaanid M 1:50 
(1:100), lõiked M 1:50 (1:100), vaated M 1:50 
(1:100) Projektile lisada seletuskiri ja sisukord. 
Väljastatud projekteerimistingimused köita pro-
jekti kausta.

12. Erinõuded:
12.1 elamu suurim lubatud ehitisealune pind 

krundil vastavalt detailplaneeringule;
12.2 elamu maksimaalne kõrgus olemasole-

vast maapinnast parapeti peale on 8.5 m;
12.3 abihoone maksimaalne kõrgus olemas-

olevast maapinnast parapeti peale on 5.0 m;
12.4 enne ehituse alustamist taotleda ehitus-

luba;
12.5 tagada krundiga piirnevate teede korras-

hoid;
12.6 projektide koosseisus esitada väljavõte 

detailplaneeringu põhilehest esitatava krundi ko-
halt ja arhitektuurse osa seletuskirjast.

13. Projekt kooskõlastada:
13.1 Päästeameti Põhja päästekeskusega;
13.2 tehniliste tingimuste väljastajatega.
14. Projekt esitada kinnitamiseks Viimsi Valla-

valitsuse ehitusametile kahes eksemplaris.
15. Projekteerimistingimused kehtivad viis aas-

tat.

Ehitusamet

Soovime, et inimesed tead-
vustaksid endale, kui ranged 
on tänapäeval vee-ettevõtetele 
seatud kvaliteedinõuded. Viim-
si joogivesi vastab kõikidele 
joogivee kvaliteedinõuetele, mis 
on kehtestatud Sotsiaalminis-
teeriumi 31.07.2001 määruse-
ga nr 82 “Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüü-
simeetodid” (www.riigiteataja.
ee/akt/12782324?leiaKehtiv). 
Viimsi joogivee kvaliteedi koh-
ta saate infot AS Viimsi Vesi 
kodulehelt, kus on üleval vee-
proovide analüüsiaktid (www.
viimsivesi.ee/Veeanalüüsid). 

Atesteeritud proovivõtja võ-
tab Viimsi ühisveevõrgust vee-
proove üks kord kvartalis vas-
tavalt Terviseametiga kooskõ-
lastatud joogivee kontrollika-
vale. Analüüsid teostatakse ak-
rediteeritud laboris ning tule-

mused edastatakse alati ka Ter-
viseametile.

Terviseametil ei ole olnud 
Viimsi veepuhastusjaamast väl-
juvale joogiveele etteheiteid. 

Viimsi veepuhastusjaama 
kvalifitseeritud töötajad teevad 
igapäevaselt tööd selle nimel, 
et Viimsi ühisveevärgi vesi vas-
taks kvaliteedinõuetele. Enami-
kele Viimsi valla elanikele on 
tänaseks loodud võimalus lii-
tuda ühisveevärgiga. Tarbijatel 
on võimalus lasta enda kraa-
nist tulevat vett soovitatavalt 
akrediteeritud laboris analüü-
sida (Terviseameti Kesklabor,
Eesti Keskkonnauuringute Kesk-
labor jt).

Kui Viimsi elanikel tuleb 
ette probleeme seoses joogivee 
kvaliteediga, soovitame pöör-
duda otse AS-i Viimsi Vesi poo-
le, et selgitada välja põhjused 
ja leida lahendus. Küsimuste 
tekkimisel oleme alati valmis 
neile vastama. Samuti oleme 
tänulikud, kui teavitate meid 
eespool mainitud juhtumitest.

Nele Nilb
AS Viimsi Vesi

veetöötluse juht 

Viimsi joogivesi on kvaliteetne

     Destilleeritud 
vee regulaarne 
joomine on ini-
mesele kahjulik.  

“

     Viimsi joogi-
vesi vastab kõi-
kidele joogivee 
kvaliteedinõue-
tele.  

“
Viimsi vett kontrollitakse kord kvartalis. Foto Fotolia

Projekteerimistingimuste andmine
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Rõõm, mis 
valgustab hinge!
Jõulud ongi taas ukse ees. Aeg on nad tuppa 
lasta ja lubada südamesse hingevalgust, mis 
juhataks meie teed ikka lähemale taevastele 
radadele.

Ja kuigi kõneldakse hingevalgusest, siis võib meie hinges 
peituva kohta vaid ülekantud tähenduses ju öelda valgus, 
sest ei põle meie südames ükski lamp ega tuli, vaid meie 
süda leiab valgustust rahus ja rõõmus, mida meie igaühe 
hing igatseb ja otsib.

Igikestev, vähemasti inimeste jaoks, on küsimus, et 
mida olen ma elus õigesti teinud ja millega eksinud. Püü-
des leida vastust sellele küsimusele kaotamegi ära rahu 
oma südamest, sest ikka ju kipuvad sinna kahtlused ja hir-
mud, et “äkki oleks ikka pidanud teisiti”.

Ja see valgus, millest Piiblis meile jõululoos kõneldak-
se, see valgus, mis jõuluööl maailmale paistis, on Jumala 
valgus, mis valgustab iga inimese hinge, kes usub. See on 
valgus, mis võib täita inimese südame sõltumata küsimu-
sest, mida olen õigesti või valesti teinud – see toob rahu 
südamesse, kui vaid süda sellele avada.

Vanas testamendis leidub palju prohvetite ütlemisi 
Messia ehk Päästja tulemise kohta. Nii ootasid juudid po-
liitilist juhti, kes tuleks ja päästaks nad võõra võimu käest. 
Tundub, et ka tänapäeva maailmas me ootame ja ootame, 
et keegi tuleks ja viiks kõik halva ja kurja maailmast mi-
nema, et me rahulike ja rõõmsatena elada saaks oma heas 
olemises. Kuid samas ikka upitame end, naeruvääristame 
teisi ja tegelikult väga ei adu, mis meie ümber tegelikult 
toimumas on. 

Selles mõttemaailmade sõjas, millel on nii füüsilisi, 
virtuaalseid kui ka psühholoogilisi külgi ja mille juurde 
püütakse kangesti religioonide silte kleepida, sest uskumi-
ne on ju üks tundeid puudutav teema, on meil vaja leida 
sedasama hingevalgust, mille osaliseks inimkond jõuluööl 
sai, kuid mille olemus ja väärtus on meie jaoks varjule 
jäänud või sootuks kaduma läinud.

Arm ja andeksandmine, lunastus ja õnnistus on need 
jumalikud annid, millest iga inimene võib osa saada, kui ta 
vaid suudab uskuda, ja uskuda südamest. Üksnes siis, kui 
inimesel on usk ja selged veendumused, üksnes siis võib 
inimene neist jumalikest andidest tõeliselt osa saada. Ja nii 
võib jõuda see hingevalgus ka inimhinge kõige sügavama-
tesse soppidesse, et kõik puhtaks teha.

Nii nagu armastus ja hoolimine on valguseks inimsu-
hetes, nii on armastus ja austus Jumala vastu valguseks 
meie jumalasuhtes. Kõik see kokku annab tõelise valgu-
se ja soojuse inimese südamesse nii, et kõrvale võib isegi 
jääda vastuse otsimine sellele igikestvale küsimusele. Siis 
on jõudu ja väge vastu seista kõigele kurjale ning kõik ru-
maluski võib kõrvale jääda.

Jumala valgus on see, mis on tulnud jõuluööl inimeste 
keskele – tõeline armastus on saanud jeesuslapses inime-
seks, tõestamaks ka kõige kalgimale inimsüdamele, et ar-
mastus on üle kõige ja võidab kõik! Seda on vaja üksnes 
uskuda, siis sünnivad imed ja südames on rahu.

Soovin Sulle rahulikku ja rõõmsat jõuluaega ja et tões-
ti see tõeline hingevalgus leiaks meie igaühe südames pai-
ga, et teha head ja rõõmustada meid!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik

HINGENURK

Jõuluvalgus toob rahu südamesse.

29. novembril, esimesel 
advendil, süütasime Viimsi 
vabaõhumuuseumis ühes-
koos Viimsi advendi-
küünla. 

Advendiküünla süütamisel rää-
kis advendiajast EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kiriku kirikuõpe-
taja Mikk Leedjärv ja jõulu-
laule esitas Viikerkoor. Ad-
vendiajaga algab tähtpäevade 
ja sündmuste ring, mida kutsu-
takse kirikuaastaks. Advendi-
aeg on ootuse aeg enne jõule ja 
tähendab “saabumist”. Adven-
dikombeid ja ootuseaega süm-
boliseerivad Petlemma täht, ad-
vendiküünlad ja advendikalen-
der. 

Rõõmus ootuseaeg pole aja-
looliselt siiski tähendanud pi-
dutsemist, vaid hoopis vastu-
pidi – advendiajal püüti igati 
askeetlikult läbi ajada. Välditi 
liha söömist nagu paastuajal 
ning piirati söögikordi. Kõht 
söödi täis vaid üks kord päe-
vas. Loobumine aitas vabane-
da isekusest. Paastuajal kok-
kuhoitud raha ja toiduga aidati 
neid, kes puudust kannatasid. 
Sel ajal pühenduti üldse roh-
kem heategevusele. Õigeusu 
kirikus kestab jõulueelne paas-
tuaeg koguni 40 päeva.

Tänapäeval on kõige levi-
numaks advenditavaks küünal-
de süütamine, igal pühade-eel-
sel pühapäeval üks. Lisaks on 
traditsiooniks saanud paljudel 
koduakendel põlevad küünlaid, 
mis tänapäeval on enamuses 
elektrilised.

Lastel on juba valmis pan-
dud advendikalendrid, et jõu-
lueelseid päevi hõlpsamini loen-
dada. Tänapäeval on levinuim 
advenditava seotud päkapikku-
dega, kes toovad öösel maius-
tusi-kingitusi ja hommikul är-

Ilusat advendiaega!

Kõigil soovijatel oli võimalik advendituli ka koju viia.

Ühisest advendiküünla süütamisest Viimsi vabaõhumuuseumi Kingu talu õuel on kujunenud tänaseks iga-aastane traditsioon. 
Fotod Aime Estna

gates avastati neid susside-
sokkide seest.

Ka välisuksele kinnitatud 
pärjad tähistavad seda, et saa-
bunud on advendiaeg ja selles 
kodus oodatakse juba jõulude 
saabumist.

Advent on meie kirikuka-
lendris liikuv tähtpäevade pe-
riood, mis tähendab tulemist ja 
tuleneb ladinakeelsest sõnast ad-
ventus. Advent koosneb neljast 
pühapäevast enne esimest jõu-
lupüha. Esimese advendipüha-
päevaga algab advendiaeg ja li-
turgiline kirikuaasta. Neljas ad-
vendipühapäev võib sattuda kok-
ku ka jõulupühade laupäevaga 
(24. detsember).

Advendiaja tähistamisega 
seotud kombed on seotud oo-
tamisega. Meisterdatakse kuu-
seokstest advendipärg nelja 
küünlaga, millega kaunistatak-
se söögilauda. 

Viimsi Teataja

Aitäh kõikidele Viikerkoori lauljatele!
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Detsembrikuu torm Kergliiklustee on 
avatud!
2. detsembril avati Viimsi vallas 632 meetri 
pikkune Pargi tee kergliiklustee.

30. septembril sõlmiti Tallinna Teede AS-iga Pargi tee töö-
võttu leping kogusummas 208 798,80 eurot. “5. oktoobril 
alustati Pargi tee kergliiklustee ehitustöödega ning meil 
on hea meel, et ilm hoidis sooja ning ehitaja sai töödega 
ühele poole detsembri alguses,” sõnas abivallavanem Oli-
ver Liidemann. “Tööd tegi keeruliseks pargi iseloom, sest 
kõnniteed ei saanud tõmmata lihtsalt ühtse jutina, vaid pidi 
järgima puude asukohta,” lisas Liidemann.

“Pargi kergliiklustee ko-
gupikkuseks on 632,40 meet-
rit ning kindlasti on tegemist 
olulise lüliga Viimsi valla kerg-
liiklusteede võrgustikus – see 
on ühendus kahe aleviku va-
hel. Teel saab olema palju ka-
sutajaid, tuleval aastal kavas 
ka pargi teid korrastada,” täien-
das abivallavanem.

Projekti kogumaksumu-
seks oli 208 798,80 eurot, mil-
lest valla osa oli 15%. Pro-
jekti rahastas 85% ulatuses 
EAS.

Viimsi Teataja

Tee loomisel oldi kooskõlas 
pargi olemusega.

Avamisel lõikasid linti abivallavanem Mati Mätlik, Oliver 
Liidemann ja Tallinna Teede AS esindaja Raiki Reiljan. 

Kokku läks umbe 2 eesvoolu, 
mis kõik on kavas puhastada.

Lisaks paiskas torm ümber 
puid – seda Rohuneeme kal-
mistul, mitmetel teemaadel, väl-
jakutel, haljakutel ja mõisapar-
gis. 

Puid oli kukkunud ka liini-
dele, esmaspäeval oli mitmeid 
katkestusi, kuna teostati paran-
dustöid. Ümberkukkunud puid 
koristab nii kommunaalameti 
välitööde üksus kui ka valla le-
pinguline partner ohtlike puu-
de langetamisel.

Pärnamäe ja Lubja külades 
paiskas torm ümber kaks bus-
siootepaviljoni Vehema tee ja 
Paekaare tee ootepaviljonid.

Täiendavalt võis valla peal 
näha ümber paisatud reklaa-
mikandjaid ja purunenud rek-
laame, viltuseid liiklusmärke, 
ümber kukkunud aedasid, Lepp-
neeme sadamas puhus tuul tal-
veks välja tõstetud jahi pikali, 
lendu läksid puuriitade katted 
(plekid ja eterniidid), laiali kan-
dus ehitusplatsidelt ehitusma-
terjali.

Detailplaneeringud
28.12.2015–12.01.2016 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reede-
ti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad de-
tailplaneeringud:

1. Kelvingi külas, Kelvingi rannaala ja lähi-
ala detailplaneering. 

Planeeritava ala suurus on 6933 m2 ja see hõl-
mab MTÜ-le Kelvingi Tehnovõrgud kuuluvat kin-
nistut Kelvingi rannaala kogu ulatuses ja vähesel 
määral (250 m2 ulatuses) munitsipaalomandis ole-
vat kinnistut Kelvingi. Planeeritava ala puhul on 
tegu küla kogukonna poolt heakorrastatud ja hal-
jastatud laitmatus korras rannaäärse maastikuga, 
kus on loodud tingimused vaba aja veetmiseks 
nii lastele kui ka täiskasvanutele. Planeeritav ala 
on ka autoga hõlpsasti juurdepääsetav Koidu teelt.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskes-
kus OÜ projekt nr 14–15) moodustatakse üks 
6933 m2 suurune kultuuri- ja puhkerajatise maa 
(üldmaa) krunt ning määratakse krundi ehitusõi-
gus kõlakoja (laululava) ning selle esise puitter-
rassi ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 
pindalaga 150 m2 ja kõlakoja kõrgusega kuni 5 
meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-
malik tutvuda ka Kelvingi külakeskuses.

2. Tammneeme külas, kinnistu Tammnee-
me rannaala ja sellega külgneva mereala de-
tailplaneering.

Planeeritav ala asub Viimsi poolsaare ida-
rannikul Tammneeme külas ja hõlmab 4913 m2 

suurust kinnistut Tammneeme rannaala, sellega 
piirnevat 4160 m2 suurust mereala ja osaliselt 
munitsipaliseerimisel olevat Mereääre teed – kok-

ku on planeeritava ala suurus ligikaudu 1,3 hek-
tarit. Planeeritava ala edelaosa piiriks on Mere-
ääre tee, mis omakorda piirneb elamukruntidega 
Mereääre tee 16, Mereääre tee 16a, Mereääre 
tee 18, Mereääre tee 20 ja Mereääre tee 22. Loo-
dest piirneb planeeringuala elamukrundiga Soo-I, 
põhjast mereäärse reformimata riigimaaga.

Detailplaneeringuga (Osaühing EMP A&I töö 
nr 2014/05; Tallinn, märts 2014) moodustatakse 
üks 3043 m2 suurune puhkeotstarbelise maa ka-
sutusotstarbega krunt ja üks 3340 m2 suurune sa-
dama maa kasutusotstarbega krunt (moodustub 
kolme ajutise krundi liitmisel). Puhkeotstarbelise 
maa krundil kehtiva detailplaneeringuga mää-
ratud ehitusõigust ei muudeta, sadamakrundile 
määratakse ehitusõigus kahe betoonkai ja maa-
kivist kaitsemuulide ehitamiseks, sadamabassei-
ni suurim lubatud pikkus on 75,0 meetrit ja laiu-
seks 48,0 meetrit. Moodustatava akvatooriumi 
suurus on 2690 m2. Paadisadamasse on planee-
ritud 36 kohta.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega 
võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.viim-
sivald.ee. 

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud korral-
duse “Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli 
detailplaneeringu algatamine, lähteülesande 
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine“ (11.11.2015 
korraldus nr 1738). Planeeritava ala suurus on 
2578 m2 ning see asub Rohuneeme külas Suur-
Ringtee ja mereäärse kinnistu Kivineeme va-
helisel alal. Maatükk on edela-kirdesuunalise 
orientatsiooniga suhteliselt korrapärase kujuga, 

maapinna kõrgusmärk väheneb ühtlase langu-
sega loode suunas, absoluutkõrgused jäävad va-
hemikku 4.0 kuni 2.5. Planeeritav ala piirneb põh-
jast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnis-
tuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. 
Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus 
puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-
Ringteelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb 
eesmärgist, määrata 2578 m2 suuruse krundi ka-
sutamise sihtotstarve vastavalt üldplaneeringu 
kohasele maakasutuse juhtotstarbele puhke- ja 
spordirajatise maaks ning määrata krundi ehitus-
õigus merespordiklubi jaoks vajalike hoonete ja 
rajatiste ehitamiseks. Üldplaneeringu kohaselt 
asub kinnistu tihehoonestusalal, kus ehitamise 
aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplanee-
ringuga määratakse krundi ehitusõigus ja tehno-
võrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi 
asukohast lähtuvad hoone arhitektuursed tingi-
mused, kujundades naabruses asuva kvartaliga 
sobituva ruumilise terviklahenduse.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad detailplaneeringute kehtestamise korral-
dused: 

1. Laiaküla külas, kinnistu Taga-Käspre ja lähi-
ala detailplaneeringu kehtestamine (17.11.2015 
korraldus nr 1778). Detailplaneeringuga (Prak-
tiliste Lahenduste OÜ töö nr D1-15, 23.03.15) 
moodustatakse kolm üksikelamukrunti ja üks tee- 
ja tänavamaa krunt ning määratakse üksikela-
mukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abi-
hoone ehitamiseks. Üksikelamukrundi suurim lu-
batud ehitusalune pindala on 300 m2, üksikelamu 

korruste arv on 2 ja kõrgus ümbritseva maapin-
na keskmisest kõrgusest 8,5 meetrit, abihoonel 5 
meetrit. Üksikelamukruntide suurused on vahe-
mikus 1500 m2 kuni 1652 m2.

2. Leppneeme külas, Leppniidu tee 9 detail-
planeeringu kehtestamine (17.11.2015 korraldus 
nr 1779). Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Aren-
duskeskus OÜ projekt nr 01-14) jagatakse kinnistu 
kolmeks üksuseks ja moodustatakse üks üksikela-
mukrunt ning kaks transpordimaa krunti, ühtla-
si määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suuri-
ma lubatud ehitusaluse pindalaga 350 m2. Ela-
mu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abi-
hoone kõrgus on 4,5 meetrit.

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud otsuse 
“Haabneeme alevikus, kinnistute Küti tee 13, 
Küti tee 20 ja Küti tee L2 detailplaneeringu 
kehtestamine“ (24.11.2015 otsus nr 105). De-
tailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö nr K-6) 
moodustatakse neli üksikelamukrunti, suuruste-
ga vahemikus 1500 m2 kuni 1987 m2 ja üks 336 m2 
suurune transpordimaa sihtotstarbega katastri-
üksus ning määratakse üksikelamukrundi ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone 
ehitamiseks, sõltuvalt krundi suurusest suurima 
lubatud ehitusaluse pindalaga, vahemikus 300 m2 
kuni 350 m2. Suurim lubatud kõrgus põhihoonel 
(üksikelamul) on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meet-
rit. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on 250 m2.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi val-
lamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee. 

Paekaare bussiootepaviljon tegi õhulennu üle Lubja tee sõidutee ja maandus seejärel jalg- ja 
jalgrattateele. Foto Alar Mik

     Teehoolda-
jatel tuli lume 
asemel teelt 
adru sahata.   

“
     Pärnamäe 
ja Lubja külades 
paiskas torm 
ümber kaks bus-
siootepaviljoni.    

“

     Kokku tekitas 
torm vallale 
rahalist kahju 
7 351 eurot.    

“
Kommunaalamet ja hool-

dajad olid töös ka nädalavahe-
tuseti, teostati seiret ja jooks-
valt likvideeriti kõik ohtlik ning 
tagati pidev valmisolek vajadu-
sel reageerida. Kokku tekitas 
torm Viimsi vallale rahalist kah-
ju 7 351 eurot, mille kulude kat-
teks eraldas vallavalitsus 8. det-
sembri valitsuse istungil reserv-
fondist vajalikud vahendid.

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Detsembrikuu esimestel 
päevadel möllanud torm 
ja maru ilm tõi endaga 
kaasa palju tööd ja mate-
riaalset kahju.

4.–7. detsembri lõunani kest-
nud tormi tagajärgede likvi-
deerimine jätkub käesoleval nä-
dalal. Tormiga kaasnes mere-
vee taseme tõus ning kõva lai-
netus. Haabneeme rannas uh-
tusid lained ära mõnes kohas 
kuni 60 cm liiva, purustasid 
rannaäärseid liivaseljakuid, uh-
tusid välja puid, kõva tuul ajas 
pikali riietuskabiine. Ranna hool-
dustööd on kavas teostada ke-
vadel, kui on lõppenud ka tras-
side ehitus. 

Lained olid nii tugevad, et 
paiskasid mereadru, pilliroo-
gu, kive ja liiva rannaäärsetele 
teedele. Nii olid mereprahiga 
kaetud ca 1 km pikkune lõik 
Rohuneeme tee jalg- ja jalgrat-
tateed ning Lahe tee Miiduran-
na külas. Teehooldajatel tuli 
lume asemel teelt adru sahata, 
et tee puhas oleks. Ka oli me-
reprahti Rohuneeme sõiduteel 
mitmes kohas. Teed ja teehal-
jakud puhastab risust teehool-
daja alltöövõtja. 

Tallinna lahe poolsel küljel 
paiskas torm liiva-kiviklibuga 
umbe sademevee eesvoolu-
kraavid, mis omakorda põhjus-
tasid sademevee paisutusi mit-
metes piirkondades alates Ro-
huneemest kuni Haabneemeni. 
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Lisaks helkurikontrollile räägiti lastele ka turvalisest tee ületamisest, 
helkuri olulisusest ja rattatuledest. 

Turvalisus tähendab 
stabiilset elukeskkonda, 
milles inimene tunneb 
ennast kaitstult ja kus 
on tagatud tema ohutus 
ja kindlustatus. Seetõttu 
keskendub 1. septembril 
2015 jõustunud “Sise-
turvalisuse arengukava 
2015–2020“ (edaspidi 
arengukava) neljale tee-
male: turvalisuse tagami-
ne on terviklik; turvalisus 
algab meist endist; kõige 
mõistlikum on õnnetusi 
ennetada; oluline on 
jõuda teadmistepõhiselt 
probleemide põhjusteni 
ja need koostöös lahen-
dada. 

Turvalisuse tagamine on ter-
viklik ning nõuab paljude asu-
tuste ja inimeste ühist panust. 
Siseturvalisus on oluline ühis-
konna stabiilsuse tagamisel, see-
tõttu on vaja märgata ja enne-
tada ühiskonna stabiilsust ohus-
tavaid tegureid. Pingestunud rah-
vusvahelises olukorras peab ole-
ma enam läbi mõeldud ja et-
tevalmistatud nii hädaolukor-
dadeks valmisolek kui ka riigi 
kaitsmine enne sõjaseisukorra 
väljakuulutamist. Ka piirival-
ve- ja rändevaldkonnas ning 
identiteedihalduses peab pöö-
rama tähelepanu nii ühiskonna 
ja majanduse arengule kui ka 
turvalisuse tagamisele.

Turvalisus algab 
igaühest endast
Kuigi laialt levinud arvamus on, 
et turvalisuse tagamine on ees-
kätt politsei ja kutseliste pääst-
jate ülesanne, kellelt oodatak-
se õnnetuse korral kiiret ja pro-
fessionaalset sekkumist, peab 
meeles pidama, et õnnetuse kor-
ral on kahju inimeste elule, va-
rale või loodusele juba tekkinud. 

Kõige mõistlikum on õnne-
tusi ennetada. Igaüks saab en-
da turvalisust suurendada, kui 
parendab enda ja oma lähedas-
te käitumist. Oluline on kujun-
dada õiged hoiakud ja märgata 
ohte. Vajaduse korral peab osu-
tama abi ise või edastama õn-
netuse teabe professionaalidele. 

Igaühe üksteisest hooliv käi-
tumine loob võimalused ühis-
konna turvalisuse säilitamiseks 
ja suurendamiseks.

Siseturvalisuse valdkonnas 
on oluline jõuda teadmistepõ-
hiselt probleemi põhjusteni – 
miks inimesed ei tunne ennast 
turvaliselt või käituvad ohtu ar-
vestamata. Turvalisusvaldkond 
muutub pidevalt. Uuenevad ka 
siseturvalisust tagavad lahendu-
sed, rahalised vajadused ja va-
jalikud tegevused, samas püsib 
ressursisurve. Turvalisuse taga-
misel on oluline leida koostöös 
kõige tõhusamad ja nutikamad 

Turvaline kogukond, turvaline Viimsi

lahendused, kuidas inimressur-
si kõrval rakendada uuendus-
likku tehnoloogiat.

Arengukava
“Siseturvalisuse arengukava 
2015–2020“ üldeesmärk on ta-
gada, et Eesti inimesed tun-
neksid, et nad elavad vabas ja 
turvalises ühiskonnas, kus iga-
ühe väärtus, kaasatus ja panus 
kogukonna turvalisusesse loo-
vad ühe turvaliseima riigi Eu-
roopas. Eesmärk rõhutab tuge-
vate kogukondade olulisust ja 
inimeste kaasamist kogukon-
dade kaudu, sest see on praegu 
nõrk koht.  

