Graniidikaevanduse mõjudest >> Loe lk 2

nr 21 (310) 3. detsember 2010

v

Tiraaz 7490

SA Domus Dorpatensis 2010.
aasta stipendiaat on Carmen
Ott. Loe lk 3

Vallavanem
süütas advendiküünla
Pühapäeval, 28. novembril algas advendiaeg.

Rannarahva Muuseum on koht, kuhu tasub kõrgeid külalisi kutsuda. Siin allkirjastati 19. novembril Eesti ja Vene valitsuse vaheline Peipsi, Lämmi- ja
Pihkva järve kalaliikide püügimahtude ning püügikvootide jaotuse leping 2011. aastaks. Pildil keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv ja Vene
Föderatsiooni esindaja Vassili Mankov. Foto Alar Mik

Tagasivaade muuseumiaastale
Jälle roogime lund, jälle on
meie punane maja tõmmanud pähe ilusa valge mütsi,
jälle on meie kalatraaler
justkui kriitvalgesse Antarktikasse seilanud. Ainult pingviine ei ole.

Mis siis on kahe lumeuputuse vahel juhtunud? On igapäevast tööelu
elatud, peetud tulevikuplaane, natuke unistatud ja natuke ka järeldusi tehtud. On mõeldud, on tehtud.
Aasta jooksul tõime välja neli
näitust: “Naissaar. Saatused” ja “Vanad mõrrad” Rannarahva Muuseumis ning “Kingu rannatalu lood” ja
“Lüpsikuga ummikusse” Viimsi Vabaõhumuuseumis. Kui näiteks Naissaare näitus eeldas suurt eeltööd just
ainelise pärandi kogumise osas – elu
saarel, lahkumised ja tagasitulekud –,
siis mõrdade väljapanekule eelnes
laiaulatuslik esemete kogumise
kampaania “Rannarahva muuseum
otsib mõrdasid!”. Külastaja on ehk
ka märganud vabaõhumuuseumi
muutunud rannaala – paadid, vabed
ja võrgud annavad rannale tõelise
sadamakoha ilme ja kalasuitsutuskastis saab soovi korral ka ise kalasuitsutamist proovida.
Lisaks näitustele toimus hulganisti eripalgelisi üritusi, alates
laadapäevadest ning lõpetades
suurte pidude ja teemapäevadega – Valgete Ööde Filmifestival,
Rannarahva Festival, Rannarahva
Jaaniõhtu, grandioosne Vabaõhumuuseumi 30 ja Kirovi kolhoosi
60 sünnipäevapidu, Ubinapäev,
muinastulede öö, kalatraali kont-

serdid. Paljude südamed on võitnud vabaõhumuuseumi igalaupäevane taluturg, mis jätkab tegevust
ka talvehooajal. Lasteprogrammides osalenud paluvad kodus kindlasti söögiks tihedamini praekala
ja oskavad ehk aru saada kalade
keelestki.
Aga muuseumis tegeletakse
palju ka selliste asjadega, mis otseselt välja ei paistagi. Näiteks augustis viisime lõpule mitme aasta töö ja
esitasime Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele projekti Rannarahva Muuseumi ümberkorraldamisest rannarahva elulaadikeskuseks.
Peame randlust üheks mereriigiks
olemise alustalaks, sestap panustasime ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
poolt
koostatava merenduse arengukava
väljatöötamisse. Muuseumi varahoidja sõitis ringi mööda rannikupiirkondi, tegi tutvust kalurite
igapäevaeluga ja kogus hindamatut
materjali meie kogudesse. Selliste
reiside tulemusena toome külastajateni uue aasta alguses näituse
“Röövpüük muuseumis”. 2011.
aastal toimuv Rannarahva Festival
valiti Kultuuripealinn Tallinn 2011
programmi, ka selle jaoks on hulk
ettevalmistavat tööd ära tehtud.
Ei ole head ilma halvata. Aegajalt pannakse ikka pahaks, et
muuseumi üritused on tasulised,
et jaaniõhtu pilet on kallis, et vabaõhumuuseumis ei tohi päevitada
ja pidu pidada ning territoorium
õhtul sulgetakse. Paraku nii see on.
Iga ettevõtmine, iga kontsert, iga
näitus eeldab suuri kulutusi. Viim-

Viimsi õpilasmalevlaste mõtteid heast muuseumist
l Vaja rohkem kuldasju, kalliskive ja relvi.
l Muuseumi seinad ja põrandad ja aknad peavad olema korralikud.
l Kui võimalik, siis soovitaks maja üle värvida, praegune on liiga tume.
l Muuseumis võiks olla rohkem huvitavaid töötajaid.
l Muuseumis peaks olema suur istumisnurk, kus külastajad istuvad ja

giidid pakuvad neile kohvi.
l Muuseumis käimise eest ei peaks maksma.
l Muuseumis käimise eest võiks peale maksta.
l Giidi jutt võiks olla lühike, et kuppel ei hakkaks üle ajama.
l Paistab, et osad fotod on natuke ebakvaliteetsed st paistavad, nagu
ei tuldud objekti fokusseerimisega toime, kõik on hägune. Need peaks
seinalt maha võtma ja asendama kaasaegsete värvifotodega.
l Rohkem erinevat muusikat ja videosid, nuppe ja ekraane ja asju, mida saaks katsuda.
l Kui muuseum suletakse, siis tekivad laserseinad ja akende ette raudkardinad.
l Teeks Viimsisse kossumuuseumi.

si vald rahastab Viimsis asuvate
muuseumite haldamiseks loodud
sihtasutust Rannarahva Muuseum,
kuid tegelikud arenguvajadused on
palju suuremad rahastaja võimalustest. Seepärast on meie igapäevane
töö kirjutada projekte ja taodelda
kaasfinantseerimist erinevatest fondidest. Nende abiga saame külastajatele pakkuda aasta jooksul nii
mõnegi tasuta või peaaegu tasuta
ettevõtmise. Viimsi Vabaõhumuuseumi territooriumi külastamine
on siiani olnud tasuta, mis on muuseumimaastikul üsna harukordne. Samas, kui tahame lähiaastate
jooksul muuta vabaõhumuuseumi
vaikelu ja tuua sinna rohkem elu,
arendada välja väike elav kaluriküla, täis igapäevast kalurite siginatsaginat, töid ja tegemisi, on vaja
vastu võtta põhimõtteline otsus ka
muuseumi territooriumi tasuliseks

muutmisest. Kindlasti tekitab see
meile lühiajaliselt tagasilööke ja
peame vastu võtma kurja kriitikat.
Pikas perspektiivis saab aga Viimsi
endale Eesti ja ehk ka Läänemere
mõistes muuseumi, mida tullakse
vaatama ka palju kaugemalt, kui
naaberauulist.
“Ja veel: kalapaadid, purjekad,
purjed, meremärgid; pärimused ja
muistendid; esimesed merekaardid; lautrid, rannaõigus; kukelaulu
ja lamba määgimist: nii tugevale
alusele, olen kindel, kasvab ajapikku kuulus muuseum, kus kord
aastas võime ehk näha kaluriküla
üht kõige tüüpilisemat tööd: paadi
ehitamist!”
(Lennart Meri, Viimsi vabaõhumuuseumi külalisteraamat, 1981).
Kaunist jõuluaega soovides,

Riina Aasma

SA Rannarahva Muuseum juhataja

Foto Aime Estna

Sel puhul oli Viimsi Püha Jaakobi kirikus advendikontsert, kus esinesid Eesti Koorijuhtide
Naiskoor, keda juhatasid dirigendid Andrus
Siimon ja Õnne-Ann Roosvee, ning Inseneride
Meeskoor ja dirigent Ants Üleoja.
Kontserdi alguses süütas vallavanem Haldo
Oravas esimese advendiküünla.

Teehooldest
Teeolud on, nagu talvel vahel ikka, raskendatud. Esmajärjekorras hooldatakse teid, kus
on bussiliiklus. Tugeva lumesaju ja eriti tuisu puhul võivad valla teed (eriti mereäärsed
alad) olla teatud ajal raskemini läbitavad.
Viimsi vallas teostavad teehoolet, s.h
lumetõrjet: AS Teede REV-2 valla teedel,
valves oleva teemeistri telefon on 53 015
855, kasutuses 24 tund; OÜ Üle riigi teedel (Randvere, Rohuneeme, Leppneeme
ja Muuga teed), valves oleva teemeistri
telefon on 53 312 062, kasutuses 24 tundi.
Kõikide lumerohkusest põhjustatud liiklustakistuste puhul palume elanikel ja valla
liinide bussijuhtidel helistada teemeistritele, kes saadavad vajadusel appi teehooldemasina.
Helistada võib ka Viimsi Vallavalitsusse: teedeinsener: tel 606 6861, 50 62 791;
kommunaal- ja heakorraameti juhataja:
tel 606 6827, 50 36488.

Kommunaal- ja heakorraamet

Harjumaa Ball 2010
Seitsmeteistkümnendat korda toimuv Harjumaa Ball leiab aset Estonia teatrimajas
30. detsembril. Kell 18.00 algava balli piletid on müügil Rahvusooper Estonia kassas.
Harjumaa ball algab kõigile külastajatele aktusega. Avavalss kõlab kell 19.30.
Seejärel esitab Rahvusooper Estonia revüü
“Gershwini rapsoodia“. Teises pooles tuleb
esitusele Georg Balanchine´i ballett “Who
Cares?“.
Piletid 200–650 krooni. Info ja tellimine
E–R k 10–18, tel 683 1210, e-post estonia@opera.ee.
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Maardu graniidikaevandus – kas oht
Viimsi joogiveevarudele?
Vallavanem Haldo Oravas,
te kirjutasite äsja Maalehes
artikli, kus tõite välja kavandatava Maardu Graniidikaevanduse võimaliku mõju
viimsilaste joogiveele. Kui
tõsine see probleem tegelikult on, kaevandus rajatakse
ju naabervalda?
Tõsi, kaevandus on plaanis
rajada meie naabrite juurde:
Jõelähtme valda ja Maardusse.
Kui täpsemalt kaardile vaadata,
siis kõige paremaks orientiiriks on Tallinn–Narva maantee. Kaevandus tuleb peamiselt
sinna äärde, Maardu järvest ida
pool. Probleem on see siiski ka
meie jaoks, sest kaevandus rajatakse allapoole veehorisonti,
millest ka osa Viimsi elanikke
oma joogivett saab.
Sellistele ettevõtmistele eelneb alati keskkonnamõjude
hindamine. Milliseid riske
seal välja tuuakse?
Võimalike riskide ulatuse
mõistmiseks peab katsuma endale kõigepealt ette kujutada,
kui suur see kaevandus tuleb.
Kaevandusalune pind oleks
suurem kui 600 Raekoja platsi Tallinnas ja kolmekümne
aastaga on plaanis kaevandada
135 miljonit kuupmeetrit pinnast. Keskkonnamõjude hindamisel arvutati välja, mida
tähendaks sellise kaevanduse
lae ulatuslik sissevarisemine.
Ma tsiteerin: “Kaevanduse
projekteerimisel on vaja tagada, et õnnetusjuhtumil kaevandusse sissevoolava vee kogus
poleks suurem kui 2,2 mln m3.
Juhul kui kaevanduse töötamise ajal toimub õnnetusjuhtum

teakski, mis võib ees oodata.

Kuigi kaevandus tuleb Jõelähtme valda ja Maardusse, võib see mõjutada ka Viimsi elanike elukvaliteeti.

vertikaalšahtiga, voolaks aastaga kaevandusse 7,6 mln m3
vett, mis on vastuvõetamatu
Kambriumi-Vendi veekihi joogiveeallikana kasutajatele.”
See on juba piisavalt hirmutav olukord, et muuta vallajuhid murelikuks. Uurisime ka
omalt poolt, kas selline must
stsenaarium on võimalik, ja
saime teada, et tegelikult on
olemas veelgi mustem stsenaarium. Nimelt, kui kaevetööde

käigus ei suudeta rikkevööndeid vältida on põhjavee juurdevool kaevetesse kordades
suurem ning ümberkaudsete
kaevude kasutajad võivad ilma
joogiveeta jääda.
Mida on Viimsi vallale öeldud, kuidas kaevanduse rajajad kavatsevad neid probleeme lahendada või ennetada?
Esmalt probleemide lahendamisest. Iga kaevandamisas-

jatundja võib öelda, et 100%
kindlaks ei õnnestu ühtegi
kaevandust teha. Inimene võib
olla looduse kroon, kuid mitte
isand. Põliselt on Viimsi rannarahva asupaik ja randlased
teavad, et merega ei mängita.
Samamoodi teavad kaevurid,
et maapõuega ei mängita, vaid
temasse tuleb suhtuda lugupidamisega. Isegi siis ei pruugi
aga õnnetuste ärahoidmine
olla võimalik. Alles äsja sai

Viimsi Koduomanike Liit
korraldab teabepäeva
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
17. detsembril

Jan Trei
Viimsi Vallavolikogu liige,
Viimsi Koduomanike Liidu
esimees
jan@
omanikud.ee

16. detsembril algusega kell
17.00 korraldab Viimsi Koduomanike Liit veemajanduse
teemalise teabepäeva.
Veemajanduse teabepäeva külaliseks oleme palunud ASi Viimsi Vesi
juhataja Toivo Eensalu, kes annab
ülevaate veemajanduse hetkeseisust
vallas, s.h Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajanduse projektide hetkeseisust. Koduomanikel on
võimalus teabepäeval saada selgust,
millal rajatakse nende majapidamiste juurde vee- ja kanalisatsioonitorustikud, millal tekib reaalne võimalus liituda, palju maksab liitumine
Viimsi Veega jne. Kindlasti räägime

teabepäeval ka veehinna tariifidest ja
selle komponentidest.
Samuti otsime vastust küsimusele, miks on Viimsi elanikele vee hind
sedavõrd kallis ning kas saaksime hakata majandama selliselt, et saaksime
hakkama odavama veehinnatariifide
kehtestamisega.
Viimsi koduomanike esindajana
vallavolikogus plaanin veehinna kujundamise ja tariifide ümbervaatamise
poliitika lähiajal vallavolikogus tõsiselt
päevakorda võtta. Veehinna alandamine eeldab korralikku majandusanalüüsi
ja läbimõeldud tegevusi, millega Viimsi Koduomanike Liit tegeleb. Kindlasti
ei tohi veehinna alandamine Viimsis
toimuda veemajanduse investeeringute
ega veekvaliteedi arvelt.
Teabepäev toimub Viimsi Vallavolikogu saalis (Nelgi tee 1).
Kui tunned, et Sul on soovi ja
tahet kaasa rääkida koduomanike
olukorra parandamiseks Viimsis, siis
oled oodatud. Eriti on kohtumisele
oodatud kortermajade korteriühistute
ja aiandusühistute juhatuste esimehed, juhatuse liikmed, külavanemad.

kogu maailm kaasa elada sellele, kuidas Tšiilis kaevureid
päästeti.
Teine teema on minu jaoks
aga tõsisem. Selliseid suuri
asju ei tohiks otsustada ilma
nõu pidamata kõigiga, keda
võimalikud tagajärjed puudutavad. Seda aga tehtud ei ole
ning mingist naaberomavalitsuste või nende elanike kaasamisest pole olnud juttugi. Kui
ise poleks huvi tundnud, siis ei

Tuleme korraks tagasi kaasamise juurde. Kui palju on
Viimsi ise sellele teemale viimasel ajal tähelepanu pööranud?
Kaasamise kohta on mõned poliitikud või ametnikud
vahel märkinud, et see raiskab aega ning takistab otsuste vastuvõtmist. See arusaam
on sügavalt ekslik. Inimeste,
kolmanda sektori ja ettevõtete
kaasamisega on võimalik saavutada mitu eesmärki. Otsused
saavad paremad, kõik asjassepuutuvad isikud saavad aru,
miks midagi tehakse ja miks
just nii tehakse ning lõpptulemusena on võim avalikkuse
silmis usaldusväärsem. See
kaalub kulutatud aja igal juhul üles. Ka meil on teinekord
palju aega kulunud, näiteks
rohevõrgustikku ja miljööväärtuslikke alasid määratlevat planeeringut menetlesime
neli aastat. Sõna sekka ütlejaid oli palju – Tallinna linn,
Maardu linn, Jõelähtme vald,
Harjumaa Keskkonnateenistus (hilisem Keskkonnaamet),
Tallinna Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus,
Muinsuskaitseamet, keskkonnaministeerium ja Harju Maavalitsus – ning loomulikult ka
inimesed. Julgen väita, et tänu
sellele laiale ringile tuli otsus
parem. Maardu kaevanduse
juurde tagasi tulles, kui seal
oleks kaasatute ring ka laiem
olnud, võiks otsus samuti parem olla ning naabritel muresid vähem.

