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intervjuu Marek Sadamaga. 
Loe lk 14

Pühade-eelsed töö-
ajad vallavalitsuses
l 23. detsembril on vallamaja avatud 
kell 8.30–13.00.
l 31. detsembril on vallamaja avatud 
kell 8.30–13.00
Lõunavaheaega neil päevadel ei peeta.
l 2. jaanuaril on vallamaja avatud kell 
9.00–15.00.

Kommunaalameti meeskond (vasakult): kommunikatsioonide spetsialist Taavi Valgmäe, juhataja Alar Mik, abivallavanem Mati Mätlik, heakorraspetsialist 
Henry Edward Aimre ja teedespetsialist Timmo Aleksandrov. Foto Liina Rüütel

11. detsembril tunnustas 
Maanteeamet meie valla 
kommunaalameti mees-
konda parima omavalitsuse 
liikluskasvatuse auhinnaga. 
Tunnustus pälviti viimastel 
kuudel läbi viidud helkurite 
kontrollreidide eest koolide 
ja lasteaedade ümbruses, 
bussipeatustes ning tänavatel.

Maanteeameti liikluskasvatuse au-
hinna eesmärk on väärtustada ning 
avaldada tunnustust isikutele ja or-
ganisatsioonidele, kes oma tööala-
se või ühiskondliku tegevusega on 
enda asutuses või kodukohas silma 
paistnud liikluskasvatuse korralda-
mise ja liiklusohutuse arendamise-
ga. 

Kommunaalameti helkurikam-
paania kandideeris vastavalt Maan-
teeameti liikluskasvatuse auhinna 
statuudile kahes kategoorias: liik-
luskasvatuse sündmus ja parim 
kohalik omavalitsus. 

11. detsembril andis Maantee-
ameti peadirektor Aivo Adamson 
Viljandi Pärimusmuusika Aidas 
abivallavanem Mati Mätlikule ja 
kommunaalameti juhatajale Alar 
Mikule üle liikluskasvatuse auhin-
na. Tunnustus saadi parima liiklus-
kasvatusega kohaliku omavalitsuse 
kategoorias liiklusohutusprogram-
mi eesmärkide ellu viimise eest. 

Viimsi valla kommunaalamet 
pälvis Maanteeameti tunnustuse

Kommunaalameti juhataja Alar 
Mik oli tunnustust saades ülimalt 
tänulik. “Mul on tohutult suur hea-
meel auhinna üle ja tunnen uhkust 
sellise meeskonna üle, nagu meil 
ametis on,” sõnas Mik.  

Kohaliku omavalitsuse kate-
goorias tunnustati lisaks Viimsile 
veel Ridala Vallavalitsust ja Tartu 
Linnavalitsuse tervishoiuosakonda.

Helkurikampaania
Kommunaalamet on panustanud 
Viimsi vallas liiklusohutuse- ja 
liikluskasvatuse tegevuste ellu-
viimisesse oma helkurite kontrol-
limise ja jagamise kampaaniaga. 
Helkurikampaania raames kont-
rolliti helkureid Viimsi, Randvere, 
Haabneeme ja Püünsi kooli ümb-
ruses, Karulaugu ja Püünsi lasteaia 
ees, tänavatel ja bussipeatustes. 
Kampaania tulemuse suurenda-
miseks ehiti helkuritega Viimsi 
Huvikeskuse ja Viimsi vallamaja 
ümbruses seitse okaspuud, et bussi 

ootajad ning huviringidesse mine-
jad jõuaksid turvaliselt koju. Hel-
kureid jagades räägiti ohtudest, 
õpetati helkurit õigesti kandma ja 
jagati teadmisi pimedas liikumise 
kohta. Samuti on helkurite jagami-
ne aidanud kaasa Viimsi koolilaste 
ja elanike liikluses osalemise ohu-
tumaks muutmisele. 

Lisaks jagati helkureid Viimsi 
vabaõhumuuseumis toimunud I 
advendiküünla süütamisel ja jõu-
lurahu väljakuulutamisel.  

Tunnustuse saanud kampaania 
ja kontroll on ühelt poolt ka Viimsi 
vallas uuenduslik nähtus. Vormis 
ametnikud tulevad vastu ja küsi-
vad helkurit. Keegi ei saa riielda, 
kõik saavad kingituse ja meeleolu 
on äärmiselt positiivne ja sõbralik. 
Kontrollreid oli kõigile osalenute-
le tore kogemus, mis annab palju 
suurema tulemuse kui riidlemine 
või trahvimine.

Helkurikampaania meeskonda 
kuulusid Alar Mik, Taavi Valg-
mäe, Mati Mätlik, Henry Edward 
Aimre ja Timmo Aleksandrov. 

Koolide ja lasteaedade ümb-
ruse kontrollreidile olid kaasa-
tud piirkonna konstaablid Steven 
Rehelm, Jelena Polkopa ja Aivar 
Sepp ning vallavalitsuse liikmed 
Andres Kaarmann ja Jan Trei.

Helkuripuud aitasid ellu viia 
kohalik konstaabel Aivar Sepp 

ning huvikeskusest Ita-Riina Peda-
nik, Heidi Kirsimäe ja Kalle Erm.

Viimsi vallas läbi viidud hel-
kurite kontroll on tore algatus, 
suurendamaks liikluskasvatusalast 
tegevust ja samuti andmaks eesku-
ju teistelegi omavalitsustele, kuidas 
läbi viia positiivset, meeldejäävat, 
personaalset ja äärmiselt vajalikku 
kampaaniat.

Läbi kampaania on suurene-
nud viimsilaste ohutusalane tead-
likkus ning see on aidanud kaasa 
inimeste hoiakute muutmisele, sa-
muti arusaamadele helkuri kand-
mise vajalikkuse osas. Ka see on 
üks osa kommunaalameti tööst.

Kommunaalvaldkond on kaht-
lemata üks probleemirohkemaid 
alasid omavalitsuses, Maanteeameti 
poolne esiletõstmine on Alar Miku 
juhtimise all juba kolmas tunnustus 
ametile. 

“Võib öelda, et keskeltläbi on 
amet pea iga aasta saanud ühe tun-
nustuse osaliseks. See näitab, et ole-
me õigel teel. Tuleval aastal sooviks 
astuda sammukese edasi ja saada 
kaks auhinda. Kindlasti pole auhind 
eesmärk omaette, pigem soovime 
oma tulemusi ja saavutusi veelgi 
parendada, et olla hea partner oma 
koduvalla rahvale ja seeläbi olla 
vääriline laiemale tunnustusele,” li-
sas Mik. 

Liina Rüütel

Viimsi põnevad persoonid! >> loe lk 2, 5, 6, 7, 9, 11, 17 

Tasuta koolitoit 
Head Viimsi Kooli 10.–12. klasside õpi-
lased ja lapsevanemad! 

Viimsi Vallavalitsus annab teada, et alates jaa-
nuarist 2015 saavad Viimsi Koolis tasuta koo-
litoidu lisaks põhikooli õpilastele ka 10.–12. 
klasside õpilased. Koolilõuna saamine eeldab 
aga Viimsi Kooli õpilaspileti ettenäitamist koo-
lisööklas. 1.–12. klasside koolitoidu tasub osa-
liselt riik (78 senti õpilase kohta päevas) ning 
osaliselt Viimsi Vallavalitsus (68 senti õpilase 
kohta päevas). Vallavalitsuse kaasfinantseeri-
misel on kõikidel Viimsi Koolides õppivatel 
õpilastel seega koolitoit tasuta. Lisainformat-
siooni saamiseks võib ühendust võtta Viimsi 
Kooliga või vallavalitsuse noorsoo- ja haridus-
ametiga haridus@viimsivv.ee.

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Noortekeskus sai 
tunnustuse!
Harju maavanem tänas 18. detsembril 
silmapaistvaid noorsootöötajaid Esto-
nia Talveaias. 

Aasta koostöö auhinna sai Viimsi Noor-
tekeskuse projekt Vabaõhu noortekeskus.  

Viimsi Vallavalitsuse õnnitlused noor-
tekeskuse meeskonnale ning projektijuh-
tidele Erik Kuldkepile ja Annika Orgusele!  
Viimsi projekt oli nominentide hulgas ka 
vabariiklikul noorsootöö tunnustamisüri-
tusel 11. detsembril.

VT

Viimsi Teataja 2015
2015. aastal on Viimsi Teataja ilmumise 
kuupäevad: 16. ja 30. jaanuar; 13. ja 27. 
veebruar; 13. ja 27. märts; 10. ja 24. aprill; 
8. ja 22. mai; 12. ja 26. juuni; juulis leht ei 
ilmu; 7. ja 21. august; 11. ja 25. septem-
ber; 9. ja 23. oktoober; 6. ja 20. november; 
4. ja 18. detsember.

Palju õnne!
Maire Eliste Muusikakooli lastekoor Mari-
el võitis 5.–7. detsembril Poolas Krakovis 
peetud advendi- ja jõulufestivalil laste-
kooride kategoorias esikoha ja hinnalise 
Kuldse ingli kuju. 

VT
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VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

Jõulud on ukse ees. On olnud sündmuste-
rohke aasta – jooksnud vahel käänuliselt ja 
ettearvamatult, aga kokkuvõttes vallale väga 
edukalt.

Viimased nädalad möödunud aastast olid 
täis väärikaid sündmusi ja tulevikku suuna-
tud tegevusi.

Esmaspäeval sõlmisime haridus- ja tea-
dusministriga riigigümnaasiumi rajamise le-
pingu. See on samm edasi valla koolivõrgu 
ümberkorraldamise kavas, mida on ajenda-
nud meie kiirelt kasvava elanikkonna vaja-
dused. Eesmärk on luua Viimsi valla ja Har-
jumaa õpilastele tänapäeva nõuetele vastav 
õpikeskkond ja kaasaegsed võimalused vali-
kuterohke hariduse omandamiseks. Seadsime 
sihiks, et hiljemalt 1. septembrist 2018 töötab 
uus Viimsi Gümnaasium, kus on õppekohti 
540-le õpilasele. Ka riigigümnaasiumi maa-
ala detailplaneeringu menetlemine kulgeb 
plaanipäraselt. Volikogu on selle algatanud, 
tuleva aasta alguses tutvustatakse erinevaid 
eskiise. Oma mõtted pakuvad välja ka Tallin-
na Tehnikaülikooli üliõpilased. 

Viimsi Haldus lasi lendu uue pääsukese: 
Randvere päevakeskusesse rajati uus moodne 
küttesüsteem, mis hoiab kokku vallaelanike 
raha. Koos töötavad noorte- ja perearstikes-
kus ja lasteaed, kompleksi kütmine oli talvel 
vägagi kulukas. Viimsi Haldus tahab tulevi-
kus kõik valla haridusasutuste küttelahendu-
sed kaasaegsemate vastu välja vahetada.

Sel nädalal asetati  Viimsi Marketi  ko-
hal nurgakivi uuele kaubanduskeskusele 
– Viimsi Keskusele. Sinna kerkib moodne, 
kordades suurem keskus, kus kasulikku pin-
da on üle 8500 m2. Uute äripindade tekkimi-
ne Viimsisse on tervitatav. Keskuse teisele 
korrusele tulevad  büroopinnad, mis soodus-
tavad kodulähedaste kontorite tekkimist ja 
ettevõtluse arengut Viimsis. Inimesed saavad 
luua töökohad oma kodude lähedale, linna 
töölesõitmiseks ei kulu siis enam pikalt aega.

Viimsi on nooruslik ja sportlik omavalit-
sus. 17. detsembril tunnustasime pidulikult 
spordiaasta parimaid. Tunnustust väärivad 
kõik, eriliselt aga tänavused parimatest pari-
mad: Mai Riin Salumaa, Jakob Haud, Anett 
Kontaveit, Karl-Martin Rammo, Eha Rün-
ne ja treener Raivo Randmäe. Samuti aasta 
sporditegu: Euroopa Noorte Korvpalliliiga 
U15 vanuseklassi finaalturniir Viimsis.

Tänu on väärt kõik sportlased ja treene-
reid! Toote oma tegevusega meie vallale, 
aga mitte ainult –  ühtlasi ka Eesti riigile au 
ja kuulsust, tuntust ja tunnustust. Täname, et 
saime kaasa elada, pöidlaid hoida ja uhkust 
tunda. Spordirahvas on Viimsi sangarid! 

Laupäeval möödub 24 aastat päevast, mil 
Viimsi külanõukogu sai esimese Harjumaa 
omavalitsusena taas valla õigused ning staa-
tuse. Meil on uhke pärand kanda, peame oma 
24. taasasutamise aastapäeva. Palju õnne, 
Viimsi!

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: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 16. jaanuaril 2015

Viimsi püsib ikka esiplaanil. Oleme Eesti 
noorima elanikkonnaga kasvav vald ning ena-
mikel aastatel ka Eesti võimekaim vald. Nii on 
olnud juba aastaid. Isegi nõukogudeaegne kalu-
rikolhoos oli teistele ühismajanditele etaloniks 
kogu NSV Liidus. Kõva tuul ja soolane vesi on 
sundinud meid rohkem pingutama ning ka ras-
kete aegade kiuste on see toonud palju edu.

Väärikust ja hoogu on Viimsile andnud 
meie valla oma kodukohaks valinud riigime-
hed. Hoiame kindral Johan Laidoneri ja pre-
sident Lennart Meri pärandit. Viimsi valla 
aukodanikult laenatud hõbevalge kujundiga 
kutsume viimsilasi end oma koduvalda ka 
ametlikult sisse kirjutama. Nimi olgu kirjas 
ikka seal, kus on Su kodu!

Lennart Meri kirjutas raamatus “Hõbeval-
gem” 1976. aastal nii: “Inimene sureb, kõdu-
neb põrmuks, kasvab rohuks, sünnib linnuks 
taeva alla, astub vaikselt tagasi looduse lõ-
putusse ringkäiku. Inimese käsikiri paljuneb, 
pudeneb tsitaatideks, teiseneb pärimusteks, 
võimendab või summutab nii lootusi kui ka 
ootusi, kuid sõna ei teisene rohuks, sipelgaks 
ega linnuks, vaid jääb sõnaks.”

See on tõeks saanud nii Lennart Meri kui 
ka Viimsi valla puhul. Vaatame selgelt hom-
sesse, järgime oma suurmeeste öeldut ja teh-
tut. Kuid mitte ainult. Ka kõigi nende tubli-
de viimsilaste öeldut ja tehtut, kes on käinud 
enne meid. Siis, kui oli mõisaaeg, siis, kui 
oli kroonuaeg. Kui ka siis, kui oli külanõu-
kogu ja nüüdki, kui on valla aeg. 

Kui inimene tahab, elab ta alati täisväär-
tuslikult. Meie tahame. Teeme ja ehitame, 
loome ja arendame. Eesminejad on andnud 
suuna, järeltulijad peavad vaatama tuult – et 
paat püsiks pinnal, et kala jääks võrku. 

Rahulikke jõule, kallid viimsilased, ja 
hõbevalget uut 2015. aastat!

Jan Trei
Viimsi vallavanem

Eestis on vähe abivalla-
vanemaid, kes on oman-
danud doktorikraadi ning 
kes jõuavad omavalitsus-
töö kõrvalt ülikoolis noori 
arendada.  Selline mees 
on viimased pool aastat 
Viimsi abivallavanemana 
töötanud Andres Tolli. 

Kust Te pärit olete ja millega 
varem tegelesite?

Hariduse sain Tallinna Teh-
nikaülikoolist, seal kaitsesin ka 
doktorikraadi logistika vald-
konnas. Paralleelselt doktoritöö 
kirjutamisega täiendasin end 
Los Angeleses University of 
Southern Californias (USC). 
Seal õppimise ajal oli võimalik 
näha Ameerika Ühendriikide 
suurima Los Angelese kontei-
nersadama tööd ning suhelda 
ka ettevõtte tippjuhtkonna ja 
-spetsialistidega. Doktorikraa-
diga tippjuhid andsid paral-
leelselt loenguid ka tudengitele 
USC-s – sealses ühiskonnas on 
see hea tava.

Minu varasem töö on pea-
miselt olnud seotud eraettevõt-
lusega, olen arendanud kau-
bandus- ja teenindusvaldkonna 
ettevõtteid. 

USC õppejõudude eeskujul 
annan nüüd Tallinna Tehnika-
ülikooli Eesti Mereakadeemias 
dotsendina üliõpilastele logisti-
kaloenguid.

Olete olnud abivallavanem 

Viis küsimust abivalla-
vanem Andres Tollile

pool aastat. Millised on olnud 
kolm peamist arengut Teie 
valdkondades? 

Minu kureerida on maa- ja 
planeerimisamet ning keskkon-
naamet. 

Peale esmast analüüsi ja 
jooksvate tööülesannete lahen-
damist oleme hakanud tegele-
ma strateegiliste küsimustega. 

Oleme jätkanud pikalt seis-
nud Haabneeme aleviku ja lähi-
ala üldplaneeringu, Viimsi ale-
viku üldplaneeringu ning Viim-
si valla teedevõrgustiku – sõi-
du- ja kergliiklusteede – üld-
planeeringu menetlemist. Üld-
planeeringud on kindlasti üheks 
eelduseks valla elu- ja majan-
duskeskkonna arengus. 

Vallavolikogu otsusega ning 
vallavalitsuse ettepanekul  on 

algatatud Tammepõllu maaük-
suse detailplaneering seoses rii-
gigümnaasiumi rajamisega 
Viimsisse. Selle raames oleme 
alustanud ka koostööd kõrg-
koolidega. Näiteks Tallinna Teh-
nikakõrgkooliga seoses inno-
vatiivsete arendustegevustega. 
Üliõpilased töötavad sügital-
vel välja eskiise Tammepõllu 
maaüksuse planeeringuks. 

Väga oluline on ka koos-
töös Päästeametiga loodud val-
la kriisikomisjon. 

Millised on Teie tugevused 
ja kogemused, mis töös kaa-
sa aitavad? 

Karjääri jooksul on mul ol-
nud erinevaid tööalaseid välja-
kutseid. Nii olen saanud palju 
kogemusi näiteks juhtimise, 
rahvusvahelise ettevõtluse ja 
analüütika valdkonnas.  

Olete viimsilane. Kus tei-
le siin meeldib olla ja käia? 

Viimsi vallas on palju ilu-
said ja kauneid kohti, kuhu kü-
lalisi viia. Naissare ja Prangli, 
Viimsi vabaõhumuuseum ja 
Laidoneri mõisapark. Võima-
likult palju soovin olla oma 
pere keskel kodus Randveres.

Millega tegelete vabal ajal?
Pere kõrvalt ja koos pere-

liikmetega tegelen võimalusel 
spordiga. Käime ujumas, män-
gin jalgpalli ning tennist. Pere-
ga käime Viimsi kaunis loodu-
ses koeraga jalutamas.

Liina Rüütel

9. detsembril võttis Viimsi Vallavolikogu vas-
tu järgmised otsused ja määrused.

Otsusega nr 88 kehtestati Viimsi valla Met-
sakasti külas Lepiku maaüksuse (Jäätma tee 
12) detailplaneering, millega muudetakse üld-
planeeringu kohane maakasutuse juhtotstar-
ve maatulundusmaast väikeelamute maaks ja 
määratakse ehitusõigus kuueteistkümnele pla-
neeringuga moodustatavale üksikelamukrun-
dile, kuhu on lubatud ehitada üks põhihoone 
(üksikelamu) ja kuni kaks abihoonet. Põhihoo-
ne suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abi-
hoonel 5,0 meetrit, suurim lubatud ehitusalune 
pindala jääb vahemikku 240–460 m2.

Otsusega nr 89 kinnitati Viimsi valla teede 
nimekirja viimane redaktsioon.

Abivallavanem Andres Tolli. 
Foto Aime Estna

Määrusega nr 22 kinnitati Viimsi valla 2014. 
aasta lisaeelarve. Määrusega nr 23 delegeeri-
ti vallavalitsusele üldhariduskoolide palgakor-
ralduse kooskõlastamine ja määrusega nr 24 
Viimsi valla üldhariduskoolide koolivaheaega-
de kinnitamine. 

Määrusega nr 25 kinnitati munitsipaallaste-
asutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedade, Püünsi 
Kooli lasteaia ja lasteaed Väike Päike teenindus-
piirkonnad. Määrusega nr 26 kehtestati eluruumi 
alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse 
määramiseks.

NB! Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viim-
si vallamajas, valla veebilehel www.viimsivald.ee 
või Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

VT

Viimsi Vallavolikogu otsused

Rõõmsaid pühi, uhkust oma kodukoha üle ja hõbevalgelt uude aastasse!
Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi Vallavolikogu
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Päästeteenistus 
soovib turvalist 
aastalõppu!
Jõuluaeg toob ellu ootusärevust, kauneid hetki 
ja palju rõõmu. Ollakse koos lähedaste, sõprade 
ja meeldivate inimestega. Kaminas praksuv tuli 
teeb olemise mõnusaks, vilkuv küünlaleek lisab 
hubasust. 

Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et ka jõulude ja 
aastavahetuse ajal juhtub traagilisi tuleõnnetusi, kuna siis 
kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld ja inimeste 
tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.

Igaüks ise saab muuta jõulud turvaliseks, kui vaatab 
oma kodu kriitilise pilguga üle: et küünlad oleksid tule-
kindlal alusel ja eemal kergesti süttivatest esemetest ning 
kuusele pandud elava tulega küünlad okstest ja kuusekau-
nistustest piisavalt kaugel. Jõulupraadigi ei tohi üksi koju 
küpsema jätta, rääkimata siis põlevatest küünaldest – alati 
on paslik meeles pidada, et viimane kustutab tule!

Aastavahetuse lahutamatu osa on ilutulestik. Paraku 
juhtub igal aastal õnnetusi, mis on põhjustatud valesti suu-
natud või valesti süüdatud raketist. On süttinud rõdudel 
olevad asjad ja näiteks ka katus, rääkimata vigastustest, 
mis inimesed rakette käsitledes saavad.

Raketi süütamisel tuleb arvestada kaugusega nii ini-
mestest kui ka hoonetest. Ilutulestiku raketid paigutage 
kindlalt ja mittepõlevale alusele. Kindlasti ei tohiks lähe-
duses olla inimesi või lemmikloomi, autosid ja hooneid. 
Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest. Ja loomuli-
kult on raketilaskmise juures kõige olulisem suuna valik, 
et rakett ei lendaks inimeste poole, katusele või aknasse. 
Loodetavasti loevad inimesed ilutulestikuga kaasas oleva 
ohutusjuhendi kenasti läbi ja nii möödub aastavahetus tur-
valiselt.

Kui soovite uut aastat õues tervitada, varuge toast väl-
jumiseks aega ja ärge kiirustage. Kustutage põlevad küün-
lad, et mitte kodust ilma jääda, ja võtke kaasa võtmed, et 
mitte ukse taha jääda.

Turvalisi saabuvaid pühi!
Põhja päästekeskus

Pirita komando päästjad, kes soovivad teile rahulikke jõule. 
Foto Kaarel Langemets

15. detsembril allkirjas-
tasid Viimsi vallavanem 
Jan Trei ning haridus- ja 
teadusminister Jevgeni 
Ossinovski koostööle-
pingu, mille kohaselt 
rajatakse Viimsisse 2018. 
aastaks riigigümnaasium.  

Samal päeval allkirjastati ka 
leping Raplasse riigigümnaa-
siumi loomiseks. 

“Riik võttis endale kohus-
tuse avada aastaks 2020 riigi-
gümnaasiumid kõikides maa-
konnakeskustes,“ ütles haridus- 
ja teadusminister Jevgeni Ossi-
novski. “Astume lubaduse täit-
misele suure sammu lähemale, 
sest Raplasse ja Viimsisse ra-
jatavate koolidega suureneb 
maakondlike riigigümnaasiu-
mide arv kolmeteistkümneni,” 
lisas ta.

Viimsis ehitatakse riigigüm-
naasiumi tarbeks Haabneeme 
alevikku Tammepõllu tee äär-
de uus hoone. Raplas hakkab 
riigigümnaasium tegutsema 
Kooli tänav 8 hetkel tühjalt 
seisvas koolimajas, millele li-
sandub juurdeehitus. Mõlema 
hoone ehitust korraldab Rii-
gi Kinnisvara AS, rahastavad 
Eesti riik ning Euroopa Regio-
naalarengu Fond.

Viimsi vallavanema Jan Trei 
sõnul on riigigümnaasiumi ra-
jamine Viimsi jaoks märgilise 
tähendusega. “Kiiresti kasva-
va ja jõudsalt areneva vallana 

Riigigümnaasiumi koostöö-
leping sai allkirjad

oleme väga huvitatud riigigüm-
naasiumi rajamisest. Looda-
me, et ehk õnnestub gümnaa-
sium avada isegi juba 2017. 
aastal. Nagu ma varemgi olen 
märkinud: koole tulebki rajada 
sinna, kus on õpilasi ja pers-
pektiivi. Viimsi riigigümnaa-
sium saab olema avatud mitte 
ainult valla õpilastele, vaid ko-
gu piirkonna noortele,” ütles 
Jan Trei enne leppele alla kir-
jutamist.

