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3. jaanuaril mälestati
Vabadussõjas võidelnuid

Viktoria Jefimova vahetusõpilasena Ecuadoris. Loe lk 9

Helkuripuu
projekt alustas
Alates 2014 hilissügisest alustas MTÜ
Viimsi Huvikeskus koostöös MTÜ
Isemoodi Isetegijate Sõpruskonnaga
ja Coats Eesti OÜ-ga juba mujal Eestis
populaarse helkuripuu projektiga ka
Viimsi vallas.
Käsitööna valmistatud helkurid on erilised ja
südant soojendavad, mida on uhke kanda ja
eesmärk – olla nähtav – samuti kindlustatud.
Helkuripuudelt saavad kõik valla elanikud soovi korral endale helkuri võtta. Kuigi väljas läheb juba tasapisi valgemaks, siis jätkub meil
veel pimedat aega ja saame uuesti oma helkurid riietel üle vaadata.
Uuel 2018. aastal alustame projektiga 8. jaanuaril. Helkurite puudele riputamine toimub
jaanuari viimasel nädalal. Teie valite puud, kuhu helkurid riputada ja meie ootame rõõmuga
pilte helkuripuudest, et saaksime taas teha ühe
vahva albumi helkurite valmistamisest ning puudele panekust. Pildid palun saata e-posti aadressile heidi@huvikeskus.ee.

Heidi Kirsimäe

Viimsi valla
elanike arv

Seisuga 01.01.2018 on registreeritud
rahvastikuregistris Viimsi vallas 19 782
elanikku.
2017. aastal registreeris rahvastikuregistris enda elukohaks Viimsi valla 1850 isikut, nende hulgas 208 sündi.
Rahvastikuregistri andmetel lahkus Viimsi vallast 2017. aastal 1086 isikut, nende
hulgas registreeriti 101 surma. Vallasiseselt muutis 2017. aastal enda elukohta 621
isikut.
2017. aastal kasvas valla elanike arv 740
võrra.

Kaitseliitlased auvalves Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärgi juures. Fotod Tiit Mõtus

Katrin Jalast

Rahvastikuregistri spetsialist

Infotelefonid

AS Teede REV-2 (talihoole 24 h): 5301
5855, viimsivald@trev2.ee
n Viimsi valla konstaablijaoskond: 602 8855
n Viimsi Abikeskus (24 h): 14 455
n Kiirabi, pääste, politsei: 112
n G4S: 1911
n

Vallavanem Siim Kallas ja abivallavanem Annika Vaikla asetasid pärja
Vabadussõjas langenute mälestuseks.

3. jaanuaril tähistasime
Vabadussõja relvarahu aastapäeva ja mälestasime Eesti
vabaduse eest langenuid
pärgade asetamisega Maria
ja Johan Laidoneri mälestusmärgi jalamile Viimsi mõisapargis.
Vabaduse eest võidelnute mälestuseks asetasid pärjad mälestusmärgi juurde Viimsi vallavanem Siim
Kallas ja abivallavanem Annika
Vaikla, kindral Johan Laidoneri
Seltsi esimees Trivimi Velliste, Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna malevlased eesotsas pealik Avo Aljasega, Naiskodukaitse
Viimsi jaoskonna esindajad ja
Eesti Sõjamuuseum – kindral Lai-

doneri muuseumi esindajad esindajad eesotsas direktor Hellar Lillega.
Vabadussõda algas 28. novembril 1918, mil Nõukogude Vene väed
tungisid üle Narva jõe. 3 jaanuaril
1920 kell 10.30 vaikisid Eesti –
Nõukogude Venemaa rindel relvad.
Sõlmitud vaherahulepingu kohaselt pidi sõjategevus olema peatatud kuni 10. jaanuarini – pärast
seda võisid mõlemad pooled uuesti alustada sõjategevust, teatades
sellest 24 tundi ette. Õnneks sõjategevust uuesti ei alustatud ja 2.
veebruaril 1920. aastal sõlmiti Tartus rahuleping. Vabadussõda oli lõppenud Eesti võiduga. Eesti kaotas
sõjas üle 6000 inimese, neist pea
4000 otseses lahingutegevuses.

Pärg Eesti sõjamuuseumilt.

Trivimi Velliste pani ette nimetada
üks tänav Viimsis Laidoneri nimega.