VT
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SA Domus Dorpatensis aasta
stipendiaat on Carmen Ott
24. novembril kuulutas
SA Domus Dorpatensis
välja 2010. aasta stipendiumikonkursi võitja.
Stipendiaat on Prangli
Rahvamaja projektijuht
Carmen Ott.

Carmen Ott on Prangli saare
kohalikku elu oluliselt rohkem
edendanud ja tegelenud vabatahtliku töö ning heategevusega
kui keegi teine viimase 30 aasta
jooksul. Ta on osav projektikirjutaja – Carmeni eestvedamisel
aktiveerus elu saarel ja tekkis
parem koostöö saare elanike
vahel. Ta on korraldanud käsitöökoolitusi ning esmaabikoolitusi, kuna esmaabi ja arstiabi
osutamine on saare jaoks oluline teema, ning asutanud MTÜ,
mille esimene suurprojekt oli
Pranglisaarte Muuseumi avamine.
Arvukate projektide raames on ta muu hulgas aidanud
korrastada Prangli saare viidasüsteemi, renoveerida Prangli
Rahvamaja ja taastada kinotraditsiooni rahvamajas.
42 taotluse hulgast tegi
valiku stipendiumikomisjon,

Uta Kührt, Dorpatensise büroo juhataja, Tõnu Lehtsaar, Domus Dorpatensise nõukogu liige, kes andis
Domuse nimel stipendiumi üle, Carmen Ott ja piduliku ürituse juht Eero Raun.

kuhu kuulusid Tartu abilinnapea Jüri Sasi, Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskuse
juhataja Erki Tammiksaar,
Avatud Eesti Fondi Ida-ida
piiriülese koostöö programmi
koordinaator Kelly Grossthal

ning 2009. aasta stipendiaat
MTÜ Kadjaste eestvedaja Tiina Heidemann.
SA Domus Dorpatensis stipendium anti üle 24. novembril
kodanikupäevale pühendatud
kultuuriministeeriumi
poolt

Heategevusball juba homme!
Laupäeval, 4. detsembril
kell 19.00 toimub Viimsi
Kooli suure maja aulas ja
aatriumis traditsiooniline
heategevuslik aastalõpuball.
Balli juhtideks on Romi Hasa ja
Andres Dvinjaninov ning seal
saab nii lustlikku programmi
näha, ise jalga keerutada, maitsta hõrgutavaid suupisteid kui ka
oma õnne proovile panna.
Ballil kogutud raha eest
korraldab MTÜ Viimsi Invaühing 2011. aasta jooksul
koostöös mitmete partneritega oma ühingu erivajadustega
lastele mitmed erinevaid üritu-

si ja tegevusi, mida lapsed alati
pikisilmi ootavad.
Lisaks ballile koguvad invaühingu lastele raha ka Viimsi
Kooli algkooli õpilased ning
Viimsi Kooli personal, kes
korraldavad nädal enne balli
oma koolis heategevuslikke
jõulumüüke, kus omaküpsetatud maiustusi ja suupisteid
ostes saavad kõik ostjad teha
väiksema või suurema heateo.
Kogutud raha antakse Viimsi
Invaühingule üle balli avatseremoonial. Kui Viimsi Kooli
algklassiõpilased on heategevuslikke jõulumüüke korraldanud juba mitu aastat, siis Viimsi
Kooli personal eesotsas Viimsi

Kooli oskusainete õppetooliga
teeb seda esimest korda.
Oksjoni esemete ning loterii auhindade kohta on võimalik põhjalikumat infot saada
MTÜ Viimsi Invaühingu ja
Viimsi Kooli koduleheküljelt.
Tulge kindlasti ballile, sest
parim kingitus on heategu ning
suurim tasu on naeratus lapse
suul!
Info ballipääsmete kohta
veebiaadressil
www.viimsi.
edu.ee või telefonil 50 59 388
(Jana). Detsembrikuus maksab
ballipääse ühele 450 krooni.

Annika Remmel

Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

korraldatud pidulikul vastuvõtul Tallinnas Rotermanni Prooviveskis. Sihtasutus tänab kultuuriministeeriumi kultuurilise
mitmekesisuse osakonda hea
koostöö eest.

VT

Ettevalmistused
jõuluajaks
Jõulud on Eesti maarahvakalendri tähtsaim püha.
Eks igas kodus on kujunenud või kujunemas tavad, kuidas
seda püha pidada. Osa traditsioone on põlised, osa uuemad. Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni naised
on otsustanud viimsilastele tutvustada jõuluaja etiketti ja
protokolli nii, nagu see ühes Eesti kodus olla võiks.
Jõuludega algab uus aastaring. Talvisel pööripäeval on öö
kõige pikem – päike on pesas peidus. Jõulupäeval tuleb ta aga
pesast välja ja maa pöörab ennast taas soojuse, valguse ja uue
elu poole. Jõulud on ka hingede aeg. Et esivanematega suhted
korras püsiks, on vaja jõuluajal ka nende eest hoolitseda. Uue
aasta õnnelegi pannakse alus jõuluajal. Kuidas seda kõike
teha, saab teada jõulueelsel laupäeval vedakatelt.
Rahvatraditsiooni tähtpäevade tähistamise oluline osa
on muidugi hea toit. Jõuluaja sööki-jooki saab õppida tegema töötubades – teeme verivorsti, leiba, jõulukooki ja
kalja. Iga soovija saab ise vorsti toppida ja oma perele
koju kaasa viia. Et õpitoad toimuvad koostöös Harmoonikumiga, võib kindel olla, et söögipoolis ongi traditsiooniline – vaba igasugusest keemiast.
Toome tuppa ka õled ja jagame vihkudena soovijatele,
ikka koos tarvitamisõpetusega. Veedame ühe mõnusa jõuluettevalmistuste päeva. Jõulupühade ajal on ju kodused
tööd rangelt keelatud!
Ootame osavõtjaid 18. detsembril kell 12–18 Harmoonikumis, mis asub Viimsis Pargi tee 8. Jõuluettevalmistuste päevakavast saab täpsemalt lugeda www.veda.ee.
Õpitoad ja seminarid on tasuta!
Ettevõtmist toetavad KÜSK, MTÜ VEDA ja Viimsi
Vallavalitsus.

Ene Lill

VEDA president
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Kuidas tuvastada printsessi?
Hundi tee lasteaia lapsed
käisid nukumuuseumis.

Kuidas saada bassist tenoriks? Tuleb kriiti süüa! Kuidas
tuvastada printsessi? Tuleb
konna suudelda! Mis on kõige
uinutavam puuvili? Õun! Niisugustele küsimustele oskasid
vastata Hundi tee lasteaia lapsed, kes käisid reedel, 26. novembril nukumuuseumis.
Viimsi Teataja kirjutas sügisel (VT, 24. sept), et Viimsi
Vallavalitsus ning Eesti Nukuja Noorsooteater sõlmivad
koostöölepingu. Hundi tee
lasteaia külaskäik oligi selle
koostööplaani n.-ö esimene
pääsuke. Kaks vanemat rühma
sõitsid reedel koos nukuteatrisse, roheline rühm läks vaatama etendust, kollane rühm
aga uudistas samal ajal muuseumi. Ja põnevust oli seal
küllaga igas toas.
Näha sai Lotte esiema ja
Okasroosikese etenduse nukke, sai uudistada, kuidas valmib koerakostüüm, kui ehtsaks ja isuäratavaks tehakse
puuviljad ja pudrukausid ja
palju muud. Eriti põnev oli epostkontor, kus iga laps oleks
tahtnud oma pildiga e-kirja
saata, valides tegelase, kelle
moodi olla. Siin ei jäänud kasvatajatel muud üle kui soovitada: “Tulge isade-emadega tagasi, siis saate kõik pilti teha.”
Põnev oli tuba, kus ekraani
puudutades sai panna nukud
liikuma. Kõige põnevamaks
ja, nagu lõpuks selgus, ka kõige meeldejäävamaks oli aga
Õudukas. Seal magas Lumivalgeke 100-aastast und, aga
oh, imet – tegi just nüüd äkki
silmad korraks lahti. Ent kõige
jubedam oli Lihasööja-Jänes.
“Ärge lähedale minge, ta hammustab!” hoiatas muuseumi

Kord saja aasta sees teeb Lumivalgeke silmad lahti.

Siin saab endast pildi e-kirjaga koju saata.

giid. Ja keegi ei söandanudki
Jänesele läheneda. “Siin on
päris õudne!” – “On ju äge!” –
“Hirmus on!” kostis laste suust.
“Aga kuidas see on nii tehtud, et jänes hammustab?” ei
jätnud lapsed pärimist ka siis,
kui ekskursioon läbi sai. “See
pole tehtud, see on päriselt
nii!” vastas giid. ”Aga kuidas

ta ikka hammustab?” ei jäänud lapsed rahule. Ja kellelgi
jäi kriipima küsimus, kuidas
Lumivalgeke korraks ellu ärkas. Nii palju põnevust mahtus
ühe tunni sisse. Ka Tähtede
võlvi juurest ei tahtnud lapsed
kuidagi ära tulla, sest seal sai
ise nupule vajutades tellida ekraanile näitlejaid ja katkendeid

Hiigelsuured nukud.

etendustest ja telesaadetest.
Tulete uuesti, koos isadeemadega, rahustasid lapsi kasvatajad Anne-Ly Rumma ja
Reet Lepp. Sellega nõus, hakati
riidesse panema, et lõunasöögi
ajaks tagasi lasteaeda jõuda.
Aga nukumuuseum on tõesti
põnev, ka täiskasvanutele.

Annika Poldre

Sõjamuuseumi Filmipäevik kutsub!
Novembri alguses startinud Sõjamuuseumi
Filmipäevik tõi vaatajate
ette Eesti ja Soome naiskodukaitsjate koostööst
rääkiva filmi “Soome
lahe õed“.
Kunagise mõisahoone suures
saalis linastus tugeva emotsionaalse laenguga film, milles
eakad soome ja eesti naised
laotasid vaataja ette isiklikke
mälupilte II maailmasõjast.
Pilte, millesse kurjast ja ülekohtust mahtus siiski enam
soojust ja lootust.
Jõulukuu alguses näitamisele tulevad filmid on aga kantud
tumedamatest toonidest. 4. detsembri Filmipäeviku avab kell
16 Tanel Toomi lühifilm “Teine
tulemine” (Allfilm 2008), kus
astuvad üles vennad Rasmus
ja Hendrik Kaljujärv. Tegemist
on mõistulooga, milles kurjus
ja paratamatus viivad lähedase
kaotamise mitteaktsepteerimi-

Kaader filmist “Teine tulemine“.

seni, mis paneb küsima igavese
elu kohta ja usust sellesse. Teise filmina on võimalik vaadata
Irene Lääne ja Dorian Supini
“Eraelu” (OÜ “Kakskümmend neli” ja Eesti Telefilm
1998), mis räägib kindral Johan Laidoneri ja tema abikaasa Maria elust eelmise sajandi
alguses ning nende traagilisest
saatusest II maailmasõjas ja pä-

rast sõda. Filmi illustreerivad
huvitavad dokumentaalkaadrid
ja fotod. Filmi juhatab sisse
üks autoritest Irene Lään, kes
räägib filmi sünniloost. Ei ole
juhuslik, et enne filmi esinevad
Viimsi Muusikakooli klaveri
eriala õpilased Maria Rander,
Olga Kreiter ja Hanna Jürgenson. Klaverimäng oli Maria
armastus ja töö, tänapäevalgi

tegutseb Venemaal väikeses
Melenki linnas tema algatusel
loodud muusikakool. Antud
filmi näitamine on seotud ka
ühe tähtpäevaga, nimelt Maria
Laidoneril on 7. detsembril tulemas 123. sünniaastapäev.
Detsembrikuu kahel laupäeval, 11. ja 18. detsembril
kell 14–16 ootame peresid
muuseumisse jõuludega seotud
filme vaatama, sest koostöös
Eesti Filmiarhiiviga tulevad
näitamisele meeleolukad kaadrid sellest, kuidas tähistati jõule
Eesti Vabariigis eelmise sajandi 20ndatel ja 30ndatel aastatel.
Avatud on kohvik ja lastenurk
väiksematele muuseumikülastajatele. Sissepääs kõikidele
filmidele on tasuta. Filmipäeviku programmi leiab muuseumi
kodulehelt www.esm.ee.
Kohtumiseni filmiõhtutel!

Kristina Madisson
Eesti Sõjamuuseumi
pedagoog-loovjuht
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Evald Okas 95

Issanda tulemine!

Viimsis Rannapere pansionaadis tähistati kolmapäeval, 24. novembril
pansionaadi elaniku,
auväärt maalikunstniku
Evald Okase 95. juubelit.
Samas avati ka näitus
Okase viimaste aastate
töödest.

“Evald Okas on Eesti kunsti
Picasso,” ütles Viimsi Päevakeskuse juhataja Lehte
Jõemaa juubilari sünnipäevanäitust avades. Kunstniku
eluteest andis ülevaate tütar
Mari Roosvalt, kes ka näitust
tutvustas. “See näitus siin on
valik hilisemast loomingust,
80-aastase mehe töödest,” ütles maalikunstnik Mari Roosvalt. Viimaste aastate tööd on
valminud põhiliselt Merivälja
pansionaadis, kus Okas elas
kuni tänavu novembrini, mil ta
Viimsi Rannapere pansionaati
üle kolis.
Juubilari tervitas vallavanem Haldo Oravas. “Sa oled
sama noor, kui noor on Eesti kujutav kunst,” ütles vallavanem, meenutades Eesti
Kunsttööstuskooli
rajamise
aega. Rannapere pansionaadi
nõukogu poolt tervitas vanameistrit Peeter Oja. Tervitused
ja õnnitlused ütles ka riigikogulane Jaak Salumäe, öeldes:
“Ma imetlen sind kui meest.”
Okase tütred tänasid pansionaati hea hoolduse eest.
Tütar Kai Koppel rääkis, et

Adventus Domini – Issanda tulemine, just sellest
väljendist on kasvanud välja nimetus advent,
millega me tähistame aega, mis jääb igal aastal
enne jõule. Enne pühi, mil suurem osa maailmast tähistab Jeesuse Kristuse sündimise päeva.

Evald Okas annab oma sünnipäevapeol intervjuud TV 3 reporterile. Tema juures on tütar Kai Koppel.

Advent on valguse aeg.