Haabneemes töötav Viimsi 
Kool jätkab pärast riigigüm-

naasiumi starti põhikoolina. 
Rajatavasse riigigümnaasiumi 
on planeeritud õppekohti 540 
õpilasele. Käesoleval õppe-
aastal on Viimsis 196 10.–12. 
klassi õpilast, kuid õpilaste 
arv Viimsi vallas on viimastel 
aastatel järjekindlalt kasvanud, 
näiteks on 2018. aastaks küm-
nendasse klassi jõudvaid lapsi 
ehk praeguseid 6. klassi õpilasi 
täna Viimsis 192 ehk pea sama 
palju kui praegu kõiki gümna-
siste kokku.

Loodavate riigigümnaasiu-

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja Viimsi vallavanem Jan Trei allkirju käepigistusega 
kinnitamas. Foto Liina Rüütel

mide eesmärk on pakkuda kva-
liteetset gümnaasiumiharidust 
mitte ainult Viimsi ja Rapla, 
vaid kogu Harju- ja Raplamaa 
noortele. Juba tegutsevate ja 
tulevaste riigigümnaasiumide 
töö aluseks on kevadel sõlmi-
tud riigigümnaasiumide kvali-
teedikokkulepe.

Eelnevalt on pooled allkir-
jastanud heade kavatsuste kok-
kuleppe läbirääkimiste alusta-
miseks.

Viimsi Teataja

Tallinna Pargi ja Reisi (P&R) parklates käivitus uudne elekt-
rooniline P&R piletimüügisüsteem.

Pirita, Kalevi, Õismäe ja Oru 
P&R parklates võimaldab see 
autojuhtidel, kes ei ole Tallin-
na elanikud, kuid kasutavad 
P&R parklateenust, ühistrans-
pordis tasuta sõita.

Süsteem toimib nii, et juht avab parkla tõkkepuu isikustatud 
ühiskaardiga, millele on kantud vähemalt 3 eurot tagatisraha, ja 
pargib oma sõiduki. Juhul, kui juht valideerib oma sõidud ühissõi-

Tõuseb vajaduspõhine 
peretoetus 
Alates 2015. aastast tõuseb vajaduspõhise peretoetuse 
suurus 45 euroni kuus ühe lapsega perele ning 90 euroni 
kuus kahe ja enama lapsega perele.

Seni oli peretoetuse suurus 9.59 eurot kuus ühe lapsega pe-
rele ja 19.18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse all-
pool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele las-
tega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele 
lastega perekondadele. 

Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuamet riigieelarvelistest vahenditest. Toe-
tust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, 
kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike pere-
toetuste seaduse alusel. Täpsem info http://www.sm.ee/et/
vajaduspohine-peretoetus või vallavalitsuse sotsiaaltööspetsia-
listilt (Eldi@viimsivv.ee, tel 6028 825).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

16. detsembril pandi  
Randvere tee 9 ehitata-
vale kaubanduskeskusele 
nurgakivi.

Ajaloolise Viimsi Marketi hoo-
ne asemele kerkib uus mood-
ne kaubanduskeskus, mis on 
kordades suurem varasemast 
Viimsi Marketi hoonest. Kes-
kuse juurde on planeeritud 
Viimsi valla sümbol – vaal. 

Viimsi vallavanema Jan 
Trei sõnul on uute kaubandus-
keskuste tekkimine Viimsisse 
igati tervitatav. “Keskuse teisele 
korrusele on projekteeritud bü-
roopinnad, mis soodustavad ko-
dulähedaste kontorite tekkimist 
ja ettevõtluse arengut Viimsis. 
On äärmiselt oluline, et inimes-

Viimsi Keskusele pandi nurgakivi
tel tekib võimalusi töötada oma 
kodude lähedal ning linna töö-
lesõitmiseks ei pea enam aega 
kulutama,” ütles Jan Trei. 

“Kaubandus- ja vabaajatee-
nuste koondumine valla kesku-
sesse tekitab viimsilastele palju 
uusi põnevaid valikuvõimalusi. 
See on märk sellest, et Viimsist 
on kujunemas terviklik elu-
keskkond. Usun, et tulevikus 
saab Viimsist tõmbekeskus ka 
Pirita ja Tallinna elanike jaoks, 
kus käiakse vaba aega veetmas 
ja kaubanduskeskusi külasta-
mas,” lisas Trei.

Äripindade arendaja esin-
daja Margus Puis OÜ-st Lu-
gosta loodab, et viimsilased 
võtavad uue kaubanduskesku-
se omaks. “Lisaks uutele või-

malustele pakub valmis ehita-
tud kaubanduskeskus töökohti 
ligikaudu 80 viimsilasele või 
kaugemalt tulijale,” lisas Puis.

Ehitatava kaubanduskes-
kuse suurimaks rentnikus saab 
Rimi, samuti hakkavad seal 
tööle ehitus- ja sisustuskaup-
lus Decora koos suvekaupade 
terrassiga, BENU apteek, lil-
lepood, toitlustuskohad Peetri 
Pizza ja aasiapäraseid toite 
pakkuv Bollywood. Kauban-
duskeskuse alla ehitatakse 170 
kohaga parkla, et vähendada 
maapealset autode parkimis-
voogu. Keskuse avamine on 
kavandatud tuleva aasta juu-
nikuusse. Ärihoone ehitaja on 
Astlanda Ehitus.

Viimsi Teataja

Nurgakivi alla pandi tähtsat 
päeva meenutama vutlar 
raha, Viimsi Teataja, valla lipu 
ja kergliiklusteede kaardiga. 
Foto Liina Rüütel

Tasuta transport autoga mittetallinlastele
dukis ja hiljemalt kell 03:59 parklast välja sõidab, jääb tagatisraha 
3 eurot alles ning parkimine ja ühistransport on tasuta. 

Auto väljasõidul P&R parklast avaneb tõkkepuu ühiskaardiga ja 
ühissõidukis tasuta sõidu õigus katkestatakse kuni järgmise parki-
miseni P&R parklas. Kui parklasse sõites peaks selguma, et ühtegi 
vaba kohta ei ole, siis on aega 15 minuti jooksul tasuta ja ilma 
probleemideta parklast lahkuda. 

Rohkem infot saate veebiaadressilt http://www.tallinn.ee/
est/Pargi-ja-Reisi või telefonil 6404 700.

Head P&R teenuse kasutamist!
Tallinna Transpordiamet
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5. detsembril asetati 
nurgakivi augustis 2015 
valmivale Eesti suurimale 
veekeskusele, mis raja-
takse Viimsi SPA ja Viimsi 
Kinoga külgnevale krun-
dile aadressil Ravi tee 1. 
Kogupere veekeskuse 
peategelane on Väike 
Vesikaru.

Tallinna Veekeskus Vesikaru 
OÜ alustas möödunud kuul 
tööd 12 miljonit eurot maksva 
ja üle 4000 ruutmeetri suuruse 
interaktiivse veekeskuse raja-
miseks.  

Rajatakse Eesti unikaal-
seimat veeteemalist avastus-
keskust, kus tehakse teadust 
ujumispükstes, jätmata kedagi 
külmaks või… kuivaks. Vee-
keskuses on märjakssaamine 
osa mängulisest õppimisest. 
Tegemist on terve veealuse 
linnaga koos selle elanike ja 
nende lugudega, millele võrd-
set ei leia siinpool Mariaani 
sügavikku. Linnas võib tule-
vikus kohata vaprat Väikest 
Vesikaru, näha oma silmaga, 
kui suur on sinivaal või kuidas 
töötavad Archimedese seadus 
ja hüdroelektrijaam.

Veekeskuse tõmbenumb-
riks kujuneb unikaalne interak-
tiivne ekspositsiooniala koos 
erinevate liutorude, veeatrakt-
sioonide, lainebasseini ja väik-
sematele lastele mõeldud män-
gualaga. Pikimad liutorud on 
üle 100-meetrised. Lisaks on 
torud, mis võimaldavad alla 
lasta kummituubiga.

Tallinna Veekeskus Vesi-
karu OÜ juhatuse liikme Kaja 
Sihti sõnul sündis avastus-
keskuse lahendus kohapealse 
meeskonna ja Ten Twelve loo-
mingulises koostöös ning pro-
jekti eri etappides on kaasatud 
Eesti astronoome ja merebio-
looge.

Kindlasti on veekeskuses 
palju üldharivat avastamist ning 
põnevaid atraktsioone ka täiskas-
vanutele. “Peamiseks sihtgrupiks 
on pered nii Eestist kui ka lähi-
riikidest: Soomest, Venemaalt, 
Lätist, Rootsist. Külastajate arv 
sõltub hooajast, ent keskmiselt 
peaks päevas külastajaid olema 
vahemikus 600–1000,” sõnas 
Siht.

5. detsembril pandi vee-
keskusele pidulikult nurgakivi. 

Eesti suurim veekeskus sai nurgakivi

Pärast 25. oktoobril väga 
hästi välja tulnud munit-
sipaallasteaedade orien-
teerumispäeva said 20 
Viimsi lasteaedade õpeta-
jat kutse lõõgastuda 18+ 
spaas ja saunakeskuses. 

Kogukonna suured ühisüritused 
vajavad sponsorite tuge. Hulk 
toetajaid on ka Viimsis juba 
traditsiooniks kujunenud laste-
aedade kolmikürituse sarjal ja 
orienteerumismängul, kus lap-
sed ja pered saavad üheskoos 

Tänuks mõnus lõõgastus
tuttavas ümbruses sportlikult 
aega veeta. Aasta lõpus käis 
Viimsi munitsipaallasteaedades 
766 last ja töötas kokku 147 
inimest. Kui kõik väikesed võta-
vad kolmiksarja üritustele kaa-
sa oma ema, isa, õe või venna, 
puudutab see paljusid viimsila-
si. Juba kolmandat aastat peetud 
ürituste sarja on ikka lahkelt toe-
tanud Tallinn Viimsi SPA.

Ka orienteerumispäeval oli 
üks kontrollpunkt spaa juures 
ja maskott Rõõmupisik jagas 
seal maiustusi. 

Tänuks nähtud vaeva eest 
said  lasteaedade õpetajad hil-
jem ka 20 kutset külastada värs-
kelt avatud Viimsi 18+ spaad ja 
saunakeskust. Kutseid jagati 
neile, kel oli orienteerumispäe-
vaga rohkem tööd, osa kutseid 
ka loositi ning igaüks valis kü-
lastuseks meelepärase aja. 

Muljeid lõõgastumisest tutt-
uues spaas jagasid seal koos 
käinud MLA Viimsi Lasteaiad 
direktriss Maie Roos, Astri maja 
õppealajuhataja Jana Rebane 
ja õpetaja Piia Varik. Pärast 

eksimist keldris paiknevasse 
pesulattu kulges kõik tõusujoo-
nes. Naistele jättis uue osaga 
täienenud spaa, kus nüüd saab 
kahel korrusel kasutada juba 
14 sauna, väga hea mulje. Nad 
lubasid tagasi minna, sest kõi-
ke esimese korraga katsetada 
ei jõudnudki. Viimsist ei puudu 
küll enam ükski mõnu, mida 
spaast oskad oodata. Uued ruu-
mid on ilusad ja maitsekad ning 
üllatavate sisekujundusdetaili-
dega, üht “samblaseina” lihtsalt 
peab näpuga katsuma. Baaripu-

kid võivad paikneda basseinis 
ja naha eest hoolitseda kalad. 
Üllatas Saaremaa mudasaun, 
sellist mujal pole. Nahale mõjus 
muda ülihästi, aga seda sauna 
tasub väisata kahekesi – üksi ei 
saa selga puhtaks. Mudaprot-
seduuri täiendas mõnusalt soo-
lasaun. Protseduuride vahel on 
kosutuseks vesi ja puuviljaamp-
sud, mille eest ei tulnud eraldi 
maksta. Lasteaednikud kiitsid 
ka mahedat valgust ja muusika-
list tausta ning head õhku – uues 
spaas ei tunne kloorilõhna. Las-

test nad seekord puust ei tund-
nud – ka lasteaednik ei pea igale 
poole ja alati tööd kaasa võtma. 
Kui oma väikeste lastega kuhugi 
lõõgastuma minna, siis valvad 
ja jälgid muudkui neid. Natuke 
omaette lõõgastunult jaksad aga 
iga päev tööl lastega veel parem 
olla ja see on kõige tähtsam. 

Viimsi lasteaednikud täna-
vad toreda võimaluse eest MLA 
hoolekogu juhti Antoon van 
Rensi ja Tallinn Viimsi SPA-d. 

Viimsi Teataja

Vallavanem Jan Trei lootis nur-
gakivipanekul, et koos veekes-
kusega saab kogu Viimsi valla-
ruum uue näo. “See on kindlasti 
üks põhjuseid jälle Viimsit 
külastada ja miks ka mitte siin 
elada. Loodame, et loodavad 
uued töökohad täidavad Viimsi 
inimesed,” sõnas Trei. 

Uue veekeskusega lisan-
dub Viimsisse u 65 uut töö-
kohta ning ettevõtte juhtide 
sõnul oodatakse kandideerima 
eelkõige Viimsi valla elanikke.

Projekti finantseeritakse 
LHV Panga, Euroopa Regio-

naalarengu Fondi ja omafinant-
seeringu toel. Keskust hakkab 
opereerima Tallinna Veekeskus 
Vesikaru OÜ.

Projekteerijaks on Asum 
Arhitektid OÜ ja ehitajaks AS 
Harju Ehitus. Ekspositsiooni 
teostajaks ideest töötavate eks-
ponaatideni on muuseumite ja 
teaduskeskuste arenduse täis-
teenust osutav agentuur Ten 
Twelve.

Peagi avatava veekeskuse 
lähedal on Tallinn Viimsi SPA 
ja lisaks veel 18+ spaa. Kaja 
Sihti sõnul on 18+ spaa avami-
ne vähendanud Viimsi spaa- ja 
saunakeskuse ülerahvastatust 
nädalalõppudel. Spaakülas-
tajad, kes soovivad suuremat 
privaatsust ja vaiksemat kesk-
konda, võivad lõõgastuda ai-
nult täiskasvanutele mõeldud 
SPA18+ spaas.

Tagamaks hotelli ja spaa 
hea ühilduvus on plaanis vee-
keskus ja peredele mõeldud 
spaa- ja saunakeskus oma-
vahel ühendada galeriiga, et 
kliendid saaksid soovi korral 
ka saunades lõõgastuda. Viim-
si SPA Spordiklubi klient saab 
privaatsemad riietusruumid, 
sest suurem osa  peredest hak-
kab ilmselt sisenema veekes-
kuse poolt.

Plaanis on arendada ka 
Viimsi SPA hotelli osa. “Oleme 
kindlad, et hotelli hakkab külas-

tama rohkem peresid. Plaanis on 
osa tube peredele sobivamaks 
kujundada. Eeldame ka teiste lä-
hipiirkonna hotellide suuremat 
täituvust veekeskuse klientide 
näol,” sõnas Kaja Siht. 

Ettevõtjad on kindlad, et 
meelelahutusturismi osa kas-
vab ning veekeskust hakkavad 
külastama ka Tallinna kesklin-
na hotellide kliendid. “Looda-
me, et Tallinna turismiatrakt-
sioone tutvustav turismibuss 
Hop On-Hop Off  lisab oma 
marsruuti ka Viimsi. Sellest 
võidaksid kõik valla ettevõt-
jad,” loodab Siht. 

Viimsi spaa ümber koon-
duvad teenused annavad kok-
ku suure meelelahutuskeskuse: 
pubi, seminariruumid, kino, 
spaa ning peagi ka veekeskus. 
Kaja Sihti sõnul on eesmär-
giks, et kogu kompleks hak-
kaks ühes rütmis tööle ja eri-
nevad valdkonnad täiustaksid 
üksteist. “Oleme viimased aas-
tad pühendanud uutele inves-
teeringutele. Edaspidi panus-
tame eelkõige sellele, et tõsta 
valminud teenuste kvaliteeti. 
Loodame, et lisaks suurtele ja 
uhketele kaubanduspindadele, 
mis Viimsi vallas tuleval aastal 
valmivad, suudame pakkuda 
ka tõeliselt mitmekülgseid va-
baaja- ja meelelahutusteenu-
seid,” sõnas Siht.

Liina Rüütel

Tulevase veekeskuse eskiis. Joonis Tallinna Veekeskus Vesikaru OÜ

Viimased ettevalmistused vutlari asetamiseks nurgakivisse. Fotod Liina Rüütel

Tallinna Veekeskus Vesikaru OÜ juhatuse liige Kaja Siht.



Viimaste aastatega on 
meil kasvanud hulkuvate 
lemmikloomade arv. 
Tänavu on Viimsi vald 
kulutanud hulkuvate 
loomade püüdmiseks, 
hoidmiseks ja raviks ligi 
22 000 eurot.

2015. aastal soovime läbi viia 
kampaania, mis paneks mõtle-
ma nii loomapidamisest kui ka 
sellega kaasnevast vastutusest. 
Samuti  kutsume inimesi üles 
mitte jätma oma lemmikloomi 
tänavale, loodame, et oska-
te üldse rohkem hoolida oma 

Lemmikloomade kampaania otsib 
tunnuslauset

lemmikust kui pereliikmest.
Seetõttu kutsubki Viimsi 

vald kõiki vallaelanikke üles 
esitama oma ettepanekuid kam-
paaniale tunnuslause leidmi-
seks. Kõige paremat lauset hak-
kame kasutama plakatitel, ar-
tiklite jm kampaaniaga seotu 
juures.  

Kampaaniaga loodame vä-
hendada lemmikloomade hül-
gamisjuhtumeid.

Tunnuslause peab olema 
lööv, kõnetav, lühike, terav, 
probleemile viitav. 

Ettepanekuid ootame kuni 
4. jaanuarini e-posti aadressil 

henry@viimsivv.ee või paber-
kandjal Nelgi tee 1, Kommu-
naalamet. Palume lisada märk-
sõna “Kampaania”. 

Parimate tunnuslausete 
esitajatele kingime lem-
mikloomade kalendri. 
Parima lause esitajad 
avaldame 9. jaanuaril 
Viimsi valla kodu-
lehel ja 16. jaa- 
nuari Viimsi 
Teatajas. 

Lennukaid 
ideid!

Kommunaalamet
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Valla teehoiutöid kor-
raldab teemeister, tema 
juhtida on nii tali- kui 
ka suvehoole ja muud 
välitööd.

Lume tulles tekib viimsilastel 
kohe palju valla teede tali-
hoolet puudutavaid küsimusi. 
Meie teevõrku on alates 2009. 
aasta sügisest hooldanud ette-
võte Teede REV-2. Küsimuste-
le vastabki teemeister Siim Jü-
rima. Ta on Viimsi teehooldega 
seotud alates 2011. aastast, mil 
alustas tööd teemeistri abilise-
na. 2013. aastast on Siim Teede 
REV-2 Viimsi valla teede hool-
de projektijuht ehk meie valla 
teemeister. 

1 Siim, kust Te meile sattu-
site ja millist tööd teete? 

Olen lõpetanud Tallinna Teh-
nikakõrgkooli teedeehituse eri-
alal. Lisaks omandasin kuuen-
da taseme teedeehituse ja 
-hoolde valdkonnas. Neid ta-
semeid annab Eesti Ehitusin-
seneride Liit. 

Teemeister teeb teedel pea-
miselt välitööd. Jälgin valla 
teede seisundit ja katsun teed 
korras hoida.

Talvel jälgime tavapära-
sest rohkem ilma ja erinevate 
ilmajaamade ennustusi. Ooda-
tavatest muutustest teavitame 
tavaliselt masinamehi ette ja 
saadame nad vajadusel teid 
hooldama. Kontrollime pide-
valt teede libedust ja lumekatte 
paksust. Kui ilmaprognoos on 
nähtavalt halb ning paranemist 
ei paista, siis algab teehool-
dajate tööpäev juba varahom-
mikul. Masinamehed tulevad 
teedele, kui maha on sadanud 
u 5 cm kohevat lund. 

Teemeistrina koostan ka 
tööplaane, osalen objektide vas-
tuvõtmistel ja teede komisjo-
nides, teen järelevalvet, vastan 
kirjadele. Väga palju võtavad 
aega paikvaatlused ja teede lä-
bisõidud ning alltöövõtjate kont-
roll. Mõnikord tuleb ka endal 
labidas kätte võtta, näiteks on 
vaja paigaldada liiklusmärke 
või õiguda poste. Kui on toi-
munud liiklusõnnetus, tuleb kal-

10 küsimust valla teemeistrile 

kuleerida kahjusid. Tööd on 
palju ja see on mitmekesine.

Tööd tuleb teha ka vahe-
tustega. Lisaks minule töötab 
Viimsi vallas talvel hoolde-
meister Jaan Kuutok, temaga 
oleme kordamööda valves. Jaan 
on Viimsi teede hooldusega seo-
tud 2010. aastast.

2 Kas ka elanikud saavad 
teiega kontakteeruda?

TREV2-s on ööpäevaringne 
hooldenumber 5301 5855, ku-
hu võite helistada kõigis tee-
hooldega seotud küsimustes. 

3 Milles seisneb talihoole?
Talihoolde käigus jälgime 

tee seisundit. Viimsi vallas sõl-
mitud hooldelepingu järgi peab 
see vastama Maanteeameti koos-
tatud seisunditase 2-le, suure-
matel bussitrassidel ja tõusu-
del on seisunditase 2+sool. 

Hoolde seisukohalt on Viim-
si vald jagatud üheksaks piir-
konnaks vastavalt siis hooldus-
töö või ala järgi. Igal piirkonnal 
on omad hooldemasinad, mis 
saju korral teid puhastavad.

Aktiivsemalt hooldame kõn-

niteid ja tõuse, kus alati ei ole 
võimalik ettenähtud seisundi-
tasemest lähtuda. See seaks oh-
tu nii masinate kui ka jalakäi-
jate liiklemise.  

Halbades ilmastikuoludes 
on hommikuti prioriteediks ka 
parklad, et tagada seal turvali-
ne liiklemine. Talihoolde pu-
hul on meie kriitiliseks piiriks 
8 cm paksune kohev lumi ning 
4 cm paksune lörtsikiht. 

4 Mille järgi määratakse 
teede  seisunditasemeid?

Seisunditase valitakse vasta-
valt liiklussagedusele teedel. 
Üle-eestiliselt on Viimsil nagu 
teistelgi omavalitsustel sei-
sunditase 2, et tagada problee-
mivaba liiklus. Seisunditase 
2+sool tagab turvalisema liik-
luse bussitrassidel ja tõusudel, 
see on näiteks Viimsi alevikus 
Aiandi teel. Üldiselt hoiame 
tõuse lume ja libeduse korral 
püsivalt soolamärgadena.

Soola kasutame ainult sõi-
duteedel. Kõnniteedel kasuta-
me peamiselt killustikku.

Oma töös ei kasuta me lii-
va, et vältida selle kandumist 
siseruumidesse või kevadist 
liiva tolmamist. 

5 Millised on talihoolde põ-
himõtted ja mured? 

Lumesaju korral saadame ma-
sinad välja siis, kui lume pak-
sus hakkab jõudma kriitilise 
8 cm piirini. Esmalt puhasta-
takse peateed, ühistranspordi-
ga kaetud teed, ligipääsud koo-
lidele, lasteaedadele. Seejärel 
minnakse kogujateedele ja vii-
mases järjekorras teenindatak-
se siseteid, põike ja tupikuid. 

Kuna Viimsis on teede võr-
gustik piirkonniti üsna tihe, 
siis vahel juhtub hommikul 
kiiruga, et mõned tupikud või 
teelõigud jäävad juhtidel hool-
damata, seda eriti siis, kui roo-
lis on uus mees. Meil on hea 
meel, et aktiivsemad vallaela-
nikud teatavad sellistest asja-
dest kohe.

Tänavune talv on soe ol-
nud. Kuna temperatuur kõigub 
0 kraadi ümber, siis on tihti 
esinenud musta jääd. Tähele-
panelikud liiklejad informeeri-
vad meid sellestki üsna ruttu, 
sellised teated on alati teretul-
nud.

6 Milliseid keerukaid olu-
kordi on Teil tulnud Viim-

sis lahendada? 
Seni on kõige raskem ol-

nud 2010. aasta lumetorm, kül-
lap mäletavad seda siiani kõik 
viimsilased. Mind küll Viimsis 
toona veel polnud, kuid paari-
mees Jaan teab sellest igasugu 
huvitavaid juhtumisi. Mina 
olen näinud liiklusõnnetu-
si, puude teedele kukkumist, 
truupide ja teekatendi varise-
mist, mastide ja liinide teedele 
langemisi.

Õnneks pole raskemaid õn-

netusi esinenud ja probleemid 
oleme alati kiirelt lahendanud.

7 Kas on juhtunud ka mi-
dagi naljakat?

Eks natuke nalja pakub see, kui 
elanikud peavad tulema väike-
sele hooldemasinale appi, et 
see kraavist või lumehangest 
välja tõmmata. Tegijal ikka juh-
tub.