Mälestusmärgi juures kõneles
vallavanem Siim Kallas, kes rõhutas Eesti visa võitlust vabaduse nimel, oluliste otsuste tähtsust Eesti
ajaloos ning kindral Laidoneri tegevust Vabadussõjas sõjavägede
ülemjuhatajana. Sõna võttis ka Trivimi Velliste, kes tõi muu hulgas
välja Maalehes avaldatud näitleja
Jaak Printsi mõtte, et austuse kadumine maksab eestlastele ühel päeval kätte ja et oma olulisi inimesi
tuleb mäletada. Ta tegi ettepaneku
nimetada Viimsis mõni tänav Johan Laidoneri nimeliseks, samuti
võiks teha sellise ettepaneku Tallinna linnale.
Viimsi mõisapargis asuva Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi “Taaskohtumine” autorid on

Juhan Kangilaski ja Maria Freimann. Laidoneride elutee oli katsumusterohke, sest Johan Laidoner
viibis erinevate ülesannete tõttu
palju kodust eemal ning paar sai
suhelda üksnes kirja teel. Viimsi
mõisa said nad riigi poolt kingituseks, kuid koos said nad siin olla
üsna harva, kuid seda väärtuslikumad need hetked olid. Nõukogude
võim saatis nad lõpuks Venemaale
vangistusse, kust nad enam koju
tagasi ei jõudnud. Monumendi ühele küljele on graveeritud tsitaat Johan Laidoneri kirjast abikaasale:
“Ma armastan sind ja armastan igavesti. Ja ma tunnen end hästi ainult
siis, kui me oleme koos, ja kõige
paremini, kui oleme kahekesi.”

Viimsi Teataja

Viimsi Teataja
aastal 2018
2018. aasta Viimsi Teataja ilmumisajad:
n 12. ja 26. jaanuar
n 9. ja 23. veebruar
n 9. ja 23. märts
n 6. ja 20. aprill
n 4. ja 18. mai
n 15. juuni
n Juulis lehte ei ilmu!
n 3., 17. ja 31. august
n 14. ja 28. september
n 12. ja 26. oktoober
n 9. ja 23. november
n 7. ja 21. detsember
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Osale ülipika Eesti
Vabariik 100 sünnipäevakutse loomisel
Rohujuure tasandil sündinud projekti eesmärk
on luua koos kõigi eestimaalastega üks pöörane
ülipikk sünnipäevakutse, kus saavad osaleda ka
Eesti e-residendid.

Pöörane sünnipäevakutse. Foto EV 100

Fotode kogumiseks on välja töötatud spetsiaalne portaal
www.ev100kutse.ee, kuhu eestimaalased saavad üles laadida oma rõõmsameelsed fotod. Naeratavate fotodega üritatakse ühtlasi purustada müüt alati mornidest eestlastest.
Pildi üleslaadimine eeldab autentimist, mis tagab selle,
et kõik fotodel olevad inimesed on ehedad eestimaalased
või e-residendid. Autentida saab ID-kaardi, Smart-ID või
Mobiil-ID kaudu. Foto üleslaadimisel tuleb valida maakonna nimi, mida soovitakse sünnipäevakutses esindada
ehk kuhu külalisi kutsuda. Samuti võib rippmenüüst valida enda iseloomustamiseks mõne toreda eestikeelse sõna.
Kõikidest kogutud fotodest luuakse ülipikk veebipõhine sünnipäevakutse. Video algab üleskutsega külastada
Eestit ja siin toimuvaid juubelipidustusi, millele järgnevad
maakonniti grupeerituna kutsujate endi poolt üles laetud
portreefotod. Neile on vahelduseks “est-kontsepstioonis”
vaheslaidid, mis aitavad tutvustada Eestit kogu maailmale kui turismisihtkoha ja e-riiki, kus elab palju andekaid
inimesi.
Sünnipäevakutse hakkab kogu oma pikkuses maailma
avalikkuse ees lahti rulluma Eesti riigi 100. sünnipäeva
päeval 24. veebruaril. Hiljem kingitakse video ERM-ile,
et ka tulevased põlvkonnad saaks 100 aasta pärast uurida,
millised me 2018. aastal välja nägime.
Ära maga maha võimalust jäädvustada end ajalukku!

EV 100

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.
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833,
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717,
e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 26. jaanuaril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka
kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast
www.facebook.com/ViimsiVald

Viimsi valla sporditegevuse
toetamise kord on uuenenud
12. detsembril 2017 aastal võttis Viimsi vallavolikogu vastu määruse nr 18
“Viimsi valla sporditegevuse kord“, mis jõustus
alates 1. jaanuarist käesolevast aastast.