Inimesed peavad olema ise-
enda ja teiste turvalisuse suu-
rendamisse kaasatud eeskätt ko-
gukondade kaudu. Sellise lä-
henemise toimimiseks peab riik 
oma asutuste kaudu looma ja 
pakkuma kõikvõimalikke la-
hendusi ja tekitama inimestes 
huvi. Inimesed peavad tundma 
oma väärtust ja olema moti-
veeritud kaasa lööma.   

Üks arengukava eesmärki-
dest on turvalisemad kogukon-
nad.

Turvalisus algab igast ini-
mesest endast ning sellest, et 
inimesed hoolivad endast, oma 
lähedastest, oma riigist ning 
ümbritsevast keskkonnast. Ko-
gukonnapõhise turvalisuse mu-
deli rakendamine seisnebki suu-
resti selles, et igaüks mõistab 
oma rolli ja kohta turvalisuse 

tagamisel, on valmis panusta-
ma ning tagatud on sujuv koos-
töö riigiasutuste, kohaliku oma-
valitsuse üksuste, ettevõtete ja 
vabaühenduste vahel. 

Vaja on luua parim koostöö 
ja koosmõju süsteem riikliku 
ja kohaliku tasandi vahel. Sise-
turvalisuse valdkonnas on sel-
liseks võimaluseks kogukonna-
keskne lähenemine, mis seis-
neb koos kogukonnaga sealse-
te probleemide väljaselgitami-
ses ja koos kogukonna esin-
dajatega nende lahendamises. 
Kogukonnakeskse lähenemise-
ga jõutakse kogukondade kau-
du senisest tõhusamalt ka ük-
sikisiku kaasamiseni. Ühtlasi ai-
tab see tõsta usaldust vastavate 
riigiasutuste vastu ning paran-
dab nende legitiimsust. 

Siseturvalisuse eduka taga-
mise eeldus on suur usaldus 
riigi (keskvalitsuse) ja vastava-
te ametkondade vastu. See te-
kib peamiselt kolme kompo-
nendi koosmõjul: riigiametite 
tõhusus (hinnang õiguskaitse-
asutuste tööle), õiglustunne (hirm 
kuritegevuse ees) ja kaasatus 

(sotsiaalne ohutunne, kogukond-
lik ühtekuuluvus ning tahe ja 
valmisolek vabatahtlikuna kaa-
sa lüüa) jms.

Arengukava 
elluviimine 
2014. aasta suvel asutas vald si-
seturvalisuse nõukoja, kus ümar-
laua taga on kõik siseturvalisu-
sega ja Viimsiga seotud isikud
(politsei, päästeamet, vabataht-
likud päästjad, vabatahtlikud 
merepäästjad, kaitseliit, naab-
rivalve jne). 

Nõukoja järgmine suurem 
eesmärk on alustada valla ris-
kianalüüsi koostamisega.  

Sügisel 2014 uuendas vald 
kriisimeeskonna koosseisu st 
et seni oli Viimsil ühine kriisi-
meeskond Maardu linna ja Jõe-
lähtme vallaga ning seda pea-
miselt Muuga sadama paikne-
misega kolme omavalitsuse ter-
ritooriumil nüüd on vallal oma. 
Kriisimeeskonna suurim ees-
märk on olla valmis reageeri-
ma mis tahes olukorrale vallas.

Koostööümarlaud
23. novembril toimunud koos-
tööümarlaud “Turvalised ko-
gukonnad – turvaline Eesti!” 
oli jätk 6. oktoobril Rae kul-
tuurikeskuses toimunud suure-
male ülepiirilisest Rae ja Viim-
si naabrivalve sektorite vane-
mate poolt korraldatud fooru-
mile. Viimsi vallavalitsuse saa-
lis toimunud ümarlauast võtsid 
osa Politsei- ja piirivalveameti, 
Kaitsepolitseiameti, Maksu- ja 
tolliameti, Kaitseliidu, Maantee-
ameti ja naabrivalve esindajad. 
Teemadeks oli seekord salakau-
bast erateedeni ning siseturva-
lisuse arengukavast pagulaste-
ni. Ümarlaual toodi välja, et ko-
gukonna tasandil moodustatak-
se erateede, laste ja noorte tur-
valisuse, külavanemate koos-
töörühmad ning täiendavalt esi-
tati Kaitseliidule tsiviilkaitse töö-
rühma ja keskkonna turvalisu-
se töörühma.

Järgmised ümarlauad lepi-
takse osapoolte vahel kokku ju-
ba järgmisel aasta alguses.

Vabatahtlikud 
Viimsi vald on aastaid panus-
tanud vabatahtlike toetamisele 
ja on selle tegevuse eest pälvi-
nud siseministeerimi tunnustu-
se. Vabatahtlike päeva eesmärk 
on juhtida tähelepanu vabataht-
like panusele ühiskonnas ning 
vabatahtliku töö olulisele rol-
lile kodanikuühiskonna aren-
gus. 

Tänavu tähistasime rahvus-
vahelist vabatahtlike päeva ju-
ba 30. korda. 1985. aastal kuu-
lutas ÜRO peaassamblee 5. det-
sembri rahvusvaheliseks vaba-
tahtlike päevaks.

Meie koduvallas panusta-
vad aktiivsed vabatahtlikud tur-
valisuse tagamisse abipolitsei-
nikena, päästjatena, kaitseliit-
lastena ja merepäästjatena. Viim-
si vallavalitsuse nimel tänan kõi-
ki ning soovin koostööd tugev-
dada ka tulevikus!

Ühte korralikku abipolitsei-
nikest koosnevat rühma on Viim-
sile vaja selleks, et muuta Viim-
si vald turvalisemaks kogukon-
naks.

Turvaliselt koju!
Käesoleval nädalal viisime Viim-
si, Haabneeme, Püünsi ja Rand-
vere kooli juures koostöös Viim-
si piirkonnapolitseinike, Kait-
seliidu Rävala malevkonna kait-
seliitlaste ja Naiskodukaitse Viim-
si jaoskonna naiskodukaitsja-
tega läbi helkurikontrolli. 

Koolide lähedal toimunud 
helkurikontroll oli jätkuetapiks 
novembris valda loodud hel-
kuripuude aktsioonile. 

Meil oli hea meel näha, et 
sel aastal paljudel oli möödu-
nud aastal saadud helkur alles, 
kuid sellest olenemata oli ka 
murekohti! 

Mitmed õpilased tõid hel-
kuri puudumise põhjuseks uue 
jope, ununemise öökapile või 
selle, et vanemad ei ole veel 
jopele helkurit pannud. Lapse 
turvalisuse kooli, koju ja huvi-
ringi liikumise pärast soovitak-
sime lisada lapse kõikidele jo-
pedele ning kombinesoonidele 
helkuri. 

Kuigi jalakäija näeb tule-
dega autot juba kaugelt, eristab 
autojuht ilma helkurita jalakäi-
jat lähitulede valgusvihus alles 
30–40 m kauguselt. Pimedas 
sõites häirivad juhti veel vastu 
sõitvate autode tuled, kriimus-
tused ja mustus esiklaasil või 
vihm ja udu. Halb ilm võib pea-
aegu poole võrra vähendada se-
da teepikkust, millel autojuht 
helkurita jalakäijat märkab. Hal-
vemal juhul on see vaid 15–20 

meetrit, mis ei ole piisav, et 
juht suudaks pidurdades jala-
käijale otsasõitu vältida. Kiiru-
sel 90 km/h on auto peatumistee-
kond kuival teekattel ligikaudu
70 meetrit. Märjal või lumisel 
teekattel on peatumisteekond 
märgatavalt pikem.

Helkuri kandmine on tule-
nevalt liikluseeskirjast kohus-
tuslik kõigile asulavälisel teel, 
kus puudub kõnnitee, peab ja-
lakäija liikuma ainult vasak-
poolsel teepeenral, viimase puu-
dumise või käimiseks sobima-
tuse korral aga sõiduteel selle 
vasaku ääre lähedal, kusjuures 
halva nähtavuse korral või pi-
meda ajal valgustamata teel to-
hib sõiduteel liikuda ainult ühes 
reas. Halva nähtavuse korral 
või pimedal ajal kõnniteeta ja 
valgustamata teel liikudes peab 
jalakäija kasutama helkurit või 
süüdatud laternat. 

Koolide juures toimunud hel-
kurite aktsiooniga lisaks hel-
kurite jagamisele õpetasime ka 
helkurite kinnitamist. Helkur tu-
leb riietele kinnitada nii, et see 
oleks nähtav võimalikult mit-
mest suunast. Kuna maanteel 
peab kõndima vasakpoolsel tee-
peenral, siis tuleb rippuv hel-
kur paela ja haaknõelaga kin-
nitada enda riiete paremale, 
sõiduteepoolsele küljele, näi-
teks tasku serva külge nii, et 
helkur jääb rippuma täiskas-
vanul põlve kõrgusele (umbes 
samal kõrgusel asetsevad ka 
sõidukite tuled). Mitme helku-
ri olemasolul on kõige turva-
lisem kasutada kahte helkurit 
korraga, ühte paremal ja teist 
vasakul küljel.

Soovime, et kõik viimsila-
sed jõuaksid turvaliselt koju! 
Korralik helkur on auto lähitu-
lede valguses nähtav juba 130–
150 meetri kauguselt. Autoju-
hile jääb seega piisavalt aega, 
et reageerida ja mööduda hel-
kurit kasutavast jalakäijast ohu-
tult. Helkur on vajalik, et auto-
juht pimedas liikuvat jalakäi-
jat juba varakult märkaks ja 
jõuaks reageerida.

Koolide juures täheldasime, 
et helkur oli küll olemas, ent 
pind oli kraabitud või kulu-
nud, mis vähendab helkuri val-
gustpeegeldavat toimet mär-
gatavalt. Kui helkuri pind on 
kraabitud või kulunud, tuleks 
helkur uue vastu vahetada, ku-
na helkur peegeldab temas ole-
vatele peegelpindadele lange-
nud valguskiire tagasi valgus-
allika suunas.

Rahulikku ja turvalist jõu-
luaega!

Mati Mätlik
abivallavanem 

Viimsi vallavalitsus, Viimsi piirkonnapolitseinikud, Kaitseliidu Rävala malevkond, Naiskodukaitse 
Viimsi jaoskond soovivad kõigile turvalist kojujõudmist. Fotol naiskodukaitsja Maarika Pähklemäe, 
abivallavanem Mati Mätlik, naiskodukaitsja Helen Ottep. Fotod Liina Rüütel

     Üks arengu-
kava eesmärki-
dest on turva-
lisemad kogu-
konnad.   

“

     Vaja on luua 
parim koostöö 
ja koosmõju 
süsteem riikliku 
ja kohaliku 
tasandi vahel.    

“

     Ühte korra-
likku abipolitsei-
nikest koosnevat 
rühma on Viim-
sile vaja selleks, 
et muuta Viimsi 
vald turvalise-
semaks kogu-
konnaks.   

“

     Helkur on 
vajalik, et auto-
juht pimedas 
liikuvat jalakäijat
juba varakult 
märkaks ja jõuaks 
reageerida.    

“



kõhtu tulistanud. Samuti oli pe-
retüli, kus naine oli haaranud 
noa ja löönud sellega mehele 
kaelapiirkonda. Ning kõige ti-
puks oli ka üks purupurjus tu-
deng, kes üle sillapiirde Ema-
jõkke kukkus. Aga kõik inime-
sed nendes lugudes jäid ellu ja 
kõik pahalased said oma ka-
ristuse. Eks selle vahetuse tegi 
raskemaks ka asjaolu, et erine-
vatel põhjustel oli väljas vähe 
politseipatrulle. 

Samuti annab abipolitseini-
kuks olemine võimaluse näha 
politsei tööd ka seestpoolt. Võib 
küll halvasti kõlada, ent mõnes 
mõttes on abipolitseinikuks ole-
mine justkui hobi – kes kogub 
marke, kes voolib savi, kes käib 
metsas jalutamas… Ja mõned 
osalevad politseilistes tegevus-
tes,“ sõnas Murakas.

Abipolitseinikuks sobivad 
kõik, kel missioonitunnet ja pii-
savalt soovi. “Ühelt poolt peaks 
loomulikult abipolitseinik ole-
ma füüsiliselt võimekas, ent 
kindlasti ei ole see prioriteet 
number üks. Patrullis olles on 
palju olukordi, kus ennekõike 
on tähtis suhtlemisoskus ning 
musklite olemasolu ei mängi 
teatavasti suhtlemises rolli. Suht-
lemisoskusele lisaks on oluli-
ne ka reaalne tahe kaitsta oma 
kodukohta, oma riiki. Ehk mo-
tivatsiooniks, eesmärgiks abipo-
litseinikuks hakkamisel ei to-
hiks olla vormikandmine või vil-
kuritega autoga sõitmine, rel-
valuba vms. Kokkuvõtvalt on 

5. detsembril tähistasime 
rahvusvahelist vabataht-
like päeva ning sellega 
seoses jagab oma koge-
must vabatahtlikuna Viimsi 
turvalisusesse panustav 
abipolitseinik Janek Mu-
rakas. 

Abipolitseinik on vabatahtlik, 
kes saab politsei tegevuses osa-
leda piiratud õigustega, kuid 
on tänases Politsei- ja Piirival-
veametis oluliseks ressursiks. 

Abipolitseinik on isik, kes 
vabatahtlikult oma vabast ajast 
osaleb politsei tegevuses sea-
duses sätestatud alustel ja kor-
ras. Abipolitseinik ei kuulu po-
litseiametnike koosseisu. Eesti 
turvalisuse tagamisse panustab 
igal aastal enam kui 900 vaba-
tahtlikku abipolitseinkku.

Abipolitseinik
Abipolitseiniku kandidaadiks 
ja abipolitseinikuks võetakse 
isik: kes on teovõimeline; keda 
ei ole karistatud tahtlikult toi-
mepandud esimese astme kuri-
teo eest; kellel ei ole karistatust 
tahtlikult toimepandud kuriteo 
eest; kes ei ole kriminaalmenet-
luses kahtlustatav või süüdis-
tatav; kellelt ei ole jõustunud 
kohtuotsusega ära võetud po-
litseiametniku ametikohal töö-
tamise õigust; kes ei ole sõl-
tuvuses alkoholi, narkootilise 
või psühhotroopse aine kasu-
tamisest või kes ei ole psüühi-
kahäirega, raskekujulise isik-
suse- või käitumishäirega; kes 
ei ole sellise tervisehäirega, 
mis takistab tal abipolitseiniku 
ülesannete täitmist; kes oma 
käitumise poolest sobib abi-
politseiniku ülesandeid täitma 
ning kelle käitumine või elu-
viis ei ohusta tema enda ega 
teise isiku turvalisust.

Abipolitseinikuks võib ni-
metada 18-aastaseks saanud vä-
hemalt keskharidusega Eesti 
Vabariigi kodaniku, kes valdab 
eesti keelt politseiametnikele 
ettenähtud keeleoskustasemel 
ning vastab abipolitseiniku 
kutsesobivuse nõuetele. (Abi-
politseiniku seadus §4 lg 1) 

Kõik abipolitseinikuks soo-
vijad peavad vastama abipolit-
seiniku kutsesobivuse nõuetele. 
Abipolitseinik peab isikuoma-
duste poolest olema võimeline 
täitma abipolitseinikule pan-
dud ülesandeid ning vastama 
järgmistele üldnõuetele: olema 
lojaalne Eesti Vabariigile, aus 
ja seaduskuulekas; võimeline 
töötama stabiilselt ja tulemus-
likult pingeolukorras ning os-
kab teha meeskonnatööd; ko-
husetundlik, otsustus- ja vastu-
tusvõimeline, suudab iseseis-
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valt langetada otsuseid oma pä-
devuse piires ning on võimeli-
ne ette nägema oma otsuse ta-
gajärgi ning vastutama nende 
eest; hea analüüsi- ja süntee-
sivõimega, oskab eristada olu-
list ebaolulisest ning suudab la-
hendada probleeme; hea suht-
lemisoskusega.

Abipolitseinik peab keha-
lise ettevalmistuse poolest ole-
ma võimeline täitma abipolit-
seinikule pandud ülesandeid. 
Abipolitseinike füüsiliste kat-
sete normatiivid on: 3000 m 
jooks – 25.00 minutit; 500 m
ujumine – 16.00 minutit; 6000 m 
sõudmine sõudeergomeetril – 
34.00 minutit. Abipolitseinik 
peab täitma ühe füüsilise katse 
normatiivi omal vabal valikul.

Nõuete läbimise järgselt 
tuleb läbida ka ametialane 
koolitus ning kui ka see tehtud 
on, saabki juba pärast käskkir-
ja väljaandmist tööle asuda. 

Abipolitseinikuks saami-
seks tuleb esitada avaldus soo-
vitud piirkonnas, kuhu soovi-
takse abipolitseinikuna tööle 
hakata. 

Abipolitseinikuks
2007. aasta aprillirahutuste jä-
rel liitus missioonitundest too-
na veel Tartus elanud ja õppi-
nud Janek Murakas (Viimsi val-
lavalitsuse noorsoo- ja haridus-
ameti juhataja) Lõuna prefek-
tuuri abipolitseinike meeskon-
naga. “Eks need kurikuulsad 
aprilliööd ole paljudel meeles. 
Kuna televisiooni vahendusel 
jäi mulje, et politseil ei ole pii-
savalt inimressurssi taolisele 
sündmusele reageerimiseks, siis 
saigi just see peamiseks põh-
juseks, miks otsustasin abipo-
litseinike ridadesse asuda,” sõ-
nas Murakas.

Kuigi abipolitseinikuna alus-

tas Janek koos osade kaastu-
dengitega tööd juba kaheksa 
aastat tagasi, siis Viimsi valla 
tänavatele ja teedele jõudis ta 
tänavu kevadel. Üks peamisi 
põhjuseid, miks ta Viimsis va-
rem pole abipolitseinikuna pa-
nustanud, seisnes selles, et töö 
valla suurimas koolis õpetaja-
na tegi tegelemise alaealiste õi-
gusrikkujatega kohati üsna eba-
mugavaks. Seda nii Janeki kui 
ka õpilaste jaoks. Ega õpilasel 
ole vist kõige mugavam tulla 
esmaspäeva hommikul tundi, 
kui klassi ees vaatab otsa sama 
inimene, kes reede või laupäe-
va öösel sama õpilast mööda 
aedu ja tänavaid taga ajas, ku-
na too oli alkoholi tarbinud või 
avalikku korda rikkunud. “Kui-
gi ametlikult kuulun ma Lää-
ne-Harju politseijaoskonna abi-
politseinike ridadesse, siis 
tegelikkuses saab abipolitsei-
nik soovi ja initsiatiivi korral 
kaasa lüüa ka teiste jaoskon-
dade tegevuses. Reaalsuses te-
gutsengi nii Viimsis, Tallinna 
kesklinnas kui ka maakonna 
lääneosas,” täiendas Murakas.

“Abipolitseinikuks olemine 
on kahtlemata vaheldus argi-
päevale. Iga kord saab end 
proovile panna olukordades, 
mida muidu üldjuhul ette ei tu-
le. Eks iga vahetus ole erinev, 
on rahulikumaid ning ka väga 
pingelisi ja raskeid vahetusi. 
Vast kõige meeldejäävam ja 
siiani üks raskemaid vahetusi 
meenubki Tartu päevilt. Tege-
mist oli esmaspäeva ööga. Kui 
enamasti kipuvad need olema 
just nädala ühed vaiksemad, 
siis tookord läksid asjad hoo-
pis teistpidi. Lisaks kahele joo-
bes autojuhile tuli tol ööl tege-
leda ka enesetapukatsega, kus 
üks meesterahvas oli haaranud 
kodus oleva tulirelva ja end 

oluline see vaba tahe panusta-
da turvalisuse tagamisse, riigi 
hüvangusse, just nagu Kaitse-
liiduski,” täiendas Murakas. 

Abipolitseinikuna
Töö vabatahtliku abipolitseini-
kuna nõuab enesedistsipliini, täp-
sust, planeerimisoskust ja vaja-
likku suhtumist. Esimesena saa-
vad uued abipolitseinikud üle-
vaate välitööd tegeva politsei-
niku ülesannetest, sest abipo-
litseinikke kaasatakse nii pat-
rullimisse kui ka politseiope-
ratsioonidesse ja muudele vas-
tutust nõudvamatesse ülesan-
netesse. 

Abipolitseiniku jaoks on 
kindlasti oluline, kellega koos 
ta politseilisi ülesandeid täi-
dab. “Palju on neid ametnikke 
politseis, kes ei taha abipolit-
seinikest midagi kuulda. Ja see 
on ka osalt mõistetav, sest ka 
abipolitseinikuna tekib aegajalt 
tunne, et riik kasutab neid ära. 
Mõnes mõttes on ju tegemist 
tasuta tööjõuga. Võib-olla liiga 
kergekäeliselt suhtutakse kõr-
gemal tasandil sellesse, et kui 
ametnikke pole patrulli võtta, 
siis paneme lihtsalt mõne abi-
politseiniku asemele ja asi la-
hendatud. 

Loomulikult on abipolitsei-
nikke, kes teevad politseitööd 
paremini kui mõni ametnik, 
kuid siiski ei tohi unustada, et 
ametnikud on ikkagi läbinud 
põhjalikuma koolituse ja nen-
de jaoks on tegemist kohus-
tusega, kui nad tööle tulevad. 
Abipolitseinik võib iga hom-
mik teatada, et tal tuli miskit 
muud ette ja jätta näiteks pat-
rulli tulemata. Sellega ei taha 
ma öelda, et abipolitseinikel po-
le kohta sisejulgeoleku taga-
misel. Vastupidi, abipolitsei-
nike kaasamine suurematesse 
politseioperatsioonidesse, en-
netustegevusse ning vajadusel 
ka patrulltegevusse on oluline 
ja kasulik politsei enda ja ka 
kogukonna jaoks. Samas, kui 
abipolitseinik on kaasatud iga-
päevasesse patrulltegevusse, peab 
politseiametnik teadma, et te-
ma kõrval on inimene, kellele 
ta saab loota ja toetuda. Patrul-
litöö on ikkagi koostöö. Kas 
või autopatrull, ametnik juhib 
ja jälgib ümbrust, paarilisest 
abipolitseinik suhtleb vajadusel 
juhtimiskeskusega, täidab pat-
rull-lehte ja samuti jälgib ümb-
rust. Sündmuste lahendamisel 
peab ametnik teadma, et ta ei 
pea iga sekund jälgima oma paa-
rilist, et teda vajadusel kaitsta, 
vaid et paarilisest abipolitsei-
nik saab kriitilises olukorras ka 
ise hakkama. Ning loomulikult 

ka lihtsalt suhtlus. Kuna va-
hetus kestab 12 tundi, siis on 
väga raske olla koos inimestel, 
kel pole millestki omavahel 
rääkida,“ sõnas abipolitseinik.

Abipolitseiniku baasvarus-
tusse kuulub erivahenditest käe-
rauad, pipragaas, taskulamp, pas-
takad ja märkmik. “Pastakaid 
peab alati olema rohkem kui 
üks – need kipuvad kaduma 
minema. Lisaks on töös üli-
malt tähtis ka märkmik. Vahel 
tundubki, et ilma märkmiku ja 
pastakata seda tööd teha ei saa-
gi,“ muheles Murakas. 

Kõigile abipolitseiniku baas-
koolituse läbinutele lisaks kum-
minui ning need, kes on läbi-
nud täiendkoolituse, saavad va-
rustusse ka teleskoopnuia.

Janek Muraka sõnul siiski 
ei tasu loota, et abipolitseini-
kuks saades saab kohe relva ja 
relvaloa. “Abipolitseinikuna rel-
valoa saamine on seotud staa-
žiga politseis ning panusega 
politsei töösse ja loa taotlemi-
sel kehtivad samad nõuded mis 
politseinikule,” sõnas mees.

Janek on tänaseks abipolit-
seinik olnud enam kui kaheksa 
aastat, ent kõik tema tutvus-
ringkonnast ei ole tema “hobist” 
teadlikud. “Peab tõdema, et tut-
vusringkonnas on minu abipo-
litseinikuks olemise suhtes nii 
positiivset kui sellist poolposi-
tiivnegatiivset suhtumist. Pal-
jud on öelnud otse, et sõna “abi-
politseinik” kõlab tihti n-ö abi, 
keegi, kes aitab kedagi, mitte, 
keegi, kes teeb miskit olulist 
kogukonna jaoks. Loomulikult 
on ka neid, kes teavad, hinda-
vad ja väärtustavad,” sõnas Mu-
rakas. 

Abipolitseinik
“Murekohad on ehk tuleviku-
perspektiivis ka lahenemas ning 
seniks on meil rõõmu heast 
seltskonnast, mis on loomuli-
kult igas vabatahtlikus ettevõt-
mises oluline. Mul on hea meel, 
et politseis on palju väga sõb-
ralikke, seltskondlikke ja liht-
salt lahedaid inimesi,” sõnas 
Murakas.

Kaheksa tegevusaasta jook-
sul on Janek Murakat kordu-
valt tunnustatud tema töö eest 
abipolitseinikuna. Ta on pälvi-
nud nii Lõuna kui ka Põhja pre-
fektuuri tänukirja silmapaistva 
panuse eest avaliku korra taga-
misel ning selle aasta novemb-
ris tunnustati meest Politsei- ja 
Piirivalveameti Põhja prefek-
tuuri teenetemärgiga seoses kaua-
aegse laitmatu teenistuse ning 
teenistusülesannete silmapaist-
valt hea täitmise eest. 

Liitu!
Mitmedki tänased politseinikud 
on alustanud “tööd” Politsei- 
ja Piirivalveametis abipolitsei-
nikena ning tänaseks on neist 
saanud igapäevaelus ametnik, 
politseinik. Rohkem informat-
siooni abipolitseinikuks saa-
mise kohta saad veebilehelt 
www.abipolitseinik.ee.

Liina Rüütel

     Abipolitsei-
nikuks soovijad 
peavad vastama 
abipolitseiniku 
kutsesobivuse 
nõuetele.   