8 Millised hooldemasinad 
Viimsi teid puhastavad?

Meil on igapäevaselt töös suur 
puistur, Hilux puisturiga, höö-
vel, suur sahaga kastiauto Uni-
mog, rataskopp libliksahaga 
ning kopad, traktorid, ratasko-
pad.

9 Mis muutub suvel?
Suvehoole algab aprillis, esi-

mesed tööd on tänavate pese-
mine ja kõnniteede puhastami-
ne. 

Niidame teeääri, tasandame 
peenraid, hööveldame kruusa- 
ja freespurukattega teid ja re-
mondime asfalti. Tegeleme ka 
tellimustöödega, näiteks tolmu-
tõrje, kraavide puhastus ja tee-
ehitus.

Millise murega Teie poo-
le kõige rohkem pöör-

dutakse?
Hooldetöö maht sõltub ala-

ti ilmastikust. Kui lund sajab, 
teeb muret teede lahtilükkami-
ne, uuritakse, kus hooldemasi-
nad on. Igaüks soovib, et tema 
tee puhastatakse esimesena.

Suvel pöördutakse meie 
poole põhiliselt seoses tolma-
vate teede ja teede höövelda-
misega, kuna vihmaste ilmade 
korral muutuvad kergkatendid 
auklikuks.

Liina Rüütel

MAANTEEAMETI SEISUNdITASE 2 KESKMISEd NõUdEd*
l Enamikul tugi- ja üksikutel kõrvalmaanteedel tehakse libedus-
tõrjet, kuid eesmärk ei ole sõidujälgede lume- ja jäävaba hoid-
mine.
l Lumetõrje tehakse 12 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu 
lõppu ja libedustõrje 8 tunni jooksul pärast haardeteguri väär-
tuse langemist alla 0,25.
l Lumesaju või tuisu ajal ei tohi lume või lörtsi paksus sõidu-
jälgede vahel ületada 8 cm koheva lume ja 4 cm sulalume ja 
lörtsi korral.
l Kell 21.00–7.00 kehtivad seisunditaseme 1 nõuded.

*SEiSuNdiTASE 2 NÕudEid Ei RAKENdATA JALAKäiJATE TEEdEL, PARKLATES 
JA PÕHiTEEdEL. 

Siim hooldejuhiseid andmas.

Teemeister Siim Jürimaa hooldetehnika keskel. Fotod Alar Mik

10

Muutub heakorra eeskiri
1. jaanuarist 2015 rakendub vallas heakorra eeskirja muu-
datus, mille Viimsi Vallavolikogu võttis vastu tänavu 11. no-
vembril.

Eeskirja muudatusega lisati juurde sotsiaalmaa alaliigid 
üldkasutatav maa ja ühiskondlike ehitiste maa. Nii neile kui 
ka nüüd muudatusega heakorra eeskirja lisatud kaitsealusele 
maale (v.a looduskaitse all olevad maad) hakkab uuest aas-
tast kehtima rohu kõrguse piirmäär kuni 15 cm, nagu see on 
seni kehtinud elamumaadele, tootmismaadele ja ärimaadele. 
Ülejäänud maaliigid ja neilt rohu niitmise sagedused jäävad 
samaks. Eeskirja lisandus veel rohu mõiste.

Muudatuse eesmärk on parandada üldist heakorda ja suu-
nata maaomanikke oma kinnistuid korrapärasemalt hoolda-
ma. Palume maaomanikel end muudatustega kurssi viia ning 
neist edaspidi lähtuda. Heakorra eeskirja muudatusega on või-
malik tutvuda Riigi Teatajas.  

Henry Aimre
heakorraspetsialist
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Laupäeval, 6. detsembril  
oli Viimsi Kool rõõmsat 
siginat-saginat täis: 
pikkades peokleitides 
kaunid daamid ja soliid-
sed härrad heategevus-
ballil jalga keerutamas 
ja võimsat ilutulestikku 
imetlemas. Teoks sai juba 
8. Viimsi heategevuslik 
aastalõpuball, mida 
vedasid MTÜ Invaühingu 
vaprad naised.

Alles südaööl said nad veidi 
puhata ja pidu nautida. Aas-
taid üritust eest vedanud Jana 
Skripnikov vaatab nüüd tehtu-
le tagasi.

Kuidas on olla kaheksa aas-
tat järjest balli peakorralda-
ja rollis? Kas endal jääb aega 
pidu nautida?

Heategevusballi korralda-
mine on meil meeskonnatöö. 
Kaheksa aastaga on juba välja 
kujunenud, kes mille eest vas-
tutab ja mida teeb. Asjaajamist 
on muidugi palju. Kõige täht-
sam on kogu aeg olemas olla ja 
infot koondada. Meil on järjest 
üks ja sama meeskond balli 
korraldanud.

Kui vara tuleb korralda-
misega alustada, et 500-le ini-
mesele täiuslikku rõõmu pak-
kuda?

Esimesed plaanid ja kok-
kulepped teeme juba suvel. 
Nii-öelda “peakorraldajaid” on 
viis: kõik Viimsi Invaühin-
gu juhatuse liikmed ja kokku 
viis erivajadusega lapse ema. 
Toetajaid ja abistajaid on meil 
väga-väga palju. Sel aastal 
näiteks aitasid Maria Listra ja 
Hanna-Liina Võsa õhtujuhti-
dena, Anne Veski, Karl Madis 
koos Karavaniga muusikalise 
osaga, Ita-Riina Pedaniku lau-
lulapsed, Jaan Kolberg video-
filmiga, meie peakokk Riinu 
Rätsep, kes oma meeskonnaga 
on aastaid olnud balli toidu-
laua eest vastutaja, ning kõik 
teised esinejad. Eraldi tänan 
Külli Talmarit Viimsi Koolist, 
meie väsimatut stsenaristi ja 
ideede generaatorit.

Viimsi balliga jäid kõik 
väga rahule, aga see on ainult 
üks väljapaistev osa MTÜ 
Viimsi Invaühingu tegevu-
sest. Kust leiate jõudu, et ve-
dada nii suurt ja missiooniri-
kast asja vabatahtlikuna? 

10 aastat tagasi sai Viimsi 
Invaühing loodud ju peamiselt 
selleks, et pered, kus kasvab 
erivajadusega laps, saaksid ol-
la teineteisele toeks ja abiks, 
sest jagatud mure on pool mu-
ret. Kasvas ka ju minu pe-
res erivajadusega laps – poeg 
Stiiv. 

Oleme tänaseni ühingus 
nagu üks suur pere, kui mure 
on, siis ikka toetame ja püüa-
me aidata. Peale poja kaotust 
raskele haigusele tundsin, et 
olen nende peredega nii kokku 

Jana Skripnikov: “Kõige tähtsam on see, 
kui rahvas on rahul”

kasvanud, et otsustasin jätkata. 
Need toredad inimesed anna-
vadki mulle jõudu ja niikaua, 
kui näen, et minust natukenegi 
abi ja tuge on, püüan jätkata. 
Ma ei tee seda kõike ju üksin-
da, juhime ühingut viiekesi – 
meid on viis tubli ema.

Kui enamik ballil osale-
jaid ostis pileti ja nägi suure-
joonelist pidu, siis invaühingu 
lastele koguti raha ka kooli-
des jõululaatasid pidades.

Jõululaadad toimusid Haab-
neeme, Randvere ja Viimsi 
koolis. Tore oli see, et laata 
pidasid 1.–6. klassi õpilased 
ning suured käisid tublisti sis-
seoste tegemas. Laadale tuli ka 
lapsevanemaid. Suur-suur tänu 
õpetajatele, klassijuhatajatele, 
hoolivatele lapsevanematele ja 

tragidele lastele, kes heatege-
vuslaatasid korraldasid. 

Mis olid peamised müü-
giartiklid heategevuslaadal? 

Kõik panid õla alla, kas 
keegi meisterdas midagi, näi-
teks piparkoogirongi, küünla 
või mõne käsitööeseme või 
tegi midagi maitsvat – kõr-
vitsapurgi, hoidise, pirukaid, 
saiakesi. Kõik oli omavalmis-
tatud. Olen ise samuti eelmis-
tel aastatel ostmas käinud. 

Kui palju heategevuslaa-
tadega erivajadustega lastele 
raha kokku koguti? 

Õpilased kogusid koolides 
5347 eurot ja kogu balli tulu 
nii piletimüügist kui ka anne-
tusest on kokku 17 008 eurot.

Ball tundus tänavu eriti 
rahvarohke. Kui palju küla-

lisi lunastas heategevusliku 
pileti?

Üle neljasaja kindlasti. Mul 
on väga hea tunne, polegi nii 
palju tänusõnu oma meeskon-
na ja korralduse poole pealt 
ammu kuulnud. Inimesed on 
kirjutanud, helistanud, täna-
nud. On hea ja soe tunne, et 
asi on korda läinud ja rahvale 
meeldis. Andja käsi ei jää ku-
nagi tühjaks: ma võin kõik ära 
anda, et inimestel oleks hea ja 
tore. Kui sa tahad head teha, 
tulevad inimesed kaasa ja vas-
tavad samaga. Andsime endast 
parima. Samuti tegid seda kõik 
heategevuslikus korras esine-
nud inimesed. Tuldigi ju laste-
le head tegema, selle eest tasu 
saamata, tehti heast südamest, 
see on suur asi!

Olete endast palju teis-
tele andnud. Mida ise elult 
ootate? Milline on Teie jõu-
lusoov? 

Minu ootused on kõik seo-
tud oktoobris 2-aastaseks saa-
nud pojaga. Jõuludeks soovin, 
et jätkuks häid ja hoolivaid 
inimesi ja igaühel oleks keegi, 
kes teda vajadusel toetaks, et 
inimesed ei jääks oma mures 
üksi. 

Tänan kõiki viimsilasi, kes 
on meid aidanud ja soovin kõi-

gile rahulikku jõuluaega ja õn-
nelikku uut aastat!

Mis on meie ühiskonnas 
erivajadustega laste jaoks te-
gemata? 

Palju on viimaste aastatega 
tehtud ja olukord on paremaks 
läinud, aga võimalused on väga 
erinevad Eesti eri paigus. Viim-
sis on erivajadustega lastele las-
teaia erirühm ja ka uues Rand-
vere koolis oma tiib, kus õppida 
– juba see on suur asi. Kui las-
teaia ja kooli veel leiab lapse 
erivajadusest lähtudes, siis pä-
rast kooli lõppu on näiteks vai-
mupuudega noorele väga raske 
leida kohta, kus ta saaks aega 
veeta ja miks mitte ka endale 
jõukohast tööd teha. Noor ini-
mene jääb koju nelja seina vahe-
le, unustab kõik koolis omanda-
tud oskused, aga ega vanemad 
pole ju igavesed. Mure on suur, 
mis saab nendest inimestest siis, 

Riinu Rätsep on naine, kelle 
juhtimisel on valminud balli 
toidulaud juba aastaid.  

l Viimsi Heategevusballi loterii peaauhinnad annetasid: 
Tallinn Viimsi SPA, Viimsi Vald, Viimsi kino, Lavendel SPA Hotell, 
Joogikuller ja restoran Teletorn.
l Viimsi Heategevusballi toetasid/sponsoreerisid: Alko 
Traz ja ingrid Ehaver, Allew Magusameister, Altia Eesti, And-
res Luidre, Arctic Spordiklubi, Balt-Hellin, Balloon Tallinn, Cafe 
Mademoiselle, Chop Chop juuksurisalong, Curly Strings, delicato, 
depoo OÜ ja Kristina Kams, digifoto, Emil Orub, Epi talu, Estvita, 
Euro Carrier, Farwell Kaubandus, Fertilitas ja ivo Saarma, FoodE-
xpert, Foody Allen, FRESH spordiklubi, Gisain helkurid, Glassjazz, 
Helkiv Ripsats, Hellik OÜ, Hiiu Gourmet, HoReCa Service, Jaan Kol-
berg, Jaapani Maitsed, Karepa ravimtaimeaed, Karia, La Muu, 
Lauri Pihlak, Lauri Randma,  Lavendel Spa Hotel, Loodusinvest, 
Maag Grupp, Farmi, Maheleib, Maiasmokk, Margit Võsu, Marten 
Randma, Merike Hindreus,  Mobec, Noa restoran, NuKu, Peetri 
Pizza, PepeKala, Privileg, Radisson BLu,  Rainer Selge, Reaton, 
Reserv Peoinventarirent, Riinu Rätsep ja “Sinu Personaalkokk”, 
Ristiku Sahver, Ruf ilutulestikud, ShiShi, Säde ehted, Tallinna 
Teeninduskooli õpilased ja õpetaja Kristi Tiido, Tallinna Teletorn 
Brasserie&Restoran, Tammejuure talu, Tampe, Think Print/Paper 
Service OÜ,  Velospets, Vici, Viimsi Huvikeskus, Viimsi Kool, Viim-
si Looduskeskus, Viimsi Tennisekeskus, Viimsi Vald, Viking Line.

Kõik toredad inimesed, kes aitasid balli ette valmistada ja 
peale pidu koristada!

Kõik lapsed ja lapsevanemad, kes andsid oma panuse Hea-
tegevuslaadal!

kui vanemad kõrvalt kaovad ja 
iseseisva elu kogemus ja oskus 
puudub? See on teema, millele 
tuleks leida lahendusi.

Jana, kas järgmisel aastal 
korraldate oma meeskonnaga 
viimsilastele taas midagi tore-
dat?

On üks tore ütlus: kui tahad 
Jumalat naerma ajada, siis rää-
gi talle oma plaanidest! Hinges 
tahame muidugi jätkata, eriti 
sellise meeskonna ja tugigru-
piga oleks seda lust ja rõõm 
teha. Aeg näitab. Tore komp-
liment tuli ühelt ballikülali-
selt, kes ära minnes naeratades 
küsis, kas balli abonementi ei 
saaks osta… Mingil hetkel on 
olnud muidugi raske, kui asjad 
ei laabu ja keegi ära ütleb. Aga 
see läheb üle, sest kui kõik on 
tehtud ja rahvas on rahul – see 
on kõige tähtsam.

Riina Solman

Tänavusel heategevusballil osales üle 400 inimese. Fotod Liina Rüütel

Viis toimekat erivajadusega lapse ema ja heategevusballi 
eestvedajat. Foto erakogu
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Andres 
Kaarmann

Viimsi abi-
vallavanem

2011. aastal korraldas 
Viimsi Vallavalitsus riigi-
hanke valla koolidele 
toitlusteenuse pakkuja 
leidmiseks. Leping hanke 
võitnud osaühinguga 
Tampe Toit lõpeb käes-
oleval suvel ja korraldada 
tuleb uus riigihange.  

Nüüd on vallavalitsus otsus-
tanud korraldada ühishanke 
ning lisada siia ka MLA Viim-
si Lasteaedade toitlustamise. 
Üheks põhjuseks on asjaolu, et 
lasteaedade toitlustuse mahud 
on ületanud riigihangete piiri 
ning rahandusministeerium on 
vallale teinud sellekohase ette-
kirjutuse. Teiselt poolt annab 
see võimaluse mõistlikumalt ja 
paindlikumalt kasutada meie 
koolides ja lasteaedades asu-
vaid kööke. Näite praegusest 
ebamõistlikust majandamisest 
toon Randvere Kooli, kuhu toit 
tuleb Viimsi Koolist, kuigi üle 

Vallavalitsus tänab!
Viimsi Vallavalitsus tänab kõiki, kes toetasid ja aitasid korraldada Viimsi Invaühingu  heate-
gevusballi! Toetajaid oli väga palju!  

Toetajaid on palju olnud ka kõigil varasematel aastatel. Just selline kogukonda liitev ja hooliv 
algatus, mis Viimsis juba kaheksandat aastat teoks sai, toob hingerahu ja teeb meele rõõmsaks.

Mul on väga hea meel, et Viimsi vallas tegusad lapsevanemad on moodustanud puuetega laste 
aitamiseks MTÜ Viimsi invaühingu. Eraldi tõstan esile Jana Skripnikovi, kes kõik need aastad rau-
gematu vaimuga on koos oma kaaslastega balli korraldanud. Samuti tänan kõiki teisi lapsevane-
maid, kes koos Janaga on invaühingut aktiivse ja elujõulise organisatsioonina hoidnud. Tänu Viimsi 
Koolile, kelle ruumid on valla üritusteks alati kasutada olnud, ja Külli Talmarile, väsimatule ideede 
generaatorile ja invaühingu toetajale! Kõik õpetajad ja õpilased, kes invaühingu tarvis jõululaata 
korraldasid, sisseoste tegid, samuti ballikülalisi teeninda aitasid on ära teeninud vallavalitsuse tä-
nu ja kiituse!

imeliselt suur vabatahtlike töö sai meie vallas taas nõrgemate kaitseks ära tehtud. usun, et kõik 
hea, mis tehtud, tuleb kuhjaga tagasi.

Hõbvalgeid jõule ja jõuluimesid igasse kodusse!
Jan Trei

Viimsi vallavanem

tee töötab Randvere lasteaia 
kaasaegne köök.   

Oleme ühishanke plaane 
tutvustanud nii lasteaia tööta-
jatele, hoolekogule kui ka lap-
sevanematele, mis paraku on 
leidnud väga erinevat vastuka-
ja. Vallavalitsusega ühendust 
võtnud lapsevanemad on aval-
danud muret, kas muudatuste 
tulemusena ei kannata edaspidi 
toidu kvaliteet. Tahan siin rõ-
hutada, et toidu kvaliteedile on 
õigusaktidega kehtestatud väga 
kõrged nõuded ja need kehtivad 
olenemata sellest, kes ja kus 
seda valmistab. Lasteaedades 
pakutava toidu kvaliteeti kont-
rollib regulaarselt Veterinaar- ja 
Toiduamet ning Terviseamet. 
Meile on emotsionaalselt ette 
heidetud, et vallavalitsuse pea-
mine soov on laste ja kvali-
teedi arvelt raha kokku hoida. 
Nii see kindlasti ei ole. Toidu 
tervislikkus ja kvaliteet ei ole 
läbirääkimiste koht. Selle taga-
miseks oleme oma komisjoni 
eksperdina kaasanud Tervise 
Arengu Instituudi tunnustatud 
toitumisspetsialisti Tagli Pitsi. 

Nagu ma sissejuhatavalt 
juba märkisin annab ühishange 
võimaluse muuta meie olemas-
olevate ja kohati amortiseeru-
nud köökide töö paindlikumaks 

ja võimaldada seeläbi ka kulu-
de kokkuhoidu. Teine oluline 
eesmärk on meil veel – valla-
valitsusel ja lasteaia kollektii-
vil jääks tänasest rohkem aega 
ning võimalusi keskenduda 
õppe- ja kasvatustöö arendami-
sele. Mulle tundub lihtsalt mee-
letu inimressursi raiskamisena 
see, et kvalifitseeritud töötajad 
peavad igapäevaselt tegelema 
toiduainete tellimise, transpor-
di korraldamise, järelevalve ja 
toidukulude arvestusega. Toit-
lustamisega peaks tegelema sel-
leks spetsialiseerinud ettevõte 
oma töötajaskonnaga.

Paljudele võib tulla see 
uudisena, aga juba täna ei ole 
mitmes lasteaias oma kööki. 
Astri, Amarülluse ja Päike-
seratta majades ei ole kes-
kuskööki ja toit tuuakse neile 
teiste lasteaedade köökidest. 
Toit vastab kõigile kvaliteedi-
nõuetele, on maitsev ja lapsed 
igati rahul. Sama on ju täna ka 
koolidega: Haabneeme, Rand-
vere ning Püünsi kooli ja las-
teaia toit valmib Viimsi Kooli 
sööklas. Võin küll eksida, kuid 
minu andmetel puuduvad täna 
enamikus Viimsi eralasteaeda-
des oma keskusköögid, kuid 
toiduga ollakse igati rahul. 
Selles plaanis on mul isegi vei-

di raske mõista, mille vastu nii 
tuliselt protesteeritakse.

Oleme palunud uuel ju-
hatajal põhjalikult analüüsida 
asutuse kulusid, sealhulgas toi-
duainetele kuluvaid summasid. 
Vallavalitsus lasteaia toidupäe-
va maksumust kehtestada ei 
saa, seda teeb asutuse hoole-
kogu. Täna on aga selgunud, et 
eelmise hoolekogu poolt kinni-
tatud lapsevanema toidupäeva 
maksumus 1,9 eurot võib olla 
märkimisväärselt ülepaisuta-
tud. Viimaste kuude analüüsid 

Jüri Martin: “Elukeskkond on õrnem ja 
hapram kui oskame arvata”

Jüri Martin Rohuneeme rannas. Foto erakogu

Lasteaedade toitlustushange kütab kirgi. Kas on põhjust?
näitavad, et toiduainetele on 
kulunud oluliselt väiksemad 
summad. Seega peaks avatud 
riigihange toitlustuse korralda-
miseks olema lasteaia huvides.    

Murelikuks teeb mind aga 
see, et arutelud on kohati läi-
nud ebakonstruktiivseks ja 
isegi inetuks. Vallavalitsuse 
ametnikke ei kutsuta korral-
datavatele koosolekutele, kus 
nad saaksid lapsevanematega 
otse suhelda. Levitatakse eks-
likku ja isegi pahatahtlikku in-
formatsiooni ning loomulikult 

tekitab see umbusku. Kinnitan 
jätkuvalt, et nii valla haridus-
amet kui ka lasteaia juhtkond 
on jätkuvalt avatud kõigile 
küsimustele ja ettepanekute-
le, mis seotud haridusasutuste 
toitlustamisega. Mitmes laste-
aias on meil lapsevanematega 
kohtumised juba kokku lepi-
tud. Kindlasti julgustame lap-
sevanemaid küsimuste korral 
ka otse vallavalitsuse noorsoo- 
ja haridusameti poole pöördu-
ma e-posti aadressil haridus@
viimsivv.ee.

11. novembril otsustas 
Viimsi vallavolikogu anda 
Jüri Martinile ja Tõnu 
Kaljustele Viimsi valla 
aukodaniku nimetuse.

Nüüd tutvustame aukodanik 
Jüri Martinit, kes on bioloogia-
teaduste doktor (DSc, PhD), 
Eesti Teaduste Akadeemia aka-
deemik, Academia Ecologica 
Universalis liige, Oxfordi Aka-
deemilise Liidu asutajaliige, 
Viini Rahvusvahelise Ülikooli 
auprofessor, Euroopa Loodus-
teaduste Akadeemia auliige 
ning töötab rektori ja professori-
na Euroakadeemias. Jüri Martin 
on oma ulatusliku professio-
naalse ja ühiskondliku tegevuse-
ga andnud suure panuse Viimsi 
loodusväärtuste kaitse ja säilita-
mise ning viimsilaste elukesk-
konna väärtustamise missiooni.

Palju õnne aukodaniku tiitli 
puhul! Kas selline austus- ja 
tänuavaldus tuli Teile suure 
üllatusena?

Üllatusena kindlasti. Ega 
auavaldus ei ole kuupalk, mida 
tead, et saad, kui aeg täis.

Olete aktiivne nii teadus-
aladel kui ka ühiskondlikult. 
Kumb Teid rohkem köidab? 
Miks?

Mõlemad tegevusviisid on 
köitvad, eriti siis, kui tegevuste 
algpõhjused kokku langevad. 
Teiste sõnadega, kui ühiskond-
lik tegevus tugineb elukutsele,

teadmistele ja maailmavaa-
tele.

Olete Viimsis läbi viinud 
mitmeid uuringuid ja põh-
jendanud teadlasena Rohu-
neeme maastikukaitseala loo-
mise vajadust. Milline on ol-
nud tulemus? 

Igasugustel uuringutel ja 
hinnangutel on vähemalt kaks 
tahku. Esimene, kui töö on 
valmis, siis ongi tulemus. Tei-
ne, kui töö tulemusest on kasu 
millegi või kellegi jaoks, siis 

ka see on tulemus. Ja muidu-
gi, kui tulemusel on tulemus, 
mis tahes valdkonnas, on ka 
see hinnatav. Kui nüüd viidata 
Viimsi loodusega seoses teh-
tud uuringutele, siis on  olulisi 
tulemusi avaldatud raamatute 
ja muude kirjutiste näol, üli-
õpilased on teinud uuringuid 
ja saanud vajalikud kraadid ja 
diplomid ning lõpuks ka loo-
dus ja kogukond on nendest 
töödest võitnud – oleme kõik 
natukene targemaks saanud.

Palun andke asjassepühen-
damatule lühisoovitus Viimsi 
valla elukeskkonna kaitsmise 
osas.

Elukeskkond on õrnem ja 
hapram kui oskame arvata. 
Sageli harjume sellega, mil-
le keskel elame, niivõrd, et ei 
näe aeglasi muutusi looduses. 
Veel vähem oskame ennusta-
da. Loodus ja elukeskkond on 
meile antud, see on pärand ja 
peame sellesse austusega suh-
tuma. See ongi soovitus.