Seni kehtinud sporditegevuse
toetuse kord (19.08.2014 määrus nr 12) vajas mitmeid uuendusi.
Uue korra vastuvõtmise tingisid: 1) viimastel aastatel on
muutunud seadused, mis on seoses Viimsi valla sporditegevuse toetamise korraga, 2) muutunud on Tallinna linna sporditegevuse toetamise kord – siinkohal veelkord selgituseks, et
nii Viimsi vald kui ka Tallinna
linn kasutavad sporditegevuse
toetuste haldamiseks ühist ITplatvormi – PAI andmebaasi ehk
spordi pearaha arvestuse infosüsteemi – ning mõlema omavalitsuse sporditoetuste korrad
peaksid toimima võimalikult ühetaoliselt ja sünkroniseeritult, 3)
28. augustil 2017 Viimsi vallavalitsuses toimunud spordiklubide ümarlaual esitati ettepanekuid, mida peeti vajalikuks rakendada uues sporditoetuse korras.
Vastu võetud korras olevad
muudatused puudutavad eeskätt spordiorganisatsioone, kes

Hetk eelmise aasta kolmikürituselt. Foto arhiiv

on taotlemas Viimsi vallalt tegevustoetust.
Korda on sisse viidud nõue,
et treeneril ei tohi alla lastega
töötamiseks sätestatud piiranguid ning treeneril peab olema
kogu toetusperioodi (aasta) jooksul kehtiv kutsekvalifikatsioon.
Korras on muudetud toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaega ja see on toodud varasemaks. Varasemalt tuli spordiklubil iga aasta alguses mõned kuud oodata, kuni kinnitati
valla aastaeelarve, ning pärast
seda sõlmiti toetuslepingud ja
alustati toetuste maksmist. Uue
korra kohaselt eraldab Viimsi
vald toetuse spordiklubile uue
aasta jaanuarikuust alates kuni

käesoleva aasta eelarve vastuvõtmiseni ja spordiklubiga lepingu sõlmimiseni igakuiselt
n-ö ettemaksuna, et vähendada
spordiklubi võimalikke likviidsuse muresid. Pärast lepingu
sõlmist jätkatakse toetuste maksmist ja aastas kokku eraldatakse toetust lepingus ettenähtud
mahus. Ettemaksu eraldamise
eelduseks on tähtajaks esitatud
taotlus, lapsevanemate kinnitused ning spordiklubil ei tohi
olla Viimsi valla ees võlgnevusi sh eelmise toetusperioodi eest
esitamata aruandeid.
Uue korra järgi ei ole spordiorganisatsioonil seni kehtinud
kohustust teavitada kirjalikult
haridus- ja kultuuriametit 3 töö-

päeva enne treeningrühma tunniplaani muudatust. Spordiorganisatsiooni kohustuseks on tagada operatiivselt infosüsteemis PAI kõige värskemad andmed, samuti lapsevanemate teavitamine. Spordiorganisatsioonil on kohustus PAI-s olevaid
harrastajate ja treenerite andmeid uuendada iga kuu 10. kuupäevaks.
Lapsevanemaid puudutab
uus sporditegevuse toetamise
kord seoses sellega, et edaspidi ei ole spordiorganisatsioonidel kohustust vabastada teatav
protsent õpilasi osalustasust või
teha soodustusi, küll on spordiklubidel endal õigus vajadusel
soodustusi teha. 12. detsembril
2017 kinnitas Viimsi vallavolikogu määruse nr 19 “Viimsi
valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord”, mille alusel on lapsevanematel teatud
tingimistel võimalik rahalist toetust taotleda osalustasude kulude kompenseerimiseks.
2018. aastal taotleb Viimsi
vallalt tegevustoetust kokku 75
spordiorganisatsiooni ning kokku 1721 noort.
Lisainfo: Kaija Mägi, e-post
kaija.magi@viimsivv.ee.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator

Proteesiarveid saab esitada 31. jaanuarini
2017. aasta proteesiarveid
saab haigekassale esitada
kuni 31. jaanuarini. Hijem
esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.
“Palun vaadake üle enda arved
ja küsige ka oma lähedastelt,
kas 2017. aasta proteesiarved on
haigekassale esitatud,” sõnas
Eesti Haigekassa esmatasandi
talituse juht Külli Friedemann.
Hüvitise taotluse vormi saab

haigekassa klienditeenindustest ja kodulehelt. Allkirjastatud taotluse ja proteesitööde arve saab esitada kolmel viisil:
haigekassa klienditeenindustes,
saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn või meilitsi
info@haigekassa.ee.
Alates 1. jaanuarist 2018 saab
proteeside hüvitist kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures ning
soodustuse summa arvestatak-

se maha kohe maksmise hetkel. Tagantjärele ei saa enam
tšekke esitada.
“Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese
jaoks kaduma. Kui inimesel oli
2017. aasta lõpus proteeside hüvitist alles 120 eurot, saab ta
seda alanud aastal ikka kasutada, lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures,” selgitas Friedemann.
Proteeside hüvitist pakku-

vad hambaarstid leiab haigekassa kaardirakenduselt veebiaadressil www.haigekassa.ee/
hambaravi.
Proteeside hüvitis on kolmeks aastaks 260 eurot. Hüvitist on õigus saada ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel,
vanaduspensionäridel, osalise
või puuduva töövõimega inimestel ning üle 63-aastastel ravikindlustatud eakatel.

Haigekassa
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Lähisuhtevägivald
ei ole ainult pere siseasi

Vandalismilaine
koduvallas

Politsei ja prokuratuur sekkusid peresisestesse asjadesse kriminaalmenetluse algatamisega
15 juhul, kus tuvastati füüsilise vägivalla kasutamist. Näiteks löödi näkku, tõugati vastu
mööblit, visati inimese pihta
asju, väänati käsi, pigistati, ähvardati noaga, mahalöömisega
jne. Menetluse algatamise eesmärk on vägivaldse käitumise
lõpetamine ja vajadusel süüdlase vastutusele võtmine. Igasugune vaimne ja füüsiline vägivald on vastuvõetamatu.

Randveres oli lõhkumiseks kasutatud liiklusmärki ja teepiirdeid, mis olid eelnevalt jõuga maa seest välja tiritud.
Varalist kahju tekitati mitme tuhande euro väärtuses, lisaks sellele avanes ka trööstitu vaatepilt.
On pettumust valmistav ja kurb, et kellelgi oli jõuluõhtul niivõrd igav, et oma aja sisukaks täitmiseks tuli ette
võtta rüüsteretk. Kuid kurvaks teeb ka teadmine, et esimesed teated lõhkumistest tulid alles järgmisel hommikul,
natuke enne kella kümmet. Küsimus on – miks?
Kas tõesti keegi ei kuulnud või ei märganud, et meie
kõigi vara kallal lugupidamatult käituv seltskond vajab
korralekutsumist? Kutsun siinkohal inimesi üles olema
tähelepanelikumad ja julged oma tähelepanekutest ka korrakaitseorganeid teavitama – iial ei või teada, mille jaoks
see info abiks võib olla. Meie, korrakaitsjate soov on tagada siinsetele inimestele turvaline elukeskkond, kuid selleks, et oma ülesannet täita, vajame me ka teie tuge. Olen
ise väga tihti oma vabast ajast ja vabast tahtest politseipatrullis Viimsi vallas ja julgen öelda, et politsei on olemas ja
vajadusel reageerimas.
Pöördun ka nende poole, kes võib olla teavad, kes nende lõhkumiste taga olid. Rääkige nendega, selgitage neile,
et kui me tahame sõbralikku, puhast, meeldivat ja turvalist
koduvalda, siis kõik see saab olla võimalik vaid siis, kui
igaüks meist, viimsilastest, sellesse ka reaalselt panustab.
Imesid ei saa teha ei Politsei- ja Piirivalveamet ega ka vallavalitsus. Me kõik peame andma oma osa!

Ööl vastu esimest jõulupüha tabas meie koduvalda vandalismilaine. Ühe ööga oli kellegi kuri
käsi puruks tagunud viie bussiootepaviljoni
klaasid: Randvere külas, Tammneeme külas ja
Pärnamäe külas.

Eelmisel aastal käis politseipatrull Viimsi vallas
lähisuhtevägivalla juhtumeid lahendamas kokku
158 korral. Enamus tülisid
olid suusõnalised, samas
tundsid inimesed end
sedavõrd ohustatult, et
välja tuli kutsuda politsei.