Merivälja pansionaadis Okas
veel maalis, kuid tänavune
suvi mõjus ta tervisele raskelt
ning ta veetis osa aega haiglas.
Nüüd on vanameistri tervis
parem, silmanähtavalt on ta
paranenud pärast Rannapere
pansionaati asumist, kus teda
hästi hooldatakse, ja tütre sõnul isa joonistab jälle.
Naised, aktid ja portreed
on tütar Kai Koppeli sõnutsi
olnud Okase lemmikteema,
kuid nõukogude ajal tuli tal
rohkem suuri süžeesid maalida
ja tellimustöid teha. Aga väikseid akte tegi isa ka siis, rää-

Jõulud on valguse ja rõõmu püha, aeg, mil valgus saab
võidu pimeduse üle. Nii öeldakse Johannese evangeeliumi alguses: “Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest,
oli maailma tulemas”. Ja just seda meid igaüht puudutavat
valgust me ootame. Aga kas me ka seda valgust näha oskame?
On ju nii, et kui me pimedast ruumist särava päikese
kätte läheme, siis on meie silmadel valus ja me ei näe mitte midagi. Siis vajame me harjumiseaega, et meie silmad
suudaksid eredas valguses kohaneda. Ja eks selleks ole ka
ootuse ja valmistumise aeg vajalik.
Evangelist Johannes kõneleb aga järgmises salmis: “Ta
oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära”. See ere valgus on Jeesuse poolt
meile, inimestele antud võimalus andeks saada oma eksimused ja võimalu saada järjest paremaks, kui me kahetseme, oma möödalaskmisi ja püüame ikka paremad olla.
Ehk sellepärast ei ole ka kõik inimesed maailmas veel ära
tundnud seda valgust ja kobavad endiselt pimeduses, sest
on ju ikka inimlik arvata, et kõik on meie võimuses ja me
ei vaja kõrvalist abi.
Jeesus sündis 2000 aasta eest ja sellega tuli valgus
maailma, kuid miks meie sellest valgusest tuima näo ja
sirge seljaga mööda läheme?
Vaadates kõike advendiajal toimuvat jääb vahel mulje,
et ainult sel ajal on inimestel aega hoolida neist, kes nende
ümber on, vaid siis märgatakse neid, kellel on raske. Kui
meie saame kedagi aidata, kellegi meele rõõmsaks teha,
siis oleme me valguse saadikud sellele inimesele, seda aga
võiksime olla kogu aeg.
Kuid nüüd, advendiaja esimese nädala lõpus olles saame vaadata iseendasse ja otsida valgust endast ja kui seda
ei ole seal, siis avada end, et kõik valgus, mis meie ümber
on, võiks ka meie hinge paista ja sealgi valguse süüdata.
Ja kui nii sünnib, siis on tõepoolest käes advendi, Issanda tulemise aeg ka meie jaoks. Issand tuleb ja aitab
meil olla valguseks neile, kes seda vajavad. Meie valik on,
kas me avame endid valgusele ja särame sellega kaasa või
laseme pimedusel enda sees valitseda.
Rahu, rõõmu, armastust ja hoolimist igasse päeva, mis
meid jõuludele lähemale viib!

kis klaasikunstnik Kai Koppel. Aktimaalimine sai hoogu
1990ndatel, kui Evald Okaselt
hakati portreid ja akte erakogudesse tellima, neid soovijaid
on praegugi.
Okas on ka üks produktiivsemaid eksliibrise viljelejaid.
“Kui palju isal üldse kõiki töid
kokku on, me ei teagi,” sõnas
tütar. “Neid on muuseumides
üle maailma ja erakogudes.”
Haapsalus asuvas Okase
muuseumis, mis tegutseb eramuuseumina ja on külastatav
vaid suviti, avatakse tema juubelinäitus 31. mail 2011. Muu-

seumi teisel korrusel on vanameistri loomingu püsinäitus.
28. novembril sai Evald
Okas 95-aastaseks. Põltsamaalt pärit puusepa poja Evald
Okase ja tema Peterburist pärit abikaasa kolm last on kõik
kunstiga seotud: poeg Jüri
on arhitekt, tütar Mari Roosvalt on maalikunstnik ja Kai
Koppel klaasikunstnik. Tütre
Kai üks tütar on arhitekt, teine maalikunstnik. Kokku on
Evald Okasel neli lapselast ja
neli lapselapselast.

Annika Poldre

Evald Okase pannoo “Rahvaste sõprus”
Evald Okase 95. sünnipäeva puhul kutsub Eesti
Ajaloomuuseum Maarjamäele vaatama tema
temperamaali “Rahvaste
sõprus“.
Evald Okas maalis selle monumentaalse teose spetsiaalselt
Eesti NSV Ajaloo- ja Revolutsioonimuuseumi jaoks, mis
avati 1987. aasta lõpul Maarjamäe lossis. Eesti NSV Kultuuriministeeriumi poolt tellitud
ajastu vaimule vastav paraadne pannoo pidi saama uue
ekspositsiooni suurima saali
olulisimaks kujunduselemendiks, mis kinnistaks muuseumi
ideelist sõnumit. Kujutatavad
teemad kirjutas üksikasjalikult
ette Eestimaa Kommunistliku Partei ideoloogiaosakond.
Maarjamäe mõisa kunagise
suvesaali otsaseintel on kujutatud võimusümbolid, küljeseinad on jagatud temaatilisteks kompositsioonideks, mis
propageerivad rahvaste sõprust ja sotsialismi saavutusi.
Kunstiteadlane Juta Kivimäe kirjutab selle pannoo
kohta nii: “Evald Okase pannoo “Rahvaste sõprus” (1987)
on erakordne teos, mis jääb
möödunud ajastu märgina
eesti kultuurilukku. Suureformaadiline monumentaalteos

on kunstilise tervikuna väga
õnnestunud. Maarjamäe lossi
endisesse ajaloolisse suvesaali
loodud pannoo täitis formaalselt kõiki autorile esitatud
nõudeid. Nõutav oli rahvaste
sõpruse kajastamine, sest koos
muuseumi renoveerimisega oli
ajaloolise hoonetekompleksi
ümber kavas rajada Rahvaste
Sõpruse park ja Maarjamäe
obeliskini kulgev Sõpruse allee. Samas ei võinud mööda
minna tollasest ideoloogilisest
kinniskujundist, kummalisest
ja mõistetamatust verbaalsest
moodustisest,
“sotsialismi
täielikust ja lõplikust võidust”,
mis nagu oleks olnud kohe
saabumas.
Ajaloomuuseumis on säilinud Evald Okase pannoo
eskiiside mapp. See sisaldab
muu hulgas ka tema vabaloomingule omaseid aktifiguure,
mis aga tollase ideoloogiasekretäri otsusel kuidagi temaatilise pannooga ei sobinud.
Evald Okas on paigutanud
otsese ideoloogilise inventari, Nõukogude Liidu ja Eesti
NSV lipud saali otsaseina, liiduvabariikide lipud ümbritsevad saaliust. Lippude hoolikalt
läbimaalitud pinnad, samuti
pannoo külgseintel toimuv
karnevalimeeleolus figuuride dünaamiline liikumine on

Fragment Evald Okase pannoost “Rahvaste sõprus”.

meisterlik ja tehniliselt väga
õnnestunud.
Tänasele vaatajale on pannoo üldilme kindlasti nauditav.
Vabas Eestis on kasvanud üles
põlvkond, kelle jaoks Nõukogude impeerium ja tema
ideoloogiline taak on vaid mälestuste mälestus. Rahvariiete
ja figuuride hoogne liikumine
ja kangaste lehvimine tekitavad ruumis eleva piduliku
meeleolu. Okasele omaselt on
temperapinnad kaetud skitseerivate kiirete pintslilöökidega.
On saavutatud tugev üldistus,
samas on üksikfiguurid maalitud graafiliselt peenelt ja ük-

sikkaraktereid tabavalt, värvilahendused on kirkad ja samas
on saavutatud nauditavad harmoonilised värvikooskõlad.
Pannoo üldmulje ei ole
kaotanud
aastakümnetega
oma värskust. Täna osutub
häirivaks kaheksakümnendate aastate sisekujundusele nii
omane raske pruun üldkujundus. Okase pannoo pääseks
paremini mõjule heledas anonüümsemas saalikujunduses.”
Muuseum on avatud K–P
kell 10–17, sissepääs muuseumipiletiga.

Eesti Ajaloomuuseum
Maarjamäe loss

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja

Head matkahuvilised!
Järjekorras 3. sügismatk sarjast “Tutvume koduvallaga“
toimub 5. detsembril.
Alustame kell 11.30 Viimsi Haigla juurest. Kõnnime läbi
Heldre asumi, kust suundume metsa. Metsas tutvume taimede ja loomade elupaikadega. Loodame kohtuda ka reinuvaderi endaga, sest tema urg on avastatud.
Lõpetuseks süütame lõkke, säristame vorste ja joome kuuma teed.
Matka pikkus: lühem rada 6 km, pikem 8 km (rada on üle
mõõdetud).
Teated telefonil 601 2354, Volli Kallion.
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Harjumaa visioonipäev

27. novembril oli üle Eesti
maakondade visioonipäev MEIE EESTI 2018.

Harjumaa visioonipäeva peeti Viimsi vallas Pensionäride
Päevakeskuses. Arutelu juhtis
abivallavanem Urve Palo.
Maakondades peeti aru,
millisena tahame näha Eestit
ja tema majandust aastal 2018
ning millised sammud meid
soovitud sihini viiks. Maakondade visioonipäev oli osa
Arengufondi eestveetud Kasvuvisioon 2018 väljatöötamisest ja toimus koostöös Teeme
ära! Minu Eesti meeskonna,
kohalike eestvedajate ja organisatsioonidega.
Maakondade
arutelude
aluseks oli aasta jooksul ekspertide, otsustajate ja tegijate
analüüside tulemused. Kogu
ettevõtmisse oli kaasatud
umbes 300 eksperti. Visioonipäevaliste poole pöördus
videotervitusega
president
Toomas Hendrik Ilves, kelle
sõnul on Kasvuvisioon 2018
parimate kavatsuste loetelu ja
üks võimalik tee ühe eesmärgini. “Meie kõigi võimalus ja
kohustus valimiste eel on teha
kasvuvisiooni kava paremaks,
sisukamaks ja realistlikumaks
ja seejärel tuleb tõsta need teemad ja sihid valimiskampaania
keskmesse,” ütles president.

Kuue töörühma teemad

Erksam rahvas üle Harjumaa
kogunes Viimsisse, et arutada,
kuidas elu paremaks muuta ja
kuhu Eesti võiks jõuda.

Hariduse töörühm vormistab ettekandeks oma olulisi ideid.

Teemade järgi jagunesid kokkutulnud 6 töörühma
järgmiselt: keskkond välistalentidele, ühiskonna väärtussüsteem, sotsiaalsüsteemi
eesmärk, riigi valitsemine,
hariduse kättesaadavus ja majanduspoliitika iseloom. Kohal
oli ka visiooni koostamisel
osalenud asjatundjaid Ivi Masso, Kaur Lass, Raivo Vare ja
Maarja Mändmaa.
Iga töörühma pingsas arutelus sündinud ettepanekuid
tutvustasid rühmade juhid kõigile, seejärel pandi need üles
vaatamiseks-kaalumiseks ja
hääletamiseks.
Aruteludel keskenduti kol-

mele olulisele teemale: mida
tahan näha Eestis aastal 2018,
mida ei taha näha aastal 2018
ja mida uut vajan teekonnal, et
jõuda sihini 2018.

Enim hääli saanud
ideed ja ettepanekud

Migratsioon ja talendid (sulgudes häälte arv).
• Kodumaiste talentide märkamine + väärtustamine (17
häält)
• Tööjõuturismi eelistamine migratsiooni ees (hea raudtee- jm transport) (5)
• Tugisüsteem välismaalt
Eestisse tulijatele (tudengid +
tööjõud); info kõige kohta (4)

Eesti seisab silmitsi rahvastiku
vananemise ja vähenemisega
Aastaks 2018 on laulva revolutsiooni põlvkond saanud
30-aastaseks ning hõivanud
aktiivselt kohad tööjõuturul.
Samal ajal siseneb tööturule
poole vähem inimesi, sest kui
2008. aastal sai 20–24-aastaseks 104 500 inimest, siis
2018. aastal saab sama vanaks kõigest 55 000 inimest.
Näiteks Tartu tudengipäevade
osavõtjate arv on kaks korda
väiksem ja üle 65-aastaseid
inimesi 10 000 rohkem kui
täna. Ka sündide arv väheneb
poole võrra, isegi kui sündimuskäitumine jääb samaks
ehk jätkuvalt sünnib 1,65 last
naise kohta, sest lihtsalt sünnituseas naisi on poole vähem.
Seetõttu ei ole kaheksa
aasta pärast peamiseks mureks
mitte tööpuudus, vaid peatselt
saabuv tööjõupuudus, kuna
tööjõuturule tulevad põlvkonnad on ilmselgelt vähemuses
kui sealt lahkuvad.
Kõik need näitajad on täna
teada ning seetõttu on hädavajalik, et kaheksa aasta pärast
Eestit ees ootavatele väljakutsetele otsitaks lahendusi juba
praegu. Väga tähtis on siinjuu-

Urve Palo: “On hädavajalik otsida tulevikuprobleemidele lahendus
juba praegu”.

res, et need jõuaksid ka kevadiste parlamendivalimiste debattidesse. See, millises Eestis
me tahame elada kaheksa
aasta pärast ja missugused on
võimalikud lahendused, et see
soov realiseeruda võiks, oli
mõttetalgute eesmärk.
Rahvastiku
taastootmise
aluseks on sündivus, kuid lühiajaliste sündivust soodustavate riigipoolsetele rahalistele
meetmete kõrval on väga oluline hoopis see, et inimesed,
kes siin elavad, tunneksid end
siin turvaliselt ja teretulnu-

na, et väärtustatud oleks kogu
eluring. Kui meie elanikud on
veendunud, et Eestis väärtustatakse inimest olenemata elukutsest, soost, tervislikust seisundist, vanusest ja rahvusest, siis
nad tunnevad ennast turvaliselt.
Turvalisse koju sünnib ka lapsi.
Mõttetalgutel jäi kõlama,
et 2018. aastal tahetakse Eesti
ühiskonda näha oluliselt avatuma ning hoolivamana kui
täna.

Urve Palo

Viimsi abivallavanem,
endine rahvastikuminister

mõtle ja toeta!
Maakondade visioonipäeval välja pakutud ideede
ning kasvuvisiooni võtmevalikute teemadega saab
tutvuda ja oma toetust avaldada veebileheküljel www.
kasvuvisioon2018.ee/ 29.
novembrist kuni 5. detsembrini. Enim toetust saanud ettepanekud esitatakse
aruteluks 7. detsembril peetaval Tulevikufoorumil, kus
aastane visioonitöö kokku
võetakse.
Lisateave: Maakondade
visioonipäevad “Meie Eesti 2018“ www.arengufond.
ee/events/event1827/

Sotsiaalsüsteem
• Tervise ennetustegevuse
ja varase sekkumise tähtsustamine (11)
• Sotsiaalse innovatsiooni
stimuleerimine, avaliku-, erasektori ja kodanikuühiskonna
ühiste teenuste arendamine
(8)
• Väärtuspõhise kasvatuse
järjepidevustamine (6)
Riigivalitsemine
• Riigi institutsioonid peavad olema motiveeritud kaasama otsuste ettevalmistamisel
motiveeritud eksperte (18)
• Ühtegi seaduseelnõud ei
menetleta enne, kui on selle
vajaduse kinnitanud riigikogu, kasutades selleks parimaid
võimalike eksperte (4)
• Peale kraadiõppe antakse
ka erialast poliitilist koolitust
nii riigi kui ka KOVi ametnikele regulaarselt, mis on kohustuslik (3)
Väärtused
• Arvamusliidrite ja poliitikute nähtav roll avatud ja kaasavate
väärtuste eestkõnelejana (8)
• Dialoogikanalite loomine kodanike vahel, et teostada
võimu (5)
• Otsustusprotsesside läbipaistvuse suurendamine (4)
Majanduspoliitika
• Arvamusliidrite ja poliitikute nähtav roll avatud ja kaasavate
väärtuste eestkõnelejana (8)
• Dialoogikanalite loomine
kodanike vahel, et teostada võimu (5)

• Otsustusprotsesside läbipaistvuse suurendamine (4)
Haridus
• Õpetajate tööturu tekitamine (8)
• Koolivõrgu korrastamine
(6)
• Geograafiliste takistuste
ületamine (5)
Enim hääli kogunud ettepanekud (igast rühmast kolm)
saadeti edasi veebikeskkonda,
kus nädala jooksul saavad kõik
huvilised nendega tutvuda ja
oma arvamust avaldada (www.
kasvuvisioon2018.ee). Seal enim
hääli saanud ettepanekud esitatakse Tulevikufoorumile.
Järgmine üritus tuleb
Noorte Tulevikufoorum 2018.
Visioonikonverentsi mõtetele
lisanduvad seejärel ka noorte
ideed ning kõik kokku saavad
kõneteemaks 7. detsembril
Tallinnas peetaval Tulevikufoorumil.