Kuidas sattusite Viimsisse?
Olen sündinud Kadriorus, 

vanemad tulid sinna juba enne 
suurt sõda. Ju sealt on pärit mu 
loodusetunnetus. Peale pikki 
rännakuid ja ekspeditsioone 
oli ammune soov leida või-
malikult looduslähedane elu-
paik. Tütar Maria leidiski selle 
maja, koht meeldis ja nii see 
juhtuski. 

Milline on Teie lemmik-
koht Viimsis?

Muidugi kodumaja Rohu-
neemes.

Olete juhendanud üliõpi-
laste bakalaureuse- ja ma-
gistritöid Viimsi metsade ja 
rannalooduse olukorra tee-
mal. Kuhu on üliõpilased uu-
rimisega jõudnud?

Eelpool mainsin, et nii koos 
üliõpilaste kui ka kolleegidega 
oleme teinud mitmeid uurin-
guid Viimsi poolsaarel. Igaüks 
on saanud oma – kes diplomi, 
kogemuse ja tarkuse, kes jätkab 
valitud erialal. Uurimistöö va-
jadus ei saa kunagi otsa. Viim-
sis on tööd veel palju.

Iga mehe taga on alati ka 
perekond, kes toetab ja jõu-
du annab. Millega Teie pere 
tegeleb?

Pere on tubli ja teeb hea-
meelt. Abikaasa on samuti tead-
lane ja õppejõud, töötame koos 
Euroakadeemias. Lastel läheb 
nende valitud aladel hästi. Kõik 
neli on saanud kõrghariduse sel-
lel alal, mis neile on meeldinud. 

Olete professor Euroaka-
deemias ja Rohuneeme küla-
vanem ning oma tegevusega 
teistele eeskujuks. Kui püü-
da elutõdesid sõnadesse pan-
na, siis mida te rõhutaksite? 
Mis on Teie jaoks oluline?

Leian, et hoolivus ja posi-
tiivne suhtumine on tähtis. Ot-
suseid, olgu siis isiklikus elus 
kui ka laiemalt, on vaja teha 
kaalutult. Ka teiste arvamus 
võib olla ja ongi tähtis. Inimesi 
tuleb usaldada, teisiti ei saa.

Palun kirjeldage Rohunee-
me külaseltsi tegemisi ning tra-
ditsioone, millele olete aidanud 
uue elu sisse puhuda. 

Külaselts on meil tubli. Elu 
külas on ju ennegi olnud. Minu 
roll on olnud algatada ja toeta-
da. Seni on elu läinud huvitava-
maks, on kaasatulejaid, huvi-
lisi nii noori kui ka vanemaid. 
Tähtis on see, et toimub midagi 
head ja vajalikku. Kui see nii 
edasi läheb, siis oleme küla-
seltsiga õiget asja ajanud. Kuigi 
Rohuneeme küla on päris vana, 
ei tea me kuigipalju ajaloost. 
Aga peaksime. Praegune ko-
gukond on eriilmeline, ka see 
on huvitav, kuidas koos saab 
lähinaabruses elada. Loodame, 
et kunagi saame külaseltsile ka 
materiaalse katuse, igas mõttes. 
Seniks aga jätkub tegevusi va-
bas õhus. Igal juhul tänan neid, 
kes on mind toetanud. Toredad 
naabrid on suur asi!

Liina Rüütel
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Ennemuistsed jutud tea-
vad kõneleda, et jõuluöö 
avab loomade keeleköi-
dikud. Loomad kõnelevat 
üksteisega inimkeeli, 
avaldavad oma mõtteid 
elu ja tuleviku kohta. 

Paraku kestab see kõnelemine 
väga lühikese aja, kuid ome-
ti on mõni inimene loomade 
kõnet kuulnud. Edastame teile 
kolm tervitust Viimsi vabaõhu-
muuseumist.

M ööduv hobuse aasta on 
toonud seiklusi, natuke 

isegi segadust meie kõigi ellu. 
Tervis pole olnud just kõige 
parem, niiske sügis ajas veidi 
köhima. Pidime tegelema ka 
lõputute kinnisvaraotsingutega, 
mis ühele hobusele küll väga 
lakkamööda ei ole. Nüüd ole-
me leidnud lauda siin Viimsi 
vabaõhumuuseumis, mere ää-
res ja tunneme ennast kodus. 
Soolane meretuul on meie ter-
visele hästi mõjunud, oleme 
leidnud palju sõpru ja natuke 
oleme saanud isegi Viimsi 
kandis ringi vaadata. Nädala-
vahetustel käime taluturul ja 
sõidutame lapsi, isegi kuulsale 
Armuneemele jõudis üks meist 
juba pilgu peale visata. Küll 
seal oli ilus vaade ja krõmpsuv 
rohi. Pikalt muidugi ei lubatud 
seal olla, tuli välja, et Viimsis 
ei tohi hobused üksi ringi uu-
distada. Vabandame, kui tegi-
me kellelegi tüli – oleme edas-

Jõulutervitused Viimsi 
vabaõhumuuseumist

pidi oma käikudega ettevaatli-
kumad. 

Traavige rõõmsalt uude aas-
tasse! Kui vaja tõkkeid ületa-
da, siis teadke, et hoovõtt aitab 
alati!

Muuseumi hobused

M eie oleme siin Viimsi 
vabaõhumuuseumis vä-

ga õnnelikud. Sugulased Ida-
Virumaal imestavad, et kui-
das meil küll õnnestus selli-
ne ökomaja nii uhke vaatega 
rannale püsti panna. Muresid 
pole kohe üldse, pererahvas 
hoolitseb lahkesti ja juba ole-
me harjunud ka nendega, kes 
meid läbi aia vaatamas käivad. 
Ei teagi, kas nad vaatavad roh-
kem meid või meie maja.

Saabuvaks lamba aastaks 
soovime teile head tervist ja 
pehmet küljealust! Villased 
sokid ja soe müts olgu külmal 
talvel ikka seljas! Ja kui teile, 
inimestele, jälle tundub, et üm-
berringi on ainult lambad, siis 
tulge meid vaatama. Võib-olla 
ongi õige lammas teie elust te-
gelikult puudu!

Head lamba aastat! 
Muuseumi lambad

Rannarahva muuseum palub 
vaibale!
Kutsume Teid Anu Raua näituse viimasel õhtul külla. Üks 
õige lõpik on ikka pisut pidulikum, pisut erilisem, niisiis 
saadame näituse igati vääriliselt ära. 

Kohtumisõhtu Anu Rauaga ja improvisatsioonilise kammer-
muusika tund ehk LÕPiKu LÕPiK toimub 6. jaanuaril 2015 k 19.

Meid juhendab Anu Raua imeliste vaipade ja mustrite maa-
ilmas kunstnik ise. Pillidel musitseerivad aga Aleksandra Kre-
menetski (vibrafon) ja Valeria Jagudina (marimba). Marimba 
ja vibrafon kuuluvad löökpillide perekonna meloodiapillide 
hulka ning ansamblimängus sobivad nad kokku suurepära-
selt. Klassikalises muusikas kasutatakse seda kooslust harva, 
jazzmuusikas veel vähem. Kontserdil tulevad esitusele rahva-
koraalide seaded ning A. Kremenetski omalooming, mis on 
seatud/kirjutatud marimbale ja vibrafonile.

Pilet 5 eurot.
Kadi KarineV aatame siin seda ilma ja 

inimesi juba mitu aastat 

– no küll on huvitav. Igasugu 
rahvast käib, mõni on nii väsi-
nud olemisega, et tahaks kohe 
öelda: ega töö jänes pole! Võt-
ke ikka puhkamiseks aega!

Sel aastal andsime hobus-
tele oma lauda elamiseks, te-
hing oli väga hea, saime lam-
mastega naabriks ja parema 
vaatega kodu. 

Taluturg on siin vägev, 
küll saab head värsket toitu. 
Porgandid ja kapsad on meie 
lemmikud, aga lambad, näe, 
armastavad gluteenivaba leiba. 
Meil meeldib head toitu süüa, 
nii, et sööks ennast või lõhki. 
Seepärast on pererahvas meid 
kõiki juba väikesele dieedile 
pannud ja kogu külakost, mis 
tuuakse, tuleb panna selleks 
ettenähtud korvi. 

Soovime teile pühadeks ra-
hulikku aega ja tervislikku toi-
dulauda! Närige porgandit, söö-
ge kapsast ja tööd ärge tehke! 
Võtke oma pere kokku ja tulge 
meie perele külla!

Häid jõule!
Muuseumi jänesed

Muuseumi õnnelikud lambad. 

Jõuluaeg on hobustele tegus.

Jäneste uus ja parema vaatega 
kodu.
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Suure territooriumiga 
Lubja külal on Viimsi 
vallas kõige rohkem häid 
naabreid: piirid jooksevad 
kokku Viimsi ja Haab-
neeme aleviku, Pringi, 
Püünsi, Kelvingi, Lepp-
neeme, Tammneeme ja 
Pärnamäe külaga.

Suureks on ligi 500 elaniku-
ga küla väiksemate üksuste 
liitmisel paisunud seetõttu, 
et tema piiride sisse on arva-
tud enamik poolsaarel kasva-
vast riigimetsast. Nii suurele 
alale peabki mahtuma palju 
erilist. Nii ongi Lubja külas 
näiteks Tädu looduse õppe-
rada, klindiastangu kaitseala 
ning Viimsi vanim ja kõrgeim 
koht – Lubjamägi (51,4 m), 
mis kerkis veest umbes 11 500 
aastat tagasi. Paene nõlvak lä-
heb siin üle liivakiviks, kuhu 
kas Liivi või Põhja sõja ajal 
olid kaevatud koopad.

Merepiiri Lubjal sisemaa-
külana muidugi pole. Parimat 
merevaadet pakub siin Lubja-
mäel kõrguv Viimsi tuletorn 
(tule kõrgus merepinnast 59 m, 
tule nähtavuskaugus 13 mere-
miili), kust korraga paistavad 
Tallinn, Muuga sadam, Aegna, 
Naissaar, Prangli jpm. Kõik 
Viimsi valla rannad on ülalt 
vaadates uskumatult lähedal.

Lubja külavanemal Raimo 
Tannil on tuletorni tipust hea 
näidata paiku, mis märgivad 
küla ajalugu ja hajali asuvaid 
elamugruppe (Pärtle ja Uus-
Pärtle, Pärtlipõllu, Anijärve, 
Arunurme, Mäekünka jt), mis 
kerkinud karjamaadele ja põl-
dudele viimse kümnendiga. 
Lubja külla jääb veel Viimsi 
veepuhastusjaam ja Ampri tee 
nn tööstuspiirkond – hea, kui 
koduvallas on ka tööandjaid. 
Küla valupunktiks on pankro-
tiga lõpetanud firma korista-
mata prahipaik.

Kunagi oli Lubjal väike 
mõis (Kalkofen e Kiltze), mil-
lest sai hiljem Viimsi mõisa 
karjamõis. Tann näitab tornist, 
kus karjamõisa ja siinse viima-
se suure karjakasvataja – Viim-
si Farmeri – hooned asusid ja 
mis neist alles on. Loomapida-
mist meenutab siin ainult Far-
mi bussipeatus, ühtegi lehma 

Lubja on Viimsi parima merevaatega küla

Põhja-Harju Koostöökogu 
tutvus 28. novembril 
Põhjarannikul kohaturun-
duse ja turismiedenduse 
kogemustega. 

Ringsõidul nägime Lääne-Vi-
rumaa turismitalusid ja pidasi-
me koos MTÜga Arenduskoda 
(www.arenduskoda.ee) semina-
ri. Saime ka jälile saladusele, 
mis on turiste ligitõmbava lau-
sungi “Ehedad elamused La-
hemaal” taga. 

Lahemaal Viitna Pikkjär-
ve lähedal on väga hubane ja 

Meie Leaderid naabritelt õppimas
kodune Kuusiku loodustalu 
(www.kuusikunaturefarm.ee). 
Heatujuline perenaine Sirje 
Kuusik on ka ettevõtluskon-
sultant. Ühtegi palgatöötajat ta-
lus ei ole. Igapäevaselt on 
toeks abikaasa, TTÜ informaa-
tikaprofessorist peremees Rein. 
Tema õlul on mahemesila, 
hoonete ja õueala hooldus, see-
nematkad külastajatega. Vaja-
dusel aitavad sepast perepoeg 
Kristjan ja perenaise õde Elaire. 
Hiljuti kolis maale ka peretütar, 
kes nüüd külalisi toitlustab. Pe-
rel on ühtekokku suus viis keelt!

Sirje Kuusik tutvustas mei-
le ka peretalude koostöövõr-
gustiku Ehedad Elamused La-
hemaal arengut (www.ehedad.
ee). Ühistegevuse vajadus sai 
selgeks 10 aastat tagasi Helsin-
gi matkamessil. Üksteist aida-
takse turunduses, koos aetakse 
asju turismifirmadega, käiakse 
messidel ja festivalidel.

Järgnes seminar “Kohatu-
runduse ja turismialase koos-
töövõimalusi Põhjarannikul”, 
mida modereeris Cumulus Con-
saltin OÜ konsultant ja  meie 
uue arengustrateegia projekti-

juht Mihkel Laan. Kolm töö-
rühma katsusid strateegiliselt 
kavandada turismialast koos-
tööd koostöökogu siseselt, riik-
likul tasandil e koostöös Le-
aderi kohalike tegevusgruppi-
dega Tallinnast Narvani ning 
rahvusvahelisel tasandil.

Seminarilt kogunenud koos-
töömõtetega saate peatselt tut-
vuda meie veebilehel www.
leaderph.eu. Täiendusi ootame 
sinna ka lehelugejailt.

Kuusiku talust suundusime 
Võsule järgmise võrgustiku 
liikme juurde. Ka Jaanioja kä-

sitöötalu (www.jaanioja.ee) on 
pereettevõte. Lahke perenaine 
mamsel Janika tegi meile hu-
vitava ringkäigu Mamsli Män-
gumaal – laste võlumaal toimu-
vad ka loovuslaagrid. Abikaasa 
Janno hoole all on Leaderi abi-
ga rajatud sepikoda. Kõiki vai-
mustas mamsel Janika erakord-
ne võimekus, pühendumus ja ta 
imelised käsitööoskused.

Arma ratsatalul on Rut-
ja rannakülas ka puhkemaja 
(www.armaratsatalu.ee). Talu 
perenaine Mare Kalme kõneles 
talu toimetulekust ning plussi-

dest, mida neile annab ehedate 
võrgustikku kuulumine.

Väljasõidupäeva võttis Vi-
hula mõisas kokku Põhja-Harju 
Koostöökogu juhatuse esimees 
Arno Kannike. Ta rõhutas, et 
ühisturundus ja koostöövõrgus-
tik aitavad peretalud elujõuliseks. 

Saime reisilt hulga kasulik-
ku teavet koostöö edendami-
seks. Täname PHHK juhatust, 
MTÜ Arenduskoda tegevjuhti 
Heiki Vuntust ja meie Margitit 
selle elluviimise eest!

Raimo Tann
MTÜ Lubja Külaselts 

Lubja külas enam ei peeta. Pär-
namäe külas peaksid vähemalt 
ühel perel loomad veel olema.

Muutused on elu 
loomulik osa
Raimo Tann on 3,4 km pikku-
sel ja 1,6 km laiusel Lubjamäel 
isegi varemalt loomi pidanud, 
ta elab siin vanematekodus oma-
ehitatud majas. Kodu ümbrust 
teati Tanni lapsepõlves veel Sa-
lu külana. Sealseil põldudel on 
nüüd uued kodud.

Muutused ongi elu loomu-
lik osa. Tanni sõnul pole Tallin-
na lähiümbruses loomulikult 
võimalik nautida sellist rahu ja 
vaikust nagu Võrumaal.

“Olen Viimsis elanud 6. elu-
aastast. Talviti möllasime Lub-
jamäe nõlval, suviti olime pal-
liplatsil Krillimäe lähedal met-
sas. Lapsepõlveidülli ei saa 
alles hoida. Olin väga rõõmus, 
kui kevadel avati Viimsi kino, 
see oli nagu lapsepõlveunis-
tuse täitumine. Mulle meeldib 
Viimsi areng. Spaa laieneb ja 
ringtee ääres käib praegu nii 
kiire ärikeskuste ehitamine, et 
inimene, kes siit paar kuud ära 
olnud, ei saa arugi, kuhu ta on 
sattunud. Olen ka kortermaja-
dega Haabneemes elanud, ha-
jusama asustusega Lubja meel-
dib siiski rohkem. Kuid para-
tamatult on maaelu nüüd siingi 

üsna linnalik,” leiab Raimo 
Tann. “Ka minu täiskasvanud 
lapsed tahavad oma tuleviku 
siduda Viimsiga ja siia kodud 
ehitada. Lubja küla rahvaarv 
kasvab lähiaastail kindlasti. 
Kui kõigist praeguseks meie 
küla maadel kehtestatud de-
tailplaneeringutest kodud (era-
mud või paaris- või ridamajad) 
saavad, siis võib juurde tulla u 
1000 elanikku.”

Eks Lubjamäe tuletorngi 
(praegune valmis 1939) kõne-
leb tegelikult elu muutustest. 
Krahv Buxhöwdenil oli siin 
Viimsi mõisapargi jätkuna vaa-
te nautimiseks Koluvere los-
si väike koopia, mida oleme 
raamatuis näinud Carl Budde-
use kriidijoonistuse “Schloss 
Lodhe” reprol. Selle varemele 
tuletorn kerkiski. Torni jalamil 
on veel alles kelder ja kasva-
vad vanad õunapuud.

Natuke eemal on lava, tant-
supõranda, pinkide ja tualet-
tidega Lubja külaplats. “Vee-
teede Ametiga elame heas lä-
bisaamises ja saame siin oma 
jaanituld pidada,” ütleb Raimo 
Tann. Ta nendib, et hakkas ko-
gukonna asjadega rohkem te-
gelema siis, kui umbes kümme 
aastat tagasi palgatöölt ära tuli 
ja oma pereettevõttega alustas. 
OÜ Paenurme Arendus tege-
vusaladeks on valve- ja elekt-

riseadmete ning arvutivõrkude 
ehitus ja hooldus.

“Külavanemaks valiti mind 
2006. aastal just enne jaani-
päeva. Sellest saigi oma küla 
meeste soovil esimene suur 
ühisettevõtmine ja meie tra-
ditsioon. Jaanituled on järjest 
kasvanud, juba mitu aastat kor-
raldame seda koos oma rõõm-
sameelsete naabritega Pärna-
mäe külast. Pärnamäe küla-
vanem Annika Vaikla nakatab 
alati oma hea energiaga. See 
annab jõudu, koos teeme pare-
ma peo, sest saame toetussum-
masid koos kasutada. Küla-
platsi korrastada ja pidu ette 

valmistada on alati aidanud 
ka minu venna firma AT Värv 
ja selle tublid töötajad. Väga 
tähtis on asjade õnnestumisel 
ka oma pere tugi. Lähedas-
te abita oleks see töö raskem. 
Jaanitulel korraldame mänge ja 
külade jõukatsumisi, meil on 
mõõduka hinnaga toidud, tasu-
ta kiiking, lastele batuut. Pidu 
toob siia kokku juba ligi tuhat 
inimest. Esimestel aastatel pi-
din ise lõkkematerjali otsima, 
nüüd pakutakse Mähelt jm, 
kas võin oma õunapuuoksad 
teie lõkkesse tuua.”

Rahvast aitab koon-
dada klindiastang
Eraldiseisvateks asumiteks kil-
lustatud Lubja külas on raske 
tekitada oma küla tunnet. Rai-
mo Tann ütleb, et kõiki oma 
küla inimesi ei tea temagi, 
MTÜ-s Lubja Külaselts on u 
10 aktivisti. Paljudega on ta 
aga tutvunud siis, kui on täna-
tud hea peo eest.

Oma vabatahtlikuks tööks 
on ta saanud palju häid mõt-
teid Põhja-Harju Koostöökogu 
ja Leader grupi ringsõitudelt. 
“Sedasi näeb päris maaelu ja 
seda, kui lahedaid asju on väi-
kestes kohtades Euroopa Liidu 
toetusrahaga tehtud. See toe-
tus liidab meie maakogukondi. 
Eks teised imestavad jälle meie 
juures: oi kui vägev. Ise harjud 
heaga ära. Just ühel bussisõidul 
tuli mulle ka Rannarahva pikni-
ku idee. Selle ürituse mõtteks 
on tuua kõik valla isetegevusla-
sed Lubjamäele kokku. Tänavu 

jäi see pidu ära, kuid tunnen, et 
inimesed vajavad sellist kohtu-
mist.”

Rahvast aitab Raimo Tan-
ni sõnul kõige loomulikumalt 
koondada klindiastang, mis ula-
tub Lubjalt Haabneeme alevik-
ku. “Kui kõik, mis suures Ka-
rulaugu terviseradade projektis 
kavandatud, kord valmib, on 
see tõesti uhke asi. See eeldab-
ki panustamist tervelt vallalt ja 
tehtust on kasu paljudel. Kui 
näiteks valmib ligi 400 astme-
ga trepp, mis hakkab ühenda-
ma ülemist ja alumist astangut, 
siis saavad Pärnamäe ja Lubja 
küla lapsed üle mäe otse koolis 
käia. Terviserada on hea näide, 
kuidas kaitseala saab olla avali-
kus kasutuses. Kui käisin tervi-
serajal PRIA kontrolliga, liikus 
seal ühel tavalisel keskhommi-
kul paarkümmend inimest. Siis 
öeldi: euroraha on läinud väga 
õigesse kohta. Enne ei saanud 
nõlval liikudes ringigi vaadata, 
seal mütates vahtisid ainult jal-
gade ette. Tänavu täiendasime 
terviserada Põhja konna skulp-
tuuri juures infostendidega. 
(Sellest lugege 12. ja 26. sept 
VT-st.) See annab rajale kasu-
tusvõimalusi juurde, kui tuled 
siia lapselapsega jalutama, siis 
on mida vaadata ja millest ju-
tustada. Tulevikus võiks siin 
korraldada skulptuurifestivali 
jm üritusi.”

Uute heade asjadena, mille 
üle Lubja külas tänavu veel rõõ-
mustada, nimetab Tann seda, et 
Anijärve kant sai veepuhastus-
jaamast puhta joogivee ja nõue-
tele vastava surve (enne ei an-
tud seal ehitistele kasutusluba) 
ning tolmuvaba tee.

Mis muret teeb?
“Meie rahvas on tubli ja külava-
nemat tühja-tähjaga ei kiusa,” 
ütleb Raimo Tann. “Pärtle ja 
Mäekünka kant vajab kergliik-
lusteed ja ülekäigulahendust, 
veel on korrastamata teejuppe, 
Änijärve tahaks mänguvälja-
kut, Krillimäele kiiremat inter-
netiühendust. Asjad liiguvad, 
kõike korraga ei saa. Iga muret 
võib ju vaadata ka nii, et see on 
üks uus ülesanne või eesmärk, 
mille lahenduse suunas hakkad 
tegutsema.”

Meeli Müüripeal

Lubja külavanem Raimo Tann. Fotod Liina Rüütel

Raimo Tann koos Ene Lillega tänavu 13. septembril klindiastangu 
veerel kergliiklusteede alguses infostende avamas, mis tutvustavad 
lisaks meie Põhja konnale Leedu, Poola ja Slovakkia muinasjutu-
kangelasi.



Viimsi valla eakad tähistasid 
jõule
5. detsembril osales Viimsi Koolis peetud valla eakate 
jõulupeol üle 240 inimese.

Kontserdiga esinesid Külli Talmari juhendatud koolilapsed nii 
luuletuste kui ka lauludega ning ansambel Soov koosseisus 
Toivo Asmer, Merle Lilje ja Peeter Kaljuste. Tantsumuusikat 
mängis Andrus Kalvet. Valla jõulutervitused edastas abivalla-
vanem Andres Kaarmann. 

Aitäh kõigile osalejatele!
VT
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Taas mõtleme, mida kinkida oma 
lähedastele. Ilusaks jõulukingiks oleks 
kindlasti nimeline orelivile Viimsi Püha 
Jaakobi kiriku ehitatavas orelis. 

Igale orelivile kinkijale antakse tõend, kus kir-
jas, milline nimeline vile hakkab helisema ja 
kannab sümboolselt kingituse saaja nime. Kõigi 
annetajate nimed (ja ka nimed, kelle mälestu-
seks orelivile annetus tehti) jäädvustatakse hil-
jem tahvlil kiriku seinal.

Nimelised oreliviled on erineva suuruse ja 
hinnaga: 30 kuni 2000 eurot. Koguduse kodule-
helt (www.viimsijaakobikiri.ee) leiate juhised, 
kuidas orelivilet valida ja osta.

Tulemas on ka järjekordne kontsert oreliehi-
tuse toetuseks. Laupäeval, 6. detsembril kell 17 
esinevad Viimsi Püha Jaakobi kirikus naiskoor 
Carmina, vaskpilliansambel ja solistid Aavo 
Otsa juhendamisel. Kaastegevad on Irina Iev-
leva ja Meeli Ots klaveril, Elisabeth Härmand 
ja Laura Kuusma viiulil. Dirigendid on Margit 
Võsa ja Aavo Ots. Kõlab advendimuusika.