“
     Abipolitsei-
nikuks sobivad 
kõik, kel missioo-
nitunnet ja piisa-
valt soovi.  

“

     Töö abipolit-
seinikuna nõuab 
enesedistsipliini, 
täpsust, planee-
rimisoskust ja 
vajalikku suhtu-
mist.    

“

Janek Murakas on abipolitseinikuna töötanud kaheksa aastat.
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Kaasav haridus astub 
Eestis esimesi samme ja 
on selge, et tahtes kas-
vada tervemaks, tuge-
vamaks ja taiplikumaks 
ühiskonnaks, ei ole meil 
teist teed, kui sellega sü-
gavamalt edasi tegeleda.

Viimsi poolsaare idaküljel asu-
vas Randvere külas on ligi 1700 
elanikku ja siin tegutseb 285 
õpilasega kuueklassiline kool. 
Väikese kooli teeb eriliseks see, 
et nii õpitingimused, personal 
kui ka ruumilahendused on so-
bilikud ka haridusliku erivaja-
dusega laste õpetamiseks.

Haridusliku erivajadusega on 
õpilane, kelle andekus, õpiras-
kused, terviseseisund, puue, käi-
tumis- ja tundeeluhäired vm 
toovad kaasa vajaduse teha muu-
datusi või kohandusi õppe si-
sus, õppeprotsessis, õppe kes-
tuses jne. Ehk lühidalt – nad 
vajavad abi, mida tavaline õpi-
lane ei vaja, ja toetust, mida ta-
valine õpetaja sageli ei suuda 
pakkuda.

Paremad võimalused 
kõigile lastele
Kaasava hariduse põhimõtete 
järgi peaks iga laps saama kva-
liteetse hariduse kodu lähedal 
asuva kooli tavaklassis koos 
tavaliste õpilastega. Eestis ole-
me sellel teel tegemas alles esi-
mesi samme, kuid on selge, et 
tahtes kasvada tervemaks, tu-
gevamaks ja taiplikumaks ühis-
konnaks, ei ole meil teist teed.

Samas on selge, et see tee ei 
ole kerge, kuid oma kogemuse 
põhjal julgen öelda, et see pole 
kindlasti ka võimatu. Teised rii-
gid ju suudavad!

Poolas näiteks on võimalik 
kaasava hariduse printsiipe jär-
gida. Külastasin kevadel kooli, 

kus isegi kõnetud lapsed õppi-
sid koos teistega. Keegi ei tei-
nud välja, et kõnetu õpilane (nt 
autismi puhul) koos abiõpeta-
jaga oma asja õppis. Mis meil 
puudu jääb?

Haridusliku erivajadusega 
laste jaoks on n-ö tavaliste las-
tega koos olemine ülimalt täh-
tis, sest võimaldab neil enama-
te eakaaslastega suhelda, koge-
da uusi olukordi, saada positiiv-
set tagasisidet. See kiirendab 
nende tavaklassidesse integree-
rumist, mis on ju üks kaasava 
hariduse eesmärkidest. Kui laps 
saab hakkama tavaklassis, siis 
saab ta hakkama ka igapäevaelus.

Loomulikult ei ole üleminek 
kerge. Kahe aasta jooksul on 
Randvere koolis selleni jõud-
nud viis õpilast. Nad kõik on 
vajanud esimese tavaklassiaas-
ta jooksul toetust, kuid oluline 
on mitte alla anda. Praktika näi-
tab, et asjatundjate, vanemate ja 
kooli ühine otsus see pingutus 
ette võtta õigustab end.

Ettevalmistus eluks
Erinevate olukordadega toime-
tulemist õpetab kaasav haridus 
ka tavalistele lastele. Nad õpi-
vad varakult, et nende ümber 
on teistsuguseid inimesi, kes 
näevad natukene teistmoodi väl-
ja või ei järgi muidu harjumus-
päraseid käitumismustreid. Ole-
me lapsevanematelt saanud palju 
positiivset tagasisidet, sest nad 
näevad, et ka nende laste sil-
maring ja maailmapilt avardub. 
Samuti kasvab empaatiavõime.

Ma ei ole veel kordagi kuul-
nud, et Randvere koolis oleks 
kedagi erinevuse pärast nar-
ritud. Küll olen kohanud olu-
korda, kus mõnd erivajadusega 
last peljatakse, sest ta näeb teist-
moodi välja või käitub tavalisest 
vahetumalt. Koolipsühholoogi 

abiga saame laste hirmudest su-
juvalt üle. Erinevuste mõistmi-
ne ja nendega kohanemine va-
jab selgitamist ja see on normaa-
lne osa kaasava kooli õppetööst.

Kahjuks ei võimalda seadus-
tik kaasava hariduse põhimõt-
teid sajaprotsendiliselt raken-
dada, sest riikliku ja riikliku liht-
sustatud õppekava mahud on 
erinevad ega võimalda täieli-
kult ühes tempos liikuda. See-
tõttu õpivadki haridusliku eri-
vajadusega lapsed Randvere 
koolis ühe kuni nelja õpilasega 
väikeklassides, kuid osalevad 
oskustundides, nagu kehaline 
kasvatus ja tööõpetus, ning va-
hetundides ja enamikel kooli-
üritustel koos teiste lastega.

Erivahendid koolidele
Kaasavat haridust peetakse ku-
lukaks – see nõuab vahendeid. 
Kõrgemale korrusele pääsemi-
seks võib vaja minna lifti, õppe-
tööks on vaja erinevaid arenda-
vaid mänge, spetsiaalseid õppe-
materjale ja -vahendeid. Samu-
ti on vaja inimesi: logopeede, eri-
pedagooge, psühholooge, koo-
liõde, mõnel puhul terapeute. 
Enamikku arendavatest män-
gudest saavad kasutada ka ta-
vaõpilased ja neilgi on vahel 
vaja tugistruktuure.

Erivajadusega laste paigu-
tamine erikooli tähendab samu-
ti eripersonali palkamist, va-
hendeid ja hooneid. Kallis on 
see nii ühest kui ka teisest nur-
gast vaadates. Aga nii väike 
oma riik ongi kallis.

Kaasates haridusliku eriva-
jadusega lapsed tavakooli, kus 
on võimekus ja valmisolek nen-
de võimetele vastavat kvaliteet-
set haridust pakkuda, saavad 
nad palju parema ettevalmistu-
se eluks. Seeläbi saavad nad ka 
tulevikus ühiskonnale suurema 

panuse anda, kui vaid isekes-
kis õppides ja elades.

Tõsiste juhtumite puhul on 
spetsiifilise suunitlusega koo-
lid loomulikult omal kohal, kuid 
suurem või väiksem hariduslik 
erivajadus on 26 000 õpilasel 
ehk ligi viiendikul kõigist põ-
hikoolis või gümnaasiumis käi-
vatest noortest. Enamasti ei ole 
see vajadus silmapilguga tuvas-
tatav, vaid vajab pikemaajalist 
jälgimist.

Sealjuures ei tohi unustada, 
et erivajadus võib olla ka eri-
line andekus. Sestap on oluli-
ne, et vajalikud tugisüsteemid 
oleksid olemas juba alates las-
teaiast. Samuti peaks õpetaja-
koolituse lahutamatu osa ole-
ma eripedagoogika, et õpeta-
jad oskaksid oma igapäevatöös 
sekkumist vajavaid olukordi mär-
gata ning nendega toime tulla.

Teame omast käest, et hari-
dusliku erivajadusega õpilasi on 
võimalik tavaklassi integreerida. 
Kõigi õpilaste ühised kontserdid 
ja esinemised on tervele kogu-
konnale oluliseks positiivseid 
emotsioone pakkuvaks sünd-
museks. Meie erivajadustega 
laste muusikaringi bänd saatis 
hiljuti laulja Teele Viirat. Meie 
jaoks on see normaalne ja ma 
usun, et lähimate aastate jook-
sul saab see normaalsuseks ter-
ves Eestis.

Leelo Tiisvelt
Randvere Kooli 

direktor

Leelo Tiisvelti arvamuslugu 
ilmus Haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi ning Eesti Noor-
sootöö Keskuse korraldatud 
rahvusvahelise konverentsi 
“Kaasav haridus kõikide las-
te huvides” raames Postime-
he arvamusportaalis.

Erivajadusega laps tava-
klassis? Jah, see on normaalne

“Kahvliahvi kokaraamat“ – 
raamatuesitlus
13. detsembril algusega kell 12 toimub Viimsi Keskuse 
Apollo kaupluses ajakirjanik Merle Liivaku ning fotograaf 
Hele-Mai Alamaa poolt kokku pandud “Kahvliahvi koka-
raamatu“ esitlus, kus saab kohtuda autoritega, lüüa kaasa 
tervisliku maiuspala valmistamisel ja maitsmisel ning mui-
dugi küsida vahvasse teosesse ka asjaosaliste pühendusi. 

“Kahvliahvi kokaraamat“ on ime-
ilusate piltide ning innustavate lugu-
dega mahukas kogumik, kus esitle-
vad oma lemmikretsepte 11 inspiree-
rivat Eesti peret. Teiste seas näiteks 
näitleja Karin Rask koos jäätisemeist-
rist kaasa Rasmusega ning tippkokk 
Roman Zaštšerinski. Lustlik kogumik 
sobib täiuslikult jõulukingiks perede-
le ja kokkamishuvilistele lastele ning 
tõotab kujuneda paljude Eesti perede 
lemmikretseptiraamatuks.

Kuigi täna lausa uputab kokaraamatutest, on mul igapäe-
vaselt raske leida üles just need kullaprooviga retseptid, mida 
hea perele süüa tehes ette võtta. Vajasin raamatut, mis mind 
ei pelutaks – ei oleks liiga peen ega lõhnaks liialt välismaa järe-
le. Sellist raamatut, millest ma tahaksin tõesti igat toitu järele 
teha ja mille seast tekib mu perele uusi säravaid lemmikuid. 
Valisime raamatusse põneva köögieluga pered, kelle toidulaud 
ja lapsi kaasav elustiil innustab meid ja kindlasti paljusid teisi.

Merle Liivak

Kingisoovid Inglipuul
Jõulueelne heategevuskampaania Inglipuu kutsub ka sel 
aastal inimesi muutma vähemkindlustatud perede laste 
jõule rõõmsamaks. Maxima kauplustes üle Eesti ootavad 
täitmist 1300 lapse jõulusoovid. Heateo saavad teha ka 
Viimsi elanikud.   

Sotsiaaltöötajad üle Eesti on kokku kogunud nende pere-
de laste kingisoovid, kel napib majanduslikke võimalusi soo-
vitud kingituse ostmiseks. Inglipuud, millel ripuvad kaardid 
laste unistustega, asuvad 44 Maxima kaupluses. Viimsis leiab 
kingisoovidega inglipuu Pargi tee 22 asuvast Maxima kauplu-
sest. Kingitusi kogutakse 24. detsembrini.

Inglipuu kampaania avanud 
Tanja Mihhailova sõnul saab iga 
inimene teha heateo, täites mõ-
ne inglipuul rippuva kingisoo-
vi. “Puudel ootavad heategi-
jaid laste siirad soovid. Kurb 
on mõelda, et paljud neist soo-

videst jääksid perede raske majandusliku olukorra tõttu täitu-
mata,” sõnas Mihhailova. “Mõned neist soovidest on õige pi-
sikesed ja praktilised, teised lapsed unistavad aga suuremalt. 
Kõik nad väärivad aga, et nende jõulusoovid täituksid,” lisas ta.

Kampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses 
asuvalt inglipuult lapse jõulusoov. Ostetud kingituse saab jätta 
kas Maxima infoletti või kassasse. Maxima hoolitseb kingituste 
pakkimise ning lasteni toimetamise eest. Kingitusi kogutakse ku-
ni 24. detsembrini ning need jõuavad lasteni enne aasta lõppu.

Maxima 

Uus tehnoülevaatuspunkt
Novembri lõpus avasid kaks venda – Andero Ojamaa ja 
Roland Ehrbach – Viimsis uue tehnoülevaatuspunkti.

Noormeestele oli suureks abiks idee elluviimisel on olnud 
isa Robert. Majas on juba täna olemas autoremont ning selle 
kõrvale ülevaatuspunkti ehitamine oli ühine otsus.

Autoremont ja ülevaatuspunkt koos võimaldavad ühes ma-
jas mugavalt kliendi auto sõidukorda seada. Vajadusel viime 
läbi autoremonti tulnud kliendil korralise tehnoülevaatuse. 
Kui tehnoülevaatusel ilmneb vigu, saab klient soovi korral ko-
he lasta meil tegeleda probleemidega ja ei pea hakkama ot-
sima kohta, kuhu pöörduda. Tihti tuleb ülevaatusel ilmnenud 
vead kohe parandada – pirnide vahetused, tulede reguleeri-
mised, purunenud pidurivoolikute vahetamised. 

Oleme teinud kõik selleks, et inimesel oleks mugav ja hea 
siin olla teenuse kättesaamist oodates. Teostame autodele 
korralist hooldust, samuti saab vahetada, hoiustada ning ka 
osta rehve. Teeme sildade remonti ja reguleerimist stendis 
ning suvel konditsioneeride täitmist.  

RemAuto on Viimsis ka ainus koht, kus saab teha amorti-
saatorite stendi, mis võimaldab välja selgitada sõiduki amor-
tisaatorite töö efektiivsust. Alates jaanuarist pakume autodele 
ka korrosiooni tõrjet. Korrosioonikaitset teeme nii karpidele/
õõnsustele kui ka põhjaaluse/rattakoobastele.

Lisainfo www.viimsiülevaatus.ee.
RemAuto
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Teoteatri etendus 
“Sussid püsti” 
Rannarahva 
muuseumis 
Kolm päeva on jäänud kauaoodatud jõuludeni. 
Kõik laste kirjad on läbi loetud, kingitused 
kenasti pakitud, kommikotid sorteeritud. 

Tundub, et justkui kõik on korras, aga ühel hämaral õhtu-
tunnil avastab sussipäkapikk Sula, et kingituste laos liigub 
keegi ringi. Hirmuga jookseb ta teisi äratama, et kahtlane 
tegelane üheskoos kinni püüda. Koos unesegase Hiirega 
tagasi jõudes, avastavad päkapikud, et öine külaline on 
juba jõudnud kaduda, jättes endast maha lõhki rebitud kin-
gipaberid. Kahtlused keerutavad päkapikuperes tüli üles ja 
tundub, et jõuludel on sel aastal kibe maitse juures. Miks 
on paberid katki ja kes kole elukas on selle hävitava töö 
taga? Viimases hädas kutsutakse appi härjapõlvlane Pääru,

kes muidu ise on oma riugas-
tega päkapikkudele korduvalt 
pinnuks silmas olnud.

Põnev jõuludetektiivikas 
lahendab kahtlase juhtumi vii-
masel hetkel ja loob alguse 
uueks sõpruseks.

Veel on pileteid järgmis-
tele etendustele: 8. detsember 
k 10.00, 9. detsember k 10.00, 
11. detsember k 10.00 ja 
11.30, 14. detsember k 10.00, 
15. detsember k 11.30, 17.00 
detsember k 10.00 ja 11.30.

Rannarahva muuseum

Propageerime täiesti 
stressivaba poodlemist! 
Rannarahva muuseumis 
ja Viimsi vabaõhumuu-
seumis sisse seatud väga 
erilistes kingipoodides, 
mida hellitavalt Ranna-
rahva kaubamajaks kut-
sume, saab jõuluostud 
sooritada igasuguse närvi-
liste inimeste vahel trügi-
miseta.

Nendes poodides leidub hu-
moorikaid kingitusi, põnevat 
merekirjandust, lastele rõõmu-
toovat, muuseumikogudest ins-
pireeritud meeneid. Eriti popu-
laarseks ongi kujunenud kir-
jandus ja just muuseumi enda 
trükised. Väärikas lisandus en-
da või sõbra raamaturiiulisse 
on kindlasti muuseumi Põhja-
Eesti saarte sarja raamat. Üks 
kõneleb väiksest Aksi saarest, 
teine rikka ajalooga Naissaa-
rest ning juba tuleval kevadel 
on lisandumas kolmas, mis an-
nab põhjaliku ülevaate Prangli 
saarest.

Viimsi elanikule, eriti Prin-
gi küla elanikule sobib kingi-
kotti panna imekaunis raamat 
looga Pringi külast. Tegemist 
on perekond Girard de Soucan-
toni aedniku Gustav Sennase 
tagasivaatega oma kodukohale 
ja elule mereäärses Pringi su-
vemõisas. Kuna jõulukuu on 
hea aeg teadvustamaks meid 
ümbritsevat rikkalikku ajalu-
gu, on raamat ka eriliselt sood-
sa hinnaga.

Lisaks raamatutele on muu-
seumipoodides hulgaliselt to-
redaid tooteid, mida päkapiku 
kingikotti panna. Talvehitt on 
kindlasti elava küünlaleegiga tu-
letornid, mis heidavad nii oo-
datud lisavalgust hämaral ajal 
ning näitavad teed kojujõudja-

Jõulukingid muuseumipoest 
ja jõululaadalt

tele ja headele hingedele. Sa-
muti on raske mööda panna 
Viimsi poolsaare rahvarõivaga 
– meremehekaloss, triibusärk ja 
kalurimüts on soetatav nii eral-
di kui ka komplektina. Ning 
kindlasti peab jõululauale või 
kingikotti mahtuma kaunis pu-
delis maitsev Rannarahva kuld-
juurenaps, millel olevat töövõi-
met parandav mõju. 

Kes aga otsib järgmiseks aas-

taks kalendrit, ei pea samuti 
pettuma. Rannarahva muuseu-
mi kaunistab jõuluajal Epp Ma-
ria Kokamägi näitus “Maas-
tikud inglitega – Kuldsed pil-
did“. Külastajal on võimalik 
soetada meeneks või kingiks 
Epp Maria Kokamägi maalide 
põhjal disainitud 2016. aasta 
kalender, märkmik või jõulu-
soovide edastamiseks sobilik 
postkaart. 

Ostu võib sooritada ka e-
poest ja juba paari päevaga on 
kaup mugavalt kätte toimeta-
tud. E-poodi võib kasutada ka 
tootevalikuga lähemalt tutvu-
miseks, et siis juba kohapeale 
poodlema tulla. 

Rannarahva jõululaat 
12. detsembril
Selleks, et veel eriti mugav oleks 
kinke soetada, oleme oma huba-
sesse Rannarahva muuseumi 
majja 12. detsembriks kutsu-
nud häid käsitöömeistreid, kunst-
nikke ja disainereid. Kauple-
jaid on üle neljakümne ja pa-
kutava hulka kuulub eriilmeli-

si ehteid, keraamikat ja portse-
lani, sisustuskaupa, järgmisele 
aastale mõeldes kalendreid, jõu-
lukaunistusi nii toa kui ka kuu-
se ehtimiseks, lastele vahvaid 
rõivaid ja mänguasju, käsitöö-
na valminud kinkepakendeid. 
Suur rõõm on, et müüakse ka 
vanaaegset portselani ja jõulu-
ehteid, disainpiparkooke ja unis-
tustepüüdjaid. 

Kui veresuhkur langema 
hakkab ja silme ees kõigest ilu-
sast virvendama hakkab, saab 
aja maha võtta mõnusas pop-
up kohvikus, mis pakub suus-
sulavaid küpsetisi – nii soola-
seid kui ka magusaid. 

Samal ajal toimub Viimsi va-
baõhumuuseumis jõuluturg. Õi-
gupoolest toimub turg aasta-
ringselt igal laupäeval ja püha-
päeval kell 10–14. Jõuluperioo-
dil on turg loomulikult jõulu-
sem – käsitööleiva, suitsusau-
na singi ja kala kõrval müüakse 
muuhulgas verivorste, jõulu-
pärgi, mett ja vürtse.

Rannarahva muuseum

Jõulukohvik ootab kõiki!

Mis küll on seal kuuse all? Fotod Rannarahva muuseum

Rõõmu etendustest jagub kõigile! Fotod Rene Riisalu

Miks on paber katki?
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Jana Skripnikov on Viimsi 
Kooli psühholoog ja MTÜ 
Viimsi Invaühing juhatuse 
esinaine. Tänu tema ette-
võtlikkusele ja energiale 
toimub igal aastal jõulude 
paiku heategevusball, 
mille tulu läheb erivaja-
dusega lastele. Tänavu 
toimub ball juba ühek-
sandat korda. 

Kui kaua olete olnud inva-
ühinguga seotud?

Juba 12 aastat, olen üks 
Viimsi Invaühingu asutajaliige 
ja kõik need aastad ka juhatuse 
esinaine. Meie ühingu ellukut-
suja oli Sirje Kauts, kes töötas 
tol ajal valla lastekaitse spet-
sialistina, ent on tänaseks kah-
juks manalateed läinud. Asuta-
jateks olid emad, kellel kodus 
kasvamas erivajadusega laps. 
Tahtsime midagi ühiselt meie 
laste ja perede heaks teha. Olin 
ka ise väga raske puudega lap-
se ema ja seega teadsin hästi, 
millist toetust mu laps vajaks, 
millist tuge mu pere ja ma ise 
vajaksin. Tore, et leidus veel 
hakkajaid emasid, kes sama-
moodi mõtlesid ja nii sündiski 
Viimsi Invaühing. Oleme ühin-
gus kui üks suur pere.

Mida erivajadusega lap-
sed vajavad?

Erivajadustega lapsed va-
javad keskkonda, kus mängi-
da, õppida ja areneda. “Eriva-
jadusega laps” tähendab seda, 
et lapsel on teatud eripära, mil-
lega tuleb õpetada teda elama 
ning tegelikult kehtib see ka 
vastupidi – ümbritseval kesk-
konnal ja inimestel on samuti 
vaja mõista, et me kõik oleme 
erilised ja soovime, et seda 
aktsepteeritaks. Selles mõttes 
on inimesed kõik oma erivaja-
dustega, kuid lapsed, kelle eest 
seisab Viimsi Invaühing, vaja-
vad tihti tõlki enda ja maailma 
vahele. Puue ei pea tingimata 
olema takistuseks unistamisel 
ega eneseteostusel. Meie ühin-
gusse kuulub ligikaudu 40 pe-
ret, aga Viimsis on erivajadu-
sega lapsi muidugi rohkem.

Kui sageli te omavahel kok-
ku saate?

Kokku saame umbes kord 
kuus. Vahel harvem, aga tege-
vused on väga erinevaid. Ühes-
koos on peetud lauamängude
päevi, osaletud spordipäevadel, 
kuulatud psühholoogide loen-
guid, peetud isadepäeva ja ema-
depäeva ning tähistatud jõule. 
Kaks korda nädalas kohtutak-
se Viimsi vallavalitsuse toel 
Tallinn Viimsi SPA ujulas ja 
Viimsi kooli ujulas. 

Suurimad üritused on aga 
suvised perelaagrid, kus lapsed 

Balli tulu läheb erivajadustega lastele

spordivad, meisterdavad ja män-
givad, aga vanematega tegele-
vad tavaliselt samal ajal psüh-
holoogid, massöör või suhtle-
vad vanemad omavahel. Kor-
raldame ka talviseid perelaag-
reid.

Veel üks tore traditsioon on 
ühine suvega hüvastijätmine 
Vembu-Tembumaal, kus lapsed 
saavad koos perede ja sõprade-
ga päev otsa lustida lõbusatel at-
raktsioonidel ning pidada ühist 
piknikku. 

Tänaseks päevaks on meil 
võimalus korraldada Randvere 
koolis ka koolivaheaja laag-
reid. Need ruumid on sobili-
kud meie lastele. Paljud lapsed 
vajavad pidevat järelevalvet ning 
see laager on töötava lapseva-
nema jaoks väga hea lahendus 
ja suur abi.

Ühe esialgu utoopilisena tun-
dunud projektiga oleme me veel 
hakkama saanud – delfiinite-
raapias käimine rahvusvaheli-
ses delfiiniteraapia instituudis 

Krimmis. 2007. aastal saatsime 
sinna sponsorite ja toetajate 
abiga esimese grupi lapsi. Prae-
guseks on lapsed käinud seal 
teraapias viiel aastal. Viimati käi-
sime seal tänavu ja see sai või-
malikuks tänu ballil kogutud ra-
hale. 

Kuidas Viimsi heategevus-
ball alguse sai? 

Viimsi ball on vana tradit-
sioon. Balle peeti veel vanas 
koolimajas Männi teel. Ja ühel 
päeval, kui vestlesin tolleaegse 
koolidirektori Leelo Tiisvelti-
ga, rääkis ta ideest, et võiks 
ballid uuesti ellu äratada, aga 
balli tulu võiks minna Viimsi 
Invaühingule. Ja nii see ka sün-
dis. Tänaseks on heategevus-
ball hästi vastu võetud ja rahva 
poolt oodatud sündmus. 

Balli korraldamine on suur 
töö, kas loobumismõtteid po-
le olnud?

Balli korraldamise lõpetami-
se peale olen mõelnud kordu-
valt. Kui raske on… Kui kõik 
ei suju… Aga see läheb ruttu 
üle, sest meeskond, kellega se-
da tööd teen, on võrratu. Iga-
üks panustab kogu südamest. 

Heategevusball on väga olu-
line ettevõtmine – võib öelda, 
et pool või natuke üle poole oma 
vahenditest saab invaühing an-
netustena. Teise osa moodusta-
vad toetused, Viimsi valla eel-
arvest tulev summa ja kirjuta-
tud projektidest saadavad va-
hendid. Oleme korraldanud mit-
mel aastal heategevuskontser-
te. Annetusi on teinud paljud 
firmad ja eraisikud. Koolid kor-
raldavad jõulueelseid heate-
gevuslaatasid, mille tulu tuleb 
kas osaliselt või tervenisti in-
vaühingule. Suur tänu tublide-

le lapsevanematele, kes orga-
niseerivad, ja tublidele müü-
jatele!

Millest veel puudust tun-
nete?

Loodame väga, et kunagi 
saab valla abiga teoks meie 
suur unistus – Viimsi erivaja-
dustega laste oma päevakeskus.

Kümmekond aastat tagasi 
oli Viimsi vallas lasteaia eri-
rühm puudega lastele, kus oli 
loodud laste eripära arvestav 
keskkond ja nende lastega te-
gelesid vastava ala spetsialis-
tid. Kahjuks selle erirühma töö 
soikus aastateks, paar aastat ta-
gasi loodi taas selline erirühm 
ja erivajadusega lapsed saavad 
nüüd oma vajadustele vastavas 
lasteasutuses käia. 