Lõpetuseks

Lõpetuseks soovis üks töörühma juhte Henn Pärn: “Et
nende mõttetalgute tulemusel
loodetaks vähem teiste peale
ja mõeldaks, mida ise saame
teha,” soovis Henn Pärn. “Valdav hoiak on, et teised peavad
tegema. Puudub isiku vastutus,
aga sellest algab kogu ühiskonna ülesehitus.”
Ivar
Liivamägi
lisas:
“Minu meelest on Teeme ära!
kõige ehedam kodanikuühiskonna väljendusvõimalus.”

Annika Poldre

Kandideeri visioonifoorumile “Eesti tegijad 2018“!
Arengufond kuulutab välja konkursi kümnele “Eesti tegijad 2018“ foorumi kohale, et leida üles tulevased tegijad erinevatest eluvaldkondadest.
Visioonifoorumi raames kogunevad ärksad noored 6. detsembril Tallinnas, et tutvuda Kasvuvisiooni raames seni ekspertide ja otsustajate ringis tehtuga ning keskenduda üheskoos mõjukaimate sammude leidmisele, mis meid unistuste Eesti suunas viiksid.
Noorte visioonifoorumi “Eesti tegijad 2018“ eesmärk on kokku tuua tulevased liidrid erinevatest
eluvaldkondadest, kes kümne aasta pärast teevad olulisemaid otsuseid Eestis. Foorumil saab varakult
alustada tihedat koostööd Eesti tuleviku loomiseks ning käia välja olulised ja innovaatilised ideed.
Konkursil osalemiseks saada lühiessee (kuni üks A4) aadressile erik@donnybrook.ee ning lisa
oma vanus, organisatsioon/kool/ettevõte.
Lisainformatsiooni konkursi ja visioonifoorumi kohta leiad Arengufondi kodulehelt www.arengufond.ee ja ürituse Facebooki fännilehelt. Noorte visioonifoorumi koordinaator on Erik Ehasoo
(erik@donnybrook.ee, tel 56 624 449).

7

3. detsember 2010

Soome reis andis idee: vabatahtlikud,
andke endast teada!
Rannapere pansionaadi
töötajad käisid Soomes
Ylöjärvi tervisekeskuses
kolleegide juures kogemusi vahetamas. Silma
hakkas hulk vabatahtlikke ja nende soov vanuritele seltsi pakkuda.
“Soome tervisekeskus tahtis
näha, kuidas on Eestis hooldus
korraldatud, ja nad käisid meil
külas ning kutsusid meid vastukülaskäigule,” rääkis Rannapere pansionaadi vanemõde Mare
Leppik.
Neli Rannapere töötajat sõitsidki seejärel kolmepäevasele
töövisiidile. “Tegime seal ühe
terve päeva kella 6.45-st kuni
õhtu kella 18-ni reaalselt tööd,”
ütles õde-perenaine Tiina Anderson. “Tahtsime näha tegelikku tööd ja sellest osa saada.”
Ylöjärvi tervisekeskus tegutseb vallaasutusena, kus on
10 hoolealuse jaoks ametis
kaks õde ja 4 hooldajat. Kell 8
lisanduvad hooldatavatele koduhoiu inimesed. Nemad saavad tervisekeskuses süüa, sauna ja meeldivat tegevust kuni
õhtuni, siis lähevad või viiakse
nad koju tagasi.

Paremalt: Mare Leppik, Tiina Anderson, Juta Roosimägi ja Inna Kolk
koos soome kolleegi ja Ylöjärvi tervisekeskuse elanikuga.

Soome riik doteerib selliseid tervisekeskusi ja seetõttu
saab neil nii palju töötajaid
olla, meil pole selleks raha,
sest Rannapere pansionaat riigilt tuge ei saa. Hooldus- ja
põetusvahendite poolest oleme
soomlastega samal tasemel,
tööoskustega samuti, kuid personali on meil vähem ja töökoormus suurem, tõdesid Rannapere pansionaadi töötajad.
“Meie saame neilt üle võtta
vabatahtlike tegutsemist,” arvas
Tiina Anderson. Ylöjärvil nägid
nad, kui populaarne on seal vabatahtlik tegevus. Ümbruskon-

na inimesed registreerivad end
vabatahtlikuks ja tegutsevad tervisekeskuses, nimesildid rinnas.
Nad suhtlevad hoolealustega,
käivad nendega jalutamas, loevad neile raamatuid ja ajalehti
ette. Ja nii iga päev.
“Tervisekeskuse elanikele
on see väga tähtis, et nad saaks
suhelda ka teiste inimestega lisaks personalile,” rääkis Tiina
Anderson. Mare Leppik lisas,
et ka Rannapere pansionaadil on
soov leida Viimsi vallas vabatahtlikke, kes samamoodi tuleksid pansionaati vanuritega suhtlema ja neile tegevust pakkuma.

“Inimesed ei kujuta ette,
kui tänuväärt see oleks,” ütles
Mare Leppik. Soomlastel on
tema sõnul vabatahtlikuna tegutsemine lausa veres ja vabatahtlikke on seal igas vanuses.
Mõlemad kiitsid Tallinna
ja Tartu meditsiinikõrgkoolide
noori, kes pansionaadis hoolduspraktikal olles on väga tublid. Kiidusõnu öeldi ka Viimsi
õpilasmaleva laste kohta, kes
suvel pansionaadi lillede eest
hoolt kannavad.
Rannapere rahval on aga
nüüd soov leida kedagi, kes vabatahtliku tegevusterapeudina
leiaks aega ja tahaks juhendada
pansionaadi hoolealuseid. Oodatud on ka need, kes juhendaksid voolimist, joonistamist,
üldse käelist tegevust ja kes raamatuid või ajalehti ette loeksid.
Kui kellelgi tekib mõtteid
või keegi tahaks vabatahtlikuna pansionaadis tegutseda, helistagu vanemõde Mare Leppikule telefonil 51 58 679.
Kontaktid Soomega aga
jätkuvad ja kevadel läheb järgmine rühm pansionaadi töötajaid Soome, et silmaringi avardada ja kogemusi vahetada.

Annika Poldre

Rannapere Sotsiaalkeskuses
11. detsembril kell 14.30

Advendikontsert
Laulma tulevad
Tallinna Naiskoor ExTempore, juhatab Doris
Bärenson.
Meeskoor Helsingin Lauluveljet, juhatab
Viive Mäemets.

Tere tulemast kõigile elanikele ja
nende sõpradele!
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Vabatahtlikud
kohtusid
õpilastega
12. novembril külastasid Püünsi Kooli Sotsiaalse õigluse projekti raames kaks vabatahtlikku,
kes on GLEN programmi toel töötanud Etioopias,
Sambias ja Afganistanis.
5.–6. klass kohtus Karmen Sauliga, kes rääkis ja näitas neile
filmi Sambia laste elust. Isabell 5. klassist arvas, et oli väga
huvitav teada saada, kuidas lapsed mujal maailmas elavad.
7.–9. klassile esines Maari Rossi, kes rääkis ja näitas
pilte naiste elust ja ettevõtlusest Etioopias. Nädalaks jäi
Püünsi Kooli ka tema fotonäitus “17 hetke Etioopiast”.
Kaisa, Elis ja Elisabeth 8. klassist rääkisid, et said palju
teadmisi Etioopia kommete kohta. Näiteks on etiooplastel traditsiooniks juua kohvi alati kolmest kannust, sellest
keeldudes võid solvata perenaist.
GLEN on kümne Euroopa Liidu riigi noortele suunatud maailmahariduslik koolitus- ja praktikaprogramm,
mille raames lähetatakse noori spetsialiste lühiajaliseks
tööks arenguriikidesse. Eesmärk on tõsta noorte teadlikkust arenguprobleemidest neis riikides ning edaspidi edendada säästlikku ja solidaarset mõtteviisi Eestis.
Eesti osaleb GLEN programmis alates 2004. aastast.
Tegevust koordineerib MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud ja
finantseerib Eesti Vabariigi Välisministeerium. Lisainfo
www.terveilm.net/glen.

Perepäev koolis
19. novembril oli Püünsi Kooli õpilastel taas põhjust ootusärevuseks. Mitmendat aastat on koolis
isadepäeva paiku tore traditsioon – perepäev.
Juba hommikul tuli nii mõnigi laps koolitundi ema või
isaga. Vanemad, kellel vahva
hobi või huvitav töö, jagasid
seda meeleldi ka lastega ning
olid sel hommikul õpetaja
rollis.
Isad võistlesid lastega.
Õhtul, kui väljas valitses
pilkane pimedus, olid koolimaja uksed kõigile valla. Perepäev oli suurepärane võimalus nii lapsevanematele kui ka lastele võtta hetkes aeg
maha, jätta sinnapaika töömured ja kodused toimetused
ning veeta mõnus õhtu oma armsa perega. Nii mõnigi õpilane oli juba tükk aega varem õhinal vanemaid ette valmistanud: “Me õpetame teile tantsu ka!”
Peagi kõlas saalis Püünsi Kooli hümn, seejärel direktori avasõnad ning oligi aeg õhtut nautida. Õpilased olid ette
valmistanud tantsud, laulud, luuletused. Elevust tekitasid
pilkupüüdvates kostüümides rulluisutajad klubist Rullest.
Siis oli aeg ka vanematel tantsides ja sportlikke mänge
mängides kaasa lüüa.
Vahepalaks võisid kõik soovijad end kostitada kohvikukambris, kuhu igaüks sai oma panuse anda, küpsetades
lauale head-paremat. Püünsi Koolil on käimas kaks rahvusvahelist projekti – Comenius – How big is Your foot ja
Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng ning tänu nendele
projektidele oli juba eelnevalt kõigile teada, et seekordse
heategevusliku kohviku eesmärgiks oli koguda raha Tallinna Loomaaiale. Kohvikust teenitud ligi 4000 krooni läheb harjas-vöölasele söögi ostmiseks.
Kogu õhtu pakkusid osalemisrõõmu töötoad, kus kõik
said proovile panna oma praegusi teadmisi ja oskusi ning
õppida ja kogeda midagi uut ja huvitavat – karaokekamber, Ene kabekamber, käsitöökamber, eurokamber, keeltekamber ning loodus- ja reaalainetekamber. Lisaks oli
avatud Sven Meresmaa (VEK Foto) fotokamber, kus kõik
pered said toredaid fotosid teha.
Püünsi Kooli perepäeval sai alguse veel üks algatus. Nüüd
on võimalus võõrustada näitusi. Perepäeval avati esimene
näitus, milleks oli eelmisel aastal Püünsi Kooli 9. klassi lõpetanud õpilase Mirell Nõmme kunstikooli tööde väljapanek.
Koju minnes ja oma laste säravaid silmi vaadates jõudsin veelkord mõelda meie toredale kooliperele. Veetsime
koos vahva õhtu ning järgmine perepäev on juba vähem
kui aasta pärast.

Maarja Kikas

Martin-Rasmuse ja Elisabethi ema

Pidu Püünsi Kooli lasteaias
Reede, 5. novembri hämar, rõske ja pisut udune
hommik – tavaline sügishommik. Püünsi Kooli
väikeseid ja suuri ootas
aga ees veidi teistsugune
päev: Püünsi Kooli 17.
sünnipäev.
Lasteaialastel tõotas tulla põnev hommikupoolik. Esimeseks üllatuseks lastele olid
õhupallide ja sünnipäevakaunistustega dekoreeritud lasteaia ruumid. Lapsed tulid sel
päeval lasteaeda kaasas kommid ning erakordselt hea tuju.
Meie vahvad õpetajad Maie
Vartla ja Heidy Telgmaa olid
ette valmistanud toreda nukuetenduse. Etenduse tegelased jutustasid oma loo kaudu
Püünsi lasteaia ja kooli ajaloost
– sellest mis seal on muutunud, mis samaks jäänud. Läbi
sooviakna sai iga laps edastada
lasteaiale oma mõtted ja soovid. Laste õnnitlused olid väga
siirad – lasteaiale sooviti head
tervist, et tal ei oleks kunagi kõhuvalu, õnne, rahu, häid õpetajaid, et ei peaks magama, palju
kommi jne.
Enne, kui pidu jätkus kommide ja koogiga, õppisid lapsed vahva sünnipäevalaulu.
Koos lauldi ja tantsiti ning
süüdati sünnipäevaküünal.

Läbi akna öeldi häid soove sünnipäevaks.

Kui kõhud olid head ja paremat täis, jätkusid üllatused
lasteaias. Igal sünnipäevapeol
on omal kohal ka kingitused.
Meie olime eriti õnnelikud,
sest kingitusi sel päeval jätkus.
Väga toreda üllatuse tegi meile
Iirise isa Kilvar Kessler. Saime
kingituseks imeilusad fotod
Püünsis pildistatud lindudest.
Need kaunistavad nüüd meie
lasteaia seinu ja kõik olete te-

Suur sügislaat
27. novembril peeti Viimsi
Huvikeskuses sügislaata.

Nagu varemgi, oli laadal palju käsitööd, maale, küünlaid,
mett ja meetooteid. Neljandat
aastat osalesid laadal Randvere naised oma kohvikuga ning
tõdesid, et rahvast oli vähem
kui varasematel aastatel. Pirukad olid neil siiski kella kaheks juba müüdud.
Et ostjaid on varasemast
vähem, seda tunnistasid teisedki müüjad. Firma Graumur
tegevjuht Maire Mugamäe aga
ütles, et talle meeldib suhelda
ja seepärast käib ta rõõmuga
laatadel. Varem müüs ta riideid, seejärel orienteerus ümber toidukaupadele. Mugamäe
pakkus vürtsikilu Saaremaalt
ja heeringafileed Lätist, eestimaiseid rasvapalle lindudele ja
esmakordselt ka Saksa veine.
“Veinid ja rasvapallid lähevad
hästi,” ütles Maire Mugamäe
lisades, et meie rahvas eelistab
magusamaid veine, mis on ka
loomulik, sest need sobivad
meie külma kliimasse paremini kui kuivad veinid.
Rahvast tuli rohkem selleks
ajaks, kui saalis kontsert algas
ja esinesid rahvakunstiansambel
Pirita ning Viimsi tantsutüdrukud tantsuklubist Viira. Esinejate isad-emad ja vanaemad-vanaisad vaatasid ka laadakauba üle
ja tegid oma ostudki.

VT

p

Jõulukaupadel oli minekut.

Magusat saia Randvere
kohvikust.

u

Esmakordselt laadal Saksa
veinid.

q

retulnud neid vaatama! Oleme
väga rõõmsad selle kingituse
eest! Aitäh!
Kingitusi oli aga veel –
mõlema rühma mänguasjariiulid täienesid vahvate, uute ning
põnevate mängudega.
Laste nägudest oli näha
tõelist sünnipäeva meeleolu.
Päeva jooksul üllatused jätkusid, leidus lahkeid kohalikke
elanikke, kes tõid lastele sün-

nipäeva puhul enda küpsetatud
kringlid. Aitäh!
Silmis rõõmuhelk, lasteaed
täis rõõmsaid hõikeid ja soove,
koogi lõhna ja uusi kingitusi – nii jätkus meie sünnipäev
Püünsi lasteaias. Et neid sünnipäevi ometi tihedamini oleks!