Hille Poroson
Viimsi Püha Jaakobi kiriku organist

Meie tubli juht Volli 
Kallion korraldas Viimsi 
Pensionäride Ühenduse 
matkajatele toreda välja-
sõidu Läänemaale.

Muljete kogumine algas Nõ-
val, kus Milvi Kivistik tutvus-
tas meile ligi 100-aastase talu 
hästi säilinud hooneid ja tar-
beriistu. Üllatas, et maakivist 
laotud hoone kivid olid ära 
märgistatud kivi õige nimega.

Aarne Kivistiku juhtimisel 
orienteerusime kaunis männi-
metsas, kuhu RMK on rajanud 
väikseid järvi ületavate silla-
kestega matkaraja. Mõõtsime 
järvemuda sette sügavust, mis 

Reis Läänemaale

ulatus kahe meetrini. Peraküla 
rannas jalutasime valgetel lii-
valuidetel. Keha kinnitasime 

Peraküla rannas. Foto Elle Ehand

Roosta puhkekeskuses. Sealt 
suundusime Lääne-Nigula ki-
rikusse, kus Eha Krossev rää-

kis kiriku ajaloost ja Lenin-
gradist toodud altarist. Kiri-
kus olles soovitas ta kuulata 
ennast, see aitab tunnetada pü-
hadust. 

Päikeseloojanguks jõudsi-
me Varbola linnusesse. Seal 
ootasid ees neli puidust meis-
terdatud kuningat, kes on jääd-
vustatud oma 1343. aasta tee-
konnal läbirääkimistele Paide 
ordumeistriga. 

Enne Viimsisse jõudmist 
silmasime Pirita kloostri ak-
nal kahte advendiküünalt. Kes 
nautis reisipäeva rõõmsal mee-
lel, see jõudis koju väga hea 
enesetundega!

Matkaja TUTU

Selgusid kolm kinkekaardi võitjat 
26. septembri Viimsi Teatajas palusime, et lugejad annaksid teda, milliseid kaupu, kauplusi 
või teenuseid oleks Viimsisse kõige rohkem  vaja.

Saime  väga palju asjalikku tagasisidet – suur tänu kõikidele vastajatele! Keskuse arendajad on 
nüüdseks teie vastustega tutvunud ja teevad kõik selleks, et inimeste soovide ja vajadustega järg-
mise aasta septembris aadressil Sõpruse 15 avatavas kaubanduskeskuses arvestada.

Kõigi teemakohaselt vastanute vahel loosisime välja kolm 50-eurost Partneri kinkekaarti. Võit-
jaiks osutusid Galina Elmik, Jaanus Rumma ja Liina Savolainen.  Võtame Teiega  auhinna kättetoi-
metamiseks  ühendust!

Viimsi Keskus

Hetk jõulupeost. Foto Liina Rüütel

Raamatukogud pühade ajal

Meeldejääv jõulukink – 
nimeline orelivile

Viimsi valla raamatukogud soovivad oma lugejatele häid 
jõulupühi ja toredat aastavahetust! 

Raamatukogud töötavad pühade ajal järgnevalt:
l 23. detsembril Viimsi raamatukogu kell 10–16, Randvere raa-
matukogu kell 8.15–13.30 ja Prangli oma kell 10–13;
l 24.–26. detsembrini on raamatukogud suletud;
l 27. detsembril töötab Viimsi raamatukogu kell 10–15, Randve-
re ja Prangli raamatukogu on suletud;
l 31. detsembril on Viimsi raamatukogu suletud, Randvere raa-
matukogu on avatud kell 8.15–13.30;
l 1. jaanuaril on raamatukogud suletud;
l 2. jaanuaril töötab Viimsi raamatukogu kell 10–17, Randveres 
kell 8.15–16.30, Prangli raamatukogu on suletud;

l 3. jaanuaril on Viimsi raamatukogu avatud kell 10–15, Randve-
re ja Prangli raamatukogu on suletud.

Muutunud on ka mõned raamatukogude kontaktandmed.
l Viimsi raamatukogu uus lauatelefoni number on 6506 936, 
mobiiltelefoni number on aga 5688 2673. 
l Prangli raamatukogul ja Randvere raamatukogul on uued e-
posti aadressid: prangliraamatukogu@viimsivald.ee ja randvere-
raamatukogu@viimsivald.ee.
l NB! Iga kuu viimasel reedel on Viimsi ja Randvere raamatuko-
gu sisetööde päeva tõttu suletud. 
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Tüdrukud unistavad tant-
simisest, reisimisest ja 
koos vanaemaga küpse-
tamisest. Mõnel jäävadki 
need mõtted unistusteks, 
ent on neidki, kes näe-
vad oma unistuste nimel 
vaeva. 21-aastane Sandra 
Sentjurin on unistaja, 
ent ka tõsine talent: 15 
aastaga tantsis ta läbi 
pool maailma, küpsetas 
ema ja vanaemaga ning 
on avaldanud juba kaks 
kokaraamatut.  

Sandral on Eestis ka oma toit-
lustusettevõte Sandra Sentjurin 
Food Production, mis tegeleb 
kookide ja tortide tellimustega, 
suvesündmuste ja käsitöökom-
midega. Kui Sandra on Eestist 
ära, siis panustab ta interneti 
vahendusel ning ettevõttega te-
geleb ema. Sandra tegeleb ka 
ravimtaimede korjamise, jooks-
mise ja joogaga. 

Sandra, olete aastaid olnud 
viimsilane. Kui palju mäleta-
te oma siinsest lapsepõlvest? 

Lapsepõlvekodu oli mul 
Tallinnas, esimene kokkupuu-
de Viimsi vallaga oli lasteaeda 
minek. Kui paljud lapsevane-
mad soovivad leida kodule või-
malikult lähedast lasteaiakoh-
ta, siis mina käisin Tallinnast 

Sandra Sentjurin: “Retseptid valmivad 
Haabneeme rannas mõtiskledes”

Viimsisse Piilupesa lasteaeda. 
Peamiseks põhjuseks oli siiski 
see, et samal ajal ehitasid va-
nemad meie Haabneeme kodu. 

Esimesed kuus klassi õppi-
sin Tallinnas, seejärel tulin Viim-

si Kooli, mille lõpetasin 2012. 
aastal. Seejärel võtsin aastaks 
aja maha, et mõelda oma mõt-
ted selgeks.

Kas siis algas Teie huvi ko-
kanduse vastu?

See kirg oli minus juba va-
rem. Vanavanaema, vanaema 
ja ema on meie peres läbi ae-
gade olnud suured küpsetajad. 
Alustades lapsepõlvega – olen 
harjunud, et kodus on alati lõu-
naks ja õhtuks ema tehtud soe 
söök! Sinna kõrvale aga va-
navanaema hõrgud koogid ja 
küpsetised. 

Kokandushuvi on nii minus 
alati olnud, ent eks ühel hetkel 
tuli aeg, mil tundsin: nüüd võib 
oma ideid teistega jagada!

Vaheaastal õpib nii mõn-
dagi, ent kuidas on lood koo-
liõpingutega?

Selle aastaga sai mulle sel-
geks, et soovin liikuda oma 
unistuste realiseerimise poole. 
Esitasin avalduse Inglismaa sü-
dames asuva Birminghami lin-
na ülikooli, ent seejärel otsus-
tasin, et ma siiski ei lähe sinna. 
Olen õnnelik, et 2013. aasta 
augustis mõtlesin ümber ning 
võtsin sealse kooliga kontak-
ti. Mulle anti võimalus siiski 
alustada õpinguid.  

Enne Inglismaale minekut 
käisin toiduainetööstuse eri-
alasid vaatamas ka Eestis, ent 
kahjuks ei leidnud endale so-
bivat. 

Möödunud aastal keskendu-
sime ülikoolis peamiselt toidu-
ainetetööstuse baastõdede  õppi-
misele. Õppeaineiks on näiteks 
retsepti- ja toiduarendus, töös-
tuslik toitlustus, toidufotograa-
fia, meedia toiduainetööstuses 
ja toidustilistika. Viimane pak-
kus mulle kõige enam huvi. 
Üks asi on see, kui kokk teeb 

ja stilist annab stiili, teine aga 
see, kui kaks inimest on ühes 
isikus! Lisaks pakub mulle 
väga huvi toiduajakirjandus. 

Õppisite retseptide loo-
mist. Kas loengusarja põhjal 
on tõesti kõigil võimalik luua 
päris omi retsepte? 

Oleneb inimesest. Minu 
retseptid tulevad mulle lihtsalt 
pähe mõeldes, jalutades, nau-
tides! Lähen näiteks suurde 
toidupoodi, jalutan mööda va-
hekäike, mõtlen maitsekombi-
natsioonide peale. Poe suurus, 
kus retseptidele mõtlen, ei ole 
oluline. Nii näiteks on nii mõ-
nigi retsept sündinud Viimsi 
Comarketis. 

Kui liiga kauaks korviga 
riiulite vahele jalutama jääda, 
siis tunnen, kuidas turvamehed 
mind jälgivad. Lisaks kauban-
duskeskustele jõuavad minuni 
retseptid ka mere ääres olles. 
Üks erilisemaid paiku on kaht-
lemata Haabneeme rand. 

Kui palju olete retsepte 
loonud?

Retsepte on kindlasti 200 
ringis, tunnistan, et ma ei ole 
neid kokku lugenud. Minu esi-
meses raamatus “Magustoitu-
dega ümber maailma” on 80 
retsepti ning tänavu detsemb-
ris ilmunud raamatus “Magu-
sakunst” on 60. Lisanduvad 
siis blogis olevad, vihikutesse 
kirjutatud ning ideetasandil ret-
septid. 

Kokaraamat “Magustoitu-
dega ümber maailma” sisaldab 
erinevatele kultuuridele oma-
seid magustoite. Lisaks kirgli-
kule huvile toidumaailma vas-
tu armastan ma ka reisida ning 
reisil olles süüa. Tantsimisaas-
tate jooksul on mul seda mõ-
lemat õnnestunud teha, samuti 
olen seeläbi tutvunud heade 
inimestega, tänu kellele see 
raamat sai sündida. 

“Magusakunst” valmis al-
les tänavu.

See idee tuli minu ülikoo-
liõpingute ajal. Inglismaa õp-
pejõud on kõik töötanud või 
töötavad tänaseni oma erialal, 
mõni on restorani peakokk. 
Kirglikud õppejõud sütitasid 
minugi energia ja tahtejõu. 

Kodus Haabneeme ranna-
joont pidi jalutades hakkas raa-
mat mõttes edenema. See on 
ülesehitatud põhimõttel, et ma-
gustoitudes kasutame marju ja 
puuvilju ning iga produktiga 
on kolm retsepti – tort, magus-
toit ja küpsetis. 

Kas eelistate magusaid roo-
gi soolastele?

Teen ka soolaseid toite, ent 
leian, et magusad hõrgutised 
annavad suurema võimaluse 
mängida. Ka emotsioone ja sil-
mailu on toitu nautides rohkem. 

Millised kokaraamatud on 
Teie kodus? 

Neid on ikka üksjagu. Enne 
blogi avamist sirvisin kokaraa-
matuid iga päev, nüüd enam 
mitte. Rohkem meeldib mulle 

kokaraamatuid raamatupoodi-
des lapata. Üldjuhul ei loe ma 
raamatuid mitmeid kordi, see-
tõttu vaatangi poes ja koju lä-
hen ilma raamatuteta.  

21-aastane, oma firma, esi-
mesed kokaraamatud… Mil-
line on Teie tulevikusiht?

Mul on kolmanda kokaraa-
matu idee olemas. Soovin koo-
li lõpetada, et seejärel Eestisse 
kohe tagasi tulla. 

Hetkel on ettevõte pigem pi-
sike pereäri, millesse oma ener-
giat panustada. Soovin arendada 
seda suuremaks ja miks mitte 
aastate pärast oma kohviku luua. 
Kooli lõpuni käin Eestis vaid 
vaheaegadel.

Mis koht aitab Teil Viim-
sis aega maha võtta? 

Minu vaieldamatu lemmik 
on Haabneeme rand. Suvel käi-
sin seal ilmast olenemata igal 
õhtul – tegin pilte ja nauti-
sin päikeseloojangut. See oli 
punkt minu päevale. Kui Ing-
lismaal koduigatsus tekib, siis 

vaatan just neid suviseid Haab-
neeme fotosid. 

Kuidas on lood kriitikaga? 
Minu isa on heas mõttes kõi-

ge kriitilisem sööja, tänu temale 
olen mitmeid retsepte täiusta-
nud. Tal on minu hõrgutistele 
alati kaks reaktsiooni. Üks neist: 
“Mhm, see on hea,” annab sõ-
numi, et midagi peab muutma. 
Mulle meeldib, et ta põhjendab 
ka alati ära. Kui ta aga kinnitab, 
et talle väga maitseb, siis tean, et 
toit on õnnestunud. 

Pere tagasiside ongi minu 
jaoks kõige olulisem kriitika: 
meie nelja – ema, isa, õe ja 
minu – arvamus kokku on kõi-
ge konstruktiivsem kriitika. 

Kas oma sõpradele teete 
tähtpäevatordid ise?

Sõpradele suurima hea mee-
lega, aga minu enda tähtpäe-
va puhul peaks tordid tegema 
kindlasti keegi teine. (Naer-
des) Minu retseptide järgi loo-
mulikult!

Liina Rüütel 

POHLAKRINGEL CAMEMBERTI JUUSTUGA
Tainas: 4 dl jahu, 11 g kuivpärmi (1 pakk), 2 sl suhkrut, 1 dl 
vee ja piima segu, 50 g toasooja võid. Täidis: 200 g toor-
juustu, 2 munakollast, 0,75 dl suhkrut, 2 sl vanillikastme 
pulbrit, 200 g Camemberti juustu, 2–3 dl pohli.

l Pärmitaina jaoks sega oma-
vahel kuivained. Soojenda vee-
piimasegu 37 kraadini. Vala kui-
vainete hulka ning sõtku hulka 
ka või. Sõtku tainas ühtlaseks ja 
kata kauss puhta rätikuga. La-
se tainal soojas kohas vähemalt 
kahekordseks kerkida.
l Täidise jaoks lõika Camem-
berti juustult koor, seejärel viilu-
ta õhukesteks laastudeks. Sega 
kokku toorjuust, munakollased, 
suhkur ja vanillikastmepulber.
l Rulli jahusel pinnal pärmitai-

nas õhukeseks ristkülikuks. Aseta keskele vooruna täidis ja Ca-
memberti juust. Tee ristküliku mõlemale küljele 3 cm laiused 
sisselõiked. Punu kringel kokku, keera ringikujuliseks ja soo-
vi korral pintselda üle lahtiklopitud munaga. Küpseta kringlit 
200-kraadises ahjus 25 minutit. 

AHJUõUNA-JOGURTITORT õUNAKUUBIKUTäIdISEGA
Põhi: 2,5 dl kaerahelbeid, 80 g võid, 2 sl fariinsuhkrut. Va-
hele: 4 õuna, 1 sl võid, 3 želatiinilehte, 1 tl kaneeli, 1 tl va-
nillsuhkrut. Täidis: 8 dl ahjuõunajogurtit, 4 dl vahukoort, 2 sl 
tuhksuhkrut, 1 sl vanillsuhkrut, 8 želatiinilehte.

l Põhja tarvis su-
lata või fariinsuhk-
ruga, sega hulka 
kaerahelbed. Kata 
sellega 20–24 cm lä-
bimõõduga ja küp-
setuspaberiga kae-
tud koogivormi põ-
hi. Küpseta põhja 
200-kraadises ah-

jus 10 minutit ja lase seejärel täielikult maha jahtuda.
l Vahele valmista õunatäidis. Haki kooritud õunad väikesteks 
kuubikuteks. Pane želatiinilehed külma vette paisuma. Sulata 
potis või, sega hulka õunakuubikud, kaneel ja vanillsuhkur. Kui 
õunad on pehmeks muutunud, pigista želatiinilehtedest vesi 
välja ja lisa õunte hulka. Sega ühtlaseks ja lase täielikult maha 
jahtuda.
l Täidise jaoks pane želatiinilehed külma vette paisuma. Va-
husta koor, sega hulka ahjuõunajogurt, tuhksuhkur ja vanill-
suhkur. Sulata väheses kuumas vees üleliigsest veest tühjaks 
pigistatud želatiinilehed ja sega täidise hulka.
l Määri kaerahelbepõhjale ühtlane kiht õunakuubikutäidist, see-
järel vala peale ahjuõunakreem. Aseta tort 5–6 tunniks külm-
kappi tahenema. 
l Enne serveerimist kaunista tort kuivatatud õuntega.

Armsast kodukohast on alati ras-
ke lahkuda, kuid selleks, et õp-
pida ja areneda, on vaja käia, 
näha ja kogeda. Nii võtsingi 
septembris kaks kohvrit ja ühe 
otsa lennupileti ja alustasin ku-
linaarset teekonda Ühendkuning-
riikides. Magusaarmastajast ko-
dukokast sai päevapealt koka-
jakki riietatud kulinaariaõpila-
ne, kel tuli õppida perfektselt 
kala fileerima, küpsetama ah-
jus täidetud kana või servee-
rima peakoka karjumise peale 
seitse portsu sealihaeskaloppi.

Lõpuks jõudis õppekava kondiitrikööki. Seal lõid mu silmad 
särama, sest mind hakkas juhendama Briti peaministri endine 
peakondiiter. Sellisel võimalusel ei saa käest lasta,  ahmisin en-
dasse nii palju kui võimalik − ühes käes vispel ja teises pasta-
kas. Tema tähelepanu detailide suhtes, maitsekombinatsioonid 
ja serveerimisoskus sütitas minus veelgi suurema kire kondiit-
rimaailma vastu.

Jõuluvaheajaks koju tulles jooksin kohe mere äärde. Jaluta-
sin rannaliival ja nautisin merekohinat. Koju jõudes oli selge, et 
minu uus magusaraamat algab apelsini ja lõpeb õunaga ning 
kõik, mis sinna vahele jääb, peab olema maitsev, silmale ilus 
vaadata, aga piisavalt kerge, et mitte kodukokka liigse peenut-
semisega vaevata. 

Koolis arutasin ideed oma kondiitriõppejõuga. Ta andis mulle 
oma õnnistuse ning oli kirjutamise ajal nõu ja jõuga suureks abiks.

Mis peab ühes magusaraamatus olema? Eks ikka tordid pi-
dupäevadeks, magustoidud sõpradele ning küpsetised õhtul 
pereringis nautimiseks. Sellest raamatust leiad need kõik. Mu-
gavaks kasutamiseks on retseptid jaotatud marjade-puuviljade 
järgi. iga vilja kohta on kolm retsepti: tort, magustoit ja küp-
setis. Nii on lihtne leida retsepti külmkapis olevate mustikate 
jaoks, jääb vaid üle otsustada, kas teha magustoitu või hoopis 
küpsetada pirukas. Neis retseptides kohtuvad tuntud maitsed, 
kuid leiab ka põnevaid koostisosi, nagu nõges, Camemberti 
juust ja hapuoblikas. Magustoidud koosnevad enamjaolt mit-
mest komponendist, nii et põhiretseptil on veel kõrval mõne 
jäätise, sorbeti või muu sarnase tegemise õpetus.

Soovin põnevat avastamist ning indu ja jaksu katsetamiseks!

Sandra

Sandra Sentjurin.
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Enne kolmandat adventi 
uurisin, milliseid jõulumee-
leolu luua aitavaid taimi 
pakuvad kodukaunistaja-
le Viimsi aia- ja lilleärid.

Vaatasin ringi Viimsi Aiapoes, 
Viimsi Aiakeskuses, Konsumis 
tegutsevas Miiduranna Lille-
äris ja kaesin Rikets Lillede va-
likut Haabneemes Viimsi Kau-
bakeskuses. Kõigis neljas müü-
gikohas ootasid kojuviimist 
jõulutähed, jõulukaktused, al-
pikannid, kalanhoed, asalead, 
ratsuritähed, ajatatud hüatsin-
did ja väikesed ebaküpressid. 
Kuid igas poes leidus ka mida-
gi sellist, mida teised ei pakku-
nud. Riketsist võinuks näiteks 
koju tuua eriti suure küpressi. 
Viimsi Lillepood pakkus oma-
kasvatatud tulpe ja Kostiveres 
kasvanud uhkeid alpikanne. 
Viimsi Aiakeskuses nägin kõi-
ge kaunimat araukaariat ning 
kohe oli seal algamas ka jõulu-
puude müük, kus valikus hari-
lik kuusk ja Fraseri nulg. Kõik-
jal oli punaste marjadega iilek-
sioksi, jõulukaartidelt tuttavaid 
sakiliste servadega iileksilehti 
pakkus aga ainult Viimsi Aia-
pood. Miiduranna Lilleäris uh-
keldas see-eest oma punaste vil-
jadega soojast kliimast pärit ja 
looduses põõsaks sirguv mehi-
ne naistepuna (Hypericum and-
rosaemum). Nii et kui te täpselt 
ei tea, mida hing ihaldab, siis 
tehke samasugune tiir ja muud-
kui inspireeruge. 

Jõulutäht olgu Eestis 
kasvatatud
Kaubavalik muutub pealegi pi-
devalt. Esimese hooga näiteks 
tundus, et valget jõulutähte tä-
navu Viimsist ei leia, kuid Ri-
ketsis loodeti, et koos uue kau-
baga tuleb neid jälle. Eelmised 
osteti ära. Viimsi Lillepoes, kus 
jõulutähtede värvi- ja sordiva-
lik oli kõige uhkem, ahvatles 
ostjaid ka valkjaskollaste kõrg-
lehtedega `Lemon Snow`.

Nii Viimsi Aiapoes kui ka 
Viimsi Aiakeskuses rõhutati: 

Kuusepuu väikesed asemikud

jõulutäht olgu kodumaal kas-
vatatud! Neis kauplustes müü-
digi AS Nurmiko ja OÜ Flores 
Aed jõulutähti.

Kaunis piimalill (Euphor-
bia pulcherrima), keda kõik 
jõulutähena tunnevad, on üpris 
pirtsakas ja soojalembene lü-
hipäeva taim. Tema päriskodu 
on Vaikse ookeani ääres Meh-
hiko ja Guatemala mäestiku-
metsades. Jõulutähe juures ei 
imetle me mitte tema tillukesi 
rohekaid-kollakaid õisi, vaid 
õisi ümbritsevaid eredalt vär-

vunud kõrglehti, mis aitavad 
taimel looduses tolmeldajaid 
ligi meelitada. 

Kui avastati, et parasvööt-
mes saab kasvuhoones kunstli-
ku pimendamise abil jõulutähe 
kõrglehti aasta kõige pimeda-
maks ajaks värvi muutma pan-
na, leiti ka ruttu, et taime kõrg-
lehed sobivad sümboliseerima 
Petlemma tähte. Euroopas sai 
jõulutäht moekaks jõulutaimeks 
eelmise sajandi keskpaiku. 

Eestis tasub jõulutähte kas-
vatada sellepärast, et õrn taim 

ei talu järske temperatuurimuu-
tusi ja pikki vedusid. Värske, ot-
se aiandist poodi ja sealt koju 
toodud jõulutäht võib ilus pü-
sida 2–3 kuud. Pikast teereisist 
vintsutatud või äkki soojast kül-
ma kätte sattunud taim viskab 
oma lehed väga ruttu maha.  
Kui väljas on miinuskraadid, 
siis laske jõulutäht poes väga 
hoolikalt sisse pakkida ning 
ärge oma taimega väljas pikalt 
jalutage. Kodus ärge kiirustage 
pakendit avama, las tempera-
tuur natuke ühtlustub. Leidke 
taimele koht, kus ei ole tuule-
tõmbust. Toatemperatuuri suh-
tes jõulutäht kõige kapriissem 
taim ei olegi, talle sobib, kui 
sooja on 16–22 kraadi. Kastke 
mõõdukalt – jõulutähele meel-
dib, kui muld on pidevalt para-
jalt niiske. Jälgige, et poti alu-
sel poleks seisvat vett.

Aretajad on loonud punaste, 
roosade, valkjaskollaste ja vein-
punaste kõrglehtedega sorte. 
Jõulutähte saab kasvatada ka 
mitmes suuruses (neid ongi va-
lida minist paraja põõsakeseni) 
ning nii ühetüvelise kui ka mit-
meharulisena. Kõige rohkem 
ostetakse siiski punaste kõrg-

lehtedega sorte. Puhkeperioodi 
läbinud ja tagasilõigatud jõulu-
täht hakkab korraliku kastmise 
ja väetamisega lopsakalt kasva-
ma, kuid uusi kaunilt värvunud 
kõrglehti on neile kodus väga 
raske saada. Jõulutähe kasvata-
jad pakuvad neile kasvuhoones 
lisaks täpsele soojus- ja kastmis-
režiimile selleks umbes kuue 
nädala jooksul pimendamist e 
mängivad lühikest päeva. 