Koolihariduse osas on täi-
tunud ammune unistus – oma 
kool. Nimelt on Randvere koo-

limajas erivajadustega laste tiib. 
Erivajadustega lastel on võima-
lus oma vallas koolis käia. Meie 
suur soov on tulevikus koon-
dada sinna ka huviringid ja 
pikapäevarühm, mis kokku on 
sisuliselt erivajadustega laste 
päevakeskus, mida hetkel val-
las ei ole, kuid mille järele on 
suur vajadus.

Kolmas probleem seondub 
noorukitega. Mis saab noorest 
erivajadusega inimesest siis, kui 
kool on lõpetatud? Perspektii-
vis tuleks Viimsisse luua iga-
päevaselt töötav sotsiaalkeskus 
nendele noortele, et nad saak-
sid teha neile jõukohast tööd, 
tundes end täisväärtusliku ühis-
konna liikmena. 

Teame kõik, kui suureks on 
kasvanud Viimsi vald – see on 
peaaegu nagu linn linnas. Eri-
vajadustega laste ja nende pe-
rede jaoks on väga oluline või-
malus käia lasteaias, koolis, hu-
vialaringides, sotsiaalkeskustes 
oma kodukoha lähedal. Viimsi 
eelis on kompaktsus ja läbi-
mõeldus nii lasteaedade kui 
ka koolimajade planeerimisel 
ning see annab hea võimaluse 
ka erivajadustega laste toetava 
süsteemi ülesehitamisel. Inva-
ühing on igati valmis koostöös 
vallaga seda tegema. 

Mis rõõmu teeb?
Rõõmu teeb iga samm eda-

si, iga paremaks muudetud asi, 
iga naeratus lapse näol ja iga 
tänulik lapsevanem. 

Viimsi rahvas on väga hel-
de, mõistab ja alati toetab. Suu-
rim rõõm on see, et üheksa aas-
ta jooksul oleme leidnud väga 
palju sõpru ja toetajaid. Ena-
mik asutusi ja ettevõtteid, kel-
le poole oleme pöördunud abi-
palvega, on meid aidanud. Sa-
muti on meile appi tulnud pal-
jud esinejad, kelle abil on kor-
raldatud ballid. Tänamata ei saa 
ka jätta paljusid eraisikuid, kes 
on meid toetanud nii mate-
riaalselt kui ka isikliku abiga. 
Oleme väga tänulikud kõigile 
meie toetajatele ja õnnelikud, 
et aitamine pole Eestimaalt ka-
dunud, vaid vastupidi – abista-
jaid on väga palju. Suur tänu 
teile kõigile!

Annika Koppel

Infot Viimsi Invaühingu 
tegemiste ja liitumise kohta 
saab veebiaadressilt 
www.viimsiinva.ee, 
e-posti vahendusel aadres-
sil inva@viimsivald.ee või 
Jana Skripnikovi telefonil 
5059 388.

     Lapsed, kelle 
eest seisab 
Viimsi Invaühing, 
vajavad tihti tõlki 
enda ja maailma 
vahele.

“

Detsembris toimuvad koolides 
traditsioonilised jõululaadad, 
mille müügitulu annetatakse 
heategevusballil Viimsi Inva-
ühingule. Foto Haabneeme Kool

     Loodame 
väga, et kunagi 
saab valla abiga 
teoks meie suur 
unistus – Viimsi 
erivajadustega 
laste oma päeva-
keskus.

“

Jana Skripnikovile teeb rõõmu iga naeratus lapse näol ja iga 
tänulik lapsevanem. Foto erakogu
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Alvar Ild elab Viimsis 
1991. aastast. Vallavane-
ma ametis on ta selle aja 
jooksul juba teist korda. 
Viimsi vald aga tähis-
tab 20. detsembril oma 
taasasutamise 25. aasta-
päeva. 

Missugune on tänane Viimsi 
vald võrreldes algusajaga?

Viimsi vald erineb väga pal-
ju kõigist teistest Eesti valda-
dest – vallaelanike keskmine va-
nus on täna ca 36 aastat. Amet-
likult oli aasta algul valda re-
gistreeritud ca 18 500 elanikku, 
aga registreerimata võib ka ol-
la paar tuhat. Tõusime käesole-
val aastal elanike arvult suure-
maks kui Viljandi linn.

Peame mõtlema järeltule-
vale põlvele. Vaja oleks seni-
sest suuremaid kaunite kuns-
tide koole. Kui Viimsi vald 25 
aastat tagasi taasloodi, asus val-
lamaja ühes väikeses individu-
aalelamus. Peeti plaane ehita-
da uus vallamaja sinna, kus prae-
gu asub Maxima. Aga midagi 
läks planeerimisega viltu ja ehi-
tust ei tulnud. Samal ajal riik 
lõpetas Pirita näidissovhoosi te-
gevuse, nende peakontori ruu-
mid jäid vabaks ja oli loogiline 
vallavalitsus sinna paigutada. 
Siin Nelgi tee 1 asub Viimsi 
vallavalitsus ka täna, aga nüüd 
oleme seisus, kus see on kit-
saks jäämas. Mitte niivõrd val-
lavalituse jaoks, sest see ei laie-
ne oluliselt, aga meil on kor-
ralik raamatukogu, mis asub 
praegu pansionaadis, kuid va-
jaks laiemat pinda. Plaanis on 
pansionaadi rekonstrueerimine, 
et rohkem pensionäridele ja va-
nematele inimestele teenust pak-
kuda. See eeldab ka ehitusli-
kult suuri ettevõtmisi ja raama-
tukogule on vaja leida koht. 
Kui vallamaja kuskile mujale 
viia, kas või rendipinnale – tõ-
si, täna pole ka ühtegi pinda 
kuskilt rentida –, aga kui peaks 
tekkima, siis oleks seal valla-
valitsus ja raamatukogu ühes-
koos. 

Mis suunas on Viimsi are-
nenud?

Tänaseks on Viimsi vald 
välja kujunenud märkimisväär-
seks tõmbekeskuseks Eestis. See 
koondab selgelt mitte ainult 
Viimsis elavaid inimesi, vaid 
ka Pirita inimesed saavad tulla 
siia poodi ja kasutada vaba aja 
veetmise võimalusi, selle ase-
mel, et sõita linna ja tungelda 

Alvar Ild: Viimsi vald on noor ja kasvab

tipptundide ummikutes. Pirital 
elab ca 16 500 inimest. Kau-
banduspindu jagub Viimsis nii 
palju, et suuri järjekordi pole 
ja kaubavalik on piisav. Tub-
listi on lisandunud vaba aja 
veetmise võimalusi ning tööta-
me selle nimel, et neid veelgi 
lisanduks. Tuleval aastal ava-
me suusanõlva Lubja mäel – 
n-ö tavanõlva, kus saab väikest 
slaalomit teha, seal on tõstuk 
ja tulevikus rajame veidi ekst-
reemsema lumelauduritele. Ku-
na talved kipuvad olema lume-
vaesed, siis rajatakse ka suur 
veehoidla, nii et kui vähegi tu-
levad külmakraadid, saab teha 
kunstlund.

2018. aasta 1. septembril 
avab plaani järgi Viimsis uk-
sed riigigümnaasium ja sama 
platsi peale on planeeritud 
veel suur spordikompleks. See 
valmib avaliku ja erasektori 
koostööprojektina, antud juhul 
on olemas huvilised Euroopast, 
kes selle sinna rajaksid. 

Täna on meie spordihallid 
tõsises kasutuses, peakasutaja-
teks koolid ja kõiksugu spordi-
klubid ning kipub kitsaks jää-
ma. Tuleval aastal alustame ten-
niseväljakute rajamisega vast-
valminud staadioni kõrvale. Ne-
li nendest on kaetud ja kasu-
tatavad aasta ringi ning teised 
avatud plaanime varustada jää-
tegemise torustikuga, et külmal 
perioodil oleks see rahva kasu-
tuses liuväljakuna. Sama ehiti-
se teise otsa tuleb universaalne 
spordihall. Meil on olemas ka 

erasektori, valla ja hokiliidu 
huvi rajada Viimsisse kaetud 
jäähall, kus saab võistlusi läbi 
viia ja treeninguid korraldada, 
lapsed saavad iluuisutamist õp-
pida ja inimesed lihtsalt uisu-
tamas käia. Samuti tahame sin-
na teha curlingu raja, see ala 
sobib igale vanusele. 

Viimsi on looduslikult ke-
na koht, peaaegu nagu mere-
riik, asub suure linna lähedal 
– palju positiivseid külgi, mida 
saab ära kasutada, et perspek-
tiivi luua. Geograafilise asendi 
poolest on Viimsi tõsitootmise 
mõistes halb koht, sest logisti-
liselt on kauba ja toorme siia-
saamine ja siit vedamine väga 
nadi, palju parem on minna 
nt Rae valda, kus on suur ring-
tee.

Missuguseid arenguid on 
oodata sotsiaalvaldkonnas?

Soov Viimsi valda elama tul-
la ei vaibu, valla ehitusosakond 
näeb kõvasti vaeva nende ini-
meste soovide rahuldamiseks, 
kes soovivad siia kodu luua. 
Praegu meil täiesti puudub kor-
terite rendi võimalus. Korte-
reid üürile anda ei ole. Kitsas-
koht on ka see, et vallas on ol-
nud kogu aeg kõik teised asjad 
tähtsamad ja sotsiaalse poole 
arendamine on jäänud kahva-

tuks. Meil on kõigest 12 sot-
siaalseks otstarbeks mõeldud 
korterit ja nende seisund ei ole 
väga hea. Olukorra leevenda-
miseks plaanime välja arenda-
da ühe maa-ala, kuhu tulevad 
kortermajad sh sotsiaalmaja, 
aga ka valla üürikorterid, mida 
saaks näiteks noortele, kes värs-
kelt eriala omandanud, väl-
ja üürida. Siin saaks rääkida 
start-upidest ja ettevõtluse eri 
vormidest, kus on võimalik osa-
list tööd kasutada, mis sobiks 
nt noortele emadele.

Kavad muidugi võtavad kaua 
aega. Teame rahvastiku demo-
graafilise arengu järgi, et rah-
vaarvu juurdekasvu tempo ter-
ves maailmas on aeglustunud 
ja see peegeldub väikeses for-
maadis meil ka. Tänavu oli Viim-
sis kümme esimest klassi, tu-
leval aastal tuleb kaksteist esi-
mest klassi, aga viie aasta pä-
rast ainult kaheksa. See on mär-
guanne, et rahvastiku keskmi-
ne vanus hakkab ka meil tõus-
ma. Ja piirkonniti on see ka 
erinev – Haabneeme kant on 
praegu noor, poolsaare lääne-
ranna tipu elanikkond on prae-
gu aga eakam. Võib juhtuda, et 
Püünsi kooli esimest klassi ei 
saagi ühel päeval enam komp-
lekteerida. Lihtsalt pole lapsi, 
kellel oleks seal hea õppida. 
Seda aspekti on ka oluline sil-
mas pidada. 

Tuleval aastal on plaanis 
avada 140-kohalise lasteaed. Tä-
na on ka erasektor huvitatud 
lasteaedade rajamisest kui äri-

lisest ettevõtmisest. Kui sead-
sime eesmärgiks lapsevanema 
jaoks luua olukorra, kus pole 
vahet raha mõttes, kas munitsi-
paal- või eralasteaed, siis lap-
sevanem vaatab muidugi enda-
le sobivama asukoha või siis 
mõtleb, kas ta saab ehk erasek-
toris parema teenuse. 

Kui rikas vald on Viimsi 
tegelikult?

Arvatakse, et Viimsi on ri-
kas vald, aga 80% valla eelar-
vest läheb seadusest tulenevate 
kohustuse täitmiseks. See on 
peamiselt seotud laste ja laste 
koolitamisega. Peame kogu aeg 
otsima teid, kuidas leida eelar-
vesse lisavahendeid muude va-
jaduste rahastamiseks. Vallal 
on laenu teenindamise võime-
kust, arvestades kas või SKPd, 
mis siia poolsaarele tekib pii-
savalt, et võtta laenu oma ko-
hustuste ja ülesannete täitmi-
seks. Aga riik on ära piiranud, 
et üle 60% eelarve mahust ei 
tohi olla laenukoormust. Meil 
on siin olnud üle 100%, ja ikka 
elame. Praegu on kuskil 75%, 
püüame jõuda alla 60%, et 
oleks võimalik valla arenda-
miseks laenu taotleda. 

Kõik need suured kooli-
rajatised on ju tehtud laenude 
peale – selleks, et täita riigi 
poolt seadusega antud kohus-
tust. Vallaelanike muude va-
jaduste katteks peame võtma 
laenu. Kui kardetakse, et kus-
kil vallas kuritarvitatakse lae-
namist, siis esimene filter on 
ju laenuandja ehk pank. Tõsi, 
pangad võivad mõelda, et see 
on ikka lõpuks riigile antud 
laen ja küll nad ära maksavad. 
Aga riik võiks valdadesse suh-
tuda diferentseeritult. Meie ole-
me noored, meil on vaja kulu-
tusi teha, aga paljudes valda-
des pole koolimaju, vastupidi, 
kool on vaja kinni panna, sest 
pole lapsi. Kui riik tõstaks pool 
protsenti valla eelarvet, oleks 
see juba suur raha ja laenama 
poleks vaja minna. 

Tegime eelmises valla le-
hes üleskutse “Jõuluks koju!” 
ja kutsume inimesi, kes Viimsi 
vallas elavad, end ka siia re-
gistreerima. Meie kõigi jaoks 
on see ülioluline. Kui elate 
Viimsi vallas ja ootate siit tee-
nuseid, aga olete end hoopis 
Tallinna linn või mujale oma-
valitsusse registreerinud, siis 
läheb ka teie tulumaks sinna 
kuhu olete registreerinud. Aga 
ootust teenuste järele saame ra-
huldada ainult sellest rahast, 
mis laekub Viimsi vallale. Kesk-
mise ja väiksema sissetuleku-
ga inimesel võib olla iga euro 
arvel, et üldse välja tulla ja siis 
kombineeritakse igat moodi. 
Aga kui olete maa- ja maja-
omanik, siis peaks juba laie-
malt mõtlema – valda saab 
arendada ikka ainult maksu-

rahaga. Riigi osa on siin väga 
väike.

Mis teeb vallavalitsuse töö 
keeruliseks?

Tänane poliitiline süsteem 
ei taga järjepidevust valla juh-
timises ja vallajuhil puudub 
võimalus teha oma tööd pike-
mas perspektiivis, inimesed va-
hetuvad ja nii kaob järjepide-
vus. Kui tuleb uus valla juht-
kond, muudetakse eelmise vo-
likogu ja vallavalitsuse otsu-
seid, tehakse näiteks kohe ka 
arengukava ümber, miski ei 
kõlba, mis varem tehtud. Aga 
selline tegevus ju peatab üldise 
elu. Siis hakatakse otsast peale 
ja nii kaotatakse aega. Viimsi 
vallas pole järjepidevust ol-
nud. 

Võiks ükskord hakata mõt-
lema, et opositsioon ei ole mit-
te koht allatõmbamiseks ja ära-
panemiseks, vaid opositsiooni 
kohustus ongi jälgida, et mida-
gi ei läheks valesti, ja aidata. 
Meie põhjanaabrid soomlased 
näiteks valivad demokraatlikult 
vallale volikogu ja volikogu va-
lib isiku(d), kes hakkavad val-
da juhtima. Nende täitevvõimu 
liidritega tehakse leping küm-
neks aastaks, oma kohustuste 
ja õigustega kannavad nad jär-
jepidevust. Soomlased, kelle 
ühiskondliku elu ja iseseisva mõt-
lemise aeg on olnud pikem, 
mõistavad järjepidevuse täht-
sust. Helsingi abilinnapea, kes 
vastutab planeerimise ja ehita-
mise eest, on vaat et eluaegses 
ametis. 

Mida soovite Viimsi ela-
nikele?

Vald on viimsilaste jaoks 
ja inimesed peavad vallast abi 
saama, sest nemad palkasid meid 
enda huve kaitsma. Nende ra-
haga meile makstakse palka. 
Vallaametnik ei saa kuidagi öel-
da, et mina olen tubli, aga see 
teine amet tegi midagi valesti. 
Rahulolematu kodanik kannab 
oma rahulolematuse tervele val-
lale, mitte üksikule ametniku-
le. Nii et peame vältima olu-
korda, kus meid ei huvita, mis 
teised tegid – see peab meid 
kõiki huvitama, sest see on 
meie nägu ja tegu. Siin on pal-
ju vaja parandada. 

Soovin kõigile ilusat ad-
vendiaega ja rahulikke jõule! 
Meelerahu ja kindlust oma ees-
märkide saavutamiseks! Meie 
omalt poolt püüame teha kõik, 
et vallaelanike soovid saaks või-
malikult õiglaselt ja õigeaeg-
selt lahendatud. 

Küsis 
Annika Koppel

     Tänaseks on 
Viimsi vald välja 
kujunenud mär-
kimisväärseks 
tõmbekeskuseks 
Eestis. 

“

     Viimsi on 
looduslikult kena 
koht, peaaegu 
nagu mereriik.  

“

     Soovin 
kõigile ilusat 
advendiaega ja 
rahulikke jõule!   

“

Vallavanem Alvar Ild: “Soov Viimsi valda elama tulla ei vaibu.”
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Tanel Einaste, 
Korvpalliklubi Viimsi 
tegevjuht ja treener
Olen Viimsis elanud 1997. aas-
tast. Viimsi on kombinatsioon 
paljudest detailidest, sh kesk-
kond ja harjumused, vanemad. 
Minu tööst johtuvalt satuvad 
minu külalised alati ka spordi-
saali. Kombinatsioon ühekor-
raga linnas ja maal olemisest. 
Tänapäevane taristu ja kauban-
dus, kombineerituna võimalu-
sega minna mere ääre ja loo-
dusesse. Kui midagi soovida, 
siis – paremat ja sportlikumat 
Viimsi valda!

Annika Haas, 
fotograaf 
Olen Viimsis elanud täpselt 10
aastat. Kuna olen päritolult lä-
bi ja lõhki maainimene, aga 
sain aastaid tagasi töö tõttu seo-
tuks eelkõige pealinnaga, leid-
sin Viimsis parima variandi, et 
hoida ja säilitada side maaga. 
Seega olen rõõmus, et üsna Tal-
linna külje all leidub koht, kus 
koduuksest välja astudes pole 
kaugel mets ja meri ja rahu.

Külalisi viin ikka mere äär-
de. Ilmade soojenedes läheb 
meil üheskoos lahti rannavõrk-
palli hooaeg. Mulle kui lastega 
üksikvanemale on praktilisest 
küljest väga oluline, et Viim-
sis on kõik n-ö käe-jala juures. 
Ma ei pea ette võtma tunnipik-
kuseid sõite, et viia laps trenni 
või kunstikooli. Kõik on siin-
samas olemas. 

Fotograafina olen siit leid-
nud häid keskkondi ning isegi 
industriaalkontekst (sadam, va-
nad nõukogudeaegsed ehitised 

Soovid ja mõtted Viimsist ja Viimsile
jne) on pakkunud ootamatuid 
lahendusi lavastuste tegemi-
seks. Minule kui kunstnikule 
on siinne olemine pakkunud ins-
piratsiooni.

Viimsi vallale ja elanikele 
soovin üksteisemõistmist! Meid
on liiga vähe, et olla üksteise 
vastu kurjad ja mõistmatud. 
Soovin seega leplikkust ka 
uute tulijate suhtes, isegi kui 
siia peaks soovima tulla mõ-
ned põgenikud või teise naha-
värvi või kultuuriga inimesed. 
Loodan, et Viimsi võiks olla see 
paik, kus leidub palju mõist-
mist ja inimlikku hoolivust.

Alge Ilosaar, 
Viimsi Kooli õpetaja
Viimsiga olen seotud alates 
2007. aastast, kui asusin siia 
tööle. Päris oma kodu Viim-
sisse soetasime 2009. aastal. 
Viimsist teeb meie pere jaoks 
kodukoha peamiselt keskkond 
selle kõige laiemas tähenduses 
ning sellest tulenev heaolutun-
ne. Olenemata aastaajast viime 
oma külalised alati mere äärde. 
Ma väga hindan seda, et meie 
vallas väärtustatakse kultuuri 
ja haridust. Füüsiline keskkond 
pakub kõike sama, mis linn, 
teisalt on kohti, kus võid tunda 
end nagu elaks maal. Mõlemal 
juhul ei kao turvatunne. Vald 
on arenev, kogukonda kaasav, 
on olemas tahe paremaks muu-
tuda. Minu viieaastane poeg 
ütleb, et Viimsis on hea elada, 
sest siin on toredad sõbrad. 
Olen nõus! Hoolige sellest, 
mis kaugel, mis lähedal!

Alar Mik, 
kommunaalameti 
juhataja

Olen elanud kogu elu Viimsis, 
sündisin 1983 ja meie suguvõ-
sa elab siin juba 11. põlvkon-
da. Viimsist teeb minu jaoks 
kodukoha kindlasti mere lä-
hedus, pean väga oluliseks ka 
rohelust, metsi, parke, ranna-
alasid, saari. Mul on võimalus 
minna randa, võimalus jaluta-
da metsas, samas on lähedal 
töökoht, kauplus, kool. Viimsi 
on nagu väike aedlinn ja loo-
dan, et ta selliseks ka jääb.

Olen oma sõpru-tuttavaid-
külalisi viinud erinevatesse Viim-
si paikadesse. Nii oleme käi-
nud Kuradikoopas, kaatriga me-
rel, seigelnud Naissaarel, mat-
kanud Pranglil, sportinud Viim-
si metsades, kindlasti on huvi-
tav koht Soosepa raba, muu-
seumid ja mitmed suplusko-
had.

Soovin Viimsile tarku ja 
läbimõeldud otsuseid ning töi-
seid tegusid! Soovin, et Viimsi 
jääks Viimsiks, et meil oleks 
igas külas haljakuid, parke, 
mänguväljakuid, spordivälja-
kuid, lõkkeplatse – kohti, kus 
saaksime kohtuda ning end ko-
duselt tunda! Soovin, et inime-
sed oleksid Viimsis õnnelikud, 
võtaksid rohkem aega oma toi-
metamiste jaoks ja et naabrid 
saaksid hästi läbi, et inimesed 
teeksid rohkem nalja ja naera-
taksid teineteisele rohkem!

Helen Ottep, 
Naiskodukaitse Viimsi 
jaoskonna esinaine
Olen Soosepa küla elanik ol-
nud tänaseks 11 aastat. Minu 
jaoks teeb Viimsist kodukoha 
peamiselt turvaline keskkond, 
head sõbrad, Soosepa kogu-
kond, minu lapsed, perekond. 
Rajasime oma kodu Viimsis-
se peamiselt seetõttu, et siin 
on kõik asjad käe-jala juures 
– arst, vallavalitsus, lasteaed, 
mänguväljakud ja mere lähe-
dus. 

Viimased kaks aastat on 
paranenud ka vaba aja veetmi-
se võimalused – kino, spaad. 
Nüüdseks on olemas ka laia 
valikuga toidupoed. Lapseva-
nemana mulle meeldib, et Viim-
sis on piisavalt ruumi astuda 
toast murule, mängida kodu-
hoovis ning sõita rattaga või 
jalutada turvaliselt kergliiklus-

teedel. Samuti on Viimsis pal-
ju huvialaringe nii lastele kui 
ka täiskasvanutele – spordist 
maalimise ja robootikani! 

Külalised viime alati mere 
äärde Viimsi vabaõhumuuseu-
misse ning Eesti Sõjamuuseu-
misse. Mul on hea meel, et tä-
naseks saab Viimsis elada nii, 
et ei ole sõltuv Tallinna linnast. 

Soovin, et vallavalitsus ja 
inimesed rohkem omavahel suht-
leksid ja hoiaksid kokku! Tu-
gevdame üheskoos kogukon-
na tunnet! 

Lauri Lasimer, 
Rävala malevkonna 
pealik
Ma olen sündinud 1981. aas-
tal Viimsis. Oma haridusteed 
alustasin lasteaias Piilupesa ning 
õppisin Viimsi Keskkoolis. Viim-
si oli minu jaoks hüppelaud 
ellu – kõik mu esimesed emot-
sioonid, tegemised, saavutused 
on seotud just Viimsiga. Mulle 
meeldis toonase Viimsi avarus, 
siin oli ruumi mängida ja ringi 
joosta. Haabneeme ja ülejää-
nud Viimsi oli nagu suur küla. 
Kõik tundsid kõiki! 

Viimsi on rikas vald ka muu-
seumide poolest – Rannarahva 
muuseum, Viimsi vabaõhumuu-
seum ja Eesti Sõjamuuseum – 
Kindral Johan Laidoneri muu-
seum. Ma loodan, et kõik viim-
silased külastavad neid koos 
peredega, tutvustavad oma kü-
lalistele. Vallale soovin rohkem 
stabiilsust ja õnnelikke valla-
kodanikke!

Marek Laanela, 
välisministeeriumi 
ametnik
Olen Viimsi alevikus sündinud 

ja elanud juba 32 aastat. Käisin 
siin koolis, tunnen kõike ümb-
ritsevat ja ümberringi on sõb-
rad-tuttavad. Siin on hea olla, 
miski ei kisu siit eemale. Elu 
on läinud ülesmäge, juurde tul-
nud kaubanduskeskusi ja vaba 
aja veetmise võimalusi, kino, 
spaad ja spordikeskused. Kui 
lähiminevikus oli küll tunne, 
et nii Viimsi alevikust kui ka 
Haabneeme keskusest on ku-
junemas üks suur magalapiir-
kond, siis õnneks nüüdseks on 
elu rohkem käima läinud. Mui-
dugi, kui mõtlen oma lapsepõl-
veaastatele, siis on toimunud 
tohutu areng. Kui olin poisike, 
siis jalutasid karjamaadel leh-
mad ja maanteel sõitis päevas 
üks-kaks autot. Nüüd pole leh-
mi kusagil ja autosid on nii 
palju, et ei saa üle tee minna. 