Kristin Jakobson
Püünsi Kooli lasteaia Kombu
rühma õpetaja
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Saunakeskus – emotsioon
kuumusest ja veest

Soolalahuse kondenseerumine kehapinnale ravitseb
nahahaigusi: psoriaasi, kuiva
nahka ja lõhesid, raskesti paranevaid haavu, haudumusi, allergilist löövet jms. Aurusauna
toimete kombineerimine soola
hõõrumisega soolasaunas mõjub nahale kooriva hooldusena ja saunast väljudes tundub
nahk tõeliselt siidisena.

Soome saun, leilisaun,
aurusaun, infrapunasaun,
soolasaun – kõik nad
puhastavad ja tervendavad, kuid sõltuvalt nende
erinevustest on nii elamus
kui ka mõju tervisele
erinev.

Tänapäeva inimese janu uudsete emotsioonide ja kogemuste järele toob ka kodukamarale
rohkesti võimalusi nautida nii
Rooma-aegset saunaõhustikku
kui ka ökolähedast kadakasauna ühe katuse all. Uhke saunapeoga rooma keisri Caracalla
vaimus avati lõppeva aasta 6.
novembril suurepärane saunakeskus Viimsi Tervises.

Kadakasaun
Soolakivisaun rahustab ja leevendab pingeid.

Puuküttega leilisaun

Sauna ajalugu

Sauna tunti juba vähemalt kolm
aastatuhandet enne meie aja arvamist. Esmaavastaja au ei julgeks küll ühelegi rahvale anda,
pigem on see olnud inimkonna
arenguga kaasaskäinud leiutis.
Ürgsauna ajalugu kaob aegade
hämarusesse, kuid arvatakse,
et saunatamise komme levis
Euroopasse maadeavastajate ja
vallutajate vahendusel LõunaAmeerikast. Tänapäevani on
tuntud indiaanlaste loomanahkset püstkoda meenutavad higistamistelgid, kus istudes ringselt
ümber kuumaksaetud kivihunniku lauldi palveid ja viidi läbi
puhastumisrituaale.
Vana-Kreekas ja Roomas
saavutas saunatamiskunst täiuse, mida tänapäevalgi on raske
korrata. Roomlased rajasid oma
riigi kõrgajal ligi tuhat avalikku
kümblusasutust ehk termi. Need
olid tuhandetel ruutmeetritel
asuvad hiigelsaunad, mis olid
varustatud põrandaaluse soojaõhuküttega ning kus lisaks
higistamissaalile, eri temperatuuridega pesemisruumidele ja
jahutavale basseinile leidus ka
spordiväljakuid, raamatukogu
ning masseerimis- ja puhketoad.
Ida-Rooma riigis araablastega asustatud aladel oli samal
ajal aga tekkinud oma, veidi teistsugune saunakultuur,
mille keskmeks oli aurusaun
hamman. Ka tänapäevases kõnepruugis kasutame mõistet
türgi saun, tähistamaks aurusauna.
Rooma riigi langus ja tärkav
uus religioon – kristlus – tegid
priiskavale ja kiriku silmis üdini amoraalsele saunatamisele
üsna kiire lõpu. Kuigi algul
säilitasid saunad oma ihuharimisfunktsiooni ning igal endast
lugupidaval käsitöötsunftil oli
oma saun, keelati need hiljem
kombelistel ja religioossetel
kaalutlustel täielikult. Avalikke
saunu hakati Euroopas uuesti
avama alles 18. sajandi lõpul.
Eesti aladel oli kuni 20. sajandini ainsaks saunatüübiks
suitsusaun. Eestlastel oli levinud sarnane saunatamise viis

Veealuse massaažiga bassein.

Puuküttega leilisaun.

Aroomirikas kadakasaun.

kui soomlastel. Saunas higistati, viheldi ja pesti, veekogude lähedal olevatest saunadest
mindi ka jahutuseks ujuma.
Soome saun on tegelikult
kombinatsioon rooma kuuma õhu kümblusest ja araabia
aurukümblusest. Leili visates
tekib aurusauna efekt, auru
hajudes valitseb kuuma õhu
soojendav toime. Üheks kõige
varasemaks tõenduseks soome
sauna olemasolu kohta peetakse Kiievi kroonikakirjutaja
Nestori saunakirjeldust aastal
1113.
Praegu on aga leilisaun levinud peaaegu kogu maailmas,
kusjuures paljudes kohtades
tuntakse leilisaunana just soome sauna.

Tervis ja saunamõnu

Sõltuvalt sauna kütmise viisist,
temperatuurist,
niiskuseastmest ja ehituslikest eripäradest
tuntakse erinevaid saunatüüpe.
Viimsi Tervise luksuslikus
saunakeskuses leiab eest meeldiva saunakogemuse nii kõva
leilitaja, aurusauna austaja kui
ka siiani saunadest nende kõrge temperatuuri pärast eemale
hoidja, kuna uudse võimalusena saab nautida lõõgastust ka
madala temperatuuriga soolakivisaunas.

Erakordse nähtusena spaades
on Viimsi Tervisesse rajatud
puuküttel leilisaun. Soome
saunas ehk leilisaunas on õhk
kuum ja kuiv, ruumi seinad
on puiduga üle löödud ja leiliruumis on astmeline lava, mis
võimaldab nautida erinevaid
temperatuure.
Temperatuur
soome saunas tõuseb reeglina
70–95 kraadini ja kangemate
saunaliste tarvis ka kõrgemale.
Puuküttega kerise leil on
palju pehmem ning õhk ei ole
nii kuiv kui elektrikerisega saunades. Sauna õige mõju tuleb
esile kuuma ja külma faasi vaheldumises – igale lavalkäimisele järgneb jahutamine kas külma veega või värske õhu käes.
Tõelise saunanaudingu loob
vesine jahutus õuebasseinis.
Milline elamus kuumast leilisaunast hüpata karastavasse vette lumises Viimsis! Muhe saunamees hoiab elava tule kerise
all ja saunalise meele reipana.
Oma võlu lisab vihtlemine. Abi
saab lihaste ja liigeste jäikuse,
pingestumise, tundlikkuse ja
valu korral, samuti pikaajaliste
kaela, turja ja seljavalude puhul.

Aurusaun

Aurusaun ehk hammam on säilinud tuhandeid aastaid. Tüüpilises aurusaunas on suhteliselt
madal temperatuur 45–60 kraadi 100% suhtelise õhuniiskuse
juures. Seepärast ollaksegi aurusaunas pidevalt sooja udupilve sees. Auru käes avanevad
poorid ja higinäärmed eritavad
kehast jääkaineid.
Viimsi Tervise saunakeskuse kahes aurusaunas leiab eest
sõna otseses mõttes soolase üllatuse, neist ühes soolaauru ja teises naturaalse meresoolaga keha
ülehõõrumise võimaluse näol.
Klassikalise aurusauna naudingule ning toimele lisanduvad
veel soola kasulikud omadused
tervise parandamiseks. Sool on
rahvameditsiinis juba ammu
tuntud oma erakordsete omaduste poolest. Soolal on looduslik puhastav ja antibakteriaalne
toime. Merelises aurusaunas on
õhk tiine 5-lisest soolalahuaurust, lisades saunatamisele soolainhalatsiooni tervistava mõju
krooniliste hingamisteede haiguste puhul.

Juba sauna sisenedes saab aru,
et oled kadakasaunas. Madala
õhutemperatuuri (kuni 60 kraadi) ja -niiskusega sauna seinad
on kaetud kadakapuiduga, mis
eritab õhku eeterliku õli aroome.
Kadakaõlil on antibakteriaalne
ja viirusvastane toime. Viirushaiguste levimise perioodil on
kadakasaun hea abimees haigestumise vältimiseks või nohustköhast lahtisaamiseks. Kadakasauna madal temperatuur lubab
seda sauna kasutada ka inimestel, kes kuumust ei talu.

Soolakivi saun

Ennastunustava rahutunde loob
elamuslik, madala temperatuuri
(kuni 60 kraadi) ja suhteliselt
väikese õhuniiskusega saun,
mille seinad on laotud naturaalsest soolakivist. Omapärase
kangisüsteemi abil toimub kerisekivide-püti kuumutamine
ühes katlas ja seejärel teatud
aja tagant nende kastmine veekatlasse, eraldades saunaruumi
paraja portsu auru. See sobib
eriti hästi nii vaimsete kui ka
lihaspingete leevendamiseks.
Madala temperatuuri tõttu võivad saunaskäiku nautida ka lapsed, eakad või südamehaiged.

Infrapunasaun

Infrapunakiirgus kandub nähtamatute valguslainetena läbi
õhu ja soojendab otseselt, ilma
ümbritsevat õhku kütmata. Optimaalne higistamine saavutatakse infrapunasaunas 45-kraadise õhutemperatuuri juures
juba 30 minutiga.
Infrapunasaunas õhku ei
kuumutata ja auru ei kasutata.
Soojuse toime ulatub hoopis sügavamale kehasse kui tavaliste
saunade puhul. Ka saunaprotseduuri lõppedes kestab veel
tunde sisemise soojuse tunne
ja higistamine. Infrapunasaun
on intensiivse higistamapaneva
toimega, aidates kehal puhastuda jääkainetest.
Nagu vanade heade rooma
aegade mälestuseks on Viimsi
Tervise saunatajalgi võimalus
lõõgastuda erineva veetemperatuuriga basseinides ning veealustes massaažijugades lihaspingeid leevendada. Ei puudu
ka välibassein ekstreemse saunaelamuse nautlejatele. Köetavatel lamamistoolidel saab
aga lihtsalt puhata ja mõtteid
koguda.

Annelii Nikitina

Viimsi Tervise taastusarst
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Leppneeme ja
Tammneeme
Leppneeme küla nimi tuleb ajaloos esimest korda
ette 1373. aastal, Tammneeme nimega on segasem lugu kui Leppneemega.
Leppneeme küla nimi tuleb ajaloos esimest korda ette
1373. aastal, kuid siis Langenesi nime all Püha Birgitta
kanoniseerimispaberites. Edasi on ta Langnes ja Langnis,
kuni 1693. aastal ilmub küla juba Lepneeme nime all.
Kust ta sellisena tuli, pole kaugeltki selge, sest mingit
erilist seost leppadega Leppneemel ju pole – kogu Viimsi
poolsaare rand on sangleppi täis. Ja kui Wieselgren rootsi
mõju taga ajab (ja leiab), siis oleks algselt küla nimi pidanud olema hoopis Alnäs, sest see on rootsi keeli Leppneeme.
Minu hea kolleeg ja Leppneeme mees Enn Saar arvab,
et Leppneemet polegi õieti olemas, sest tema teada külarahvas rääkis hoopis Lännemäest ja Suurekülast.
Mis puutub Langenesi nimesse, siis see seostub kõigepealt Pikkneeme nimega, kuid Julius Mägiste juhib
tähelepanu sellele, et see ”lange” võib ka soome “lanka”
tähendada, mis eesti keeles on “lõng”. Kuopio kandis olevat Lankajärvi igatahes olemas – ju seal siis niipalju kala
püüti, et püüniste parandamiseks palju lõnga tarvis läks! Ja
veel, Aleksander Piirsalu Leppneemest Niidi talust, kelle
käest Wieselgren oma põhilise info selle kandi kohta sai,
oli teatanud, et Katku all meres olnud vana nimega Langa
kari, mis nüüdseks on Hiire kari nime saanud.
Leppneemest natuke Tammneeme poole on Lisvi laht.
Siin leiab Wieselgren samuti rootsi mõju, sest Rootsis on
kohad Lissjön, Lisstjärn ja Lissviken. Viimane annab pisikese putitamise peale kenasti Lisvi välja.
Leppneemeski on oma Kräsuli, ainult et mitte saar,
vaid laht ehk lõugas – nimelt Kräsuli lauk. Lisaks veel
Kräsuli kari.

Tammneeme nime seos peajumala Thoriga

Tammneeme nimega on veel segasem lugu kui Leppneemega, sest 1376. aastal räägitakse samas kohas asuvast
Thusnes’ist, siis veidi hiljem Turysnes’ist, Tornas’ist, kuni
1693. aastal on küla nimeks Tammnem.
Wieselgren seostab varasemad nimed Skandinaavia
ühe peajumala, haamrit vibutava Thori nimega. Mine sa
tea, ehk ongi nii. Kuid üks on kindel – juba Karl XI ajal
elasid külas ainult eestlased.
Siiski leiab Wieselgren mõlemas külas seoseid Rootsiga. Kelvingist me oleme rääkinud, Prenninge oja nimi
on tema arvates samuti puht rootsi nimi, ja õige ka, sest
Bränninge-nimelisi kohti on Rootsis hulgana.
“Bränna” on rootsi keeles põlema, kõrvetama, ka põletama, aga “bränning” on murdlainetus. Nii et võib valida,
kummast tähendusest see nimi pärit on.
Tegelikult on Prenninge ojal veel teinegi nimi – Haldja
või Aldja oja. Siinkohal tuleks öelda, et nii eestlased kui
prantslased ei taha sõna algul seda h-tähte mitte välja hääldada. Ja õige ka, üksiti võiks ta lausa kirjutamatagi jätta.
Ja Kärri mets on ju puhas rootsi laen, sest “kärr” on
rootslastel “soo” või “raba”. Wieselgreni andmeil on eestlased selle sõna kah kasutusele võtnud ja tähistavad sellega soist metsa.
Tammneeme all pidavat olema suur mets nimega Süsimäemaa tulimurd – see on kõige ilusam metsa nimi, mida
ma olen eales kuulnud. Aga Tädu kuusest ei ütle Wieselgren ainsatki sõna.

Enne, kui sõjaväelased tulid

Vanasti, enne seda kui nõukogude raketiväelased metsa
Rohuneeme ja Leppneeme vahel hõivasid, oli Rohuneeme
ja Leppneeme rahva vahel palju suurem läbikäimine.
Mina mäletan veel seda aega, kui Rohuneeme elanikud kõiki neid, kes poolsaare idakaldal elasid, martlasteks
nimetasid. Ju see kuidagimoodi Maarduga ehk seotud oli.
Aga siis tulid sõjaväelased, alguses toodi Rohuneeme
surnuaia taha metsa enne Miidurannas asunud õhutõrjepatarei, seejärel Norra peale sihitud keskmaaraketid, siis
kadus otsene suhtlus. Ent mälestused jäid – seda kinnitab
kas või tõsiasi, et kui ma vabanemise algul naise ja tütrega
mere äärest läbi roostes okastraataedade pugedes Vinnuniidi talu maadele jõudsin, kohtasime seal perenaist, kes
mind natuke aega tunnistas ja siis ütles: “Näe, see ju Länne
Värdi poeg”.

Tõnu Viik
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Liisi Koiksoni jõulukontsert
Selleaastane “Hingemuusikaga jõuluaega” kontsertsari, mida korraldab
muusikaühing Crescendo,
toob kontserdikülastajateni kaunid jõuluaja
laulud armastatud artisti
Liisi Koiksoni esituses.