Araukaaria, ebaküp-
ressid ja selaginell
Toakuuseks kutsutud kõrge 
araukaaria (Araucaria heterop-
hylla) oli toataimena vahepeal 
unustuses, sest keskküte muutis 
ruumid tema jaoks liiga pala-
vaks. 19. sajandi lõpul oli ta aga 
hinnas kui peente salongide ehe. 
Seda graatsiliste okstega taime 
tasub koju tahta siis, kui teil on 
talveaed või muu valge, õhuri-
kas ja jahe ruum, kus talvel sooja 
10–15 kraadi. Kõrge araukaaria 
on pärit Uus-Meremaa kandist 
Norfolki saarelt ning seal sirgub 
ta 60 meetri kõrguseks koonilise 
võraga hiiglaseks. Araukaariad 
tunneb eemalt ära selle järgi, et 
nende oksad paiknevad justkui 
korruste kaupa horisontaalsete 
ringidena ümber tüve.

Toas võib kõrge araukaa-
ria kasvada paari meetri kõr-
guseks. Tema lühikesed väga 
pehmed okkad on algul helero-
helised ja muutuvad hiljem tu-
medamaks. Araukaariat ei tohi 
üle kasta ning talle ei meeldi 
ka kuivale jääda. Kui ruum on 
liiga soe või kui kastate vales-
ti, siis vajuvad araukaaria ok-
sad varsti longu ja nende ilus 
asend enam ei taastu. Kindlasti 
ei sobi see taim suitsetaja koju 
– suitsuses õhus tõmbuvad ok-
kad kollaseks ja varisevad. Kesk-
küttega ruumides tasub arau-
kaariat piserdada. 

Poodides näeb ka kunst-
lumevahuga kaetud väikseid 
ebaküpresse – see on surnud ja 
ühekordse kasutusega jõuluilu.

Taimeseadeisse sobitatakse 
jõulupuu miniatuursete asemi-

kena ka elusaid ja haljaid eba-
küpresse. Selliste miniatuursete 
potipuudena on levinuimad tu-
medatooniline kalifornia eba-
küpress ̀ Ellwoodi  ̀ja lõhnav eba-
küpress `Top Point`. Pärast pü-
hi leidke neile võimalikult val-
ge ja jahe ruum. Neid võite su-
veks sobitada terrassi taimesea-
deisse või istutada aias pool-
varjulisse kasvukohta, kus on 
piisavalt niiskust. Paraku kaua 
nad seal ei püsi, käredam talv 
võtab nad ära, ebaküpressi saab 
meil pigem kasutada ühe hoo-
aja taimena. 

Toaküpressiks ja ka sidrun-
küpressiks hüütud suureviljali-
se küpressi (Cupressus macro-
carpa) kollakasroheliste okas-
tega ilusad sordid `Goldcrest` 
ja `Goldcrest Wilma` suudavad 
pühade aja toas hakkama saada, 
aga pärast pühi kolige nad või-
malikult jahedasse ja valgesse 
ruumi. Talveaias võivad nad 
kaua ilusti kasvada, kuid õues 
meie kliimas küpressi küll kas-
vatada ei saa.  

Ebaküpressi asemel võiks 
ehk osta hoopis armsa selagi-
nelli. Küllusliku valikuga lille-
poes, kus jõulu eel võidutsevad 
punased õietoonid, ei pruu-
gi igihaljast ja lopsaka mätta 
moodi selaginelli algul märga-
tagi. Erinevalt paljudest teistest 
toataimedest lepib ta hämara 
ruumiga. Selle eest tahab troo-
pilist päritolu taim palju vett ja 
niisket õhku, kuivemas ruumis 
tuleb teda sagedasti piserdada. 
Ahjuküttega jahedamas kodus 
maksab temaga jännata. Kuid 
hooldusvabu taimi ju polegi. 
Kes sellist vajab, ostku pigem 
kunstkuusk.

Seekord tundus, et kõige 
jõululikum on Viimsi Aiapoe 
valik. Küsisin agronoomist müü-
jalt Valve Maidlalt, mida ta 
jõuluks oma koju tahab. Val-
ve Maidla: “Kõige armsam on  
ikka harilik kuusk, ise metsast 
toome. Kuuse ostmine ei anna 
seda mõnu, kui selle metsast 
otsimine.”

Meeli Müüripeal

Rakvere Teater annab 20. jaanuaril kell 19 
Viimsi Huvikeskuses külalisetenduse komöö-
diaga “Kaheksa armastavat naist“.

Lavastuses saavad kokku Rakvere Teatri ka-
heksa endist ja praegust näitlejannat. Nad ei 
ole lihtsalt naised, vaid maamõisa lõksu jäänud 
kaheksa eripalgelist ja armastavat naist, keda 
kehastavad ines Aru, Anne Veesaar, Ülle Licht-
feldt, Marin Mägi-Efert, Maarika Mesipuu-Vee-
bel, Liisa Aibel, Helgi Annast ja Silja Miks.

“Naised on liblikad pimedal ööl – mida he-
ledam on tuli, seda rohkem lendab neid kok-
ku,“ on öelnud Tammsaare. Selles komöödias 
on selleks tuleks mees, kelle ümber keerlevad 
kaheksa naist: tütred, abikaasa, õde, ämm, käli 
ja teenijad. Naised, kes elavad maalilises maa-
kohas oma muinasjutuliselt kaunist ja muretut 
naiseelu. Naised, kelle ainsaks sooviks on ar-
mastada, olla armastatud ja saada armastatuks.

Siis aga kostab ülakorruselt karjatus ja ning 
ühtäkki hakkab selguma, et muinasjutunaistelgi 
on muresid, saladusi, soove ja motiive, mida teis-

Kaheksa naist armastuse 
otsinguil

tega ei jagata. Ja kuigi kuritegelik, on see kõik ka 
väga naljakas ja eluline. Lavastas Eili Neuhaus.

Rakvere Teater

Viimsi Aiapoe külluslikus valikus püüavad esmalt silma ikka punased toonid. Fotod Liina Rüütel

Selaginellil on hele toon juba olemas ja teda pole vaja kunst-
lumega tappa.



LASTEKAITSEVEERG 
ILMUB JäRGMISES LEHES! 
Anname teada, et 21. no-
vembril alguse saanud lu-
gu kaksikutest Taavist ja 
Teelest, kelle vanemad 
lahutasid, jätkub 16. jaa-
nuari lehes. 

Lastekaitsespetsialistid 
tänavad tagasiside ja kom-
mentaaride eest, mis and-
sid palju mõtlemisainet!  
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1.–7 .detsembrini kestis 
neljas üle-eestiline noor-
sootöönädal, mille tee-
maks oli “Noorsootöö 
kaasab mind“. 

Noorsootöönädala peamine sõ-
num, millest lähtusime ka 
Viimsis, oli see, et iga noor 
peaks leidma huvitava hobi või 
tegevuse, mis talle huvi pakub, 
teda inspireerib ja arendab. Sel-
line tegevus peaks aitama en-
nast väljendada ja võimaldama 
ühtekuuluvustunnet oma kaas-
lastega.  Noored kujundavad 
oma kodukohta ja noorsootöö 
aitab neil end tunnetada ko-
gukonna liikmetena; tähtis on 
noorte toimetulek väljakutsete 
ja probleemidega ning kesk-
kond, kus jagada oma rõõme ja 
võite. Noorsootöönädalal said 
tegijad nii kohalikul tasandil 
kui ka üleriigiliselt oma hea 
tööd ka esile tõsta.  

Sel aastal toimus noor-
sootöönädala raames Viim-
sis hulgaliselt tegevusi. Suur 
tänu Viimsi Noortevolikogule, 
Noortekeskusele, Viimsi Kooli 
Õpilasesindusele, Viimsi Val-
lavalitsusele ja Liina Rüütlile 
Viimsi Teatajast!

Noored vallavalitsuses
Noorsootöönädala avasid Viim-
sis noored sellega, et võtsid 
juhtimise Viimsi vallavalitsuses 
1. detsembriks enda kätte. Val-
lavanem Karl Koost ning tema 
poolt juhitud vallavalitsus tuvu-
sid valla tegemistega, suhtlesid 
vallakodanike ning ametnikega.

2. detsembril toimus val-
lavalituses töövarjupäev, kus 
lisaks vallavalitsuse liikmetele 
olid töövarjud ametite juhtidel 
ning ametnikel.

Kaks päeva vallavalitsuses 
olid erilised, aktiivsed noored 
küsisid, suhtlesid, avaldasid ar-
vamusi ning tegid ettepanekuid 
– see oli kogemus nii noortele 
kui ka ametnikele. Otsusta-

Noorsootöönädal Viimsis

ti, et sellest saab traditsioon 
ning järgmisel aastal on noo-
red kindlasti noorsootöönädala 
raames vallavalitsusse oodatud. 
Pikemalt oli sellest juttu 5. det-
sembri Viimsi Teatajas.

õpilasesindus Viimsi 
Koolis
Viimsi Koolis oli kogu nädal 
täis aktiivset tegevust. Toimu-
sid uue õpilasesinduse korral-

datud kaks esimest suuremat 
üritust: stiilinädal ja filmiõhtu. 
Stiilinädala raames nägi terve 
nädala jooksul noori ning õpe-
tajaid omapärast riietust kand-
mas. Esmaspäeval oli võima-
lik ennast Hawaile mõelda; 
teisipäeval võis otse voodist 
argipäeva tulla – siis oli pid-
žaamapäev; kolmapäeval su-
kelduti filmimaailma ja ringi 
liikus filmitähti; neljapäev oli 

pühendatud mõnusatele nohi-
kutele ning reede lõppes pidu-
likus riietuses. 

Suur tänu projektijuhtide-
le  Merilyn Sepale ja Eingard 
Topsile!

Õpilasesindus korraldas 1. 
detsembril ka filmiõhtu, kus 
osales ligi 100 Viimsi noort. 
Filme näidati nii klassides kui 
ka aulas, vahepaladeks noorte 
enda küpsetised ja muu näks. 
Suur tänu filmiõhtu projektiju-
hile Sten-Jan Sarvele!

Noorsootöönädala raames 
käivitus vabatahtlike süsteem 
õpilasesinduse laiendatud koos-
seisuna, et noored saaksid erine-
vate projektide juures abiks olla. 
Selleks on loodud vabatahtlike 
list, millega saab liituda ja mille-
le saabub info, kui projekt täies 
mahus käivitub.

1.–5. detsembrini toimus 
Viimsi Kooli aatriumis veel 
traditsiooniline heategevuslik 
jõululaat MTÜ Viimsi Inva-
ühingu laste toetuseks. Sel 
aastal osalesid müügil I ja II 
kooliastme klassid, T.O.R.E. 

ning õpilasesinduse noored. 
Õpilased müüsid oma tehtud 
käsitöid, küpsetisi, meisterdu-
si ja veel palju muud. Toetus-
summa anti üle 6. detsembril 
Viimsi Heategevusballil. Suur 
tänu Merit Eskel ja Lemme 
Randma!

Vestlusõhtu Viimsi 
Noortekeskuses
3. detsembril oli Viimsi Noor-
tekeskuses vestlusõhtu “Noor-
sootöö kaasab mind. Kas kõigil 
on võrdsed võimalused noor-
sootöös”. Vestlusõhtul osale-
sid Kelly Grossthal (Inimõi-
guste Instituut), Kaur Kender, 
Karl Koost (Viimsi Noortevo-
likogu) ja Kadi Bruus. Vest-
lusringi juhtis Karl Koost ning 
õhtu jooksul avaldati arvamusi 
noorsootöö, hariduse, poliiti-
ka ja noorte teemal. Tähtis on 
see, et iga noor otsustab, mis 
on tema jaoks õige ja vajalik. 
Vestluse käigus peeti viima-
se aja suurimaks saavutuseks 
Viimsis skatepargi rajamist, 
ühiselt leiti, et Viimsis on palju 
võimalusi noorsootöös osaleda 
ning vaba aega sisustada. Noo-
red tegid ettepaneku rajada 
valda siseskatepark.

Vestusõhtu tulemuseks võib 
pidada seda, et kui noorsootöö 
tegijad on avatud, tolerantsed ja 
mõistvad, siis leiavad noored ka 
meelepärase tegevuse. Vahel on 
just täiskasvanud eelarvamusli-
kud ja lähtuvad stereotüüpidest. 
Suur tänu Annika Orgusele ja 
noortekeskuse meeskonnale!   

Innukate Ideede 
diskussioon
Noorsootöönädala lõpuüritus 
toimus 6. detsembril Haabnee-
me koolis, kus noortevolikogu 
korraldas projekti VIID (Viim-
si Innukate Ideede Diskus-
sioon). Noortevolikogu esime-
ses suurprojektis osalesid nii 
noored, ametnikud kui ka po-
liitikud. Noortel oli võimalus 

istuda ühe laua taha otsustaja-
tega ja vastupidi. Kohvik VIID 
pakkus võimaluse kuulda prob-
leemide kahte poolt. Noored 
said vastuseid enda küsimus-
tele ja panid lauale oma ideed, 
hetkel on neist valmimas pro-
tokollid ja kokkuvõtted. Uue 
aasta alguses edastab Viimsi 
Noortevolikogu tulemused val-
da ning hakkab nendega ka ise 
edasi tegutsema. 

Seekord keskendusid noo-
red järgmistele teemadele: bus-
siliiklus, noorte kaasamine, nar-
kootikumid, kuidas kool prak-
tilisemaks muuta ning noorte-
volikogu. Viimsi Noortevoli-
kogu tegevusi saate jälgida Fa-
cebookist (Viimsi Noortevoli-
kogu) ning kodulehelt (viimsi-
noortevolikogu.wordpress.com).

Noortevolikogu esimees 
Adhele Tuulas kinnitas: “Mul 
oli hea meel näha, et noored hin-
dasid ning nautisid ametnikega 
ühe laua taga teemade arutelu. 
Suuline tagasiside oli positiivne. 
Tunneme, et oleme saanud edas-
pidiseks tööks head sisendit.”

Täname noortevolikogu 
meeskonda: Adhele Tuulas, Karl 
Koost, Emil Orub, Henri Härm, 
Kätlin Kruuse, Janari Parts ja 
Kristiina Laura Järve VIID pro-
jekti korraldamise eest!

Ilusat jõuluaega ja head 
koostööd uuel aastal!

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator

Karl Koost, Kaur Kender, Kadi Bruus ja Kelly Grossthal aruteluõhtul. Fotod Nooretekeskus

Osaluskohvik VIId.

Üks keskkooli lõpuklassi 
tüdruk kurdab sõbran-
nale: “Kõik tuttavad 
küsivad, mida ma plaanin 
edasi teha. Mul pole ai-
mugi, mis minust saab.“ 
Nii tunnevad paljud noo-
red. Kui ei tea, mida oma 
eluga peale hakata, tasub 
selgust otsida Rajaleidja 
keskusest.

Põhja-Eesti Rajaleidja kesku-
sesse võivad noored tulla iga-
suguste karjääriteemaliste kü-
simustega. Kõige rohkem uuri-
takse meilt, milliseid erialasid 
on võimalik omandada, kuidas 
taotleda stipendiume, millistes 
koolides saab õppida tasuta, 
millised on välisriikide ülikoo-
lide sisseastumistingimused, 
kust leida teavet alaealiste su-
vetöö võimaluste kohta. Kü-
sitakse ka ametite ja nende 
sobivuse kohta. Paljud noored 

Rajaleidja näitab kätte teeotsa

on alles kahtlevad ega oska ot-
sustada, mida nad edasi teha 
soovivad. Meie karjäärispet-
sialistid toetavad neid valikute 
tegemisel, aitavad tõsta enese-
usku ja leida üles kahtleja tu-
gevad küljed.

Rajaleidja keskuses kor-
raldame õpilasgruppidele ka 
põnevaid ja mängulisi üritusi. 
Näiteks on koolinoored osa-
lenud filmiteemalistes töötu-
bades, kus tutvuti filmikan-
gelaste näitel  töömaailma ja 
haridusmaastiku võimaluste-
ga. Meie spetsialistid selgita-

vad meelsasti CV koostamise 
põhimõtteid ja annavad nõu, 
kuidas olla edukas tööinterv-
juul. Tulevikus plaanime teha 
filmiõhtuid, kus näidatavad li-
nateosed ärgitavad noori mõt-
lema tuleviku ja karjääri peale.

Rajaleidja keskus aitab ka 
õpetajatel koolis karjääriõpet 
planeerida. Soovi korral tuleme 
teie kooli, et pidada karjääri-
teemalisi loenguid, korraldada 
grupinõustamisi ja teemapäevi.

Rajaleidja keskuses tööta-
vad lisaks karjäärispetsialisti-
dele psühholoogid, eripeda-
googid, logopeedid ja sotsiaal-
pedagoogid, kes nõustavad lap-
si ja nendega seotud tugivõr-
gustikku. Õppenõustamisel sel-
gitame välja lapse võimed ja 
arenguvõimalused. Nõustami-
ne aitab ennetada ja lahendada 
õppimise või käitumisega seo-
tud probleeme.

Septembrist tegutseb Raja-

leidja keskuse katuse all ka Tal-
linna ja Harjumaa nõustamis-
komisjon, mis annab soovi-
tusi õppe- ja kasvatustingimus-
te kohaldamiseks, koolikohus-
tuse täitmise alguse edasilükka-
miseks ning alla seitsmeaastase 
lapse kooli vastuvõtmiseks.

Põhja-Eesti Rajaleidja kes-
kusesse on oodatud kuni 26- 
aastased noored, nende vane-
mad, õpetajad ja haridusvald-
konna spetsialistid. Keskuse 
teenused on tasuta.

Tegutseme selle nimel, et 
see lõpuklassi tüdruk ja tei-
sedki noored, kes ei tea, mida 
oma eluga peale hakata, võiks 
Rajaleidja uksest välja astudes 
silmade särades öelda: “Poleks 
arvanudki, et mul on nii palju 
võimalusi oma karjääri planee-
rimiseks!“

Põhja-Eesti Rajaleidja 
keskus

PõHJA-EESTI RAJALEIdJA 
KESKUS
Maakri 23a, Tallinn
telefon: 5886 0701
e-post: pohjaeesti@
rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/
pohjaeesti
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22. detsembril on Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus 
kontsert Sadamasild 
“Siis tulen, siis jään…”

Kohtusin Sadamasilla ühe eest-
vedaja Marek Sadamaga det-
sembriõhtupoolikul  kohvikus, 
et rääkida jõuludest ja muusi-
kast. 

Marek, mida tähendavad Teie 
jaoks jõulud ja jõulukontser-
did?

Minu jõulud on rahu ja oota-
mise aeg, see võiks olla näidis-
aeg terveks järgnevaks aastaks. 
See on aeg, kui ollakse koos 
perega.

Inimesed võiksid olla võrd-
sed – kõigil on oma anne ja 
oma märgid, millest juhindu-
da. Räägime sellest laulupeol, 
aga neli päeva hiljem on kõik 
selle unustanud.

Jõulukontserdid lähevad sü-
damesse, aga ilus oleks, kui 
nende mõte jääks kestma. Meie 
aasta viimane kontsert on Viim-
si Püha Jaakobi kirikus.

Kuidas kirjeldaksite oma 
muusikastiili praegu?

Sadamasild, see on nagu 
sadam ja sild – ühest küljest 
on minu tekstid, aga kirjutatud 
muusika ja head pillimehed 
aitavad minu sõnumid sillana 
laiema publikuni tuua. Muusi-
kaga ma räägin oma lugu, just-
kui joonistaks kaarti, millele 
muusikuted lisavad uusi kihte. 

Sadamasillaga püüame ju-
tustada, et elus on oluline näha 
rohkem, kui on võimalik enda 
väljamõeldud kastis. Mõelda 
laiemalt, vaadata maailma ava-
ramalt! Ennekõike elada selles 
hetkes, leida endas rahu, küll 
hiljem tulevad kõik lisaväär-
tused ja soovide täitumised… 

Sadamasild on koos tegut-
senud u 1,5 aastat. Meie esi-
nemised on minu jaoks väga 
suure tähendusega. Esimesena 
astusime üles Viru folgil, kus 
kogu kontsert oli suurepärane 
kulgemine. 

Sadamasilla muusikat raa-
diod just väga palju ei mängi. 
See on nagu aus vanaaegne asi 
– inimene räägib inimesele. 

Teie olete Sadam, aga kes 
on Sild?

Sillaks on andekad Eesti 
muusikud, kes on siia jõudnud 
Otsa-kooli solfedžoõpetaja Tõ-
nu Laikre kaudu. Nendega on 
mul maailmavaateline klapp. 
Kui maailmad ei klapi, siis ei 
saagi midagi koos ära teha! 

Meie usulised vaated on 
kõigil sügavalt isiklikud, ent 
meid seob rahu ja armastuse 
maailmavaade.

Suur osa Sillast on ka meie 
helirežissööril Indrek Pattel. Ind-
rek on erakordne muusik, kes 
sobib meie asja nagu valatult. 
Viimsi kontserdil on minu sillaks 
Tõnu Laikre, Tõnis Kivisild, Oli-
ver Rõõmus, Viljar Kuusk, Kas-
par Uljas, Anett Pero.

Marek Sadam: “Kui ükski poiss või 
mees ütleks oma naisele rohkem kui korra: 
ilus Eesti naine...”

Millised on Sadamasilla 
kontsertid?

Meie kontserditel on palju 
naeratavaid, ent ka mõtlema 
panevaid hetki. Tihti vaheldub 
naer mõne pisaraga, sest kont-
serdid ongi nagu päris elu. Tee-
me kõik, et külastajad saaksid 
midagi koju kaasa. Kontser-
dimulje on üürike: paar päeva 
elad selle lummuses, siis on 
kõik jälle endine.  Ent hetk on 
loodetavasti seda väärt!

Jõuluajal ei pea rääkima 
ainult jõuludest. Meil on piisa-
valt ainest ja tundeid, hetki, mis 
sobivad jõuluaega. Nii kuuleb 
meie kontserdil nii Sadamasilla 
kui ka Sadamalugude (Varem 
esineti koosseisus Laur ja Sa-
dam – autor) lugusid. 

Milline Teie laul võiks muu-
ta eestlaste suhtumist? 

Loodan siiralt, et kui tänu 
meie loole “Eesti naine” julgeb 
mõni väikene poiss 20 aasta pä-
rast öelda oma naisele rohkem 
kui korra elus öelda: “Ilus Eesti 
naine.” See on luhtne laul, aga 
mõju võib mägesid liigutada! 

Loomulikult võiksid seda 
öelda kõik mehed olenemata 
vanusest, täna, kohe ja alati.

Mul oleks hea meel, kui 
lugu “Minu palve” jõuaks eest-
lasteni ja liigutaks südameid. 

Loodate, et muusika muu-
dab suhtumist. Kui vaatate 
oma minevikku, kas olete siis 
pigem läbi oma muusika muu-
tunud või on muusika muut-
nud Teid?

Tee, mida olen käinud, on 
muutnud nii mind kui ka minu 
muusikat. Minu lood, minu 
sõnumid muutuvad ajas ja kas-
vavad täpselt selleks, mida ma 
antud etapist öelda soovin. 

Seda sarvedega poissi on 
ikka veel minus. Olen veendu-
nud, et sisemine laps peab elus 
alles püsima. Kui miski ei pae-
luks, miski ei paneks üllatuma, 
siis milleks üldse elada?

Armastan kontserditel rää-
kida! Iga laulu järel ja uue al-
guses jutustan nii vanu kui ka 
uusi lugusid, et juhatada kuu-
lajaid järgmise laulu teeotsale. 

Rajal astuma peab aga igaüks 
ise.

Kas juhindute muusikas 
oma unistustest või nende täi-
tumisest? 

Ausalt öeldes mõlemast. 
Kui kirjutan laulu, siis annan 
selle ära, see hakkab ise ela-
ma. Minu jaoks on need lau-
lud, sõnad ja hetked just need, 
mida olen ise kogenud ja läbi 
elanud. Lauludes räägin au-
salt oma elust. Olen õnnelik, 
et mulle on antud need sõnad, 
mida saan seada ja rääkida. 

Teie elus on olnud N-Eu-
ro, Laur ja Sadam, Sadama-
sild ja muud projektid.  

Nendest aegadest ei kahet-
se ma midagi. Igal inimesel on 
oma tee ning see tee, kus ma 
täna kõnnin, ei oleks see, kuhu 
oleksin saanud astuda ilma 
eelmisi radu käimata.

Olen läbinud eri teid, küll 
sarvedega ja ilma, aga alati 
olen otsinud rahu.

Tänu sarvedele saan aru dis-
krimineerimisteemadest. See 
on tobe, sest sarved on ju kõi-
gest soeng, mis ei muuda mind 
teistest halvemaks. 

Olen isegi kaks korda esi-
nenud sarved peas Tallinnas, 
Jaani kirikus jumalateenistu-
sel. Kirikusse peaksid inime-
sed minema avatud meelega, 
mitte vaatama, kuidas keegi 
välja näeb. Kirikus peaks ole-
ma kõik võrdsed. 

Kui laulda või käituda 
veenvalt ja siiralt, siis aitab see 
kaasa sallivuse tekkimisele. 