Oma külalistele näitan Viim-
sis ennekõike Laidoneri mõisa 
ja parki, tutvustan neile Viimsi 
rannaalasid, endist S. M. Kiro-
vi Näidiskalurikolhoosi, Viim-
si vabaõhumuuseumi ja kui vä-
hegi ilma ja aega, teeme ring-
käigu erinevatel Viimsi saartel. 
Muidugi pakub huvi ka ajalu-
gu ja vanad militaarrajatised. 

Viimsis on hea elada, sest 
infrastruktuur on hästi välja are-
nenud – toimib ühistransport, 
lasteaia- ja koolivõrk ning Tal-
linn asub lähedal. See kõik on 
väga tore, aga ma soovin Viim-
sile, et ta rohkem enam ei lin-
nastuks ja jääks rahulikuks ro-
heliseks mereäärseks piirkon-
naks!

Marko Kutser, 
Metsakasti küla elanik
Olen Viimsis sündinud ja kas-
vanud, kokku elanud siin 35 
aastat, alguses Haabneemes ja 
nüüd Metsakasti külas. Viimsis 
meeldib mulle mere lähedus ja 
väikesaared. Samuti on siin 
alati hea võimalus sõita paa-
diga merele. Minu lemmiksaar 
on Prangli, kus on hea suvitada 
– sealne rahvas on väga sõbra-
lik ja külalislahke. Pranglil on 
veel ilus loodus, kaunid ran-
nad ja suviti käib mõnus kul-
tuurielu. Head külalised viin-
gi tihtilugu paadiga Pranglile 
Rootsu restorani sööma. Seal 
on maitsvad toidud värskest 
kalast ja meeldiv teenindus.

Sadamaid peaks kindlasti 
Viimsis rohkem olema. Praegu 
tuleb sadamakoha saamiseks 
kõvasti vaeva näha. See aitaks 
kindlasti mereelu taas aktiivse-
maks muuta. Viimsi poolsaar 
on ju merega ümbritsetud, aga 
suurel osal siinsetest inimes-
test pole sinna asja. Võrkudega 
keegi suurt merel ei käi ja kala 
ostetakse ikka Selverist.

Teise hea asjana tõstaksin 
esile Viimsis head sportimis-
võimalused. Uued kergliiklus-
teed, spordisaalid, ujulad ja Haab-
neeme rannas võrkpalliplatsid. 
Metsas on veel mõnusad jook-
surajad ja värske õhk. Avatud 
kasutusega spordiplatse võiks 
muidugi rohkem olla.

Viimsi vallavalitsusele soo-
vin aastapäeva puhul rohkem 
stabiilsust ja palun pöörake tä-
helepanu lasteaiakohtade puu-
dusele. Kõigile viimsilastele 
soovin ühtset meelt ja sõbra-
likku läbikäimist!

Kadi Lang, 
Randvere küla elanik, 
klienditeenindaja
Minu vanaema on Randverest 
pärit, mingil ajal ta läks linna 
elama ja sealne Niinepuu talu 
sai meile suvekoduks. Väik-
sest peale olen siin veetnud 
oma suved ja nüüd viimased 
kümme aastat olen püsielanik. 
Minu jaoks on see paik lapse-
põlve ja mälestustega seotud – 
nii nagu kodu peabki olema. 
Kuna ma ise armastan väga 
loodust ja randa, siis oma kü-
lalised viin kõigepealt mere 
äärde jalutama. 

Väga armsaks on mulle 
saanud Viimsi vabaõhumuu-
seum, sest seal on erakordselt 
mõnus atmosfäär, samuti Ran-
narahva muuseum. Mulle meel-
dib ka jalgrattaga sõites pool-
saart avastada. Linn pole kau-
gel, oleme linnale lähedal, aga 
samas veel maal. 

Viimsi vallale soovin jõu-
du ja jaksu inimeste murede 
lahendamisel! Meile kõigile 
soovin aga, et jaguks häid ideid 
Viimsi traditsioonide väljamõt-
lemisel! Näiteks eelmisel su-
vel toimunud kohvikute päev 
meeldis mulle väga. 

Viimsi Teataja
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Miks elad Viimsis Sina?
Viimsis on tänase seisuga juba pea 18 500 elanikku. Neist 
ligi 5000 on vanuses kuni 18 eluaastat. Miks on Viimsis 
hea elada ning milline võiks olla meie valla tulevik? Kut-
sume kõiki lapsi ja noori joonistus- ja esseevõistlusel kaa-
sa rääkima, sest just noored on meie valla tulevik! 

Kui oled vanuses 12–18 aastat…
…saada vabas vormis kirjutis (kirjand, jutustus, essee) tee-

mal, miks Sinu arvates on Viimsis hea elada ja millisena näed 
oma koduvalda tulevikus, hiljemalt 2. veebruaril 2016 e-posti 
aadressil press@viimsivv.ee, posti teel (aadressil Viimsi valla-
valitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa) või too 
töö Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) infolauda. 

Kirjutise pikkus on kuni 3 A4 lehekülge. Lisa tööle kindlasti 
ka oma nimi, vanus, klass ja kool, kus õpid.

Kui oled noorem kui 12…
…saada oma mõtted, mida Sina koos sõprade või perega 

Viimsis märkad, meile pildina. Joonistus-kleepimistöö vm pilt 
pange koos kokku. 

…saada pilt, miks Sinu pere arvates on Viimsis hea elada ja 
milline võiks olla Viimsi tulevik. Pildi võid kokku panna ise või 
kaasata ka sõpru, pereliikmeid. 

Joonistus, kleepimistöö või muude loovate vahenditega 
tehtud pilt saada või too palun Viimsi vallamajja (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa) juba 17. detsembriks.

Lisa tööle kindlasti ka pildi allkiri, autorite nimed ja vanu-
sed.

Töödes ei hinda me niivõrd kunstilist teostust kui loovust 
ehk mõtet/sisu ja kaasahaaravust. Esimesed joonistused soo-
vime näitusena välja panna juba 20. detsembril – meie valla 
25. taasasutamisele pühendatud üritustel. 

Kaasahaaravamad kirjatööd ja pildid avaldame järgmise 
aasta jooksul ka Viimsi Teatajas. Parimatele kaasalööjatele 
loomulikult ka auhinnad!

Head sulejooksu ja loovat mõttelendu!

Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja

Pühapäeval, 20. det-
sembril tähistame Viimsi 
valla taasasutamise aas-
tapäeva mitmete üritus-
tega.

Päev algab kell 11 EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus, 
kus toimub IV advendi juma-
lateenistus ja valla taasasuta-
mise aastapäevale pühendatud 
aktus.

Kaastegevad on Viimsi Pü-
ha Jaakobi koguduse kammer-
koor, dirigent Andrus Kalvet 
ning Tallinna Piiskopliku Toom-
kiriku koguduse kammerkoor 
Laudate Dominum, dirigent Vel-
jo Reier. Pärast jumalateenis-
tust ja aktust toimub aastapäe-
va vastuvõtt Rannarahva muu-
seumis.

Kell 15 on kõik oodatud 
Viimsi valla 25. taasasutamise 
aastapäeva vabaõhukontserdi-
le Viimsi Keskuse parklasse, 
kus astuvad üles Pearu Paulus 
(Viimsi) ja Birgit ning ansam-
bel Swingers, Chalice, Margus 
Vaher, Kelli Uustani (Viimsi) 
ja Jorma Puusaag, ViiKerKoor, 

Tähistame Viimsi valla taas-
asutamise 25. aastapäeva!

segakoor Viimsi, Contempo-
rary jazzi tantsijad, Ita-Riina 
muusikastuudio lauljad, Rand-
vere Pasunakoor ja teised. Kont-
serti juhib Arlet Palmiste. Kont-
sert lõpeb värvika ilutulestiku-
ga. 

Vabas õhus saab nautida 
palju kauneid talve- ja jõulu-
laule, kindlasti ka ise kaasa 
laulda. 

Soovime ilmataadilt vaba-
õhukontserdiks ilusat ilma, kuid 
väga halva ilma korral toimub 
üritus Viimsi Keskuses sees.

Viimsi Keskuse mõlemal 
korrusel toimub 18.–20. det-
sembril kogukonna jõululaat, 
mille II korruse osa sisustavad 
just Viimsis tegutsevate käsi-

tööliste, disainerite, loomeette-
võtete ja elamuspakkujate väi-
kesed jõuluärid. Keskuse I kor-
rusel astuvad juba alates 12. det-
sembrist üles erinevad esinejad 
Viimsist. 

Korvpalliturniir ja 
heategevusball
Põnevaid tegevusi jätkub nii 
õue kui ka tuppa suurtele ja 
väikestele! Spordihuvilistel on 
võimalus kaasa elada Viimsi 
valla meistrivõistlustele korv-
pallis. Turniir toimub Viimsi 
Kooli spordihallis laupäeval, 
19. detsembril ja pühapäeval, 
20. detsembril algusega kell 12. 
Meistrivõistluste tiitlit (2014. 
aastal I koht) läheb kaitsma 
Viimsi vallavalitsuse korvpal-
limeeskond.

Laupäeval, 19. detsembri õh-
tul toimub algusega kell 19 
Viimsi Koolis traditsiooniline 
MTÜ Viimsi Invaühingu ja 
Viimsi Kooli korraldatud hea-
tegevusball. Õhtut juhivad Lii-
na Tennossaar ja Egon Nuter. 
Tantsuks mängib ansambel Swin-
gers. 

Pühapäeva, 20. detsembri 
õhtul on muusikahuvilistel või-
malus osa saada veel kahest 
kontserdist. Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus toimub algusega 
kell 17 Maire Eliste Muusi-
kakooli jõulukontsert “Jõulud 
kaugel ja lähedal”, kus astuvad 
üles koolieelikud, mudilaskoor 
Mariel, lastekoor Mariel ja Pi-
rita kammerkoor.

Viimsi Huvikeskuses algab 
kell 19 akustiline jõulukontsert 
“Võib-olla lumi on maas”, kus 
esineb ansambel Terminaator 
eesotsas Jaagup Kreemiga (Viim-
si).

Olete kõik oodatud valla 
aastapäeva üritustest osa saa-
ma!

Viimsi vallavalitsus

     Vabas õhus 
saab nautida 
palju kauneid 
talve- ja jõulu-
laule, kindlasti 
ka ise kaasa 
laulda.

“

     Spordihuvi-
listel on võima-
lus kaasa elada 
Viimsi valla 
meistrivõistlus-
tele korvpallis. 

“



Oli vaja palju õppida, sest esi-
mesest Eesti ajast pärit valda-
de põhimäärused enam ei so-
binud ja tuli teha uus. Ehkki 
leidus firmasid, kes pakkusid 
raha eest arengukava loomise 
teenust, leidsid Viimsi mehed, 
et ainult nemad teavad, mis 
neil vaja on ja mida mitte, ning 
hakkasid ise tegema. 

“Üheskoos seda tegime ja 
siis läksime Harju maavalit-
susse, maavanemaks oli too-
kord Anti Oidsalu. Tema toetas 
mind,” meenutab Lindemann. 
“Kui mõnes asjas kahtlesime, 
saime temalt julgustust. Siis 
läksime ENSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi seda kaitsma. Seal 
olid veel Keila linn ja Narva-
Jõesuu ka. Meie arengukava 
uuriti põhjalikult. Ja hakati nok-
kima, et pole tuleva aasta eel-
arvet. Aga seda ei saanud olla, 
sest raha tuli ju Harju Maa-
valitsuselt. Oidsalu tõusis ka 
püsti ja ütles, et nii on. Aga 
ikka oli eelarvet vaja. Mõtlesi-
me siis, mis sinna panna. Lagi 
on niisugune hea asi, kust saab 
ikka arvusid võtta. Vaatasime 
lakke, panime eelarve paika ja 
helistasime Oidsalule, et kas 
nii sobib, tema soovitas mõnes 
kohas natuke korrigeerida ja 
nii läks.”

28. detsembril 1990 piduli-
kul koosolekul anti vallale Ar-
nold Rüütli allkirjaga tunnis-
tus, et Viimsi vallale on antud 
omavalitsusliku valla staatus. 
Üleandjaks oli ülemnõukogu 
presiidiumi esimehe Arnold 
Rüütli esindaja Arno Alman. 
“Võim anti käest kätte. Esime-
ne vald Harjumaal taastatud,” 
kirjutas 4. jaanuari 1991 Harju 
elu. “Vallavanema esimeseks 
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Ants-Hembo Lindemann 
valiti äsja taas järgnevaks 
kolmeks aastaks Kelvingi 
külavanemaks. See on 
asjade loomulik käik, sest 
ta on üks küla rajajaid 
ning sealse elu edenda-
jaid. Lindemann on ka 
valla aukodanik ja esime-
ne Viimsi vallavanem. 

Kelvingi küla ajalugu algab 
1993. aastast, kui Vene piiri-
valve väed jätsid endast maha 
Viimsi rannikualale ehitatud las-
ketiiru. Ehkki plaane oli teisi-
gi, eraldati seal 36,6 ha maad 
siiski valla munitsipaalmaaks. 
Mees näitab uhkusega Kelvin-
gi küla. Vanast sõjaväe kolme-
korruselisest lasketornist on kü-
larahva rahaga ehitatud laste-
aed ja noortetuba. Lasteaias on 
kaks rühma, kummaski 16 last. 
Kuusk maja ees, mis küla al-
gusaastail sinna istutati, on sir-
gunud juba rohkem kui paari 
mehe pikkuseks. Seekord sai 
veel redeliga tuled peale upi-
tada, aga järgmisel aastal tuleb 
kraana tuua.

Nii nagu kuusk külakesku-
se ees, on kasvanud ka Kelvin-
gi küla. Siin on tehnovõrgud ja 
laste mänguväljakud, korvpal-
liplats, mis talvel töötab uisu-
platsina, paadisadam ja Eesti 
Vabariigi Presidendi poolt hin-
natud kauneimad kodud ja 
kauneim küla, rand suplemi-
seks ja rohkesti metsa. 

“Ühe asja tahaks veel teha,” 
ütleb külavanem, kes 1. no-
vembril tähistas oma 80. sün-
nipäeva. “Mere äärde ehitame 
paadikujulise laululava, siis on 
hea jaanipäeva ja muid täht-
päevi pidada.” Kodused küll 
ütlevad, et võiks ükskord ka 
puhata, aga Ants tahab ikka, et 
laululava valmis saaks.

20. detsembri tähistab Viim-
si vald taasasutamise 25. sünni-
päeva. Saatuse tahtel oli Ants-
Hembo Lindemann valla taas-
asutamise juures üks võtmefi-
guure. 10. jaanuaril 1990 toi-
musid Viimsi külanõukogu esi-
mehe valimised ja esimeheks 
valiti Ants-Hembo Lindemann.

“1989. aasta lõpus oli Viim-
sis külanõukogu ja kaks suurt 
majandit – Pirita Näidissov-
hoos ja S. M. Kirovi Näidiska-
lurikolhoos. Toimus vägikaika-
vedu, kes esimeheks panna, kas 
esindaja Pirita poolt või Kirovi 
poolt,” meenutab Lindemann. 
1980ndate keskel Viimsisse ela-
ma asunud mees töötas aga hoo-
pis täna veidralt kõlava nimega 
asutuses Põllumajanduskomp-
lekt. Tema asetäitjateks said Enn 
Vann Kirovist ja Kalev Peet 
Piritalt. 

Eesmärk oli valla taastami-
ne ja arengukava koostamine. 

Viimsi esimene vallavanem: 
“Inimesel peab loodus olema!”

tööks pidi aga olema käesole-
va aasta eelarve lõplik kinni-
tamine ning Viimsi ja Prangli 
kooli valla hõlma alla võtmi-
ne.” Esimene vallavanem oli 
ühtlasi ka volikogu esimees. 

Senine elu vallas sõltus tu-
gevasti Kirovi kolhoosist ja Pi-
rita sovhoosist, kes omavahel 
poolsaart jagasid. Nüüd oli va-
ja vald üles ehitada. Vallavalit-
sus ise kolis väiksest eramust 
Pirita Näidissovhoosi peahoo-
nesse. Valla arengukava üheks 
põhiliseks ülesandeks oli haka-
ta ehitama väikekoole Püünsi 
külla, Viimsi alevikku ja Tamm-
neeme külla. Esimesena läks 
käiku Püünsi kooli rajamine ja 
see sai valmis 1993. aasta sü-
giseks. Viimsi ja Tammneeme 
koolid projektist kaugemale ei 
jõudnud. Üks esimesi asju oli 
kiirabibrigaadi toomine Viim-
sisse, varem käis see Keilast. 
Viimsi haiglaga saavutati kok-
kulepe ruumide küsimuses. 

“Üks tõsisemaid küsimusi 
oli keskkond – Viimsi valla ter-
ritooriumil paiknes 19 suure-
mat või väiksemat väeosa. Üt-
lesin ikka teistele, kes meiega 
nügelema kippusid, naljaga poo-
leks, et ei tasu – me võime teile 
kallale tungida ja meil on tun-
duvalt rohkem sõjajõudu kui 
teil,“ muheleb Lindemann. Suu-
resti tänu tema läbirääkimis-
oskustele said need maad ja 
varad suhteliselt väikeste kao-
tustega üle võetud, suurem hä-
vitamine ja purustamine jäi ära. 

“Nii saime omale Laidone-
ri mõisahooned, Rohuneeme ra-
ketibaasi maa-ala sealsete ra-
jatistega, piirvalve kordonid, 
Keemia väeosa Lubja külas, 
antenniväljaku Leppneeme met-
sas. Ehkki kütuseterminaal Mii-
duranna külas ei tulnud valla-
le, jäi seegi tänu läbirääkimis-
tele heasse seisukorda. Pringi 
sadam tuli üle vallale ja seal 
loodeti harrastada laste ja noor-
te purjesporti, aga hiljem läks 
sadam erakätesse ja hääbus.

Valla algaastatel sõlmiti sõp-

russidemed Rootsi Kuningrii-
gi Täby kommuuniga, Soome 
Vabariigi Porvoo maavallaga 
ja Norra Kuningriigi Sky kom-
muuniga.

1993. aastal toimusid uued 
valimised ja Ants-Hembo Lin-
demann jätkas vallavanemana. 
Uue koosseisu märksõnaks oli 
maareform. Tegeleda tuli maa-
de erastamise ja tagastamise 
probleemidega. Õnnestus saa-
da riigilt 200 ha varem sõja-
väe poolt hõivatud maid. Tei-
seks oluliseks märksõnaks oli 
põllumajandusreform, mis ei 
meeldinud endistele suurma-
janditele. 1995 tekkisid vastu-
olud vallavalitsuse ja volikogu 
vahel, mis lõppes vallavanema 
vahetusega.

Oli, mis oli. Mõned asjad on 
Ants-Hembol jäänud südame-
le kripeldama. Näiteks Randvere 
perekeskus, mis hakkas küll al-
guses kenasti tööle, aga siis lõ-
petas tegevuse. Praegu valutab 
ta südant Reinu tee rekonst-
rueerimise lõpetamise pärast. 

“Üks inimene ei tee mit-
te midagi. See mis on tehtud, 
sündis koos teistega, kes oma 
mõtete ja ideedega appi tulid. 
Oleme alati läbi arutanud, kel-
le idee on parem,” tõdeb Lin-
demann. “Oleme ikka leidnud 
kompromissi – mitte, et lööd 
kirve lauda ja muud juttu pole. 
Sedasi midagi välja ei tule, 
tuleb asi läbi arutada, kuidas 
on parem ja mismoodi asi la-
hendada. Nii olen ikka toime-
tanud.” 

Täna seisab Ants-Hembo 
Lindemann väsimatult selle eest, 
et Viimsist ei kaoks mets ja 
puhas keskkond. 2004. aastal 
kogusid viimsilased allkirju, et 
vastu seista ärimeeste surve-
le poolsaare mets maha võtta 
ning sinna golfiväljak ja ela-
mud rajada. Mets on elukesk-
kond, kus kasvavad puud ja 
taimed, muu hulgas ka mitut 
liiki haruldasi samblikke, seal 
elavad jänesed, rebased, kitsed 
ja põdrad. Ants ütleb, et loo-
mi on siiski vähemaks jäänud 
kui alguses. Aga siiski – alles 
nägi ta pimedal detsembriõh-
tul Randvere tee ääres põtra, 
loomal silmad hiilgasid. Kü-
lavanem rõõmustab südamest 
külaplatsi äärde alles jäänud 
valgetüveliste kaskede, ranna-
sopis talvituvate partide ja ae-
dadele laskuvate harakate üle. 

“Loodus ja meri on prio-
riteedid, need on olnud ja jää-
vad ning neid kaitsen viimase 
hingetõmbeni. Inimesel peab 
loodus olema, sest ilma loo-
duseta pole ka inimest,” on ta 
veendunud. “Ja Viimsi vallale 
soovin, et ta jääks igavesti ise-
seisvaks!”

Annika Koppel

Esimene Viimsi vallavanem ja praegune Kelvingi külavanem 
Ants-Hembo Lindemann teab, et üks inimene ei tee mitte midagi. 
Asju tehakse üheskoos teistega. Foto Annika Koppel

Teekond 18 386 inimeseni*
Viimsi vallas on 30. novembri 2015. aasta seisuga regist-
reeritud 18 386 inimest, ent täna 10 aastat tagasi oli val-
las 7556 registreeritud inimest vähem. 

12. jaanuari 1989. aasta rahvaloenduse ajal loeti viimsilasi 
5244. Kuni 1996. aastani peeti elanike kohta arvestust kaart-
kartoteegis – igal perel ja/või leibkonnal oli oma kaart, mis oli 
asetatud vastavalt elukohale küla ja tänava “sahtlisse“. Eluko-
hakartoteek on tänaseni säilinud Viimsi vallavalitsuse arhiivis. 

1997. Esimene statistiline arv viimsilaste kohta pärineb 
1. jaanuarist 1997, kui Viimsi vallas elas 5314 inimest – ka-
hes alevikus, 11 külas, 2 saarel. Suurim alevik oli 1997. aastal 
Haabneeme – 1724 inimest, Viimsi alevik jäi maha vaid paari-
saja inimesega – 1507. Küladest oli toona elanike arvu poo-
lest suurim Miiduranna – 327 – ning väikseim Pärnamäe – 52. 
Prangli saarele oli end püsielanikuks registreerinud 141 ning 
Naissaarele 5 inimest. 

2000. Millenniumiks on koduvalla elanike arv kasvanud 
5719 inimeseni. 1998 registreerus 200, 1999 108 elanikku. 
Lisaks varasemalt mainitule tekkis rahvastiku arvestamisse 
juurde kaks küla – Laiaküla (statistikas alates 1.01.99) ja Kel-
vingi küla (kuigi küla alguseks peetakse 1993. aastat, regist-
reeriti esimesed elanikud alles 1997. aastal, statistikas alates 
1.01.98). 2000. aasta seisuga on Kelvingi külas 55 elanikku, 
olles andmete põhjal valla väiksem küla, suuruselt järgmine 
on 61 elanikuga Pärnamäe. Kui veel 1997. aastal elas Muuga 
külas 157 inimest, siis nüüd, kolm aastat hiljem on see arv ka-
hanenud 47 inimeseni. Rahvaloenduse ajal seisuga 31. märts 
2000 saadi kokku 7978 viimsilast. 

2003. Kui 2000. aastal jäi registreerinute arv kesiseks ning 
2001. aasta esimese päeva seisuga oli 5758 inimest, siis 
2002. aasta samal ajal oli elanikke vallas 7424. Kolme aasta-
ga on toimunud hüppeline tõus – 3534 uut viimsilast, kokku 
9253 inimest. Aastatega on suurenenud ka kahe aleviku ela-
nike vahe. Viimsi alevikku on registreerinud 1956 ning Haab-
neeme alevikku 2564 inimest. Küladest väiksem on nüüdseks 
84 elanikuga Pärnamäe ning suurim 719 elanikuga mereäär-
ne Pringi. Lisaks küladele, saartele ja alevikele on rahvastiku-
registrisse juurde tulnud mõiste “omavalitsus täpsusega“ ehk 
näiteks elanikud, kes on registreerinud end Viimsi valda, ent 
puudub konkreetne sissekirjutusaadress. 

2006. Taas on kolme aastaga toimunud märgatav val-
la suurenemine elanike näol. 2004. aastal oli elanikke 9961, 
2005. aastal 10 830 ning 2006. aastaks juba 12 403 elanikku. 
Valla suurimas alevikus Haabneemes on 3196 ning suurimas 
külas Püünsis 1043 elanikku. Külade TOP 5 jätkub – Lubja 478, 
Pärnamäe 468, Miiduranna 467, Rohuneeme 447. Kõige väik-
sem küla on 123 inimesega Äigrumäe. 

2009. Valla elanike registreerimise kiire kasv nähtavalt aeg-
lustunud. 2007. aastaks oli 13 570, 2008. aastaks 14 764 ning 
2009. aastaks 15 554 elanikku. Naissaarel on püsielanike arv 
kasvanud 12 aasta jooksul 4 võrra, nüüdseks on saarel 9 elanik-
ku. Prangli saarel aga on aastatega elanike arv kahanemises. 
1997. aastal oli Pranglil 141 elanikku, 2003. aastal 155 ning 
2009. aastal 131 elanikku. Varem stabiilise elanike kasvuga sil-
ma jäänud Püünsi küla oma 1217 elanikuga on nüüd suuruselt 
teine küla, esikohale tõuseb Randvere 1305 elanikuga. 

2012. Elanike registreerimine stabiliseerub. Haabneeme 
alevikus on registreeritud 5090 ning Viimsi alevikus 2382 ela-
nikku. 2010. aastal oli vallas 16 232 ja 2011. aastal 16 798 re-
gistreeritud elanikku. 31.12.2011. aastal lõppes üle-eestiline 
rahvaloendus, mille põhjal elas Viimsis 18 533 inimest. 2012. 
aasta 1. jaanuari seisuga oli nendest vallaelanikeks registree-
rinud 17 289. Tuginedes rahvastikuregistri ja rahvaloenduse 
andmetele on vallas 1244 inimest, kes ei ole end vallaelani-
kuks registreerinud. 