Esimesena jõuab südamlik ja
ehe jõuluelamus Viimsi elanikeni. Advendikontsert toimub
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
pühapäeval, teisel advendil.
Lisaks jõuab ehe jõulumeeleolu Haapsalu, Tartu ja Tallinna
elanikeni. Kontserdil kõlavad
Eesti rahvapärandisse kuuluvad laulud rahust ja igatsusest.
Koos Liisi Koiksoniga teevad
kontserdil kaasa tuntud ja hinnatud muusikud Paul Daniel
kitarril ja Kristjan Mazurtchak
saksofonil. Kontserdil kõlavad
traditsionaalsed jõululood regilauludeni välja. Teiste seas
tulevad esitlusele ka J. Johansoni ja Mae Kivilo lugu “Tuhat
tänu” ning tuntud pala Keeniast “Õhtu eel”, mille on eesti
keelde tõlkinud Doris Kareva.
Rahvakoraalid on pärand põhiliselt Lääne-Eestist ja saartelt.
Need on kirikukoraalid, mis
rahvasuus on oma elu elama
hakanud ja viisid on muutunud tunduvalt kaunistatumaks.
Tänapäeval neid laule nii tihti

ei kuule, kuna meloodiad on
keerukad.
Kontserdil
esitatavad
lood on seadnud ja kava kokku pannud Paul Daniel, kes
on lõpetanud Eesti Teatri- ja
Muusika Akadeemia jazzkitarri erialal 2007. aastal. Ta on
ennast täiendanud Saksamaal
(2005–2006) jazzmuusikas ja
arranžeerimises. Liisi Koikson
ja Paul Daniel on mõlemad
õppinud G. Otsa nimelises
muusikakoolis. Kirikukoraale
on nad varem esitanud plaadil

“Tähtede taga” (2005) ning
musitseerivad koos ansamblis Elletuse. Liisi Koikson on
pälvinud armastatud muusiku staatuse, osaledes edukalt
paljudel lauluvõistlustel ning
pälvides 2006. aasta parima
Eesti naisartisti tiitli. Ta on
välja andnud ka mitmeid heliplaate. Kristjan Mazurtchak
on musitseerinud koos Taavo
Remmeli, Laura Junsoni, Rebecca Kontuse ja teiste tuntud
muusikutega. Mazurtchak ja
Daniel tegutsevad muuhul-

Peaosas Gerard Depardieu!
Prantsusmaa 2010, režissöör
Benoit Delepine, Gustave
Kervem.
Linastub Viimsi Kooli suure maja aulas 8. detsembril kell
19.00. NB! Enne filmiseansi
algust kell 17.00 on võimalik
näha tasuta eriseanssi Animated Dreams ja Sleepwalkers!
Gerard Depardieu mängib
pikkade blondide juuste ja mõnusa suure kõhuga vanameest
Serge’i, kel jõuab kätte 60. eluaasta ning aeg pensionile jääda.
Kolleegid tapamajas korraldavad talle piinlikult piduliku
hüvastijätupeo, et tunnustada
eeskujulikku meest, kes pole
kunagi haiguslehel olnud ega
töökohta kaotanud. Selgub aga,
et kogunisti kuus Serge’i endist
tööandjat on unustanud tema
tööstaažist pensioniametile teada anda. Oma meeleheitel naise
(suurepärane Yolande Moreau)
õhutusel ronib ta oma 1970ndatest pärit Mammuti-nimelise
tsikli selga (siit ka Serge’i enda
hüüdnimi), otsimaks tõestusi, et
väljateenitud pension kätte saada. Järgneb kummalistest kohtumistest tulvil reis läbi Serge’i
kirju mineviku, mille tulemusena ärkab pahuras Mammutis
alati varjul olnud vaba hing.
MAMMUT on üles võetud stiilselt teralisele Super-16
filmile, mis annab filmile
1970ndatele omase retroliku fiilingu. Filmimeistrid de

l Mairi Jüriskal ja Kert Kaljulal sündis 20. oktoobril tütar Annaliisa.
l Anu Välil ja Toomas Lavitsal sündis 4. novembril tütar Liise

Johanna.
l Margit Kleinil ja Erkki Paulusel sündis 4. novembril poeg
Kristian.
l Marge ja Andres Männikol sündis 7. novembril tütar Saara.
l Triin Krahvil ja Indrek Pajustel sündis 11. novembril poeg
Oliver.
l Rael ja Taavi Tavastel sündis 15. novembril poeg Maximilian.
l Evely ja Märt Viitasel sündis 17. novembril tütar Mia Marii.
l Merilin Lehtmaal ja Argo Liikil sündis 18. novembril tütar Nova.
l Maire Tõnnel ja Janek Jõemägil sündis 19. novembril tütar
Kertu.
l Esta ja Marek Kütsenil sündis 27. novembril poeg Remus.

Palju õnne!
l Terese Avila .................. 92
l Jevgenia Avdejeva ........ 91
l Alma Piir ....................... 90
l Jevgenia Sevastjanova .. 90
l Erich Puusaag ................ 90
l Endel Nirk ...................... 85
l Kuno Plaan .................... 80
l Juhhannes Lepp ............ 80
l Jaan Koplimägi .............. 80
l Enn Valamaa ................. 80
l Õie Aasumets ................ 80
l Uno Almre ..................... 80

PÖFF 2010 Viimsi Koolis
Mammut

gas projektis “Jazz ja kirik”.
“Hingemuusikaga
jõuluaega” kontserdid toimuvad 5.
detsembril kell 17.00 Viimsi
Püha Jaakobi kirikus (Nurme
tee 2, Pringi küla, Harjumaa),
12. detsembril kell 17.00 Tartu
Salemi kirikus (Kalevi 76, Tartu), 18. detsembril kell 17.00
Haapsalu Toomkirikus, 19.
detsembril kell 17.00 Tallinna
Jaani kirikus. Piletid Piletilevist soodushinnaga 75–150
krooni. Piletid müügil ka enne
kontserdi algust kohapeal.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 29.11.2010

Kervern ja Delépine, kelle
poliitiliselt ebakorrektseid filme on PÖFF varemgi näidanud (“Aaltra” PÖFF 2004 ja
“Louise-Michel” PÖFF 2008)
võtavad vabaduse vigurdada
Gerard Depardieu kultusliku
isiksusega – filmile tuleb ainult kasuks, et Depardieul endal ei ole sellest ilmselt sooja
ega külma. Tulemuseks on absurdne, naljakas, ebaviisakas
ja ootamatult poeetiline roadmovie.
Pileteid võimalik osta enne
seansi algust kohapealt – 50
krooni (täiskasvanud) ja 25
krooni (õpilased, pensionärid).
JUST FILM programm

Linnapõngerjad 2

Belgia / Holland 2010, 81 min.
Režissöör Christian Becker.
Osades: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie
Tepe, Manuel Steitz.
Lastele ja noortele mõeldud film linastub Viimsi Kooli
suure maja aulas 7. detsembril
kell 18.00.
Kätte on jõudnud suvi ja
kohalikud lapsed Ollie, tema
õde Maria ja nende sõbrad
Hannes, Kai Jorgo, Frank ja
Peter on tagasi, et leida oma
kambale “Krokodillid” uus
staap. Probleemid tekivad aga
siis, kui lapsed näevad läbi õelast vandenõust sulgeda kohalik tehas. Läbi ohtlike trikkide,
tagaajamiste ja salajaste luuramiste kihutavad lapsed täis-

kiirusel uude kaasakiskuvasse
seiklusse!
Pileteid võimalik osta enne
seansi algust kohapealt – 25
krooni (õpilased, pensionärid)
ja 50 krooni (täiskasvanud).

Brownstones to Red Dirt

Sierra Leone / USA 2010, 85
min. Režissöörid: Dave LaMattina, Chad N. Walker.
Noortefilm linastub Viimsi
Kooli suure maja aulas 9. detsembril kell 18.00
Dave LaMattina ja Chad
Walkeri dokumentaalfilm kajastab liigutavalt lugu, kuidas
11-aastased põhikooli õpilased
New Yorgist pannakse kirjasõpradena paari Sierra Leone
pealinnas Freetownis asuva
orbudekodu lastega. Kahe, teineteisest väliselt nii erineva,
ent sisuliselt sarnaste probleemidega maailma laste vahel
luuakse kontakt selleks, et
üksteiselt õppida ja toeks olla.
Sierra Leones ähvardab õppevahendite puudus lapsed korraliku hariduseta jätta, USAs
aga soodustab tähelepanuta
jäämine individualismi ning
ükskõiksust maailma suhtes.
Seda südantsoojendavam on
näha, kuidas laste teadlikkuse
kasvades kasvab ka nende siiras soov teisi aidata.
Filmi kategooria: tänavakultuur. Pileteid võimalik osta enne
seansi algust kohapealt – 25
krooni (õpilased, pensionärid) ja
50 krooni (täiskasvanud).

l Irene Merik .................... 80
l Valentina Nikolajeva .... 80
l Maret Handorf ............... 75
l Urve Kink ....................... 75
l Helve Maltseva ............. 75
l Henno Mõtus ................. 70
l Arvo Viitamees ............. 70
l Mirja Tamm ................... 70
l Peeter Sisask ................. 70
l Sulev Kalviste ................ 70
l Elviira Lill ....................... 70
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Viimsi valla kultuurikalender

3.–18. detsember
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
“Vabaduse kullakoormad“
Pärnu Muuseumi näitus
Tõnu Nooritsa ja Uku Põllumaa
fotonäitus “See“ ehk “Surnud
Ehitsed Eestis.ee“
Avatud K–L k 11–18,
giid tel 621 7410
Sõjamuuseumi Filmipäevik
esitleb:
4.12.2010 k 16 Lühifilm “Teine
tulemine“ (Allfilm 2008).
Režissöör Tanel Toom, 27 min
4.12.2010 k 16.30 “Eraelu“
(OÜ “Kakskümmen neli“ ja
Eesti Telefilm 1998).
Stsenaristid Irene Lään ja
Dorian Supin, rezissöör Dorian
Supin, 76 min
11.12.2010 ja 18.12.2010
k 14–16 dokumentaalfilmid
jõulude pidamisest Eestis
1920–1930
Kõikidele filmidele on sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Udmurdi gobeläänvaipade
näitus-müük “Kõnelused kahe
vahel” – gobeläänvaibad,
siidimaal, vilditud ja õmmeldud
suveniirid, graafika. Avatud
15. jaanuarini!
Näitus “Vanad mõrrad“
Fotonäitus Vääna-Jõesuu
rannataludest
Püsiekspositsioonid Rannarahva elust-olust muinasajast
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood
avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Igal neljapäeval k 10
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Talvehooajal palume
muuseumikülastuse ja ürituste
korraldamise soovist ette
teatada telefonil 606 6941 või
51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg
Avatud aastaringselt L k 10–14
Taluturg nii parklas kui ka
muuseumi laudahoones!
Müügisoovidest palume teatada:
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Kasutatud riiete müük – kuni
18. detsembrini
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h

Naissaare Muuseumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Kooli raamatukogus
Viimsi vallamajas
Fotokursuse I lennu lõpetajate
fotonäitus
Viimsi Huvikeskuses
Peeter Singi maalide näitus
“Marjele mõeldes”
Näitus jääb avatuks kuni
30. jaanuarini 2011
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 15. jaanuar 2011
Maalikunstniku ja graafiku
Evald Okase maalide näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 20. jaanuarini 2011
Halis Kiisa fotonäitus “Maailm
ja mõnda”
Rannapere pansionaadi fuajees
Kuni 27. detsembrini
Raamatunäitus “Jõuluhetk
raamatuga“
Lastele “Jõulude ootel“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. detsembrini
Raamatunäitus “Jõulud ukse ees”
Prangli Raamatukogus
3. detsember k 18
DJ-ring
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
4. detsember k 11
Miku-Manni Lasteteatri
jõuluetendus “Imeilus”
Viimsi Huvikeskuses
4. detsember k 19
Aastalõpu Heategevusball
Õhtujuhid Romi Hasa ja Andres
Dvinjaninov
Tantsuks mängib ansambel
Apelsin
Korraldajad: MTÜ Viimsi Invaühing ja Viimsi Kool
Ballikutsed müügil Viimsi vallamajas ja Viimsi Koolis
Hind 450 krooni
Viimsi Kooli aulas ja aatriumis
4. detsember k 19
Kontsert: Hannah – “Õige tasa”
Pileti hind eelmüügist 125/150
krooni, samal päeval kohapeal
175 krooni
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
			
4. detsember k 21
Esineb Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
5. detsember k 11
II advendi jumalateenistus
armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
5. detsember k 11
2. advent – jumalateenistus
leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

5. detsember k 11.30
Jalutuskäik ja kepikõnd
Tutvumine Krillimäe asumiga
Teeme lõket ja grillime vorste
Info: Volli Kallion, tel 601 2354
Kogunemine Viimsi Haigla
juures

8. detsember k 18
Fight Club (noorte meeste grupp)
Kiriku kaminasaalis
k 19
Koguduse kool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

5. detsember k 17
Kontsert: Liisi Koikson + Paul
Daniel + Kristjan Mazurtchak
Piletid Piletilevis 75–150 krooni
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. detsember k 12.30
Kirjanduskriitik Maire Liivametsa loengusarja V loeng
“Eesti küla mälu ja mäletamine
kirjanduses”
Osavõtt on tasuta!
Korraldaja: Viimsi Raamatukogu
www.viimsiraamatukogu.ee
registreerimine: kristiina@
viimsivald.ee või tel 606 6934
Viimsi Päevakeskuse saalis

6., 9., 11., 14., 17. ja
18. detsember
Laste jõuluprogramm
Rannarahva Muuseumis:
vahva kalateemaline jõuluetendus, jõuluehete valmistamine ja jõulumaiustused
Piletid ja lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee

9. detsember k 18
Viimsi PÖFF 2010
JUST film “Brownstones to Red
Dirt”, Sierra Leone/USA, 2010,
noored
Piletid 50/25 krooni müügil
Piletilevis ja tund enne seanssi
kohapeal
Viimsi Koolis

6.–10. detsember k 10–19
Kingikoda
Tule osta jõulukingid meilt!
Müügil: käsitöö trühvlid, ehted,
Muhu tikanditega rõivad,
kodukaunistused, laste
mänguasjad, mahetooted ja
palju muud põnevat!
Viimsi Huvikeskuse fuajees

9. detsember k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

5. detsembril k 14.30
II advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

7. detsember k 18
Viimsi PÖFF 2010
Just Film “Linnapõngerjad”,
Belgia/Holland, 2010. Lapsed/
noored
Piletid 50/25 krooni müügil
Piletilevis ja tund enne seanssi
kohapeal
Viimsi Koolis
7. detsember k 18
Loovus- ja kunstiring:
kaunistame jõuluehteid
marmorvärvidega
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
7. detsember k 19
Kontsert: “Jõuluootus“ –
Mikko, Mait, Margo ja Jakko
Maltis
Pileti hind eelmüügist
155 krooni, samal päeval
180 krooni
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. detsember k 17
Viimsi PÖFF 2010
Animated Dreamsi ja
Sleepwalkersi eriseanss
Tasuta!
Viimsi Koolis
8. detsember k 19
Viimsi PÖFF 2010
PÖFFi Vitamiinilaks
“Mammut”, Prantsusmaa,
2010, täiskasvanud
Peaosas Gerard Depardieu
Piletid 50/25 krooni müügil
Piletilevis ja tund enne
seanssi kohapeal
Viimsi Koolis
8. detsember k 19
Pidulik jõulukontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

9. detsember k 18.30		
Nutikate Naiste Klubi
Küünalde ja süüterooside
valmistamine
Registreerimine ja info:
Heidi, tel 56 676 335,
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
9. detsember k 19
Viimsi valla parimate
sportlaste ja treenerite
austamisõhtu
Viimsi Huvikeskuses
k 17 Spordiklubide esindajate
ümarlaud
Vallavalitsuse saalis
		
10. detsember k 19
Käpikud kätte ja DISKOLE!
8–13-aastastele
Kavas õnneloos, palju mänge,
lahedaima käpikupaari
valimine ja palju muudki
Pilet 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
11. detsember k 10–18
Viimsi Taluturg – jõulu eri!
Taluturg nii parklas kui
muuseumi laudahoones!
Müügisoovidest teatada:
eha-kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
11. detsember k 10–18		
Rannarahva Jõululaat
Müügil suures valikus ehedat
käsitööd, raamatuid ja palju
muid vahvaid jõulukinke!
Müügisoovidest teatada:
eha-kai@rannarahvamuuseum.ee
Vaata lisa
www. rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
11. detsember k 12
Kontsert: Viimsi Muusikakooli
õpilaste jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