Mis on aidanud hoida po-
sitiivset suhtumist elusse ja 
sarvedesse?

Usun, et seda toetab minu 
sisemine rahu. Loomulikult ei 
ole sisemine põlemine minu 
seest kadunud. Olen leidnud 
oma tee, mida üheskoos sõpra-
dega ja üksinda liikuda. 

Võib öelda, et olen leidnud 
selle tähe, mille poole minna. 
Aga vahel ikka plaanid muutu-
vad, nii on juhtunud ka minu 
ja muusikaga. Me kasvame, 
areneme ja püüame uusi tähti. 

Igaühel meist on oma seik-

lused ja teerajad. Oluline on 
vaid samme seada. Ka need, 
kel täna oma ere täht puudub 
ja kes  alles otsivad, on õigel 
teel. Üks on kindel: kodus is-
tudes õnn pähe ei kuku! 

Muidugi on ennast lihtsam 
avastada maailmas rännates, 
ent see on võimalik ka Eesti-
maal oma kodukohas. Saad 
rännata nii füüsiliselt mööda 
tänavaid kõndides kui ka läbi 
raamatute ja koosviibimiste…

Marek, mis on Teie jaoks 
õnn?

Rahulolu endas. Rahu on 
oluline, oled sa siis õnnelik või 
kurb, läbi selle tunned sa rõõ-
must rohkem rõõmu ja kurbu-
sest rohkem kurbust. 

Olen õnnelik inimene, sest 
mulle on antud aega otsida ja 
avastada. Jah, mul on kurbust 
ja ka õnnetuid hetki, aga see 
on elu! Inimene peab tundma 
ka õnnetuid hetki, et tunda te-
gelikku õnne. 

Õnn on kahtlemata ka tun-
ne, et elad hetkes, mis meil 
praegu on. Teada ja tunda, et 
igal inimesel oma tee ja keegi 
ei ole tühine. Mul on see õnne-
lik oskus, et olen õnnelik selle-
ga, mida ma teen.

Annate juba kolmandat 
aastat jõulude ajal kontserdi 
Viimsis. Mis Teid Viimsiga 
seob?

Mulle lihtsalt meeldivad 
siinne õhkkond ja inimesed. 
Rannarahva muuseumis tun-
nen alati, et sinna on hea tulla!

Ma soovin, et inimesed, 
kes kontserdile tulevad, viiksid 
end enne vastavasse meeleollu. 
Külastage näiteks muuseumi, 
nautige hetke, mis teil on. Olete 
te siis üksi, sõpradega või pe-
rega, kas on lund ja külmetab 
või paistab kiriku ees roheline 
muru. Võtke endale aega.  

Ja ärge kartke, et meie kont-
sert on vaid 40 minutit pikk –
see kestab omajagu! Kontserdi-
külastajad on võtnud oma aja ja 
tulnud Püha Jaakobi kirikusse. 
Meie oleme võtnud oma aja vas-
tata samaga.

Liina Rüütel

Marek Sadam. Foto Liina Notta

Jõulukontserdid 
Viimsis 
Kutsume teid osa võtma detsembris toimuvatest 
kontsertitest koduvallas. 

19. detsembril “Jõuluöö laps” Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus kell 19. Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharovi ühised 
kontserdid Eestimaa kirikutes annavad kuulajale unusta-
matu elamuse jõuluajast. Kahte kõlavat artisti saadab kla-
veril maestro Margus Kappel. “Jõuluöö laps” on meeli-
ülendav kontserdikava, kus saavad kokku tugev ja jõuline 
meeshääl ning habras, kuid lummav naishääl, mis moo-
dustavad üheskoos jõuluajale omase hingelise harmoonia.

Piletid Piletilevist!

20. detsember “Hingamisi” Viimsi Püha Jaakobi kiri-
kus kell 17. Kontserdile kutsuvad Vladislav Koržets (mõ-
tisklused), Riho Sibul (laul, kitarr) ja Ulla Krigul (orel, 
harmoonium). Kontserdil antakse esmakordne võimalus 
kuulata Riho Sibula loomingut koos oreli ja harmooniu-
mi saatega, kuulata harda harmooniumiga kokku kõlamas 
akustilist kitarri ja Sibula kähedat tämbrit ja kuulata oreli 
saatel elutarga Vladislav Koržetsi filosoofilisi mõtisklusi.

Piletid Piletilevist! Vabandame eelmises VT-s ilmunud 
info pärast, kus oli kirjas, et kontsert on tasuta.

20. detsember “Laske jõulud sisse tulla” Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus kell 19. Enne suuri pühi külastab Vana-
linna segakoor Eestimaa kirikuid ja toob sel hämaral ajal 
kuulajatele valgust hinge. Koor, kelle juured ulatuvad Tal-
linna vanalinna kiviste seinte vahele, laseb laulul kõlada 
Harju-Risti, Rooslepa ja Viimsi rahvale. Kooril on Viimsi-
ga eriline side, päris mitmed lauljad elavad Viimsis, Prin-
gi, Rohuneeme ja Randvere külas. Kõlavad lood, mida 
pühade ajal raadiost tihti ei kuule. Suurem osa lugudest on 
eestikeelsed ja üsna värskelt kirjutatud.

Kontsert on tasuta!

22. detsember Sadamasild “Siis tulen, siis jään...” 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus kell 19. Kusagil on üks 
kummaline maa. Sellel maal on üks sadam ja sadamal 
sild. Lihtsad lood. Aega on. Tegu ei pelgalt kontserdiga 
vaid tõelise muusikalise rännuga. Loe intervjuud Marek 
Sadamaga!

Piletid Piletilevist!

22. detsember Jõelähtme rahvamaja vokaalansambli 
Annab Re jõulukontsert Randvere Päevakeskuses kell 
18. Kavas klassika, estraad ja jõululaulud.

26. detsember Kaitseliidu Tallinna Maleva orkesti 
kontsert Viimsi Püha Jaakobi kirikus kell 14. Kaitselii-
du Tallinna Maleva Orkester kutsub kõiki jõulukontserdi-
le. Orkestrit juhatab Tanel Villand ning konfereerib Vello 
Mikk. 

Kontsert on tasuta!

26. detsember Orthodox Singers Viimsi Püha Jaako-
bi kirikus kell 17. Vokaalansambel Orthodox Singers on 
õigeusumuusika tutvustaja ja edendajana, kes tähistab tä-
navu oma 25-aastase juubelit. Ansambli esinemismaneeri 
iseloomustab täielik süvenemine pühakirja igasse sõnasse, 
laitmatu hääletehnika ja stiilitaju. 

Kontserdil esitatakse nii vanu kui kaasaegseid õige-
usumuusika jõuluteoseid. Kontserdikava tuleb väga era-
kordne ja huvitav. Näiteks kõlab kontserdil dissonantsi-
rikas varajane mitmehäälne muusika, mis eeldab häälte 
võimalikku ühtlust ja kõikide kooskõlade läbitunnetamist. 
Ansambel esitab Serbia, Kreeka, samuti Süüria õigeusu-
muusikat, mida lauldakse aramea keelel – Jeesus Kristu-
se ajastu keel. Kõlab ka kaasaegsete ja eesti heliloojate 
õigeusumuusika. Saab kuulata ka mitmeid Valeri Petrovi 
vaimulikke teoseid.

Piletid Piletilevist või kohapealt!

27. detsember vokaalansambli Kuninglik kvintett kont-
sert Viimsi Püha Jaakobi kirikus kell 17. Kuninglik 
kvintett koosneb Eesti Rahvusmeeskoori endistest ja 
praegustest lauljatest. Viljeletakse žanripiirideta a cappel-
la muusikat – repertuaar ulatub vanamuusikast svingini, 
Valgrest biitliteni. Kontserdil rõõmustatakse kuulajaid va-
likuga erinevatest pühadelauludest laiast maailmast. 

Piletid Piletilevist!
Liina Rüütel
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Müüa või vahetada elamuga kin-

nistu Püünsi külas 3-toaline korter 

Haabneeme alevikus. Täpsem teave 

aadressil www.kv.ee/2411171 ja tele-

fonil 5017 976.

Kuni 31. jaanuar
Aire Aksiimi maalinäitus 
“Silmast silma“
Viimsi Huvikeskuses

19. detsember k 12
Jõulupidu
(keskus on avatud k 12–18)
Viimsi Noortekeskuses
Jõuluhommik
Randvere Noortekeskuses

19. detsember k 13
Viimsi Päevakeskuse jõulu-
kontsert sarjas “Hingemuusika”
Atlan Karp (bariton ), Pille Lill 
(sopran), Piia Paemurru (klaver)
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. detsember k 18
Prangli jõulupidu ning Prangli 
Rahvamaja 60. juubeli tähis-
tamine
Fotonäituse “Prangli Rahva-
maja 60“ avamine
Kohaliku käsitöö näitusmüük
Muusika ja kohvilaud, külla 
tuleb jõuluvana!
Üritus on kõigile tasuta!
Prangli Rahvamajas

19. detsember k 19
Kontsert: “Jõuluöö laps“ – Jassi 
Zahharov ja Nele-Liis Vaiksoo
Piletitega!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. ja 21. detsember k 10–18
Jõuluturg – kaubeldakse kodu-
maise toidukraami ja käsitööga
Viimsi Vabaõhumuuseumis
K 12 Päkapikkude kool
K 14 Päkapikkude kool
Osalustasu 5 €
Rannarahva Muuseumis

20. detsember k 13
Lauri Jõelehe kitarriõpilaste 
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. detsember k 17
Kontsert “Hingamisi“ – Riho 
Sibul, ulla Krigul ja Vladislav 
Koržets
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. detsember k 19
Vanalinna segakoori kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm: elav muusika ja 
videodisko suurel ekraanil
Riho Põder Bänd koos 
dJ Aare Antoniga
Black Rose Pubis

21. detsember k 11
iV Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Muusika Heiki Mätlik
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. detsember k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. detsember k 14
Rahvusraamatukogu naiskoori 
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. detsember k 14.30
iV advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus

22. detsember k 18
Jõulukontsert Jõelähtme 
rahvamaja vokaalansamblilt 
Annab Re
Kavas klassika, estraad ja 
jõululaulud
Randvere Päevakeskuses

22. detsember k 18.30 
Verivorsti valmistamine 
Eelregistreerimine 
tel 5308 1188, 6011 717 või 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

22. detsember k 19
Ansambli Sadamasild kontsert
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. detsember
Noorteöö
Viimsi Noortekeskuses

24. detsember k 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

24. detsember k 16
Jõuluõhtu i liturgiline jumala-
teenistus

Muusika koguduse kammekoori 
ja Hanna-Liina Võsa esituses
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. detsember k 17
Jõululaupäeva jumalateenistus 
Jõulunäidend lastelt 
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. detsember k 18
Jõuluõhtu ii liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24.–26. detsember
Jõuluküla
Viimsi Vabaõhumuuseumis

25. detsember k 11
1. jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. detsember k 12
1. jõulupüha jumalateenistus 
Jutlustab Meego Remmel 
Eestpalved Raido Oras 
Muusika Tuli Taevast
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. detsember k 13
1. jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga 
Rohuneeme kabelis

25. detsember k 14.30
1. jõulupüha jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

26. detsember k 14
Kaitseliidu Tallinna Maleva 
orkestri kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. detsember k 17
Orthodox Singersi kontsert
EELK Viimsi Jaakobi kirikus

26. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm: elav muusika ja 
videodisko suurel ekraanil
Moodwakers & dJ Andrus 
Kuzmin
Black Rose Pubis

27. detsember k 17
Vokaalansambli Kuninglik 
kvintett kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programmis tõeline 1980ndate 
live retromuusika: 
duo Catarsis & dJ John Raw
Black Rose Pubis

27.–30. detsember k 12 ja 
k 14
Päkapikkude kool
Osalustasu 5 €
Rannarahva Muuseumis

28. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga 
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. detsember k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. detsember k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

31. detsember – 1. jaanuar
Jõuluküla
Viimsi Vabaõhumuuseumis

31. detsember k 14.30 
Vana aasta õhtu jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

31. detsember k 20
Õnnetoov aastavahetus, 
rikkalik suupistevalik ja tervi-
tuskokteil!
Meeleolu hoiab üleval õhtujuht 
Sass Nixon koos ivetta Trioga
Auhinnamängud ja suur õnne-
loos  
Südaööl ilutulestik…ja uus 
aasta algab õnnelikult!
Pilet alates 50 € / inimene
Black Rose Pubis

31. detsember k 22
uueaastapidu koos Wismari 
poistega.
Pilet 8 €
Jussi Õlletoas

31. detsember k 23
Vana-aasta ärasaatmine
Tammneeme küla ajaloolisel 
sadamaalal

1. jaanuar k 17
Tänujumalateenistus leiva-
murdmisega 
Jutlus Raido Oras 
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2.–30. jaanuar
Raamatunäitused “Hooli 
endast“ ja  “Muinasjutu võlu-
maailm – Jakob Grimm 230“
Viimsi Raamatukogus

2. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm: uue aasta esimene 
pidu koos dJ ivo Laniga
Best Hits Forever videodisko 
suurel ekraanil
Black Rose Pubis

3. jaanuar  k 21
Nädalavahetuse meele-
lahutusprogramm: elav 
muusika ja videodisko suurel 
ekraanil
Eesti Mees Bänd & dJ Sass 
Nixon
Black Rose Pubis

4. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga 
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

4. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

4. jaanuar k 11–15
Tasuta perepäev 
Eesti Sõjamuuseumis

4. jaanuar k 13
Jumalateenistus armulauaga 
Rohuneeme kabelis

4. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

4. jaanuar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

5.–30. jaanuar
uute raamatute näitus 

“igaühele midagi“
Prangli Raamatukogus

6. jaanuar k 16
Pille Lille Muusikute Fond ja 
Viimsi Päevakeskus esitlevad:                     
“Kolmekuningapäeva klassika“                                                                                        
Oksana Sinkova (flööt), 
Tatjana Lepnurm (harf).                                                      
Viimsi mõisas

6. jaanuar k 19
Lõpiku lõpik
Kohtumisõhtu Anu Rauaga ja 
improvisatsioonilise kammer-
muusika tund
Pillidel on Aleksandra 
Kremenetski (vibrafon) ja 
Valeria Jagudina (marimba)
Pilet 5 €
Rannarahva Muuseumis

9. jaanuar  k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm: elav muusika ja 
videodisko suurel ekraanil
Mary Ann and The Tri Tones & 
dJ Tõnis Kotsar
Black Rose Pubis

10. jaanuar  k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm: 
Tulv & dJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis

11. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga 
Pühapäevakool lastele
Pärast teenistust Mikk Leed-
järve fotonäituse “Tee ilu“ 
avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
tel 6028 866

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

19. detsember 2014 – 11. jaanuar 2015    

Viimsi valla kultuurikalender

Viimsi Teataja soovib 
kõigile reklaamijatele 

ja kuulutajatele 
ilusaid pühi. 

Järgmine Viimsi Teataja ilmub 
16. jaanuaril.
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Miks on nii, et medit-
siinisüsteem teeb küll 
suuri jõupingutusi, kuid 
inimeste üldine tervislik 
seisund on ikka halb? 

Vastus peitub selles, et spetsii-
filiste teadmistega arstid aita-
vad patsientidel halva tervise 
tagajärgedega toime tulla. Kui 
tervis on juba nii kehv, et mõni 
organ, nääre või liiges enam 
iseseisvalt töötada ei suuda, siis 
arstid ikka aitavad. Kuid selle-
le, kuidas tervist hoida, pööra-
takse meil veel vähe tähelepa-
nu. Ennetustegevus ei ole meil 
paraku au sees ega kuulu mitte 
kellegi vastutusvaldkonda. 

Kas teile meenub Eestis 
mõni tervist turgutav ennetus-
tegevus? Aeg-ajalt korraldatak-
se tubaka- ja alkoholivastaseid 
kampaaniaid ning... ongi kõik.  

Inimeste terviseteadlikkuse 
tõstmiseks ei saa mingil juhul 
pidada sedasorti kampaaniaid, 
nagu “Tunne oma toitu”, mille 
korraldas mõne aasta eest Toi-
duainetetööstuse Liit. Säärased 
kampaaniad pole ellu kutsutud 
selleks, et inimesed õpiksid oma 
tervist säästma ning hoiduksid 
lastele pakkumast kantsero-
geenseid, mutageenseid või neu-

17. detsembril lõpetas 
Viimsi Vallavalitsus pidu-
likult tänavuse spordi-
aasta ja tunnustas valla 
parimaid sportlasi. Aval-
dame parimate nime-
kirja.

UJUMINE: Mai Riin Salumaa 
– Eesti noortemeisrivõistlus-
tel viiekordne noortemeister; 
Karleen Kersa – suviste Eesti 
meistrivõistlustel 2. koht 50 
ja 100 m rinnuliujumises, tea-
teujumistes viis kuldmedalit, 
4x50 vabaltujumises uus Eesti 
rekord; Merli Pullisaar, Meri-
lin Radvilavicius, Bo Aaron 
Kooser – Eesti Ujumisliidu 
Vabariikliku Noortesarja finaal-
ujumiste 3. koht 4 x 50 m va-
balt segateateujumises; Aksel 
Luige – taliujumise MM-i hõ-
bemedal 25 m rinnuliujumises, 
kuldmedal 4x25 m rinnuli tea-
teujumises; Külliki Luks – ta-
liujumise MM-i pronksmedal 
25 m rinnuliujumises; Kris-
tiina Arusoo – Eesti avavee-
ujumise MV-l 10 km 3. koht, 
5 km (35–39 vanuseklassis) 
1. koht, taliujumise MM-il 
4x25 m vabaltteateujumise 
pronksmedal; Armin Evert 
Lelle – Eesti meister 400 m 
kompleksis; Rinel Pius – Eesti 
meistrivõistluste 3. koht 400 
m kompleksujumises ja 400 m 
vabaltujumises; Filipp Provor-
kov – 100 m rinnuli EM-l ja 
MM-l, Eesti meistrivõistluste 
medalimees; Rihard Viherpuu 
– võistluse Noored tähed 1. 
koht 50 m vabaltujumises; Jor-
ven Bruno Nopponen – võist-

Kaks GymnaFesti  
laureaati
Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris tõi 29. novemb-
ril Pärnu Kontserdimajas toimunud festivalilt 
GymnaFest 2014 Viimsisse kaks laureaaditiitlit.

Juba 18. korda peetud Gym-
naFest on Eesti populaarseim 
ja suurima osalejate arvuga 
võimlemisüritus. Sel aastal 
tähistati festivaliga ühtlasi ka 
Eesti Võimlemisliidu 80. aas-
tapäeva.

Tänavu astus eelvooru-
des rahva ette üle 60 rühma 
rohkem kui 1000 osalejaga. 
Osalejate arvukuse tõttu toi-
mus üritus kolmes osas: olid 
Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti 
eelvoorud ning finaal ehk 
lõppkontsert, kuhu pääsesid

mõlema eelvooru paremad rühmad. GymnaFest kavasid 
hinnanud žüriis olid tunnustatud võimlemis- ja tantsuspet-
sialistid. Esinemiskavade juures hinnati nii kompositsioo-
ni kui ka tehnilist sooritust,võimlejate treenitust ja väljen-
duslikkust ning publikuga suhtlemise oskust. “GymnaFest 
finaal on tasavägine ja põnev, kuna eelvoorudest eda-
sipääsenud rühmade etteasted olid kõrgetasemelised,” 
kommenteeris žürii esinaine, GymnaFesti algataja ja Eesti 
Võimlemisliidu asepresident Kadri Liivak.

Üritust juhtis suurepäraselt Eesti Võimlemisliidu pre-
sident Laine Randjärv. 

Lõppkontserdile pääsesid kõik kolm kava, millega 
võimlemis- ja tantsuklubi Keeris osales Põhja-Eesti voo-
rus. Lasteklassis (7–12-aastased) pääses lõppvooru ainult 
kom kava ning laureaaditiitlit välja ei antud. Seal osalesi-
me kavaga “Klounaad”. Laureaaditiitliga pärjati 11–15-aas-
taste vanuserühma arvestuses meie kava “Liivatorm” ja 
koondrühmade arvestuses kava “Rambivalguses”.

Palju õnne kõigile laureaatidele, need on: Anne-Mari 
Dobrjanski, Adel Müürsepp, Lisa Jennyfer Benita, Getriin 
Koplimäe, Laura Kim, Lenel Kivi, Getriin Kotsar, Aneta 
Kõiva, Isabel Peterson, Laura Gertrud Lill, Liisa Kumar, 
Christina Kiik, Matilda Koovit, Elis Laasik, Emily Bruus, 
Annely Nõomaa, Melissa Buinenko, Kärt Gerli Reinmets, 
Danielle Lisbeth Mäemets, Maria Mängel.

VTK Keeris

Valla tunnustus parimatele sportlastele

luse Kõik meie pardikesed 1. 
koht 50 m rinnuliujumises.

AUTOSPORT: Tristan Vii-
das – Eesti parim autosportla-
ne seeria-autodel 2014, The 
Radical European Masters 2. 
koht.

PURJETAMINE: Jakob
Haud – Zoom8 Euroopa meis-
ter; Madis Mik – klassis RS 
Feva Eesti karika üldarvestu-
ses 1. koht, Eesti MV 2. koht, 
Zoom8 Euroopa karika üldar-
vestus 7. koht; Martin Mik – 
klassis RS Feva Eesti Karika 
üldarvestuses 1. koht, Eesti 
MV 2. koht; Kaarel Paal – Ees-
ti noortemeister roolimehena 
klassis RS Feva; Annegret Un-
nuk – Eesti meister Laser Ra-
dial; Markus Liljenthal – Feva 
klassi MM 6 koht; Mikael 

Ristmets –Laser 4,7 klass Eesti 
MV 3. koht; Tavo Annus – Ees-
ti MV 2. koht, Eesti edetabeli 
1. koht; Kristjan Raus – Laser 
Standard klass Eesti edetabeli 
2. koht; Anna Maria Sepp; Kät-
lin Tammiste – 49 klass (OM 
klass) juunioride MM 7. koht; 
Bo Aron  Kooser – Eesti MV 2. 
koht; Liis Annus – Feva klassis 
Eesti MV 2 koht, Optimist klas-
sis Eesti MV 2. koht; Karl-Mar-
tin Rammo – Laser Standard 
klassis Eesti MV 1. koht, Eesti 
KV 1. koht, maailma karikas 
Hiinas 8. koht, maailma ede-
tabeli 12. koht, Euroopa karika 
Kieli etapi 2. koht; Lauri Väin-
salu – Finn klassis Eesti MV 1. 
koht, Eesti KV 1. koht.

JUDO: Marten Vingisaar, 
Martin Erik Kähr, Ralf Adam-
son – Eesti Judoliidu karika-
sarja 2. koht; Caris Helena 
Kaup – A-klassi Eesti MV 1. 
koht, juunioride Eesti MV 1. 
koht, täiskasvanute Eesti MV 
1. koht.

KORVPALL: Sander Jür-
genson, Hendri-Andreas Hin-
no, Markus Kikkatalo, Lauri 
Lehtinen, Stenver Pärn, San-
der Raieste, Gregor Rikberg, 
Kevin Sünd, Mikk Tali, Gre-
gory Torger, Henri Sten Vaino-
la, Markus Villems – Euroopa 
Noorte Korvpalliliigas U15 
vanuseklassis 2. divisjonis 2. 
koht.

TRIAL: Märt-Martin Märt-
son – Soome lahtised meistri-
võistlused Helsingis, elite me-
hed 2. koht; Henri Arukuusk 
– Soome lahtised meistrivõist-
lused Helsingis, A klass 3. koht.

KERGEJÕUSTIK: Mati 
Märtson – Eesti MV 1. koht 
nii kaugushüppes, kõrgushüp-
pes kui ka 100 m jooksus. 

SULGPALL: Laura Vana 
– Eesti MV naispaaride 2. 
koht, maailmaedetabelis 116. 
koht naisüksikmängus, Hel-
las International 2014 3. koht, 
Latvian International 2014 3. 
koht; Rauno Kristel – Eesti ve-
teranide MV 1. koht meesük-
simängus 50+ ja meespaaris 2. 
koht.

RULLILUUISUTAMI-
NE: Lisanna Põlluaas – Eesti 
MV 3. koht, MM 11. koht; Elis 
Lemberg – Eesti MV üksiksõit 
cadett klassis 1. koht; Anne-
Grete Aljas – Eesti MV ük-
siksõit Espoir klassis 2. koht, 
Eurooopa MV cadet quartet 8. 
koht; Hanna-Stiina Kivinurm 
– Eesti MV üksiksõit Espoir 
klassis 3. koht, Eurooopa MV 
2014 cadet quartet 8. koht; Elis 
Ronk – Eesti MV üksiksõit 
Mini klassis 2. koht, Eurooo-
pa MV cadet quartet 10. koht; 
Kaia Mia Kalda– Eesti MV 
Espoir klassis 2. koht, Eurooo-
pa MV cadet quartet 10. koht; 
Kaisa Kasekamp; Caroline Va-
rak – Eurooopa MV cadet quar-
tet 10. koht.