2015. Aasta alguse seisuga oli valda registreerinud 18 163 
inimest ning vaadates aastate statistikat, siis vallaelanike arv 
on jätkuvalt tõusutrendis. 1. jaanuari seisuga on Viimsi alevikus 
2325, Haabneeme alevikus 5441, Randveres 1664, Pärnamäel 
1446, Pringis 1037, Metsakastis 575, Muugal 548, Leppneemes 
526, Laiakülas 525, Kelvingis 463, Lubjas 505, Tammneemes 
449, Rohuneemes 441, Miidurannas 346, Äigrumäel 140, Nais-
saarel 9 ja Prangli saarel 169 viimsilast. Viimsi vallas on 30. no-
vembri 2015. aasta seisuga registreeritud 18 386 inimest.

Elukoha registreerimine. Elukoha registreerimine tähen-
dab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. 
Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused 
saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele ini-
mestele. Inimese enda huvides on, et tema elukohaandmed 
rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetus-
te andmine, erinevate kohaliku omavalitsuse poolt elanikele 
pakutavate soodustuste väljastamine, samuti valimistel osa-
lemine ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksu-
de tasumine toimub elukoha järgi.

Viimsi vallavalitsus
*Kõik andmed on toodud 1. jaanuari seisuga.

     Oleme ikka 
leidnud komp-
romissi – mitte, 
et lööd kirve 
lauda ja muud 
juttu pole. 

“
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18.–20. detsembril toimub 
Viimsi Keskuse II korruse 
aatriumis põnev jõulu-
müük, kus kingiideedega 
on väljas Viimsi piirkon-
nas tegutsevad käsitööli-
sed, disainerid ja loome-
ettevõtted. Miks mitte 
üllatada oma lähedasi 
kingitusega Viimsist?

Pühad on ukse ees ja tavapä-
rasest rohkem on jälle hinges 
lähedus ja lähedased, pühade-
ga käivad koos mõtted kodust, 
kodutundest ja kodusoojusest. 
Meie kodu on Viimsis. Kas me 
tunneme ennast siin koduselt, 
kas me ise teeme midagi sel-
leks, et Viimsi oleks kodusem? 
Kas me ikka tunneme oma naab-
reid ja teame üleaedsete tege-
mistest? Jah, Viimsis ei ole aja-
loolist keskust, kus külarahvas 
koos käiks ning uudiseid ja kü-
lajutte räägiks. Vaevalt me ühe-
le platsile äragi mahuks. Aga 
midagi saame me ikka teha. 
Me saame kindlasti olla uudis-
himulikumad ja hoolivamad 
ümbritseva vastu, nende ini-
meste vastu, kes siin elavad, 
nende tegemiste ja toimetamis-
te vastu ja Viimsi kui imelise 
elukeskkonna vastu samuti. 

Kingitus Viimsist

On aeg teha rohkem tutvust 
kõige sellega, mida Viimsil pak-
kuda on. Seepärast kutsumegi 
Viimsi Keskusesse enne jõulu-
pühi esmakordselt kokku siin te- 
gutsevad disainerid, kunstnikud 
ja käsitöölised, kodukokad ja 
hobipagarid, meelelahutajad ja 
kultuurikorraldajad, et anda jõu-
luvanale kingiideid, mis kan-
naks Viimsi märki. Kas teie tea-
te, kui uhket käsitööd tehakse 
Prangli saarel, kui vahvaid trü-

kiseid Viimsi elust ja ajaloost 
on andnud välja kohalikud muu-
seumid ja kui palju on meie 
hulgas andekaid inimesi – ke-
raamikuid, ehtekunstnikke, teks-
tiilidisainereid? Paljudele ei ole 
ilmselt uudiseks, et ühe Eesti 
suurima sisustusaksessuaaride 
ja jõuluehete tootja Shishi kodu 
on Viimsis või et Eesti üks 
esinduslikeim antiigkmööbli sa-
long Tsunftijänes asub samuti 
Viimsis. Aga kas teate ka seda, 

et Pringis asus kunagi suve-
mõis, mille hiilgeaegu aitab mä-
letada kaunis kinkeraamat või 
et vaid siin müüakse ravitoi-
mega Põhjaranna napsu…

Öeldakse, et parim kingitus 
olevat emotsioon. Romantili-
sed hetked kaunis mereäärses 
restoranis, kalatoitude sõpra-
dele korralik (g)kalaõhtu Krü-
geri kalamajas, spaakülastused, 
põnevad nimega hoolitsused – 
isegi Viimsi Veenuseks ümber-
sünni protseduuri saate soovi 
korral kingikotti pista. Seiklus-
like elamuste jahtijaile soovi-
tame kingituseks hülgevaatlust 
või merereisi mõnele Viimsi 
saarele – Naissaarele, Prangli-
le, Aksile ja Kerile. Saunaõhtu 
mererannas Rannarahva SPA-s 
või tuur retrobussiga piiritsoo-
nis on parim kink neile, keda 
enam kuidagi üllatada ei oska. 

Ja et üllatused ei lõppeks, 
siis ootame ka kaugemaid küla-
lisi – meretagune Muhu saadab 
siia Viimsisse oma mustreid ja 
maitseid ning esmakordselt ava-
nevad kolmeks päevaks ka Eesti 
moedisainerite pop-up poekesed.

Tulge uudistama, toetame 
omasid! 

Riina Aasma
Visitviimsi.com

Tsunftijänese 
jõulueelne 
antiigilaat
13. detsembril toimub Viimsis, Tsunftijänese An-
tiigi & Vanavara Galeriis (Viimsi mõisa tõllakuur, 
Mõisa tee 2) jõulueelne antiigilaat. 

Antiigilaadale on kauplema lubanud tulla ligi 50 antiigi-
kaupmeest üle Eesti ja mõned isegi Lätist.

Tänapäeval on sageli jõulukingid muutunud vägagi 
üheülbaliseks ja isikupäratuks. Meie lähedased aga vääri-
vad midagi kordumatut ja ainulaadset. Eelkõige on oluli-
ne kingituse emotsionaalne väärtus ja kunstiline ilu, mitte 
hind. 

Oleme kauplejatele süda-
mele pannud, et kõik, mida 
teile Viimsi antiigilaadal pa-
kutakse, oleks selline, mis ei 
kaotaks ajas väärtust, jutus-
taks selle kinkijale ja saajale 
loo minevikust – ajast, kus

iga eseme valmistamine oli sündmus: Lorupi klaas, Lan-
gebrauni portselan, kuld, hõbe, pronks, juveelid, lauahõbe, 
küünlajalad, vanad jõuluehted ja kõike muud kordumatut, 
mida tavakauplusest ei leia.

Olete oodatud 13. detsembril kell 10–16 antiigilaada-
le!

Avatud on puhvet hõõgveini, pirukate ja piparkookide-
ga. Samuti on võimalik valida koju jõulukuusk.

Mati Raal
Tsunftijänes

Jõululapse sünnis väljen-
dub Jumala ja inimese 
koostöö ehk sünergia.

Jõulud on ühed suuremad rah-
vakalendri pühad. Jõululaupäe-
va õhtul on tänavad tühjad ja 
kõrtsid vaiksed, vaid üksikud 
teevad kauplustes veel oma vii-
maseid sisseoste, et pidulaud 
ikka rikkalikult kaetud oleks. 
Kuid kõigil ei lähe nii “hästi”. 
Paljud pered istuvad võrdlemi-
si kasina laua taha. Mõned meist 
on üksikud, mõned lisaks va-
nad, haigustest vaevatud, mõ-
ned vanglas, mõned kodutud. 
Nii me siin maailmas elame...

Kuid kas me oleme mõel-
nud sellele, mis on jõulupüha-
de sügavam, vaimne tähendus? 
Jõulud on Kristuse sündimise 
püha1. Kristus, kes on tõeline 
Jumal, sünnib inimesest, saab 
tõeliseks inimeseks, selleks, et 
taasühendada langenud inime-
ne oma taevase Isaga, et anda 
meile, kes Temasse usume ja 

Temale järgneme, Jumala laste 
staatus, et me päriksime igave-
se elu meie Issandas Jeesuses 
Kristuses2.

Jumala inimeseks saamine 
on meile suur ime, mille ole-
must me ei suuda lõpuni mõis-
ta. Ka Neitsi Maarja oli vapus-
tatud ja talle oli arusaamatu 
ingel Gabrieli tervitus ja tema 
sõnad, kui ta neitsile rõõmusõ-
numit Jõululapse sünnist kuu-
lutas3. Me ei suuda mõista Ju-
mala olemust, küll aga saame 
me Jumalat kogeda Tema väes 
(energiates) – Tema tegutsemi-
ses. Me tunneme ju Teda oma 
südames, kui Ta meid üliõrnalt 
“puudutamata puudutab” ja 
meiega ülivaiksel häälel, otse-
kui tasane sahin, kõneleb4. 

Jõululapse sünd on väga 
eriline tegu. Esiteks on see Ju-
mal-Isa armastuse tegu temast 
langenud inimese vastu, kes 
kutsub meid eranditult kõiki 
tagasi enda juurde ja annab 

meile selleks oma ainusündi-
nud Poja. Teiseks on see Neitsi 
Maarja vaba tahte ja usu väl-
jendus5, suurim tegu, mida üks 
inimene ealeski suudab teha – 
võtta endas vastu Jumal, Teda 
endas kanda ja Ta ilmale tuua. 
Jõululapse sünnis väljendub Ju-
mala ja inimese koostöö ehk 
sünergia. See on Püha Vaimu 
tegu6 koostöös inimesega ja te-
ma vaba tahtega. Olenemata 
sellest, et Maarjale oli ingli sõ-
num lõpuni mõistmata7, tundis 
ta jumalaigatsuse ajendil oma 
südames ära Jumala ja Maarja 
vastab: “Vaata, siin on Issan-
da teenija, sündigu mulle sinu 
sõna järgi!”8  

Eranditult kõik me oleme 
loodud Jumala näo järgi ja Te-
ma sarnaseks9. Eranditult kõi-
gil on meil sügaval sisimas loo-
mupärane kirg ja igatsus Juma-
la järele. Kuid langenud maa-
ilm, kus me elame nõuab oma 
osa. Nii paradoksaalne, kui see 
ka ei ole, toob pidev naudingu, 
muretu elu ja kindluse ning 
rahu otsing siin maailmas kaa-

sa valu ja kannatuse10. Ja mis 
peamine see ähmastab meie 
vaimu-tõetundmise silmad ja 
moonutab meie jumalanäoli-
sust ning viib meid kaugemale 
Tema sarnasusest, kuni sinna- 
maani, et me ei suudagi enam 
Jumalat igatseda ja Teda ära 
tunda11. 

Neitsi Maarja tundis ära Ju-
mala ja ütles selle “jah”, mida 
kogu loodu hinge kinni hoides 
ootas. Jumal on loonud meid 
üheainsa eesmärgiga, et me 
valitseksime kogu loodu üle, 

1) Mt 1: 18-25
2) (Jh 1:12)Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, 
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, 
kes usuvad tema nimesse; Vaata ka  Jh 5:24; Mt 
10:38-39. 
3) Lk 1:26-34
4) 1Kun. 19.11-12
5) Kiriku õpetaja, püha Nikolaos Kabasilas 
XIV sajandist kirjutab: “Kristuse lihakssaamine 
ei olnud ainult Isa, Tema väe ja vaimu tegevus, 
vaid ka Jumalasünnitaja vaba tahte ja usu väl-
jendus. Ilma puhta Neitsi kaastööta oleks Jumala 
päästeplaan olnud sama ebatõenäoline, kui ilma 
jumalike hüpostaaside (Kolmainu) kaastoimeta.”
6) (Lk 1:35) Ja ingel vastas talle: “Püha Vaim 
tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on var-
juks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes 
sinust sünnib, Jumala Pojaks.”
7) (Lk 1:34) Aga Maarja küsis inglilt: “Kuidas 
see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?”
8) Lk 1:38
9) 1Ms 1:26
10) (Lk 9:24) sest kes iganes tahab päästa oma 
elu, kaotab selle, aga kes iganes
11) 2Ts 1:6-9
12) 1Ms1:26
13) 1Kr10:31

Kristuse sündimise ikoon. 
Ikoon on kirjutatud EAÕK Püha 
Eelkäija Skiita ikoonikojas 
Reomäel Saaremaal. 

Jõululapse sünd
oleksime kogu loodu head ja 
armastavad peremehed, aga mit-
te omapead, vaid teeksime seda 
koos Jumalaga – Temaga osa-
duses olles12. Me ei ole auto-
noomsed, me oleme elavad, 
kui me elame Jumalale13. Ela-
da Jumalale tähendab aga ela-
da südamega, mis on niivõrd 
puhas ja avar, et suudab en-
dasse jõululapse mahutada. Ka 
meie ülesanne on Jumalaema 
eeskujul Jumala Sõna ära tun-
da, öelda see “jah”, mida kogu 
loodu meilt ootab – jõululaps 

endas vastu võtta, Teda endas 
kanda ja Teda iga oma mõtte, 
sõna ja teoga ilmale tuua. 

Kallid sõbrad! Me oleme Ju-
mala kaasvalitsejad, me oleme 
Tema kaasloojad. Ma soovin, 
et me kõik võtaksime oma sü-
dames suure armastusega vastu 
selle väeti ja õrna jõululapse, et 
ta kasvaks meie südames suu-
reks, et siis seda armastust kogu 
maailmale jagada. Aamen!

Aabraham Tölpt
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 

preester

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 
kutsub 26. detsembril EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiri-
kusse teise jõulupüha pü-
hale liturgiale algusega kell 
10.

Peale liturgiat tee- ja 
kohvilaud, kus räägime õi-
geusukiriku koguduse asu-
tamisest Viimsis. 

Täname selle võimalu-
se eest EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kogudust!

Tel 5051 490 
mati@tsunftijanes.ee
www.facebook.com/
TsunftijanesOstes kingituse Viimsist, toetame omasid. Foto Fotolia

Viimsi esimene vallavanem: 
“Inimesel peab loodus olema!”
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2015. aasta Viimsi valla 
kultuuri ja spordi aasta-
preemia ning elutöö-
preemia kandidaatide 
esitamiseks on aega 
31. detsembrini!

Viimsi vallavolikogu kinnitas 
novembrikuu istungil määruse 
“Viimsi valla kultuuri ja spordi 
aastapreemia ja elutööpreemia 
statuut”, millega võib Viimsi 
valla kultuuri ja spordi aasta-
preemia määrata füüsilisele või 
juriidilisele isikule ning Viimsi 
valla elutööpreemia füüsilisele 
isikule. 

Määrus on kinnitatud täht-
ajatult ning sellest tulenevalt 
antakse sobivate kandidaatide 
olemasolul preemiat välja igal 
aastal. Riigi Teatajas avalda-
tud Viimsi Vallavolikogu 24.11.
2015 määruse nr 20 Viimsi val-
la kultuuri ja spordi aastapree-
mia ning elutööpreemia statuudi 
terviktekst asub veebiaadres-
sil https://www.riigiteataja.ee/
akt/428112015005.

Preemia määramine pole 
seotud vanuseliste ja sooliste 
piirangutega. Komisjonil on vo-
li teha ettepanekud preemia 
saajate arvu ja preemia suuru-
se osas preemia eelarve vahen-
dite piires.

Käesoleva aasta preemiate 
kandidaate ootame 31. det-
sembrini. Ettepanekuid Viimsi 
valla aasta kultuuri ja spordi 
aastapreemia ning elutööpree-
mia kandidaatide osas palume 
saata e-posti aadressile aasta-
preemia@viimsivv.ee või kir-
ja teel Viimsi vallavalitsusele 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi ale-
vik, Viimsi vald, Harju maa-
kond 74001. Kandidaate saa-
vad esitada nii juriidilised kui 
ka füüsilised isikud.

Laekunud ettepanekute hul-
gast teevad Viimsi vallavoliko-

gu kultuuri- ja spordikomisjon 
ning noorsoo- ja haridusko-
misjon ja vajadusel komisjo-
nide poolt kaasatud valdkonna 
eksperdid valiku preemia saa-
jate ja preemia suuruste osas 
ning esitavad sellekohased ette-
panekud vallavalitsusele kin-
nitamiseks. Komisjonil on õi-
gus jätta sobivate kandidaatide 
puudumisel preemia välja and-
mata. 

Preemiad antakse üle 21. 
jaanuaril 2016 toimuval Viim-
si valla kultuuri- ja spordivald-
konna tunnustamise pidulikul 
vastuvõtul. 

Preemiatest
Kultuuri- ja spordivaldkonna all 
peetakse eelkõige silmas muu-

sika-, kunsti-, tantsukunsti-, teat-
ri-, ilukirjanduse-, loomema-
jandusealal tegutsejaid, erine-
vatel spordialadel tegutsevaid 
väljapaistavaid sportlasi, tree-
nereid, kultuuri- ja spordivald-
konna sündmuste korraldajaid. 
Lisaks ka neid, kelle tegevust 
ei ole võimalik klassikaliselt 
või üheselt kategoriseerida, 
kuid kelle tegevus seondub kul-
tuuri- ja spordivaldkonnaga.

Viimsi valla kultuuri ja spor-
di aastapreemia eesmärk on tun-
nustada ja innustada Viimsiga 
seotud isikut või organisatsioo-
ni, kes on aasta jooksul kultuu-
ri- ja spordi valdkonnas silma 
paistnud ning kes on panusta-
nud oluliste sündmuste aren-
gusse või saavutanud oma te-
gevuses kõrge taseme. 

Viimsi valla elutööpreemia 
eesmärk on tunnustada Viimsi-
ga seotud isikut tema pikaaja-
lise väljapaistva kultuuri- või 
spordialase tegevuse eest.

Preemiafond kujuneb valla 

eelarvest ja toetustest. Viimsi 
vald eraldab valla eelarvest 
preemiate maksmiseks üldju-
hul igal aastal 10 000 eurot. 
Preemiate eelarvesse võivad te-
ha ühekordseid või regulaar-
seid rahalisi toetusi füüsilised 
ja juriidilised isikud. 

2014. aasta 
Möödunud, 2014. aasta lõpus 
määrati Viimsi vallavolikogu 
kultuuri- ja spordiameti ettepa-
nekul Viimsi valla väljapaist-
vatele kultuuri- ja sporditege-
lastele valla poolt rahalised 
preemiad. 

2014. aasta detsembris ja 
2015. aasta jaanuaris anti val-
la väljapaistvatele kultuuri- ja 
sporditegelastele kokku 18 pree-
miat, 11 kultuuri- ja 7 spordi-
preemiat, iga preemia väärtu-
seks 300 eurot. 

2014. aastal tunnustati:
Aasta muusiku preemia – 

Tõnu Kaljuste (erisaavutuseks 
Grammy Arvo Pärdi teosega 

“Aadama Itk” heliplaadi eest);
Aasta kunstniku preemia 

– Eesti Kunstiakadeemia ar-
hitektuuritudengid Juhan Kan-
gilaski ja Maria Freimann (12. 
veebruaril 2014 Viimsi pargis 
avatud Juhan ja Maria Laido-
neri mälestusmärgi “Taaskoh-
tumine” autorid);

Aasta tantsuedendaja pree-
mia –  XIX tantsupeo üldjuht 
Maido Saar (panuse eest laste, 
noorte ja täiskasvanute tantsu-
õpetusse);

Aasta teatritegija preemia 
– Eesti Draamateatri näitleja 
Lauri Lagle (osatäitmine Vello 
Õunpuu filmis “Free Range/
Ballaaad maailma heakskiit-
misest” tõi talle parima näitle-
ja preemia Vilniuse filmifesti-
valil Baltic Gaze 2014);

Aasta lavastajapreemia – 
Viimsi Kooli huvijuht Külli 
Talmar (Laidoneride pere saa-
tusele pühendatud näidendi 
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast” lavastamise eest Viim-
si Kooliteatriga 2009. ja 2014. 
aastal);

Aasta kirjanikupreemia – 
Indrek Hargla;

Aasta korraldaja preemia 
– Jana Skripnikov (Viimsi In-
vaühingut toetava heategevus-
balli järjepideva korraldamise 
eest);

Aasta kultuuriteo preemia 
– Rannarahva muuseumi ju-
hataja Riina Aasma (President 

Lennart Meri 85. sünniaasta-
päevale pühendatud näituse “Hõ-
bevalgem. Rävala hiilgeaeg” ja 
sellega seotud jätkutegevuste 
eest);

Aasta noorte muusikute pree-
miad – Natali Ponetajev (Viim-
si Muusikakooli akordioni eri-
ala õpilane, üle-eestilisel kon-
kursil “Parim noor instrumen-
talist 2014” teises vanuserüh-
mas saavutatud esikoha eest), 
Mattis Johan Mere (Viimsi Muu-
sikakooli trompeti eriala õpila-
ne, Loode-Eesti piirkonna puhk-
pillikonkursil esimeses vanu-
serühmas esikoha ja konkursil 
“Trompetitähed Tallinn 2014” 
kolmanda koha saavutamise 
eest);

Aasta noorteteo preemia – 
Viimsi Noortekeskuse töötajad 
(Erik Kuldkepi ja Annika Or-
guse eestvedamisel läbiviidud 
suvise üritustesarja Vabaõhu 
noortekeskus eest);

Aasta noorsportlane, neiu – 
Mai Riin Salumaa (Eesti noor-
te meistrivõistlustel viiekordne 
noorte meister teateujumises);

Aasta noorsportlane, noor-
mees – Jakob Haud (purjeta-
mise Zoom 8 klassis Euroopa 
meister);

Aasta naissportlane – Anett 
Kontaveit (maailma edetabeli 
162. koht tennises);

Aasta meessportlane – 
Karl-Martin Rammo (maailma 
edetabeli 12. koht purjetamise 
Laser Standard klassis);

Aasta seeniorsportlane – Eha 
Rünne (kettaheite maailmare-
kord – 45.68 m);

Aasta treener – Raivo Rand-
mäe (Jakob Haua treener);

Valla sporditegu 2014 – 
Korvpalliklubi Viimsi (Euroo-
pa noorte korvpalliliiga U15 va-
nuseklassi finaalturniiri korral-
damise eest Viimsis).

Kultuuri- ja spordiamet

Kultuuri ja spordi aastapreemiad 
ning elutööpreemia

Lisainfo: Marje Plaan, 
kultuuritöö koordinaator 
tel 6028 866, 
e-post marje@viimsivv.ee

Kaks aktiivset Viimsi 
noortevolikogu liiget on 
loonud ettevõtetele lühi-
videote ning reklaamide 
valmistamisega tegeleva 
stuudio MarTee. 

MarTee Studios tegeleb lühi-
keste tutvustusvideote ja rek-
laami teenuse pakkumisega. 
Stuudio aitab klientidel reklaa-
mida ja tutvustada oma toodet. 
“Teeme oma tööd armastuse-
ga ja anname endast kõik teie 
toote või muu reklaami video 
tegemisel teie rahulolu tagami-
seks,” seisab MarTee stuudio 
kodulehel www.martee.ee. 

MarTee tegeleb ka muusi-
ka produtseerimisega. “Selleks 
oleme loonud MarTee Music 
Productionsi. Produtseerime 
muusikat lühifilmidele, reklaa-
midele või millegi muu taus-
taks. Teeme ka heliefekte ja 

Õpilased lõid oma hobi armastades stuudio MarTee

muid pisemaid projekte.”
MarTee stuudio loojad on 

kaks Viimsi Kooli gümnasisti 
ja Viimsi noortevolikogu liiget 
– Teet Simson ja Martin Luts. 

Teedu peamisteks rollideks 
on MarTees stsenaariumide ka-
vandamine, efektide loomine ja 
monteerimine, muusika produt-
seerimine ja modelleerimine. 
Martin vastutab aga rahanduse 

ja MarTee üldise arengu eest, 
kavandab stsenaariume, produt-
seerib muusikat ning korrigee-
rib valgust.

“Tahame vältida imeliste 
ideede mitte välja paistmist ning 
näidata, et isegi kõige pisem 
ettevõtlus võib muuta maail-
ma,” ütlevad stuudio asutajad 
Martin Luts ja Teet Simson.

Poisid, kuidas stuudio Mar-

Tee alguse sai?
Lühivideote tegemisega ole-

me tegelenud juba mõnda aega 
ning oleme tänaseks osalenud 
ka mitmetel konkurssidel. Meie 
jaoks oli edukas Eesti Sõja-
muuseumi videokonkurss, kus 
võitsime esimese koha. Võidu 
järgselt saime aru, et on õige 
aeg leida ka stuudiole nimi. Mar-
Tee on tulnud meie eesnimede 
järgi – Martin ja Teet. Tulevi-
kus sooviksime, et MarTee are-
neks erinevateks valdkondadeks, 
nt MarTee Fashion, MarTee Mu-
sic Production jne.

Mis raskustega olete kok-
ku puutunud?

Igas tegemises on ka raske-
maid hetki, ent me ei lase neil 
enda tegevust takistama jääda. 
Meie peamisteks raskusteks on 
täna veel leida modelle, kes 
ei satuks võtetel naeruhoogu-
desse. Kõik on küll lõbus, ent 

kokkuvõttes ka aega nõudev. 
Konkreetselt üks raskusi teki-
tanud seik oli Tallinna Viimsi 
SPA spordiklubi reklaami fil-
mimisel, kui hiljem selgus, et 
mõne harjutuse liigutused olid 
valed. Nendest pisiasjadest ei 
lase me end aga heidutada – 
kõik on võimalik ja ületatav!

Kuidas teid üles leida?
Meid saab kätte läbi erine-

vate sotsiaalmeedia kanalite. He-
listage, kirjutage ja võtke meie-
ga ühendust meie kodulehe 
www.martee.ee kaudu ning ole-
me kindlad, et pakume teie et-
tevõttele parimad lahendused 
enda tutvustamiseks! Olge ava-
tud, teie unistused saavad vi-
deolindile. 

Uuri lisa ja võta ühendust 
www.martee.ee!

Kas reklaam on ainuke 
asi, mida suudate klientidele 
pakkuda?

Ei, pakume ka muusika pro-
dutseerimist teie videoklippidele, 
veebilehe disainimist koos ma-
jutamisega ning tegeleme 3D-mo-
delleerimisega.

Mis teile meeldib Viimsi 
vallas?

Tegusad noored, kellel on 
kindlad soovid Viimsi valda aren-
dada. Samuti erinevad MTÜd, 
kes annavad panuse heatege-
vuse arenguks Viimsis. Meie 
vallavalitsuse liikmed panevad 
kõiki sportima ja loovad selle 
jaoks võimalusi. On palju koh-
ti, kus saab nautida aktiivset 
eluviisi. 