11. detsember k 12
Leppneeme küla laste jõulupidu
Kuni 10-aastastele lastele
Vajalik eelregistreerimine
hiljemalt 6. detsembriks:
leppneeme@gmail.com või
tel 51 23 520
Leppneeme Lasteaias
11. detsember k 14–17
Viimsi eakate jõulupidu
Esinevad Viimsi Kooli õpilased
ja Randvere Päevakeskuse
eakad
Jalakeerutus Mait Maltise
laulude saatel
Viimsi Kooli aulas ja aatriumis
11. detsember k 16
Kontsert: naiskoor EX Tempore
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. detsember k 11
III advendi jumalateenistus
armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Laulab kammerkoor Aktiva
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12. detsember k 11
3. advent – jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
12. detsember k 14.30
III advendi jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
Laulab perekoor Ausmaa
EELK Randvere Peetri kirikus
12. detsember k 16
Kontsert: Noorte Segakoor
Vox Populi
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13 detsember k 18
Jõuluküpsetiste valmistamise
õpituba
Registreerimine: tel 601 1717
või info@harmoonikum.ee
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
14. detsember k 12
Jõuluootuses
Päkapikkude töötoad ja väike
jõulumüük
Barokkmuusika kontsert
“Jõulud raekojas“
Viimsi Päevakeskuses
14. detsember k 18
Mahekosmeetika valmistamise
õpituba (edasijõudnutele)
Registreerimine: tel 601 1717
või info@harmoonikum.ee
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
				
14. detsember k 19.30
Eesti meeste karikavõistlused
käsipallis
Poolfinaalmäng Chocolate
Boys/Viimsi – HC Kehra
Viimsi Kooli spordikompleksis
16. detsember k 16
Talimängud
Kavas pinksiturniir,
individuaalsed võistlused,
meisterdamine, avatud kohvik
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

16. detsember k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
16. detsember k 18.30		
Nutikate Naiste Klubi
Viltimine
Registreerimine ja info:
Heidi, tel 56 676 335,
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
15. detsember k 19
Koguduse kool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
17. detsember k 18
DJ-ring
Osavõtutasu 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
17. detsember k 18
Kontsert: Viimsi Segakoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. detsember k 19.15
Eesti meeste esiliiga mäng
käsipallis
HC Viimsi 1 – Viljandi SK
Viimsi Kooli spordikompleksis
18. detsember k 13
Eesti meeste meistrivõistlused
saalihokis
Meistriliiga mäng Viimsi Kepp –
Saku Fortuna
Viimsi Kooli spordikompleksis
18. detsember k 13
Jõuluettevalmistused Eesti
kodus (TASUTA õpitoad)
Registreerimine: tel 601 1717
või info@harmoonikum.ee
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
19. detsember k 11
Viimsi valla taasasutamise
20. aastapäev
Jumalateenistus, aktus ning
Karl Madise ja Margus Martmaa
jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Koosviibimine Rannarahva
Muuseumis
19. detsember k 11
4. advent – jumalateenistus
Jutlus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
19. detsembril k 14.30
IV advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
Laulab Randvere Segakoor
EELK Randvere Peetri kirikus
18. detsember k 13
Eesti meeste meistrivõistlused
saalihokis
Meistriliiga mäng Viimsi Kepp –
Saku Fortuna
Viimsi Kooli spordikompleksis

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Millal tulla logopeedi juurde

Matk läbi
kolme küla
Sarja “Tutvu koduvallaga“ järjekordne matk ei
olnud pühendatud Suure Oktoobrirevolutsiooni
aastapäevale, vaid kuupäevaga lihtsalt juhtus nii.
Kuid tuleb tõdeda, et osavõtjate meeleolu oli
pidupäevalikult rõõmus ja vaim virge.
Volli Kallioni korraldatud
matk algas nagu eelminegi
kord Randvere Päevakeskuse juurest. Seekord oli
eesmärk tutvuda Metsakasti, Aigrumäe ja Laiakülaga.
Vaatamata suhteliselt tuulisele ja niiskele ilmale oli
osavõtjaid üle 30.
Teejuhtideks olid seekord
Toivo Urva ja Mall Kauna
Metsakastist ja Silvi Ilves
Aigrumäelt. Metsakasti küla
keskmes asuva Riiasöödi tamme juures tehti pikem peatus, kus külavanem tervitas matkast osavõtjaid ja tutvustas lühidalt küla ajalugu. Esimesed teadaolevad andmed
Metsakasti külast on pärit juba 1374. aastast. Lähiajalugu
tutvustas aga Mall Kauna, kes on Metsakasti elanik juba
poolsada aastat.
Selleks, et Aigrumäele jõuda, tuli korraks ka Tallinnasse sisse astuda, kuna kõrge raudteetamm siinkohal Viimsi
valda poolitab. Siin võttis matkajuhi ülesanded üle Silvi
Ilves. Aigrumäe sai tervenisti üle vaadatud ja Laiakülale
sissejuhatus tehtud.
Tagasiteel tekkis osal matkajatest aga huvi üle “laane
lageda” otse Randveresse minna ja selle nad ka teoks tegid.
Pärast kahe ja poole tunnist matka kohtuti jälle Randvere Päevakeskuses, kus matka korraldaja abikaasa Sirje
pakkus kehakinnitust.
SUUR TÄNU KORRALDAJATELE!
Järgmine matk on plaanis teha Viimsi metsaradadel.
Jälgige reklaami!

Toivo Urva
Metsakasti külavanem

– liiga kiire, pausideta kõne
jne) või häälega. Vahel satuvad
logopeedi juurde ka inimesed,
kelle näolihased on kuidagi
kahjustada saanud ning ei liigu
enam nii hästi kui peaks ning
selle tulemusel on häiritud ka
diktsioon. Sellisel juhul õpetab
logopeed erinevaid artikulatsiooniaparaadi harjutusi, mis
lihased jälle liikuma panevad.
Logopeedi juurest saavad
abi ka täiskasvanud, kellel esineb kogelus.

Logopeedi abi võib vaja
minna alles kõnelema
hakkavatel lastel, juba
koolis käivatel lastel ning
ka täiskasvanud inimestel.

Logopeedi töö eesmärk on
kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome ja
mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) parandamine ja/või arendamine. Lihtsamalt öeldes tegeleb logopeed
sellega, et inimene saaks oma
mõtte kirjalikult või suuliselt
teistele inimestele arusaadavalt
edasi anda. Samuti sellega, et
inimene mõistaks teiste poolt
öeldut või kirjutatut. Juhul,
kui kõnet üldse ei ole, tegeleb
logopeed mitteverbaalse kommunikatsiooni arendamisega.
Logopeedi abi võib vaja minna
nii alles kõnelema hakkavatel
lastel, juba koolis käivatel lastel
kui ka täiskasvanud inimestel.

Lapsed

Peamised n.-ö ohumärgid, mille ilmnedes võiks tulla logopeedi juurde konsultatsiooni,
on järgmised:
Hääldamine – kuidas
laps sõnu hääldab, kas võõras inimene saab lapsest aru.
4-aastase lapse hääldus peab
juba olema selge ja arusaadav.
Erandiks on r-häälik, mille
õige hääldusliigutuse äraõppimine võtab mõnevõrra kauem
aega. Viienda eluaasta lõpuks
peaksid aga kõik häälikud
olema lapsel omandatud ning
häälikuühendite hääldamine
korrektne.

Logopeed aitab kõnet ja suhtlemist parandada. Foto Matton

Sõnavara ja grammatika
–3-aastane laps peab suutma
rääkida grammatiliselt õigesti
(erandiks on mõned ebareeglipärased vormid, näit nuganoad). 3-aastasel lapsel võiks
olla juba küllaltki suur sõnavara, et ta suudaks ennast arusaadavaks teha, samuti võiks ta
kasutada vähemalt kolmesõnalist lauset.
Jutustamine – oluline on
jälgida, kas laps suudab oma
kogemusi teistele edasi anda.
3–4-aastane laps ei suuda veel
arvestada kuulajaga, 5-aastane
laps aga juba suudab. 5-aastase
lapse kõne peaks olema sidus
ning mõistetav võõrale inimesele.
Lisaks tuleb jälgida, kas
lapse kõnes esineb takistusi
ehk kogelust.
Logopeedi poole võib
pöörduda ka siis, kui 5–6-aastasel lapsel on raskusi lugema
ja kirjutama õppimisega.
Lugemis- ja kirjutamis-

raskustega satuvad logopeedi
juurde peamiselt juba koolilapsed.

Täiskasvanud

Logopeed ei tegele mitte ainult
lastega, vaid ka täiskasvanutega, kellel on suulise või kirjaliku kõne loome või mõistmisega raskusi.
Logopeedi võib vaja minna
raske peaajukahjustuse (ajutrauma, insuldi, ajukasvaja)
läbi elanud inimestel, kelle
kõnekeskus ja neelamine on
kahjustada saanud. Sellisel
juhul aitab logopeed taastada
kahjustada saanud funktsioone
(kõneloome ning kõnest arusaamine, kirjutamine ja lugemine).
Lisaks eelpool mainitule
võiks logopeedi poole pöörduda täiskasvanud, kellel on
probleeme diktsiooniga (lapsepõlvest kaasa saadud häälduspuuded, sõnalõppude “söömine”, kõnesujuvuse probleemid

Kuhu tulla

Viimsi Haiglas võtavad vastu
logopeedid Annika Suurküla
ning Külli Roht. Et logopeedi
juurde saada, peab esmalt minema perearsti (või ükskõik
millise teise arsti) juurde ning
võtma saatekirja taastusarstile.
Edasi tuleb pöörduda Viimsi
Haigla registratuuri, registreerima aja taastusarsti vastuvõtule, kes inimese edasi logopeedi
juurde suunab.
Logopeedi juurde konsultatsiooni ning hiljem vajadusel
ka teraapiasse saab tulla nii
Viimsi Haiglasse kui ka kesklinna.
Enamasti maksab logopeedi teenuse eest haigekassa. Kes
perearsti käest saatekirja võtta
ei soovi, võib logopeedi teenuse eest maksta ka ise.
Lõpetuseks üks vanarahvatarkus: välimist mööda võetakse inimest vastu, kõnet mööda
saadetakse ära.
Selget kõnet!

Annika Suurküla

Viimsi Haigla logopeed

Suured ravimikulud – kas selle vastu on rohtu?
Milliseid ravimeid kasutad sina, kui pead oma
tervise parandamiseks
neid kasutama? Nagu
sama toiteväärtusega
toidud on väga erinevate
hindadega on ka sama
toimeainega ravimid erinevate hindadega. Küsi
arstilt ja apteekrilt enda
jaoks soodsaimat!
Kui vaatamata soodsale ostule
on teie kulutused ravimitele
suured, siis usun, et leiate järgnevast tõhusat abi.
Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite
puhul maksab kindlustatud
isik apteegis enamikul juhtudest ainult osa ravimi hinnast.
Ülejäänu hüvitab apteegile
haigekassa. Siiski peavad patsiendid, kelle raviskeemis on
kallid ravimid või kes põevad
kroonilisi haigusi ning tarvitavad ravimeid pika aja vältel
või kasutavad mitmeid ravimeid kombinatsioonis, tasuma
nende eest suuri summasid.
Seetõttu otsustati vastavalt ravikindlustuse seadusele hakata
alates 1. jaanuarist 2003 maksma patsientidele täiendavat ravimihüvitist.

Ravimitele saab hüvitist.

Summad, mida haigekassa
maksab patsientidele täiendava ravimihüvitise näol, on aasta-aastalt kasvanud. Käesoleva
aasta 9 kuu jooksul on täiendavat ravimihüvitist saanud
1234 inimest kogusummas 4,3
miljonit krooni, keskmine hüvitatav summa inimese kohta
oli 3436 krooni.
Täiendava ravimihüvitisega
hüvitab haigekassa kindlustatud isikule teatud osa kalendriaasta jooksul apteegist soodusravimite (haigekassa ravimite
loetelusse kantud ravimite) ostmiseks tehtud kulutustest. Ravimihüvitise arvestamisel ei
võeta arvesse käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud
rahalisi kulutusi.
Täiendava ravimihüvitise
arvutamise aluseks on summad vahemikus 6000 kuni

20 000 krooni. Sellesse summasse ei arvestata patsiendi tasutud omaosaluse määra, mis
on 100%, 90% ja 75% soodustuse puhul 20 krooni ning 50%
soodustuse puhu 50 krooni
retsepti kohta. Samuti ei lähe
arvesse summad, mis ületavad
piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda.
Hüvitise saamise eelduseks
on, et inimene on ise kalendriaasta jooksul tasunud soodusretseptidega ostetud ravimite
eest üle 6000 krooni (arvestades eelloetletud tingimusi).

Ravimihüvitise
arvutamine

Arvestus toimub 2 etapis:
1. Patsiendi poolt tasutud
summa ulatub 6000–10 000
kroonini. Siin on arvestuse aluseks 6000 krooni ületav summa, millest isikule tagastatakse
50%. Näide: patsiendipoolne
osa kalendriaasta jooksul on
8000 krooni, seega 8000 –
6000 = 2000 krooni ning sellest
50% on 1000 krooni. See 1000
krooni ongi antud juhul täiendava ravimihüvitise suurus.
Juhul kui patsient on aasta
jooksul tasunud 10 000 krooni,
on hüvitise suurus 2000 krooni.

2. Patsiendi poolt tasutud
summa ulatub 10 000–20 000
kroonini. Siin tagastatakse
patsiendile 10 000 krooni ületatavast summast 75%. Näide:
patsiendipoolne osa kalendriaasta jooksul on 18 000 krooni, seega 18 000 – 10 000 =
8000 krooni ning sellest 75%
on 6000 krooni. Sellele lisandub eelnevalt 10 000 krooni
eest arvestatud 2000 krooni.
Seega on juhul, kui patsient on
kalendriaasta jooksul ise tasunud 18 000 krooni, ravimihüvitise suurus 8000 krooni.
Kuna täiendavat ravimihüvitist makstakse kuni 20 000
krooni ületavate summade eest,
on patsiendil võimalik kalendriaastas saada ravimihüvitist
maksimaalselt 9500 krooni.

Ravimihüvitise
taotlemine

Selleks, et saada ravimihüvitist, tuleb haigekassale esitada
vastav taotlus. Ravimihüvitise
taotlemiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra
vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud – edasi toimub hüvitise arvestamine igal
järgneval aastal.

Avalduse esitamiseks on
alltoodud võimalused:
• kodanikuportaali (https://
portaal.riik.ee/x/kodanik) kaudu,
• saata avaldus posti teel
haigekassa klienditeenindusbüroosse,
• tuua avaldus haigekassa
klienditeenindusbüroosse,
• saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna haigekassa
klienditeenindusbüroosse eposti teel.
Täiendava ravimihüvitise
taotlemise avalduse blankett
on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti
postkontorites ning haigekassa
koduleheküljel.
Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama
koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.
Avaldust võib esitada kogu
kalendriaasta vältel, sealjuures täiendava ravimihüvitise
arvestamise aluseks võetakse
kõik käesoleval kalendriaastal
soodusravimitele tehtud kulutused.
Esitatud avalduse alusel
kontrollib haigekassa igal aastal kord kvartalis kindlustatud

isiku ravimitele tehtud kulutusi ning õiguse tekkimisel hüvitab need täiendavalt, kandes
hüvitise:
• kindlustatud isiku pangakontole või
• haigekassas vormistatud
kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku pangakontole või
• kindlustatud isiku seadusliku esindaja pangakontole.
Kogu info apteegist ostetud soodusravimite kohta
sisaldub haigekassa elektroonilises andmebaasis ja selle
alusel toimub ka täiendava ravimihüvitise arvutamine. Seega ei pea patsient muretsema
apteegitšekkide kogumise ja
haigekassale esitamise pärast.
Kindlustatud isiku omapoolse ja ka haigekassapoolse ravimikulu ülevaadet saab
haigekassa anda alles pärast
täiendava ravimihüvitise taotluse esitamist.
Küsimusele, kas on mõtet
taotlust esitada, soovitame alati seda teha, sest ainult nii on
võimalik soovitud infot saada.
Küsimused on oodatud telefonil 16 363 või harju@haigekassa.ee.