TENNIS: Anett Kontaveit 
maailma tennise edetabeli 162. 
koht.

KARATE: Brigitta Paa-
salu – karate Eesti MV kumite 
FU12 +40 kg 3. koht; Marti 
Himbek – Karate Eesti MV 
kumite M U18 -61kg 2. koht.

VT

Homöopaatia koduapteeki 

rotoksilisi lisaaineid sisaldavaid 
kaupu. Kampaania eesmärk oli  
“…selgitada toidutootmises ka-
sutatavate E-ainete päritolu, ka-
sutamise eesmärke ja põhjuseid 
ning muuta tarbijate suhtumist 
läbi teadlikkuse kasvu lisaaine-
tesse.” (Ärileht, 7. oktoober 
2011). Seega oli eesmärk hoopis  
E-ainete turvalisuse osas tekki-
nud kahtluste hajutamine.  

Kas pole aga nii, et just en-
netustegevuses peitub meie ja 
meie laste tervise võti? Mida 
oleks vaja, et me oleksime ter-

vemad ja elujõulisemad, et meie 
lastel kujuneks välja tugev im-
muunsüsteem, et me ise ei ma-
nustaks juba varases keskeas 
igapäevaselt tablette ning et 
õpetajad ei peaks energiat ku-
lutama hüperaktiivsete lastega 
toimetulekule?

õppigem vastutust 
võtma! 
Peame hakkama ise oma tervise 
eest vastutama. See ei tähenda, 
et tuleks lõpetada arsti juures 
käimine või arstiga konsultee-

rimine. Arstiga nõu pidada on 
alati tark tegu. Kuid arstid ra-
vivad. Oleks vaja jõuda selleni, 
et ravida polegi ilmtingimata 
vaja. 

Sageli piirdub lapsevane-
mate arusaam laste tervise eest 
hoolitsemisest vaid värske õhu 
ja spordi vajalikkuse tunnusta-
misega. Kuid mida saame li-
saks tervislikule toitumisele ja 
sportimisele veel oma pere ja 
enda tervise heaks teha? 

Vastutuse võtmine tähen-
dab ka oskust ja julgust oma 
lapse seisundit jälgida. Me ei 
võta vastutust, kui küsime arsti 
käest: “Öelge, doktor, kuidas 
mu laps ennast tunneb?” Ema 
tunneb ju ise kõige paremini 
oma pereliikmete probleeme 
ja saab neid ka jälgida. Miks 
siis mitte teha  tähelepaneku-
test järeldusi ja aidata oma last 
ohutul ja leebel moel, enne 
kui pöörduda tugevatoimeliste 
medikamentide poole.

Jaanuarist alustab Viimsi Hu-
vikeskuses uus kursus “Homöo-
paatia kodukasutajale”. Lisa-
infot leiate: www.huvikeskus.ee.

Anu Hermlin 
homöopaat, refleksoloog, 
holistiline psühhoterapeut

SPORdIAASTA 2014 
PARIMAd
l Viimsi valla parim spordi-
neiu: Mai Riin Salumaa
l Viimsi valla parim noor-
mehest sportlane: Jakob 
Haud
l Viimsi valla parim nais-
sportlane: Anett Kontaveit
l Viimsi valla parim 
meessportlane: Karl-Martin 
Rammo
l Viimsi valla parim see-
niorsportlane: Eha Rünne.
l Viimsi valla parim tree-
ner: Raivo Randmäe
l Viimsi valla sporditegu 
2014: Euroopa Noorte 
Korvpalliliiga u15 vanuse-
klassi finaalturniiri korral-
damine Viimsis

Meie tervise võti peitub ennetuses. Foto Fotolia
Enne esinemist üksteisele 
patse punumas. Foto Keeris.

Vennad Siimarid Miamis edukad 
Eelmisel nädalal Miamis toimunud Orange Bowli tennise-
turniiril, mis on noormängijate jaoks justkui mitteamet-
likud maailmameistrivõistlused, saavutasid Viimsi poisid 
Kristofer ja Mattias Siimar suurepäraseid tulemusi. 

Mattias jõudis finaali nii ük-
sikmängus kui ka paarismän-
gus koos venna Kristoferiga. 
Mõlemas finaalis tuli küll tun-
nistada vastaste nappi paremust. 
Ometi on finaalideni jõudmi-
sed märk sellest, et vennad 
Siimarid kuuluvad omavanu-
seliste seas maailma tippmän-
gijate hulka.

Paarismängu poolfinaalis oli 
vendade vastaseks turniiri suur-
favoriidid Lin ja Segouin (Ka-
nada), keda Siimaritel õnnes-
tus võita kiires lõppmängus. 
Kuigi esimeses setis tuli vastu 
võtta 3:6 kaotus, õnnestus tei-

ses setis suurfavoriite kuivalt 6:0 võita. Kiire lõppmänguga tuli 
seekord võit Eestisse. Numbritega 12:10 võitsid Siimarid otsus-
tava vaatuse ja jõudsid finaali. Seal oli poistele vastaseks in-
dia-Kanada paar Khuma/Lakoseljac – tulemusega 3:6, 4:6 tuli 
vendadel tunnistada nende paremust. 

Üksikmängu finaalis oli Mattias Siimari vastaseks Vasil Kir-
kov (uSA), kelle alistamiseks oli vaja kolme setti. Esimeses 
setis pidi Mattias tunnistama vastase paremust numbritega 
4:6, kuid suutis ennast koguda ja võita teise seti kindlalt 6:1. 
Kolmanda seti 6:3 edu garanteeris finaalikoha. Seal tuli vasta-
misi minna teisena asetatud Sam Rifficega ja tunnistada tema 
nappi paremust. 

VT

Vennad Siimarid Miamis. 
Foto erakogu
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18-aastane Viimsi noor-
mees Tristan Viidas on 
maailma tasemel ring-
rajasõitja. Novembris 
valis Eesti Autospordi Liit 
Tristani 2014. aasta Eesti 
parimaks autosportlaseks 
seeria-autode klassis.  
Euroopa seeria-autode 
ringrajasõidus saavutas ta 
aga tänavu hõbemedali.

Edukas noormees on ka Rocca 
al Mare kooli õpilane, kaitse-
liitlane, hobisukelduja ja tervi-
sesportlane. Käesoleval aastal 
tunnustatud ka Tallinna linna 
poolt kui “Tallinna tegus spor-
ditegija”.

Tristan, kuidas sai alguse Sinu 
huvi mootorispordi vastu?  

Meie peres on mootori-
spordiga tegeletud juba mitu 
põlve: vanaisa, onud ja isa. Es-
makordselt istusin kardi rooli 
2002. aasta talvel Egiptuses. 
Rõõmustasin, kui isa ja tema 
sõber Leho julgustasid ning 
kiitsid, et päris hästi tuli väl-
ja. 2003 kevadel istusin juba 
võistluskardi rooli ja tulin sa-
mal aastal Eesti meistrivõist-
lustel pronksile. 

2003–2011 tegelesin kardi-
ga, seejärel tulid kereauto Bal-
tikumis. Esimesed näpunäited 
vormelisõidus sain ma viim-
silaselt Marek Kiisalt, millele 
järgnes kaks aastat vormeliga 
Euroopas.

Sel aastal sõitsin sportscari 
ehk prototüübi Radical SR8-
ga, mis oma 480 hobujõuga 
kiirendab 0–100 km/h 2,9 se-
kundiga ja tippkiiruseks on 
280 km/h... nautisin seda täiel 
rinnal.

Kuidas suhtuvad Sinu pe-
re naised mootorisporti?

Ema ja väikesed õed on 
minu tõelised fännid. 

Emale meeldib mootorsport 
väga ja kardiaegadel oli alati 
kogu pere võistlustel. Korra Pär-
nu ringrajal kereautode võistlu-
sel aga väikese plekimõlkimise 
nägemise järel jälgib ema võist-
lusi kodus. (Naerdes) Ilmselt 
pöidlad pihus ja silmad kinni. 

Õed on tihti Euroopas kaa-
sas käinud ja sel aastal sai ka te-
levisiooni otsepildis kõiki etap-
pe jälgida. Mõlemad on tublide 
hobikardi sõitjatena Viimsi ho-
bikardi aegade tabelis esiotsas, 
Simone tegi sel aastal kaasa 
ka treeningtsükli võistluskardil 
ja on järgmisest aastast Eesti 
ning Baltikumi sarjades stardis. 
Loodan, et suure venna eesku-
jul. 

Plekimõlkimine, aga kas 
ka midagi muud?

Midagi väga tõsist ei ole 
juhtunud. 2005. aastal oli üks 
väike juhtum kardiga, mis tek-
kis piduriprobleemide tõttu 
konkurendi tagaratta tabami-
sest. Kõik juhtus nagu filmis 
– õhkutõus, paar saltot, lend 
kardist välja ja maandumine 

Tristan Viidas: “Kihutan... aga mitte 
tavaliikluses”

murule. Lisaks vormelis mõ-
ned katki sõidetud küljed ja 
jooksuosad. Luumurde, pea-
põrutusi ja sinikaid, mille tõt-
tu ma võistlustelt või koolist 
oleksin pidanud kõrvale jää-
ma, ei ole olnud. 

Kuidas ühendad kooli ja 
võistlustel käimised?

Sel hooajal oli mul märtsist 
novembrini kokku seitse sõitu 
üle Euroopa, lisaks 12 päeva 
testisõite. Võistlused algavad 
minu jaoks tavaliselt Eestist 
lahkumisega kolmapäeva hom-
mikul ning koju jõuan esmas-
päeva õhtul.

Kooliga on mul vedanud, 
õpetajad on mõistvad ja toe-
tavad. Kui hooaeg läbi, olen 
taas aktiivselt koolipingis, hil-
juti osalesin humanitaar- ning 
geograafiaolümpiaadil, viima-
sel pääsesin isegi piirkonna-
vooru edasi.  

Alati ei ole lihtne olnud, nii 
on lõpetamise mõte pähe tul-
nud. 2007. aastal kadus korraks 
mootorispordihuvi. Olin tavali-
ne laps, ujusin, jooksin ja män-
gisin, ent aasta pärast tundsin, 
et midagi on puudu, ning alus-
tasin uuesti sõitmisega. 

Ühelt poolt on tagalaks pe-
rekond, aga kes toetab ringra-
ja ääres?

Minuga töötab tugev tiim 

kahe mehaaniku ja võistlus-
inseneri näol, terves tiimis on 
neid aga kokku kümme. Lisaks 
minule on meeskonnas veel 
kolm autot, nendel aga on kaks 
juhti, kes boksipeatuses vahe-
tavad kohti.

Treeneriks on viimased 
neli aastat minu sõber Madis 
Kasemets, üle interneti ja te-
lefoni teel Tõnis Kasemets 

Ameerikast. Isa õlul on kogu 
koordineerimine ja majandus-
pool.

Kus on kõige kaugem koht, 
kus oled spordiga seoses käi-
nud? 

Ameerikas olen sõitnud nel-
jal rajal, neist kuulsaim ehk 
Indianapolise ovaal, mille järel 
pakuti mulle 2013. aastal või-
malust tasuta sõita üks hooaeg 
Ameerikas, ent otsustasin jät-
kata õpinguid 11. klassis.

2009. aastal käisin kardi-
ga Egiptuses maailmameistri-
võistlustel. 

Kõige kaugem iga-aastane 
koht on aga Hispaanias Va-
lencia rada. Seda võib nimeta-
da ka üheks erilisemaks kohaks 
minu karjääri jooksul. 2011. 
aasta lõpul võitsin Valencias 
Formula BMW Talent Cupi 
shoot-outi, mille auhinnaks oli 
tasuta hooaeg väärtuses 120 
000 eurot. Selle saavutuse taga 
ei olnud ainult võidusõit rajal, 
vaid ka füüsilised ja vaimsed 
testid, erinevad kontrollid ning 
harjutused.

Kuidas võtad kokku lõp-
penud hooaja? 

Oli pingeline. Põhilise vas-
tase, Bradley Smithiga Suurbri-
tanniast käis kogu hooaja pidev 
rebimine, punktivahe oli mini-
maalne. Määravaks sai Barcelo-
na eelviimasel ringil  liidrikohalt 
minu võistlusautol pooleks mur-
dunud käändtelg, katkestamine 
ja 0 punkti sellest sõidust.

Saavutasin hõbemedali ja 
mul on selle üle hea meel, kuid 
võidusõitja hinges jäävad alati 
sellised asjad kripeldama. Siis-
ki on see märkimisväärne saa-
vutus. Ikkagi Euroopa meistri-
võistlus, mille alajaotuses oli 
14 etappi parimatel Euroopa 
radadel, stardirivis kokku 32 
autot. 

Mitu karikat Sul kodus 
on?

Hiljuti lugesin – 135 kari-
kat. Kodus olemegi probleemi 

ees, et karikatele ei jätku ruu-
mi. 

Meie peres on traditsioo-
niks, et uus karikas on kuni 
järgmise tulekuni söögilaual, 
seega on nüüd, kahe hooaja 
vahel, aega mõelda, kuhu ka-
rikas paigutada. 

Minu viimane karikas on 
Igo Rätsepa nimeline ränd-
karikas Eesti autosportlaste 
tunnustamiselt. Olen 26. au-
tosportlane, kes seda karikat 
aasta aega võõrustada saab ja 
loodetavasti tuleb see minu 
juurde veel tagasi. 

Kui palju mõtled ringra-
jal võiduvõimalusele?

Neid mõtteid tuleb vältida, 
täpselt nii nagu autoroolis ei 
ole kasulik olla närvis. Üritan 
säilitada rahu ning emotsioo-
nid maha suruda, sest tean: 
mida rohkem ma pingesse lä-
hen, seda kehvem on ka sõit. 

Millised on Sinu eesmär-
gid? 

Kindlasti soovin edukalt 
lõpetada gümnaasiumi, läbi-
da ajateenistuse ning astuda 
ülikooli. Olen kindel, et moo-
torisport jääb koos eelnevaga 
kaasas käima, olen seda juba 
11 aastat teinud. 

Järgmise hooaja plaanid 
on aga veel lahtised: pakku-
misi on mulle tehtud. Hetkel 

on võimalusi kolm: jätkata 
samas meeskonnas, kuid paa-
risõidus, liituda Lamborghini 
Super Trofeo sarjaga Euroopa 
erinevates riikides ja radadel 
või sõita Euroopa Le Mansi 
seeriat kuppelautol LMP3-
ga. Ise loodan pääseda BMW 
Motorsport Junior programmi, 
kuhu valitakse kogu maailmast 

Tristan Viidas. Fotod erakogu 

TRISTANI TULEMUSEd 
LäBI AEGAdE
Võidusõit: sport-, vormel- 
ja tuuringautod
l 2014 – Radical European 
Masters, klassis SR8 Mas-
ters hõbemedal
l 2013 – Radical European 
Masters, klassis SR3 Su-
persport (2 võistlust, kaks 
ii kohta, üks i koht, kaks 
kiiremat ringi) 
l 2013 – iii koht Prantsuse 
vormel F4 meistrivõist-
lustel  
l 2012 – ii koht vormel 
BMW Talent Cupil 2012 
l 2011 – i koht vormel 
BMW Talent Cupi väljalan-
gemistega võistlusel 
l 2011 – ii koht BaTCC 
Junior, BMW 325i-l 
Kardiga aastatel 2003–
2011: 
l 3-kordne Eesti meister 
l 3-kordne vastupidavus-
võistluste i koht (100 ringi) 
l 3-kordne Balti riikide 
tšempion
l 3-kordne Baltic Sea Cupi 
võitja  
l 2-kordne ii koht Beneluxi 
maade kardisõidus
l 2-kordne V koht European 
Cupil

     Kuigi sõidan 
kiirete masina-
tega, olen põhi-
mõtteliselt kiiruse-
ületamise vastu.

“
neli noort, keda toetatakse aas-
ta vältel Saksa pikamaasõidu 
sarjas.

Aga enne kevadhooaega 
on siiski minu jaoks kõige olu-
lisem kool. 

Õpid Tallinnas, võistled 
Euroopas, mida teed Viimsis?

Viimsis ma elan, siin on 
minu perekond. Treenin end 
spaa jõusaalis, Viimsi koolis 
käin ujumas, Karulaugu ter-
viserajal suusatamas ja jooks-
mas. Pirital käin tai poksis.  

Minu alal on oluline olla 
vormis nii vaimselt kui ka füü-
siliselt. Lisaks jõule on vaja 
kiirust ja koordinatsiooni. 

Kui palju saab ringraja-
sõidust üle kanda tänavaliik-
lusele? 

Olen tänavasõidus algaja. 
Autokool on küll läbitud, pea-
gi loodan omandada ka juhi-
load. Arvan, et  üle kanda saab 
mõtlemisstiili ja keskendumist, 
ehk siis üldjoones pole vahet, 
kus sõita – peaasi, et tunnetad 
oma võimeid ja oskusi.  

Erinevusena tooksin väl-
ja, et kui ringrajal on eesmärk 
püsida vastastel võimalikult 
lähedal, siis tänaval on oluli-
ne pikivahe. Samuti on lood 
kiirusega “vähekene” teised 
– ringrajal maksimaalselt 280 
km/h, keskmiselt 180 km/h, 
kuid Eestis maanteedel kõigest 
90 km/h… 

Kuigi sõidan kiirete ma-
sinatega, olen põhimõtteliselt 
kiiruseületamise vastu. Mõis-
tan, et alati tahaks kiirelt koha-
le jõuda, ent kas sellel mõnel 
minutil on tõesti nii oluline 

     Meie peres on 
mootorispordiga 
tegeldud juba 
mitu põlve.

“

kaal? Olen veendunud, et ei 
ole.

Kus on võimalus turvali-
selt sportlikumat sõitu har-
rastada? 

Meile, viimsilastele, on lä-
him Viimsi sisekardirada, kust 
võiks alguse saada hobikarti-
del harjutamine ja miks mitte 
edasi liikuda võistluskartideni 
ning seejärel just sinna, kuhu 
soovi on. Tegelikult oleme 
noortega võidusõidu teemadel 
arutades oodanud vallalt  tal-
vel lahe peale jääraja tegemist 
või vähemalt loa andmist – us-
kuge mind, sellega saaksime 
rullnoka sõidustiiliga vennad 
tänavatelt ära. Praegusel het-
kel on oma autoga “hullami-
seks” lähim võimalus Laitse 
Rallipark.

Alati ei pea alustama vara-
jases nooruses – võidusõidu-
maailmas on inimesi, kes on 
alustanud üpriski hilja. 

Kiidad Viimsi võimalusi 
alustamiseks. Tulevikus on ka 
Sinul endal lapsed – kas nende 
huvialaks saab mootorisport?

Ma olen sellele isegi mõel-
nud. Loomulikult oleks lahe 
see pärand oma lastele edasi 
anda. Need kogemused, mõt-
ted, emotsioonid, mootori nur-
rumine ja kummide vilin, kü-
tuse lõhn... Samas tean, et see 
nõuab aega ja pühendumist ka 
vanematelt. See on olnud minu 
unistus, ent kas ka minu laste? 
Lasen neil endil otsustada, mis 
rada valida. Olen õnnelik, kui 
nad seda tahavad ja soovivad, 
ent kui neil puudub motivat-
sioon, siis ma ei sunni. 

Liina Rüütel

Tristan ja tema radical Valencias.
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ERAKUULUTUSEd

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
29.10.2014 saabub uut kaupa!

Tühjendusmüük jätkub – Palju kaupa 
hinnaga 1.00 EUR

* pileti soodushind kehtiva pensionitunnistuse 
ettenäitamisel

spa@spahotellavendel.ee / tel 5880 1398 
Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

Lavendel Spa 
sauna- ja 
lõõgastus-
keskuses
esmaspäevast 
kolmapäevani 
9.00–16.00
SEENIORIDE 
SPAATUNNID 
SOODUSHINNAGA
5.50 €*/2 tundi

l Noor pere üürib pikemaks ajaks korteri Viimsis. 
Võimalusel vähemalt 3-toalise. Lemmikloomi ei 
ole. Kõik pakkumised on oodatud kristi.vaks@
gmail.com või tel 5275 016. 

l Puhastusteenuseid osutav ettevõte pakub vara-
hommikust tööd Viimsis. Tööaeg E–R k 5.00–7.00. 
Palk 250 € bruto. Telefon 5255 146.

l Müüa kuiva kasepuud 40 l võrkkotis, hind al 
2,2 €/kott. Toores kask hind al 40 €/rm; sanglepp 
al 35 €/rm. Halgude pikkus vastavalt soovile. info 
tel 5120 593.

l Anda üürile või müüa garaažiboks Viimsi alevi-
kus, Katlamaja tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, ga-
raažiboks u 19 m2, sihtotstarve elamumaa. Tel 
5058 794, e-post martin@baltreal.ee.  

l Viimsi Peetri Pizza (Kaluri tee 3) võtab tööle 
nobeda kliendisõbraliku pitsameister-klienditee-
nindaja. Vajadusel väljaõpe. Saatke CV sirli@
tehnovorm.ee, tel 5663 5651. Täiskoha või osalise 
tööajaga. Pakume hooajaliselt tööd ka pitsatakso 
(Viimsi, Pirita, Mähe) kullerile.

l Jõulukuused koju kätte. Valikuvõimalus. Tellides 
ka naabrile, tuleb hind soodsam. Transport tasuta! 
info ja broneerimine tel 5458 3370.

l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie 
koju. Maksimaalne lõõgastav toime. Klassikaline-, 
spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Kombi-
neerin eri tehnikaid ja võtteid. Võimalik nautida ka 
REiKi energia tervendavat mõju ja kehahellitavat 
šokolaadimassaaži. Tund aega alates 20 eurost. 
Teave reedu48@hotmail.com või tel 5092 550, 
Reet.

l Välisuksed al 349 €. Soojustatud. Mõõdud ja 
välimus Teie soovi järgi. Valmivad Tartumaal. 
Paigaldus ja transport üle Eesti. Teave tel 5625 
4169 ja www.askorpuit.ee.

l Kodumasinate ja vanaraua tasuta äravedu 
(pesumasinad, pliidid, malmvannid, radiaatorid, 
plekk, torud, kraanid, autoosad, tööriistad jm). ise 
tassime, demonteerime, lõikame. Tel 5550 5017.
 
l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aedade 
ja terrasside ehitamine, sillutise panek jne. Talvel 
sisetööd ja peenem viimistlus. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakku-
mise. Tel 5348 7147, mauropeduzzi@gmail.com.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi 
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad 
hinnad. Tel 5626 3857.

l Ostan kollektsioneerimise eesmärgil ringlemata 
või heas korras Eesti krooni paberraha 1991–2007. 
Tel 5026 357, Toomas.

l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhas-
tusainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@
smart-furniture.eu.

l Minu hubane ilutuba pakub mugavust hooliva-
tele inimestele maniküüri-pediküüri (ka mees-
tele), depilatsiooni, ripsmete-kulmude keemilist 
värvimist ja korrigeerimist. Minu juurest lahkute 
mõnusa enesetundega. Teave tel 5159 251, Niina, 
või niinakikas60@hot.ee.

l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helis-
ta julgelt ja leiame lahenduse!
 
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenu-
sed, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 
5690 0686.

l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi 
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohaletoi-
metamine Viimsi piirkonnas tasuta! Tel 5068 326, 
toivo@kratt.ee.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakttelefon 5074 178.

l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, vali-
kuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.
 
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbri-
kett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage e-posti 
aadressil margus@korvent.ee, tel 5526 281.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fas-
saadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Väiksemad üldehitus ja remonttööd. Helista jul-
gelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik.
Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@gmail.com.  

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Professionaalne massöör ootab kliente: rootsi 
klassikalisse massaaži, spordi- ja tselluliidihooldu-
sesse, on-site (istudes) massaaži või lõõgastavas-
se jalamassaaži magneesiumi jalavanniga. Soovi 
korral on-site koos jalavanniga. Reiki- ja geneeti-
lise koodi tervendamine. Oled armastusega ooda-
tud! Tel 5260 275, Tiina Magdaleena.

l Ehitus- ja remonditööd: siseviimistlus – plaatimi-
ne, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad; üld-
ehitus – katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, 
fassaadid, terassid, palkmajad jooniste järgi. Paku-
me Teile parima lahenduse! Tel 5897 6656, mee-
lisehitus@gmail.com.

l Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruumi 
pikkus 2,5 m; laius 1,7 m; kõrgus 1,4 m. Kasti 
mõõt 2 m x 3,9 m. Tel 5092 936.
 
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Aus ja korralik naisterahvas tuleb koristama teie 
kodu. Palun helista tel 5669 5905 ja lepime kokku, 
kuidas saan puhtuse loomisel abiks olla!

l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud,  kuid teie 
kodus kasutust ei leia.  Edendame keskkonna-
säästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uute 
õnnelike omanikeni. Tel 5322 6290.

l Aasta lõpuni kõik prügivedu.ee teenused -15%. 
Helista 6723 000 või vaata lähemalt www.prügi-
vedu.ee.

l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 
1041.
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