Mis õpetussõnu sooviksi-
te anda noortele?

Mõtle elust ette ja taga oma 
kindel tulevik!

Viimsi Teataja

Meenutus 2014. aasta preemiate kätteandmiselt: (vasakult) Riina Aasma, Maido Saar, Külli Talmar, 
Lauri Lagle ja Jana Skripnikov. Foto Aime Estna

     Viimsi valla 
kultuuri ja spordi 
aastapreemia 
eesmärk on tun-
nustada ja innus-
tada Viimsiga 
seotud isikut või 
organisatsiooni. 

“
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Noored mälumängurid Viimsis
25. novembril toimus Viimsi Koolis XIII üleriigilise kooli-
noorte mälumängumeistrivõistluste piirkonnavoor, millest 
võttis osa 54 meeskonda Tallinna ja Harjumaa koolidest. 

Suurepäraseid teadmisi näitasid Viimsi Kooli kilvarid, kes saa-
vutasid Harjumaa põhikoolide arvestuses I ja II koha! I koha võit-
nud 9e klassi meeskonda kuulusid Laura Lisa Rikkand, Markus 
Meresma, Janar Velleste ja Karl Joonas Alamaa. II koha saavuta-
nud 8a klassi meeskond võistles koosseisus Merilin Radvilavićius, 
Viktoria Jefimova, Mark Tambik ja Carl-Christjan Bogoslovski. 
Viimsi Kooli esindasid veel Marianne Liisa Ojang, Sander Saluste, 
Ethel Kuusemäe ja Mihkel Kaalep (IV koht); Laura Liisa Katariina 
Jürgenson, Ann-Katriin Kelder, Wiljar Lobjakas ja Markus Maasing 
(V koht); Hannes Ruusmaa, Sten-Jan Sarv, Ott Salla, Lilith Napp, 
Mark Oskar Laur, Kadri Orumaa, Martin Lauri. Meeskondi juhen-
dasid õpetajad Kersti Ojassalu ja Peeter Sipelgas.

Viimsi Kool

9.–13. novembril toimus 
Püünsi koolis traditsioo-
niline ja oodatud perenä-
dal, mille raames andsid 
koolitunde 33 külalisõpe-
tajat ning toimus ühine 
rahvuslik pereõhtu.

Novembris oli Püünsi kooli õpi-
laste koolinädal tavapärasest 
teistsugune – koolitunde and-
sid õpetajate asemel lapseva-
nemad, kooli vilistlased ja sõb-
rad, oma valdkonna spetsialis-
tid.

Tunnid koos külalisõpeta-
jatega oli üles ehitatud vasta-
valt soovile – toimus traditsioo-
niline koolitund, aga samuti võis 
rääkida oma tööst või tutvusta-
da oma hobi. 

Kahtlemata tekitasid õpilas-
tes põnevust kõik külalised ning 
külalistunnid. Klasside ette as-
tus sel aastal 33 õpetajat ja kok-
ku andsid külalised 44 kooli-
tundi. Huvitavaid teemasid oli 
palju. Räägiti metsast, merest, 
kalastamisest, enda ja hammas-
te tervisest, karjäärist, spordist, 
teletööst, muusikast, Kaitselii-
du tegemistest jms.

Õpilastele oli see üks vah-
va ja meeldejääv nädal ning 
uutele õpetajatele kindlasti hea 
väljakutse ning väike mõnus 
vaheldus igapäevastele tegemis-
tele. Kõige enam pakkusid noor-
tele elevust aga näitleja ja juuk-
sur Lauri Pedaja ning kaitse-
liitlased seersant Puumeister ja 
reamees Väljaots.

Kaitseliidu Rävala malev-
konnast koolis tunde andmas käi-
nud srs Puumeistri sõnul on kü-
lalistundide läbiviimisel oluli-
ne roll noorte hariduses.

“Külalistundide toimumine 
on oluline, et õpilased oman-
daksid koolis ka muid teadmi-
si, kui neid, mis vaid põhiõp-
pekava raamatutes kirjas. Eesti 
julgeoleku struktuuride – Kait-
seliit, Päästeamet, politsei – 
koolikülastused on vajalikud 
seetõttu, et noored oskaksid ja 
teaksid, keda saab usaldada, ning 
omandaksid riigikaitsealaseid 
teadmisi, nii teoreetilisi kui ka 
praktilisi,” sõnas srs Puumeis-
ter. 

Tunde läbi viinud kaitse-

Britid on hädas lastega, kes ei loe raamatuid. 
The Telegraph kirjutab, et üha enam lapsi kanna-
tab keskendumishäirete all, mis teeb aga raama-
tute lugemise keerulisemaks.

Nagu hiljutistest uuringutest selgub, üritab järjest rohkem 
lapsi vältida raamatute lugemist juba pärast põhikooli lõ-
petamist. Põhjuseks peetakse koduste lugemisharjumuste 
puudumist ning interneti mõju.

Enam kui neli õpetajat kümnest tunnistasid, et lapsed 
keelduvad lugemast juba 11-aastaseks saades. Uuringutest 
selgus näiteks seegi, et lapsed eelistavad raamatutele netti, 
mis teeb nad omakorda keskendumishäiretele vastuvõt-
likumaks. Samuti kurdavad õpetajad, et raamatud ei ole 
laste seas popid.

Kolm aastat tagasi kinnitas AAP (Ameerika pediaat-
riaakadeemia) veelkord juba 1999. aasta väidet: alla ka-
heaastaste laste seas on interaktiivse meedia kasutamine 
ebasoovitav. Täna, 3 aastat hiljem teame me endiselt väga 
vähe, millist mõju interaktiivsed seadmed tegelikult las-
te käitumisele avaldavad – uuringud ei jõua tehnoloogia 
arengu kiirusega lihtsalt kaasas käia. Hoolimata sellest, et 
uute tehnoloogiate mõju lastele praegu uuritakse, saame 
uuringute tegelikud vastused teada alles aastate pärast.

Üks uuringu läbiviijatest usub, et meedia mõjutab lap-
se käitumist ja arengut nii otseselt kui ka kaudselt. Otsene 
mõju tuleneb täielikult vaadatud materjali sisust ja selle 
omadustest. Kaudselt mõjutab meediatarbimine lapsi sel-
lega, et see toimub teiste, neid rohkem arendavate tege-
vuste (lugemine, mängimine) arvelt.

Hiljuti avaldati uuring väikelapse neuroendokrinoloo-
gilistest refleksidest, mis tekkisid klotsidega mängides ja 
DVDd vaadates. Uuriti 15–18 kuu vanuseid väikelapsi, 
kelle süljest võeti mõlema tegevuse sooritamisel kortisooli 
analüüsid. Nii madala kui ka kõrge kortisooli taseme juu-
res on tegevuse sooritamine häiritud. Klotsidega mängi-
vate laste kortisooli tase oli märkimisväärselt kõrgem kui 
neil, kes vaatasid DVDd. Uuriti ka puutetundliku meedia-
seadme, traditsioonilise mänguasja ja vanamoodsa meedia 
mõju erinevust lapsele.

Moodne tehnoloogia võib üle võtta teised, lapse aren-
gu seiskohast palju vajalikumad tegevused. Alati tasub 
küsida, et mida laps muidu teeks, kui tal ei oleks käeulatu-
ses puutetundlikku ekraani. Samas võttes arvesse, et 90% 
alla 2-aastastest lastest vaatavad regulaarselt televiisorit 
või DVDsid, on reaalne võimalus, et interaktiivne meedia 
asendab traditsioonilise meedia.

Samamoodi, nagu on tekkinud problemaatiline inter-
netikasutus vanemate laste ja noorukite seas, võib täna tä-
heldada iPadide kompulsiivset kasutamist nooremate laste 
hulgas. Kasutamise piiramine on siinkohal olulisel kohal.

Seni, kui selguvad pikaajaliste uuringute tulemused in-
teraktiivse meedia kasutamise mõjust väikelastele, kehtib 
ikkagi väide, et alla kaheaastaste laste seas on aktsepteeri-
tav mõistlik ja piiratud uue tehnoloogia kasutamine. Pool 
tundi kuni 1 tund peaks olema maksimaalne aeg, mis ei 
tohiks last kahjustada. Samas peaks võtma arvesse, et sel-
le vanusegrupi laste ärkveloleku aeg ööpäevas ongi vaid 
8–12 tundi.

2014. aastal avaldati uuring “Vägivaldsete videomän-
gude pikaajalised mõjud agressiivsele käitumisele”. Kui-
gi paljud pikaajalised uuringud on näidanud vägivaldsete 
videomängude mõju hilisemale agressiivsele käitumisele, 
on veel vähe teada selle mõju psühholoogilistest mediaa-
toritest. Uuring viidi läbi kolmeaastase väikelaste pa-
neelõppe raames. Igal aastal osales uuringus kokku 3034 
last ja noorukit kuuest Singapuri alg- ja kuuest keskkoolist 
(73% uuritavatest meessoost).

Uuringu alguses õppisid uuringus osalejad 3., 4., 7. ja 
8. klassis (keskmine vanus 11,2 aastat). Uuringus mõõdeti 
agressiivset käitumist ja selle äratundmist (normatiivsed 
tõekspidamised agressiooni osas, kalduvus agressiivsele 
käitumisele, agressiivsed fantaasiad) ja empaatiat.

Pikaajaline latentne kasvukõver näitas, et vägivaldsete 
videomängude mõjud on agressiooniga seotud. Sugu, va-
rasem agressiivsus või vanemate monitooring ei ole oluli-
sed mõjutajad. Mida nooremad lapsed, seda suurem mõju 
agressiivsuse kasvule.

Võttes arvesse, et enam kui 90% noortest mängivad 
videomänge, on sellega seotud psühholoogiliste mehha-
nismide mõistmine väga oluline nii lapsevanematele kui 
ka lastearstidele, et vähendada negatiivseid mõjusid.

perejakodu.ee

TARKVANEM.EE

Netilembesed lapsedÜheskoos pere ja külalistega 
– Püünsi perenädal

liitlased rääkisid oma elust lii-
dus ja Rävala malevkonnast 
ning sõduri oskustest ja varus-
tusest. Viimast oli võimalik ka 
kõigil soovijatel selga proovi-
da ning julgemad said lasta en-
dale teha ka kaitseliitlaste met-
samaskeeringu – gamo värvide-
ga näomaalingud. 

“Meie külalistunni põhiees-
märk oli tutvustada Kaitseliitu, 
meie tegemisi ning teadvusta-
da noortele, et kaitseliitlased 
on viimsilaste jaoks olemas,” 
täiendas srs Puumeister. 

Kaitseliidus ei ole oluline, 
kes ollakse tsiviilelus, kaitse-
liitlaseks võib saada igaüks – 
tähtis on missioonitunne, soov 
panustada koduriigi turvalisu-
sesse, õppida ning käituda alati 
iseendana. Seda, et vormikand-

jaks võib saada igaüks, kel 
soovi, kinnitas kaitseliitlastele 
ka koolitundide andmine. “Kui 
tihti näeme paraadidel vormi-
kandjate seas pigem mehi, siis 
tegelikult on Kaitseliidu rida-
des ka naisi. Püünsi noored 
kinnitasid fakti, et tänapäeva 
tüdrukud on mõneti tublimad, 
julgemad küsimuste küsijad ja 
füüsiliselt tugevamad kui sa-
maealised noormehed,” sõnas 
seersant.

Kaitseliitlased andsid kok-
ku kolm tundi – 7.–9. klassile. 
Puumeistri sõnul võiks koolid 
külalistunde korraldada mitte 
ainult kord aastas, vaid aasta-
ringselt. 

“Kuigi andsime tunde ala-
tes 7. klassist, siis üldjuhul ma 
ei näe vanusepiirangut, kelle-
le riigikaitsest ja Kaitseliidust 
rääkida, sest kokkuvõtvalt ole-
neb kõik noortest endist – taht-
misest ja julgusest kuulata ning 
kaasa rääkida. Alustada võib hi-
lisematest lasteaiarühmadest, ent 

kindlasti peaks noortele Eesti 
julgeoleku struktuure põhjali-
kumalt tutvustama alates seits-
mendast klassist. 

Julgen arvata, et üks põh-
jus, miks paljud noored kar-
davad Eesti Kaitseväkke aega 
teenima minna või Kaitseliidu-
ga liituda, peitub puudulikes 
teadmistes riigikaitseorganisat-
sioonidest. See omakorda võib 
olla tingitud sellest, et tänases 
formaalhariduses on puudu ko-
hustuslikust riigikaitse õppest, 
mis annaks noortele reaalsed 
teadmised ja valmistaks soovi-
jad ette organisatsiooniga liitu-
miseks,” võttis külalistundide 
andmise kokku srs Puumeister. 

Püünsi kooli õpetajad ja 
õpilased tänavad kõiki küla-
lisõpetajaid ning järgmine pe-
renädal külalistundidega tuleb 
taas novembris 2016!

Pereõhtu
Perenädala pereõhtul veetsid 
Püünsi kooli koolipere – õpe-
tajad, õpilased, lapsevanemad 
ja sõbrad – oma õhtu koolima-
jas. 

Kuigi pereõhtust on kuju-
nenud aastatega traditsioon, siis 
sel aastal oli õhtu esmakord-
selt temaatiline – rahvuslik pe-
reõhtu. Väga paljud olid enda 
ja teiste rõõmuks otsinud välja 
rahvuslikud riided ja aksessu-
aarid. Pärast väikest kontserti 
suundusid kõik seiklema töö-
tubadesse, oma teadmisi ja nä-
puoskusi said proovile panna 
nii väiksemad kui ka suuremad 
osalised. Kiiremad said osa vah-
vast “Eesti mängust”. Õpilaste 
laadalt sai osta laste valmista-
tud käsitööd. 

Avatud oli rahvuslike hõr-
gutistega heategevuslik kohvik, 
kuhu õpilased ja lapsevanemad 
olid toonud tõelisi rahvuslikke 
gurmeehõrgutisi. Kohviku tulu 
paigutatakse sel aastal Püünsi 
kooli valgusesse, soetame sil-
marõõmuks talvevalgust ja muu-
dame meie kontserdid, peod val-
gemaks.

Püünsi koolil on hea meel, 
et koolipere on kokkuhoidev.
Püünsi koolipere tänab kõiki 
panustajaid toreda nädala eest!

Liina Rüütel 

Kaitseliitlased tegid soovijatel 
näod värviliseks, et olla metsas 
kooskõlas loodusega. Foto Liina 
Rüütel

     Külalistundide 
toimumine on 
oluline, et õpila-
sed omandaksid 
koolis ka muid 
teadmisi, kui 
neid, mis vaid 
põhiõppekava 
raamatutes kirjas.  

“

Pereõhtul oli kooli saal täidetud lapsevanemate, õpilaste ja 
külalistega. Fotol rahvuslikult riietatud õpilased. Foto Liis Leuska
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Indrek Kaing alustas koos-
töös treener Kaspar Lan-
nese ja toitumisnõustaja 
Galina Holmariga treeni-
mist Viimsi MyFitnessis 
19. novembril. Alustades 
oli Indreku kaal 90 kg ning 
2016. aasta kevadel tahab 
ta jõuda 75 kg peale. 

Edusammud! 8. detsembril kaa-
lule astudes pidi pisar silma tu-
lema – 87,2 kg!

Teen ülevaate viimase kahe 
nädala tegemistest.

Meie treeningharjutused on 
kahte liiki: üks osa neist aren-
dab südame-veresoonkonna 
tööd, kiirendab ainevahetust, või-
mendab rasvapõletust ja suu-
rendab vastupidavust. Teine on 
jõutreening, mille eesmärk on 
lihaste kasvatamine, tasakaalu 
parandamine ning põhiliste lii-
gutusmustrite kordamine.

Alustan treeninguid alati soo-
jendusega ca 10 minutit kas 
jooksulindil kiirkõndi tehes või 
siis crosstraineril. Eesmärk on 
saada pulss 130+ peale.

Ahjaa, siit kallitele abikaa-
sadele soovitus, kui jõulukin-
gi ideid pole: pulsikell! Kuna 
olen loomupäraselt kõrge ve-
rerõhuga, siis otsustasime mu 
pulsil igal hetkel hoolega silma 
peal hoida. Selleks, et saaksi-
me kogu toimuvat jälgida otse 
ning ka hiljem analüüsida, on 
mul randmel Polar Loop 2 pul-
sikell ning rinnal pulsivöö, mil-
le info jookseb treeneri telefo-
ni. See on motivaator ja kind-
lasti abivahend, sest harjutuste 
vaheline pulsi langetamise jäl-
gimine on samuti oluline.

Harjutused
1) Väljaasted hantlitega. Aita-
vad arendada tasakaalutunnet. 
Uskuge, 90-kilosel hülgel ei ole-
gi nii lihtne seda teha, kui ar-
vata võiks. Kui saavutad tasa-
kaalu, saad rohkem keskendu-
da lihaste arendamisele. Asend 
stabiliseerub ja jalalihased are-
nevad. Seljatõmme ülalt alla, 
mida saab võrdsustada lõua-

Indrek võtab kaalust alla / 2
www.myfitness.ee/Indrekublogi

tõmbega, aitab kaasa rühile ja 
treenib ülakeha.

2) Rumeenia jõutõmme – 
puusasirutus tuhara, reie taga-
osa ning alaselja arendamiseks.

3) Kükk Smith’iga – selle 
abil saad hoida oma asendi 
ideaalsena, ilma muudele tege-
vustele end kulutamata, et soo-
ritada kükke, väsitades reie suu-
rimaid lihaseid efektiivselt.

4) Hiina laud ehk tagatoeng-
lamang kõverdatud põlvedega 
aktiviseerib tagumised lihasgru-
pid. Staatilise poosi hoidmine.  

Mis on nende treeningute 
juures ehk kõige tähtsam – ma 
olen hakanud hingama sügava-
malt, mitte niivõrd pinnapeal-
selt. Mul on terves päevas roh-
kem jaksu ja energiat ning suu-
dan rohkem korda saata. Toidu 
osast räägime pikemalt juba järg-
mises numbris. Kiirelt võin öel-
da, et valge jahu lõikasin me-
nüüst ära. Täistera on mu uus 
sõber. Kui pastasoovi on, siis 
polegi linnas nii lihtne. Õnneks 
mu lemmik Vapiano pakub täis-
terapastat just sellise terava kast-

mega nagu mulle sobib. Tervi-
tused ja tänud siinkohal Tarvo-
le! Jälgin oma portsjone hoo-
likamalt ning söön mitu korda 
päevas, mitte nagu varem, mil 
rõhk oli vaid õhtusöögil. Uued 
harjumused pole kerged tule-
ma, aga tasapisi hakkavad kül-
ge jääma.

Ühine minuga
Et teid ka motiveerida ja toeta-
da, pakun välja unikaalse või-
maluse – alustan Viimsi My-
Fitnessis igal teisipäeval kell 
9. See on päriselt fun ja äge! 
Kui oled sarnases olukorras ja 
sulle tundub mu kaalulangeta-
mine huvitav ning oled isegi 
selle peale mõelnud, siis olen 
valmis endaga külalise ühte tren-
ni kaasa võtma ja seda täiesti 
tasuta. Selleks pead aga kirju-
tama e-posti aadressile Indrek.
kaing@gmail.com. Kui huvili-
si juhtub palju olema, siis tee-
me Kaspariga esimese valiku 
ning vajadusel võtame ka järg-
misel teisipäeval külalise kaa-
sa. Tahan tõestada, et see kõik 
on seda väärt!

Trennis näeme!
Indrek Kaing

Väljaasted hantlitega aitavad arendada tasakaalutunnet. 

Hiina laud ehk tagatoenglamang kõverdatud põlvedega 
aktiviseerib kere tagumised lihasgrupid. Fotod MyFitness

Korvpallipoiste edu
24. novembril Keilas toimunud Harjumaa koolidevahe-
listel meistrivõistlustel korvpallis 6.–7. klasside poistele 
saavutas Viimsi Kooli meeskond II koha. 

Meeskonda kuulunud Marten Mätlik, Jorgen Rikberg, Hans 
Kristjan Linnutaja, Kristo Palmik ja Raldo Ootre on kõik Korv-
palliklubi Viimsi õpilased.

Tähelepanuväärne on, et meeskond mängis kogu turniiri 
vaid viiekesi ehk ilma vahetuseta.

Viimsi Teataja

l Ilja Bandsil ja Jana Bandil sündis 22. oktoobril tütar Luna.
l Allan Rümmelil ja Triin Tassol sündis 23. oktoobril poeg 
Luukas.
l Kert ja Maarja Pilmanil sündis 30. oktoobril tütar Saara.
l Janek ja Eve Hintsovil sündis 31. oktoobril tütar Anna.
l Priit Rajul ja Kadri Kaarnal sündis 3. novembril poeg Holger.
l Karel Kuningal ja Moonika Kaeramaal sündis 3. novembril 
tütar Saskia Saara.
l Vahur Annsool ja Kristel Kraagil sündis 4. novembril tütar 
Anni.
l Toomas Uripeal ja Kaisa Valdmaal sündis 5. novembril poeg 
Karl.
l Indrek Puural ja Ursula Sarnetil sündis 9. novembril tütar 
Kaisa Maria.
l Aleksandr ja Tatjana Ostaptšukil sündis 14. novembril poeg 
Lieo.
l Katrin Kuttil sündis 15. novembril poeg Karl.
l Margus Mooritsal ja Piret Hurmsalul sündis 18. novembril 
poeg Bryan.

l Jevgenia Avdejeva ...... 96

l Jevgenia Sevastjanova .. 95 

l Asta Vessmann ............. 90

l Maimu Saan .................. 90 

l Erich Puusaag ............... 95

l Endel Nirk ..................... 90

l Õie Aasumets ............... 85

l Valentina Nikolaeva .... 85

l Jaan Koplimägi ............. 85

l Ekaterina Nikoaleva .... 80

l Maret Hahndorf ........... 80

l Urve Kink ...................... 80

l Helve Maltseva ............ 80

l Maie Jaško .................... 75

l Mirja Tamm .................. 75

l Henno Mõtus ................ 75

l Arvo Viitamees ............. 75 

l Peeter Sisask ............... 75

l Sulev Kalviste .............. 75

l Moonika Mihkelson .... 70

l Anne Tunnel ................. 70

l Olga Makovetskaja ..... 70

l Aime Värbu .................. 70

l Inge Tamp .................... 70

l Hilja Purre .................... 70

l Õie Leppmets ............... 70 

l Evi Tomingas ................ 70

l Helve Pappel ................ 70

l Raivo Rajang ................ 70

l Ilmar Mölder ................ 70

l Raimo Kalvi .................. 70

l Stanislav Gorokh ......... 70

l Leonid Tops .................. 70

l Jonas Petraitis ............. 70

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast! Palju õnne!

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
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Kas tunned pimedal ajal 
tihti väsimust ja energia-
puudust? Talvise hooaja 
vähese päikesevalgusega 
on see üsna tavapärane, 
aga see ei tähenda, et 
sa ei saaks sellele vastu 
astuda. 

Soovitame erinevaid loodus-
likke virgutajaid, mis tagavad 
sulle mõnusa tunde ja energia 
ka kõige pimedamateks perioo-
dideks. Need on maka juur, no-
nimahl, spirulina, Pukka Vita-
lise segu ning nisuorase pulber.

Maka juure ehk 
mugulkressi pulber
Peruu Andidest pärit tervist tu-
gevdavat ja energiat andvat ma-
kat kutsutakse Andide ženšen-
niks. Seda mugulkressi juurest 
valmistatud pulbrit hinnatakse 
tänu rohkele kiudainete, mine-
raalide ja süsivesikute sisaldu-
sele. Maka sisaldab rikkalikult 
valku, B-grupi vitamiine (B1, 
B2, B6), kaltsiumit, rauda ja 
tsinki. 

Maka tugevdab organismi 
ning annab vastupidavust ja ener-
giat vaimse ja füüsilise väsi-
muse korral. See väekas pulber 
tasakaalustab nii meeste kui ka 
naiste hormonaalsüsteemi. Tä-
nu sellele on mugulkressile 
omistatud libiidot suurendava 
afrodisiaakumi omadusi, mis-
tõttu kasutatakse maka juurt veel 

tänapäevalgi alternatiivse po-
tentsiravimina meestel. Naistel 
reguleerib maka menstruatsioo-
nitsüklit ning aitab leevendada 
premenstruaalse sündroomi ja 
menopausi vaevusi. Maka tu-
gevdab immuunsust ja soojen-
dab ning sobib tänu sellele häs-
ti jahedama ilmaga ja külme-
mas kliimas.

Maka juure pulbrit müüak-
se tihti lahtiselt kaalukaubana. 
Seda saab lisada mahla, smuuti 
või mõne sobiliku toidu, näi-
teks energiabatoonide, küpsis-
te või brownie’de sisse. Päevas
soovitatakse tarvitada 10–15 
grammi maka pulbrit.    

Nonimahl
Noni on lõunamaine puuvili, 
mis kasvab Polüneesia piirkon-
nas. Nonitaim võib kasvada väi-
kesest põõsast 7–10 meetri kõr-
guse puuni, mis kasvab Kagu-
Aasias, Indias ja Vaikse ookea-
ni saartel. Noni vilju võib süüa 
toorelt ja keedetult, enam on 
levinud siiski viljalihast pres-
situd mahla joomine. 

Toitainerikas noni on tugev 
antioksüdant ja sisaldab rikka-
likult toitaineid – aminohap-
peid, vitamiine, mineraale ja mik-
roelemente, ensüüme ja muid 
bioaktiivseid aineid. 

Elueliksiiriks kutsutud no-
ni annab energiat ja elujõudu, 
peletab väsimuse ja seljatab stres-
si, tugevdab immuunsüsteemi, 
puhastab organismi, parandab 
ainevahetust ja korrastab see-
dimist ning on abiks haigustest 
taastumisel. Nonimahla kasu-
tatakse erinevatel immuunsüs-
teemi nõrkuse juhtudel, näiteks 
gripi korral. Kõrge ensüümide 
sisalduse tõttu toetab noni rak-
kude taastumise ja uuenemise 
protsesse. Päevas soovitatakse 
juua umbes 30 ml nonimahla. 