Eesti Haigekassa
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sport
Võidukad Viimsi Veteranid

Spordiüritustest
tulemas

27. ja 28. novembril
selgitati Viimsi Kooli
spordisaalis valla meister
korvpallis.
Korvpalliklubi Viimsi ladusal korraldamisel tuli kokku 8
võistkonda, kes esimesel päeval mängisid kahes alagrupis
ja kaks paremat oma alagrupi
meeskondadest teisel päeval
juba medalitele.
Avapäeva tulemuste põhjal
said teisel päeval mängudest
priiks ja pidid leppima 5.–8.
koha jagamisega võistkond Härrasmehed, BC Pastelli, Viimsi
Lihatööstus ning Viimre. Härrasmehed olid enda hulka meelitanud ka kaks vaprat naist, neist
Maria Metsaorg tõi oma võistkonna kasuks ka 14 punkti. Varasematel aastatel kõrgematele
kohtadele jõudnud Viimre jäi tänavu medalimängudest eemale.
Nelja parema meeskonna hulka
pääses aga uustulnuk Korvpallikarud. 3. koha mängus oli muist
karusid vist talveunne suikunud
ja nii loovutatigi pronksmedalid
ilma suurema võitluseta Korvpalliklubi Viimsi noormeestele.

Viimsi Veteranide meeskond.

Kuna varasematest aastatest
kogetud pinev võistlus eelmisel
aastal valla meistriks tituleeritud BC Haabneeme ja Viimsi
Veteranide vahel jäi Haabneeme
meeste loobumise tõttu ära, said
veteranid uueks vastaseks Korvpalliklubi Viimsi Toetusgrupi.
Viimsi Veteranid näitasid, et
loeb kogemus, ja võitsid esikohamängu tulemusega 54:32.
Kuldmedalid ja valla meistri rändkarika võitnud Viimsi
Veteranide meeskonnas män-

gisid Indrek Koort, Rain Koort,
Valdo Lips, Priit Ilver, Jaak
Laanemets, Taavi Tavaste, Guido Kundla, Andres Vainola ja
Kristian Kalle.
Palju õnne võitjatele ning
tänusõnad Teedule ja Tanelile
Korvpalliklubist Viimsi meistrivõistluste korraldamise ja läbiviimise eest!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator

9. detsember Viimsi valla paremate sportlaste ja
treenerite AUSTAMISÕHTU / Viimsi Huvikeskus /
17.00 Spordiklubide esindajate ümarlaud (vallavalitsuse saalis) / 19.00
Autasustamine / Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus.
14. detsember 19.30 Eesti meeste karikavõistlused
käsipallis: poolfinaalmäng
Chocolate Boys/Viimsi – HC
Kehra / Viimsi Kooli spordikompleks
17. detsember 19.15 Eesti meeste esiliiga mäng
käsipallis: HC Viimsi 1 –
Viljandi SK / Viimsi Kooli
spordikompleks
18. detsember 13.00 Eesti meeste meistrivõistlused saalihokis: Viimsi Kepp
– Saku Fortuna / Viimsi
meistriliiga mäng / Viimsi
Kooli spordikompleks
21. detsember 19.00 Eesti meeste meistriliiga mäng
käsipallis: Chocolate Boys/
Viimsi – HC Kehra / Viimsi
Kooli spordikompleks

Sõpruskohtumine
päevakeskuses
25. novembril oli Viimsi Päevakeskuse lauatennise mängijatel viiendat korda külas Tallinna
Spordiveteranide Koondise mängijad.
Sel aastal toimus kohtumine juba teist korda.Veebruaris,
sõbrapäeval suutis meie võistkond võita kohtumise tulemusega 11:9. Ka seekord toimus tasavägine võistlus võidu
peale. Pidime aga ikkagi alla jääma – kaotasime tulemusega 11:14.

Helgi Sard

lauatenniseringi juhendaja

Sõpruskohtumisel osalejad.

Viimsi sügisturniir 2010
12.–14. novembril toimus
Viimsi Koolis kaheteist
meeskonna osavõtul järjekorras seitsmes Viimsi
Sügisturniir.
Turniirist võtsid lisaks üheksale kohalikule noortemeeskonnale Viimsist, Pärnust, Keilast,
Rakverest, Jürist ja Tallinnast
taaskord osa ka väliskülalised
– kaks meeskonda Soomest ja
üks Venemaalt.
Kolme päeva jooksul toimus 28 haaravat pallilahingut,
millest sai osa ligi 150 potentsiaalset tulevikutähte ja millele
elasid kaasa fanaatilised poolehoidjad.
Esimest korda Viimsi Sügisturniiri ajaloos ei nähtud finaalis punkt-punkti heitlust. Sel
korral oli juba esimese veerandajaga turniirivõit otsustatud,
kui Rakvere pani oma paremuse numbritega 17:5 maksma ja

kasvatas vahet iga veerandiga.
Lõppskoor 67:34.
Kodumeeskond võitles välja hetkel oma võimetele vastava, maksimumi lähedase koha
ja tulemuse. Suurimaks kasuks
nädalavahetusel mängitud viis
pingelist mängu. “Suurde mängu” ei luba meil sekkuda veel
puudulik tehniline pagas ja
mänguolukordade hindamine.
Lõplik paremusjärjestus ja
meeskondade parimad mängijad (sulgudes): 1. Rakvere
SK (Kiur Thomas Vehmanen);
2. BC Kalev/Viasat (Marten
Maide); 3. KK Paulus (Artur
Šalda); 4. Reaalkool SK (Oliver Suurorg); 5. BC Rim (Jaan
Erik Lepp); 6. KK Viimsi
(Gregor Rikkberg); 7. Tapiolan Honka (Dennis Österberg);
8. St.Peterburg VO (Davila
Margevitš); 9. Wartti Basket
(Oskari Rantala); 10. Rea Koss
(Mikk Viigand); 11. Keila KK

Viimsi Sügisturniiri esinelik, treenerid ja korraldajad.

( Kevin Sepik); 12. TSK Altius
( Daniel Beilinson).
Autasustati kõiki noori
mängumehi hoolimata, millise
koha nad turniiril saavutasid.
Kolme parimat meeskonda autasustati medalite ja karikatega
ning lisaks auhindadega turniiri peatoetajalt ACMElt. Neljanda kuni kaheteistkümnenda
koha auhinnalaua katsid Nike
ja Sportland.
Viimsi Sügisturniir 2010
pildigalerii ja kõikide mängude tulemused leiad Korvpalliklubi Viimsi kodulehelt www.
kkviimsi.ee. Viimsi Sügisturniiri korraldusmeeskond tänab
kõiki osalejaid ja poolehoidjaid!
Viimsi Sügisturniir 2010
toetajad: Viimsi vald, Acme,
Nike, Sportland, Hasartmängumaksu nõukogu, Gamestar.
Külalised majutas ja toitlustas
hotell Athena.
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l Jõuluvana kontakttelefon Viimsis ja Pirital on

50 38 134.
l Otsime aastasele poisile toredat hoidjat. Metsakasti küla, Siret, tel 50 43 934.
l Müüa Viimsi vallas Lubja külas 2-toaline ahiküttega korter. Vajab remonti, hind 450 000
krooni, tel 58 417 373.
l Pikaajalise kogemusega (sh auditeerimiskogemusega) raamatupidaja pakub raamatupidamisteenust. Hind kokkuleppel vastavalt
dokumentide mahule. Tel 51 00 055, email
kadriniinemaa@hot.ee.
l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-,
krohvimis- jm. ehitustööd. Saunade ehitus.
Remonditööd. Kvaliteetne töö. Tel 51 10 992.
l KEELEÕPE – INGLISE, ROOTSI, SOOME! Koolitame
Tallinnas, Kadriorus. Individuaaltundide paketid:
20 t (20x45 min), 30 t (30x45 min), 40 t
(40x45min). 1 t (45 min) al. 260.-. Proovitund
soodushinnaga 2 t (2x45 min) / 2x220.- Parimad
individuaaltundide hinnad Tallinnas! www.kajavahikoolitus.ee, e-post kajavahi@hot.ee,
tel +372 55 30 122.
l Ehitus. Remont. Siseviimistlus. Sauna puitosad.
Puusepa-, plekksepa- ja pottsepatööd.
Tel 56 646 709.
l Kodude koristus, tel 58 098 230.
l Müüa kanaliga sõiduautogaraaž Haabneemes,
Männi teel. Hind 70 000 kr. Lisainfo tel 56 658 630
või asimargus@hotmail.com.
l Probleemsete ja ohtlike puude langetamine.
Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevad puud. Teostan samuti väiksemahulisi
raietöid. Annan nõu metsaharvenduse, uuenduse
ning muude metsaga seotud probleemide osas.
Tel 56 482 680.
l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud toidukartulit Ants hinnaga 5 kr/kg. Üle 50 kg koguse

korral Viimsi vallas kojutoomine tasuta. Info tel
55 600 545.
l Müüa küttepuud: lepp 500 kr/ruum; kask 650
kr/ruum (puud on autokoormasse riita laotud).
Transport alates 10 ruumist tasuta. Tel 50 62 645.
l Müüa puitbrikett, turbabrikett, puitgraanul,
kaminapuud 40l kotis, kivisüsi, tel. 637 9411,
56 924 924, Vana-Narva mnt.9, www.leilibrikett.ee.
l Inglise keele eratunnid lastele ja täiskasvanutele. Tel 53 012 360.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 50 29 075, liuguksed.garderoobid@
gmail.com.
l Ostan värvilist metalli: vaske, pronksi, alumiiniumi, roostevaba, tina jne. Pakkuda võib ka
musta metalli jäätmeid ja musta metalli – plekki,
malmi, paksemat rauda, autoakusid, elektrimootoreid jm. Musta metalli vedu tasuta, alates 200 kg
maksan ka raha. Külmkappe tasuta vastu ei võta,
pakun võimalust viia jäätmejaama (100 kr 1 külmkapp). Pakkuda võib väikseid ja väga suuri koguseid. Hinnad kokkuleppel. Vedu Viimsist ca 15 km
tasuta. Tel 51 82 499.
l Kasutatud autode kokkuost (1988–2006.a). Võib
pakkuda kõiki automarke ja ka romusid. Vormistamine ja maksmine kohapeal. Töötame ka nädalavahetusel. Tel 58 190 200, rain30@hot.ee.
l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja
kassitoitu (kuivtoit). Kojutoomine tasuta. Heidi tel
53 025 727.
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad!
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning
puude langetamist. Tel 55 637 666.
l Pakume lumekoristust katustelt ja hoovidest
(bobcati ja kallurautoga äravedu). Küsi hinnapakkumist meilt. Hinnad soodsad! Tel 5562 0620.

Garderoob
Riided kogu perele
Õmblus- ja parandustööd

Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5
(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00.
Telefon 600 2292

Olete oodatud!

AS Milstrand otsib SEKRETÄRI
Kandidaadilt eeldame: sekretäri- või assisteerimistöö
kogemust; eesti, vene ja inglise keele oskust kõnes ja
kirjas. Kasuks tuleb: personalitöö kogemus. Pakume:
motiveerivat tasu ja soodustusi; eneseteostust ja arenguvõimalusi rahvusvahelises ettevõttes. Motivatsioonikirja
ja CV koos palgasooviga palume saata terminal@milstrand.ee Info tel +372 6055 951.

Viimsi Tervis SPA Hotell
pakub tööd meditsiiniõele
Eeldused: meditsiiniõe kõrgem haridus; töökogemus
meditsiiniasutuses vähemalt 3 a.
Kasuks tuleb taastusõe töökogemus ja inglise / soome / vene keele oskus.
Pakume osalise koormusega tööaega.
CV saata annelii@viimsitervis.ee
Täiendav info tel 6061 166

Ilusat saabuvat jõuluaega!

lõõgastav
jõulupakett,

Sel puhul

mis sisaldab:

l 30 min energiakookonis
l 20 min keha koorimist-

kreemitamist
min jaapani energeetilist näomassaaži
hind 500 EEK (tavahind 670 EEK)

l 40

Advendiaeg on ka võlgade maksmise aeg
Alanud on advendiaeg. See tähistab ka suurema hoolimise, teiste märkamise ja annetamise aega, kus
peetakse loomulikuks teha mõni heategu või annetus, et oleks endal hea tunne ja et saaja saaks rõõmu.
Aga eks ole see ka oma võlgade likvideerimise aeg, et minna uude aastasse puhtama südametunnistusega.
Paraku teeb meid kurvaks see, et on reklaamiandjaid, kes arvavad, et nad peaks tasuta oma reklaamidega lehte saama. Nende firmade esindajad, reklaami tellijad heal juhul aina lubavad oma võlga tasuda,
enamasti aga ei reageeri üldse meeldetuletustele.
Need firmad ja inimesed võivad ka teid, head lehelugejad, ühel päeval tüssata. Et seda ei juhtuks,
hoiatame nende eest.
Need on: küttepuid müüv Forestry OÜ ja Raimond Parko, joogaõpetust propageeriv MTÜ Guru Ram
Das ja Pille Eikner, OÜ Lapsemeelne ja Inge Ruutsaar, OÜ Piperec, Viimsis asuv OÜ Pesumix, OÜ Skindo, OÜ SoffaInn ja Uusmaa Kinnisvarabüroo, Randveres asuv OÜ Toffer Projekt ja kodanik Heidmets,
OÜ Errid ja Maire Riim.
Summad pole kellelgi suured – suurim OÜ Piperecil 1522,80 krooni ja vähim Forestry OÜ-l 84 krooni.
Niipalju maksabki siis firma hea nimi.
Head alanud adventi teile, võlglased, ja heitke pilk ka endasse.

Viimsi Teataja

Avatud
õmblussalong
Haabneeme
Heki tee 6- 61
tel: 529 8020
609 1490
õmblusteenused
parandustööd

l Vt
l Info

www.hotellathena.ee/ilusalong.
ja reg 553 5507 või viiveri@hot.

l Jõulupaketti on võimalik osta ka kinkekaardina salongist või hotelli administraatori letist. Kinkekaart kehtib 1 aasta.

Viive Rižski kosmeetikasalong
hotell Athenas

“Nutikate
naiste klubi“
õpitoad!
9. detsember 18.30
valmistame küünlaid ja
süüteroose (2h). Jääküünlad – tulemuseks “auguline“
küünal, mis põledes heidab
augukestest valgust. Süüteroosid kamina või ahju tule
sütitamisel vajalikud abilised.
Koolitaja: Eveli Apri – Isemoodi Isetegijate Loovustuba.
Hind 150 krooni, koolitusel
osalejate arv 4–10 inimest.
16. detsember 18.30
Viltimine (2h). Nõelviltimise tehnikas saab valmistada
ehteid (nt. kõrvarõngaid),
svammi seebile, jõuluehteid
kuusele ning väikeseid kingitusi jõuluvanakotti.
Koolitaja: Eveli Apri
Hind 150 krooni, koolitusel
osalejate arv 4-10 inimest.
Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa
ruumis.
Info ja registreerimine:
heidi@huvikeskus.ee või
telefonil 56 676 335
www.huvikeskus.ee
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NÜÜD SOODSALT KA

Viimsi Spa
Pereoptika

EHITUSTEENUS

PSuured jõulu-

MAINT ASSETS OÜ

SAUNA

soodustused!

PLai valik

prilliraame
igale maitsele

( 53 853 524

PSilmaarsti vastuvõtt
tel: 601 1570

info@maintassets.ee

autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Tehas Viimsis otsib plekksepp-viimistlejat ja lukksepp-keevitajat. Töö sisuks on
seadmete konteinerite ja moodulhoonete
valmistamine. Nõudmised kandidaadile:
nõutav töökogemus, erialane kutseharidus.
Omalt poolt pakume häid töötingimusi,
töötasu vastavalt toodangule. CV saata:
valeri@metall.ee, Tel. 5663 9621, 5621
4416

l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste remont
l Matkabusside remont

Sõidukite Iseteeninduse OÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525, E-L 9-18 ja P10-16
Garaazis näeme!
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