Sini-rohevetikas 
spirulina
Sini-rohevetikas spirulina on ma-
geveevetikas, mida kasvatatak-
se välibasseinides sooja päike-
se käes. Spirulinat hinnatakse 
selle küllusliku toitainesisaldu-
se tõttu ning tänu võimele sün-
teesida vitamiini B12. Üks spi-
rulina toidukord sisaldab 680% 
päevasest soovitatavast – B12 
vitamiini – kogusest.

Toitainetihe spirulina sisal-
dab rikkalikult rauda, magnee-
siumi, kaltsiumi ja taimset val-
ku. See annab rohkesti energiat 
ja varustab organismi vajalike 
toitainetega, on abiks stressi-

rikkal perioodil, ühekülgse toi-
tumise ja kõrgenenud toitaine-
vajaduse korral, tugevdab im-
muunsust, korrastab ainevahe-
tust, soodustab punaste vere-
liblede moodustumist, alandab 
kolesteroolitaset ja puhastab jääk-
ainetest.

Raud toetab immuunsüstee-
mi tööd ja hapniku transporti 
veres ning aitab vähendada vä-
simust, magneesium on abiks 
närvisüsteemile ja ainevahetu-
sele ning aitab samuti vähen-
dada väsimust, kaltsium hoo-
litseb luude ja hammaste tervi-
se eest. Spirulina sisaldab kõiki 
üheksat aminohapet, mida inim-
keha ise ei tooda ja mida va-
jame seetõttu toidust. Amino-
happed on ehituskivid valku-
dele, mis ühelt poolt hoolitse-
vad terve lihase- ja koeehituse 
eest, teisalt moodustab keha 
neist neuromediaatoreid, mis 
on tähtsad ajutegevuseks.

Spirulina pulbrit saab lisada 
smuutidele, küpsetistele või muu-
le sobivale toidule. Vetikamait-
set aitavad neutraliseerida li-
sandid, näiteks banaan ja laim.

Pukka Vitalise
Pukka Vitalise on toitainerikas 
energiat andev taimede segu. 
Tõhus retsept 30 taimest sisal-
dab acerola kirssi, amalaki õis-
lehikut, mustikaid, jõhvikaid, 
granaatõuna, punapeeti ja por-
gandit, spirulina- ja klorellave-

tikaid, nisuorast, ženšenni juurt, 
kaneelikoort, õietolmu, roheli-
se tee ekstrakti, lagritsajuurt, kur-
kumit, raviseeni, ingverit, pi-
parmünti ja mitmeid muid väe-
kaid taimi. 

Meie keha elab ja uueneb 
tänu toitainetele, millega teda 
kosutame. Ent kui toidus napib 
vitamiine, mineraal- ja füto-
toitaineid, võib see tervises tun-
da anda. Tänapäevase intensiiv-
põllumajanduse tulemusel jääb 
toidus vajaka just neid toitai-
neid, kuna mullaviljakusel ei 
jää aega taastumiseks ning tei-
salt on meie igapäevane toitai-
nevajadus kasvanud saastatuse 
ja stressi tõttu. Kõik see võibki 
viia elujõu ja heaolutunde vä-
henemiseni. 

Pukka Vitalise toimib kui 
tugev toidupõhine toonik ja an-
tioksüdant, mis aitab vähenda-
da vananemist, väljutada tok-
siine, toita kudesid ja tõsta ener-
giataset. Vitalise toidab orga-
nismi kvaliteetsete vitamiinide 
ja fütotoitainetega, mis toeta-
vad ainevahetuse protsesse ning 
annavad elujõudu. See sobib tar-
vitamiseks väsimuse, ühekülg-
se toitumise, toitainepuuduse ja 
langenud immuunsuse korral.

Nisuorase pulber
Õrnroheline nisuoras lõigatak-
se, kui noored nisutera võrsed 
jõuavad oma kõige toitainerik-
kamasse ja viljakamasse kas-

vufaasi. Nisuoras sisaldab roh-
kesti E-vitamiini, tsinki ja vas-
ke, mis aitavad kaitsta rakke 
oksüdatiivse stressi eest. 

Nisuoras sisaldab ka palju 
kaltsiumi, mis hoolitseb ham-
maste ja luude tervise eest. Üks 
nisuorase toidukord sisaldab 
enam kui kolmandiku päeva-
sest soovitatavast rauaannusest. 
Raud aitab kaasa punaste ve-
reliblede moodustumisele, mis 
transpordivad hapnikku kehas, 
see toetab immuunsüsteemi tööd 
ja aitab vähendada väsimust. Ni-
suoras toniseerib ja annab ener-
giat ning tugevdab organismi 
haigustest taastumisel.

Nisuoras sisaldab küllusli-
kult klorofülli, pigmenti, mida 
taimed kasutavad süsinikdiok-
siidi ja päikesevalguse abil ener-
gia tootmiseks. Klorofüll pu-
hastab organismi, mõjub põle-
tikuvastaselt, tugevdab immuun-
sust, aitab ennetada aneemiat 
ning ergutab väsinud organismi.

Nisuorase pulbrit võiks lisa-
da mahlale või smuutile, sa-
muti sobib seda kasutada sup-
pides, dipikastmetes ning sala-
ti- ja pastakastmetes. 

Viimsi Keskus

Maka juure ehk mugulkressi 
pulber. Foto tootja

Kõiki nimetatud loodus-
likke virgutajaid saab osta 
Viimsi Keskuses asuvast 
Biomarketi poest. Vaata 
lisa www.biomarket.ee!

Viis looduslikku virgutajat pimedal talveajal
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Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja 
avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 

teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUSTÖÖ 
SPETSIALISTI

Teenistusülesanded 
Haridustöö spetsialist koordineerib koostööd las-
teaedadega, peab eelkooliealiste laste andmeko-
gu, kontrollib lasteaiajärjekorras olevate laste 
elukoha andmeid, korraldab arveldamist erakoo-
lide ja eralasteaedadega, osaleb valdkondlikus 
järelevalve- ja kontrollialases tegevuses ning la-
hendab hariduslike erivajadustega laste õppimis-
võimalustega seotud küsimusi lasteaedades. Sa-
muti aitab korraldada noorsoo- ja haridusameti 
asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab 
koostöös valla teenistujate ja haridusjuhtidega 
Viimsi valla hariduselu.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda regu-
leerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine 
seadustes valla pädevusse antud küsimustes oma 
töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigus-
aktide tundmine ja rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe 
võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlik-
kus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Of-
fice kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses või 
alushariduse valdkonnas;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, 
mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse sea-
duse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. 
detsembriks 2015 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “haridus-
töö spetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-
posti aadressil nele@viimsivv.ee.

Lisateave: tööalane lisateave noorsoo- ja hari-
dusameti juhataja Janek Murakas, tel 6028 843, 
janek.murakas@viimsivv.ee, konkursi teemali-
ne lisateave Nele Kilk, tel 6028 872, nele.kilk@
viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja 
avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 

asjatundlikku ja pühendunud

PLANEERINGUTE 
PEASPETSIALISTI

Teenistusülesanded 
Planeeringute peaspetsialisti peamised tööüles-
anded on detailplaneeringu lähteülesande koos-
tamine, projekteerimistingimuste koostamine ja 
väljastamine, detailplaneeringute elluviimise üle 
järelevalve teostamine ning planeerimiskomis-
joni seisukohtade protokollimine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumili-
ne planeerimine) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 2 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda regu-
leerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine 
seadustega valla pädevusse antud küsimustes 
oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õi-
gusaktide tundmine ja rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele os-
kus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlik-
kus ja täpsus;
• algatusvõime ja pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid 
situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhul-
gas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlus-
programmide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamisoskus. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, 
mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse sea-
duse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11. 
jaanuariks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Planee-
ringute peaspetsialist” või digitaalselt allkirjas-
tatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: maa- ja planeerimisameti juhataja 
Erik Vest, tel 6028 877, Erik.Vest@viimsivv.ee, 
konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel 
6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi Koristajat (koormusega 1,0)
tööleasumine vastavalt kokkuleppele.
avaldus saata hiljemalt 23. detsembril aadressile Püün-
si Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee. Lisaküsi-
mused e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja 
avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi

asjatundlikku ja pühendunud

KESKKONNAJÄRELEVALVE 
INSPEKTORIT

Teenistusülesanded 
Keskkonnajärelevalve inspektori peamine töö-
ülesanne on keskkonnaalase seadusandluse täit-
mise kontroll ja keskkonnaseisundi jälgimine 
Viimsi valla territooriumil, väärtegude menetle-
mine, ettekirjutuste ja suuliste korralduste and-
mine õigusrikkumise peatamiseks või lõpetami-
seks ning abinõude rakendamine ettekirjutuse 
või korralduse täitmise tagamiseks oma pädevu-
se piires kooskõlas seadusandlusega.  Reostuse 
korral selle peatamise korraldamine või vastava 
abi organiseerimine ning vajadusel Keskkonna-
inspektsiooni ja teiste asjaomaste asutuste tea-
vitamine. 

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
• eelnev keskkonnaalase töö kogemus (vähemalt 
2 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda regu-
leerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine 
seadustes valla pädevusse antud küsimustes oma 
töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigus-
aktide tundmine ja rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele 
oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetund-
likkus ja täpsus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid 
situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhul-
gas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlus-
programmide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus. 

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu;
• varasem kogemus väärteomenetlejana.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolu-
sid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse sea-
duse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11. jaa-
nuariks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Harjumaa märgusõnaga “Keskkonnajäre-
levalve inspektor” või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@
viimsivv.ee
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11.–31. detsember         

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 19. detsember
Jõululaat
Müügil Prangli saare käsitöö ja 
maitsvad hoidised
Avatud on Urmas Orgusaare 
maalinäitus “Prangli vaated“
Prangli rahvamajas

Kuni 31. detsember
Piret Kõo maalide näitus
Viimsi Päevakeskuses ja 
Rannapere pansionaadis

Kuni 20. veebruar 2016
Epp Maria Kokamägi näitus 
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva muuseumis

Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek “Jõuluootus“
Raamatuväljapanek lastele 
“Jõuluraamat – jõululood lastele“
Viimsi raamatukogus

Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek 
“Vaimulikud mõtisklused“
Prangli raamatukogus

Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek täiskasva-
nutele “Jõulud raamatu seltsis“
Lastele “Jõulurõõmu raamatuist“
Randvere raamatukogus

Kuni 15. jaanuar
Erika Veermäe maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

11. detsember k 10
Jõuluetendus lastele
Esinevad staabi- ja side-
pataljoni ajateenijad
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

11. detsember k 13–15
Jõululaat
Meisterdamise töötoad
Portselani, keraamika ja 
käsitöö müük
Laululaste jõulukontsert
Töötab kohvik
Viimsi Päevakeskuses

11. detsember k 15
Lumekuuskede töötuba 
Randvere Noortekeskuses 
k 16
Noorte versioon saatest 
“Su nägu kõlab tuttavalt“ 
Viimsi Noortekeskuses 
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Pitser-T
DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

12.–13. detsember k 11–14 
Jõuluturg Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Lisaks kodumaisele toidukraa-
mile pakuvad kauplejad erilisi 
üllatusi jõuluvana kingikotti
Lõkketuli ja kuum glögi
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis

12. detsember k 10–16 
Rannarahva jõululaat 
Müügil kingitused, jõulukaunis-
tused, keraamika, käsitöö 
ja palju muudki parimatelt käsi-
töömeistritelt ja kunstnikelt
Töötab jõulukohvik

Rannarahva muuseumis
k 12
Viimsi Muusikakooli jõulu-
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 14–17
Viimsi valla eakate jõulupidu
Kontsert – esinevad Viimsi Kooli 
õpilased ning Hanna-Liina Võsa
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaetud on kohvilaud
Sissepääs tasuta!
Viimsi Koolis
k 17
Kaitseliidu Tallinna Maleva Or-
kestri Big Bändi jõuluootus
Solist Airi Allvee, konfereerib 
Vello Mikk
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
k 17
Kontsert: Folgiring
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Vennad Abrod
DJ Ivo Uslov
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

13. detsember k 10–16
Antiigilaat – unikaalsed ja ainu-
laadsed jõulukingid
Viimsi mõisa tõllakuuris
k 11
III advendi jumalateenistus 
armulauaga
Muusika segakoor Suur Terts
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 12
Leppneeme küla laste jõulu-
hommik kuni 10-aastastele 
Leppneeme lastele
Eelregistreerimine: leppneeme
@gmail.com või tel 5123 520
RMK Viimsi looduskeskuses
k 14.30
III advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 17
Maire Eliste Muusikakooli jõulu-
kontsert “Väikese lapse jõulud“
Esinevad koolieelikute ette-
valmistusrühmad
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 19
Kontsert: “Jõulugala” – Koit Too-
me ja Maria Listra (piletiga)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14.–15. detsember k 10 ja 
11.30 
Jõuluetendus “Sussid püsti“
Jõuludeni on jäänud vaid kolm 
päeva, kõik ettevalmistused on 
tehtud ja kõik tundub jonksus 
olevat, ent siis kuuleb sussi-
päkapikk Sula kingituste laos 
võõraid samme…
Pilet 10 €
Lisainfo: rannarahvamuuseum.ee
Etendusejärgselt pakume teed 
ja piparkooki ning olete ka 
oodatud külastama jõuluküla 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Rannarahva muuseumis

14. detsember k 15 
Küünalde töötuba 
Randvere Noortekeskuses
k 16
Elektroonilise muusika päev 
Viimsi Noortekeskuses 

15. detsember k 14.30
Vestlusklubi
Jõulutervitusi toob Jüri Ratas
Eelregistreerimine: tel 6064 080, 
5114 557
Viimsi Päevakeskuses
k 15
Parkimiskella tegemise töötuba 
Randvere Noortekeskuses
k 18
Kohtumisõhtu: DJ Lenny LA Vida 
Viimsi Noortekeskuses 
k 18.30
Jõulumeeleolu: Bachi ja Biberi 
jõulumuusikat Heiki Mätliku 
(klassikaline kitarr) esituses
Luulet loevad Viimsi Kooli õpi-
lased Heleriin Lass ja Emily Bruus
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus
k 15 
Pulgakookide ja piparkookide 
töötuba 
Randvere Noortekeskuses 

16. detsember k 19
Viimsi Huvikeskuse jõulukontsert
Esinevad segakoor Viimsi, 
ViiKerKoor ja Ita-Riina muusika-
stuudio laululapsed
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

17. detsember k 10 ja 11.30 
Jõuluetendus “Sussid püsti“
Jõuludeni on jäänud vaid kolm 
päeva ja kõik tundub jonksus 
olevat, ent siis kuuleb sussi-
päkapikk Sula kingituste laos 
võõraid samme…
Pilet 10 €
Lisainfo: rannarahvamuuseum.ee
Etendusejärgselt pakume teed 
ja piparkooki ning olete ka 
oodatud külastama jõuluküla 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Rannarahva muuseumis
k 11
Lastele: Jututund jõuluvanaga
Vajalik eelregistreerimine: 
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
k 16 
Filmi “Randvere küla lood“ 
esilinastus
k 16.30–18.00 
Jõulukohvik  
Randvere Noortekeskuses 
k 16
Jõulupidu ja videodisko 
Viimsi Noortekeskuses
k 18.30
Mahekosmeetiliste kingituste 
õpituba
Eelregistreerimine: tel 6011 717, 
5308 1188; info@harmoo-
nikum.ee
Harmoonikumis
k 19
Kontsert: ETV lastemuusika-
stuudio kontsertkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember k 15
Huulepalsamite töötuba + 
kingipaki meisterdamine 
Randvere Noortekeskuses 
k 15
Jõuluõhtu
Kingid ootavad kuuse all!
Õnnitleme sünnipäevalapsi
Randvere Päevakeskuses
k 17
Filmiõhtu
Viimsi Noortekeskuses 

18. detsember k 18
Jõulupidu
Näidend “Karu, Nigula rahva-
muusikud“

Esinevad Prangli saare lapsed 
Luigi Õunapuu juhendamisel
Külla tuleb jõuluvana
Kaetud on kohvilaud
Prangli rahvamajas
k 19
Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo ja 
Antti Kammiste kontsert
“Ma tahan olla öö su akna taga“
Piletid müügil Piletilevis ja 
Piletimaailmas
Viimsi Huvikeskuses
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Duo Catarsis
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

19. ja 20. detsember
Viimsi valla meistrivõistlused 
korvpallis
Viimsi Kooli spordisaalis

19. ja 20. detsember k 11–14 
Jõuluturg Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Lisaks kodumaisele toidukraa-
mile pakuvad kauplejad erilisi 
üllatusi jõuluvana kingikotti
Lõkketuli ja kuum glögi 
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis

19. detsember k 13
Kontsert: Pirita kitarri- ja viiuli-
stuudio
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 17
Kontsert: ITL ja Vanalinna sega-
koor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 19
Viimsi Heategevusball
Tantsuks mängib ansambel 
Swingers
Esinevad Marju Länik, Uku 
Suviste jt
Kogutakse raha Viimsi Inva-
ühingu erivajadustega laste 
toetuseks
Pilet 30 €
Piletid on müügil Viimsi valla-
valitsuse infoletis ja Viimsi Koolis
Viimsi Koolis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Anna Curly & Band
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

20. detsember 
k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Kuldar Taveter
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 11–13
Viimsi valla 25. taasasutamise 
aastapäeva tähistamine
IV advendi jumalateenistus ja 
aktus
Kaastegevad: Viimsi Püha Jaa-
kobi kiriku kammerkoor ja Tal-
linna Piiskopliku Toomkiriku ko-
guduse kammerkoor, dirigen-
did Veljo Reier ja Andrus Kalvet
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13–14 
Viimsi vallavanema vastuvõtt
Rannarahva muuseumis
k 14.30
IV advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus

k 15 
Vabaõhukontsert
Esinevad: Chalice, Kelli Uustani, 
Margus Vaher ja Jorma Puusaag 
Viimsi Huvikeskus: ViiKerKoor, 
segakoor Viimsi, Contemporary 
jazzi tantsijad ja Ita-Riina muu-
sikastuudio lauljad; ansambel 
Swingers: Pearu Paulus ja Birgit
Õhtu lõpetab ilutulestik
Viimsi Keskuse parklas
k 17
Maire Eliste Muusikakooli 
jõulukontsert “Jõulud kaugel ja 
lähedal“
Esinevad koolieelikute kontsert-
rühmad, mudilaskoor Mariel, 
lastekoor Mariel ja Pirita Kam-
merkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 19
Terminaatori jõulukontsert 
“Võib-olla lumi on maas“
Piletid müügil Piletilevis 
Viimsi Huvikeskuses

21. detsember k 15 
Kingikottide meisterdamise 
töötuba 
Randvere Noortekeskuses
k 14
Sportlike mängude päev 
Viimsi Noortekeskuses 
k 18
Kontsert: Raadio lastekoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 19
Pirjo Levandi, Marko Matvere 
ja Väikeste Lõõtspillide Ühing
“Müravaba jõulutuur“
Piletid müügil Piletilevis
Viimsi Huvikeskuses

22. detsember k 11 
Bussiring eakatele: Mähe aed-
linna peatus, Randvere, Tamm-
neeme, Leppneeme, Randvere 
tee kuni Karulaugu peatus, Kesk 
tee 1, Rohuneeme tee, EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirik
Eakaid võetaks bussi peale 
kõikides teekonnale jäävates 
bussipeatustes
k 12
Pille Lille Muusikute Fond esitleb:
Jõulukontsert sarjas Hingemuu-
sika
Esinevad: Maria Listra (sopran), 
Reigo Tamm (tenor) ka klaveril 
Piia Paemurru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. detsember k 19
Kontsert: Dave Benton  & Ursel 
Oja laululapsed – “Soe pisar kui 
langeb”
Piletid müügil Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. detsember k 14.30
Jõululaupäeva jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 16 
Jõuluõhtu liturgiline jumala-
teenistus 
k 18 
Jõuluõhtu liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 17
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 18
Jõuluõhtu jumalateenistus
EELK Prangli Laurentsiuse kabelis

25. detsember k 11 
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
EELK Prangli Laurentsiuse 
kabelis
k 13
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga 
Rohuneeme kabelis
k 14.30
I Jõulupüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
k 19
Hanna-Liina Võsa – ainult üks 
väike jõulukontsert
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Rock´n´Roll Christmas – DJ Sass 
Nixon
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

26.–27. detsember k 11–14 
Jõuluturg Viimsi vabaõhumuu-
seumis
Lisaks kodumaisele toidukraa-
mile pakuvad kauplejad erilisi 
üllatusi jõuluvana kingikotti
Lõkketuli ja kuum glögi 
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis

26. detsember k 16
Koguduse jõulupuu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Pop jazz klaveril ja saksofonil – 
Kristjan Ruus ja Henri Aruküla
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

27. detsember k 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 14 
Kontsert: Kaitseliidu Tallinna 
Maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
k 17
Kontsert: Orthodox Singers 
“Aastavahetuskontsert“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. detsember k 14.30
Vana aasta õhtu jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 20
Aastavahetuspidu “ENSV 85–86“
Tantsuks ansambel SSB, retro-
disko
Baaris retrokokteilid ning 
erimenüü – nostalgiahõnguline 
näärilaud
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

Info
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 6028 866 

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

Viimsi Fertilitase haiglat toitlustav ettevõte
pakub tööd

KÖÖGIABILISELE
sõbralik meeskond, vahetustega töö, 

palk kokkuleppel 

Kontakttelefon 5045 239

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
Seoses rendilepingu lõppemisega LõpumüüK:

Hinnad 0.50-10.00 EuR 28.11.2015 kuni 10.12.2015
Hinnad 0.50-2.00 EuR 11.12.2015 kuni 24.12.2015

Müüa mesi 
Viimsis
Tel 5068 326

www.meemees.ee

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued naiste- ja 

lasteriided, jalatsid, 
ehted – kõik otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Ilusalong Brigitte
Heki tee 6-1

Juuksur
kosmeetIk

küüneteHnIk
tel 6021 122

Aastalõpu pidustused juba täies hoos.
Viimsi Ilutoa professionaalid 

muudavad sind kaunist kaunimaks.
Juuksur, kosmeetik, jumestus, 

maniküür, pediküür, depilatsioon.
www.viimsiilutuba.ee, 

tel 6070 119
Kaluri t.3,  Haabneeme

l Müüa antiikse välimusega pruun Ricatech 
RMC350 5in1 “lehter“ kõlariga muusikakeskus, 
mis on varustatud kaasaegsete meedia esitamise 
võimalustega nagu USB, CD plaat ja SD mälukaart. 
Norm hind 248 €. Kehtib garantii. Hind 190 €. 
Tel 5291 337, Sinisalu.
l Väike 11-kuune ja erivajadusega tüdruk ootab 
Leppneemes endale hoidjatädi. Ootame hoidjalt 
lapsega tegelemist ning toetamist tema arengu-
teel paaril päeval nädalas. Kasuks tuleb autojuhi-
lubade olemasolu. Koostöö ja tingimuste sobimisel 
pakume uuel aastal täiskohaga tööd. Info tel 5280 
135.
l Otsime alates jaanuarist lapsehoidjat oma 
1,3-aastasele tütrele. Tööaeg on paindlik ja kok-
kuleppel, 2–3 päeva nädalas (u 7–8 tundi päevas), 
vahel kokkuleppel ka õhtuti. Hoidmine võiks 
toimuda meie kodus Viimsis, Pringi külas. Huvi 
korral palun võtta ühendust telefoninumbril 
5154 652 või e-posti aadressil aurvron@gmail.com.
l Kaluri tee 2 KÜ Haabneemes pakub tööd maja 
trepikodade koristajale. Info tel 5055 285.
l Lastega pere soovib osta Viimsi piirkonda maja 
või krunti. Võimalik vahetada korteri vastu, lisaks 
kompensatsioon. Tel 5276 995, Kaarel.
l Kuivad küttepuud 1,3 rm/50 € koju tooduna, 
kuiv põhk koerale kuuti 150 l/5 €, tel 5046 476.
l Müün kuivi ja tooreid küttepuid (lepp). Tel 5259 
267.
l Miiduranna veini- ja õllepood Red & White otsib 
klienditeenindajat. CV saata e-posti aadressil 
redandwhite.tallinn@gmail.com. Lisainfo tel 5266 
137.
l Kogemustega raamatupidaja osutab raamatu-
pidamisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkva-
ra, mis võimaldab ka kliendil endal müügiarveid 
teha ja kliendivõlgnevust jälgida. Täpsemalt tele-
fonil 5662 8723 või rppidaja@gmail.com.
l Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet 
premium 8 ja 6mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l 
kott, kask 2,9 €/40 l kott, tel 5380 3858.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
l Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista. 
Tel 5630 8890.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutus-
kõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. 
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: 
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagle-
ehitus.eu. 
l Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktori-
tööd. Tel 5074 178.
l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute 
küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane 
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid, 
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demon-
teerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.

l Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb 
Teie koju Teile sobival ajal. Pärast massaaži pole 
vaja kuhugi kiirustada ja nii on lõõgastav toime 
maksimaalne. Vastavalt teie vajadusele ja parima 
mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid 
massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 €. 
Massööri tellimine reedu48@hotmail.com või 
tel 5092 550, Reet.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad 
kodulehel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee. 
l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
l Teen pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln 
Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel, 
täpsem info telefonil 5373 7710.
l Ostan Teie seisva või mitte töötava auto, võib 
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib 
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, Renno.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa, 
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija 
materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste 
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd, 
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686.
l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.
l 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.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, 
müüte maja või korterit, siis helistage. Tel 5399 
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, 
Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Koroonahuvilised on oodatud kolmapäeviti 
kell 19 Viimsi Kooli ruumi C210 juurde. Ka koo-
livaheajal! Lisainfo meri@viimsi.edu.ee.
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TENNISEpOOD 
avatud 1. detsembrist 
VIIMSI TENNISEKESKUSES, Sõpruse tee 5

Tennisevarustuse müük
Tennise-, sulgpalli- ja sqashireketite keelestamine.

e-pood www.topstop.ee, tel 5555 2220
Liitu kodulehel uudiskirjaga 
Facebook: kas sulle meeldib Viimsi tennisepood 

Päkapikkude lemmikpood!
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