Lapsed kannatavad

Otseselt või kaudselt olid lapsed juhtumitega seotud 49 korral. Lähisuhtevägivald perekonnas rikub laste igapäevast heaolu- ja turvatunnet. Vanematel
on oluline teada, et lapsed tunnevad intuitiivselt vanemate vahelist pinget. Väärarvamus on,
et lapsi tüli ei mõjuta, kuna nad
on väikesed või magavad teises toas.
Riigi jaoks on vägivalla all
kannatavate perede aitamine
prioriteet. Seega iga lähisuhtevägivalla teadet lühinumbrile
112 võetakse väga tõsiselt. Kõigepealt saadetakse olukorda
kontrollima politseipatrull, kes
lahendab hetkel toimuva tüli
ning koostab kohapeal lähisuhtevägivalla infolehe. Pärast juhtumit teeb kohalik piirkonnavõi noorsoopolitseinik üldjuhul
kahe nädala jooksul järelkontrolli, mille käigus kas helistatakse osapooltele või tehakse
kodukülastus. Vajadusel kaasatakse koheselt sotsiaaltöö- või
lastekaitsespetsialist. Eesmärk
on teada saada, millist tüüpi
vägivalda peres on, kui tihti seda esineb, kes ja kelle suhtes
vägivalda kasutab. Vestluse käigus selgitab politsei abisaamise võimalusi. Politsei saadab
abivajajate kohta info Viimsi
valla sotsiaal- ja tervishoiuametile.

Vägivald on vastuvõetamatu. Foto Annika Koppel

Kuidas lähisuhtevägivalda ära tunda

Tähelepanu all on ka juhtumid,
kuhu 112 patrulli välja ei saada. Need juhtumid jõuavad infona kohalikule piirkonna- või
noorsoopolitseinikule, kes otsustab järelkontrolli vajaduse.
Lahendusi vägivalla lõpetamiseks on erinevaid, kuid alustama peab arusaamisest, mis on
vägivald, lähisuhtevägivald ja
kuidas märke ära tunda.
Vägivald on inimese tahtlik
käitumine, millega ähvardatakse, püütakse teha või tehakse
kahju teise inimese tervisele,
mis võib põhjustada vigastusi,
surma, psühholoogilist kahju,
arenguhäireid jm negatiivseid
tagajärgi.
Lähisuhtevägivald on vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste
vahel, kes on või on varem olnud üksteisega lähisuhtes, seadusest tulenevalt seotud või omavahel veresuguluses, sealhulgas
praegune ja endine abikaasa/
elukaaslane, vanemad või kasuvanemad, vanavanemad, teised ülenejad või alanejad sugulased või hõimlased.
Kui üks inimene manipuleerib teise inimesega või väljendab austusetust, hirmutab, ähvardab, kontrollib, on armukade, siis need on kindlad ohu-

märgid, mida ei tohi tähelepanuta jätta. Midagi ette võtmata
ei tasu loota, et selliselt käituv
inimene end edaspidi niisama
muudab.

Vägivalda ei saa
sallida

Kui tülide käigus hakkab keegi agressiivselt käituma ja seda
käitumist ei lõpetata ning on
tegelik oht, et agressiivselt käituv inimene muutub vägivaldseks, siis tuleb viivitamatult teavitada politseid lühinumbril 112.
Kõikide juhtumite puhul, kus
politsei tuvastab koheselt kehavigastuste tekitamise, alustatakse kriminaalmenetlus. Seega on kriminaalmenetlus üks
võimalikke lahendusi vägivallatseja korralekutsumiseks.
Osadel juhtudel on abi lä-

henemiskeelu taotlemisest tsiviilkohtumenetluse korras. Iga
kaitset vajav osapool saab ise
võlaõigusseaduse § 1055 alusel
kohtust lähenemiskeeldu taotleda, et tagada oma eraelu puutumatus või muud isikuõigused.
Ohvriabi, naiste varjupaigad
ja tugitelefon 1492 pakuvad
emotsionaalset tuge ja jagavad
informatsiooni abi saamise võimaluste kohta.
Kõrvalseisja, olgu ta pereliige või tundmatu mööduja tänaval, kes oskab vägivalda märgata, vägivallavabalt suhelda ja
sellesse kohaselt sekkuda, on kohustatud reageerima, sest lähisuhtevägivald ei ole pere siseasi.

Janek Murakas
Viimsi abivallavanem ja abipolitseinik

Maria Bulak

Piirkonnapolitseinik

Abi saamise võimalused koduvägivalla puhul
n Tugitelefon 1492 (24 h), www.naisteliin.ee
n Tallinna Naiste Tugikeskus, tel 5757 0911, tallinnanaistetugi@
gmail.com, www.naisteliin.ee
n MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu, tel 526 4697 (k 8–23), tel 5396
9834 (24 h), tallinn@naisteabi.ee, www.naisteabi.ee
n MTÜ Eluliin, emotsionaalse toe telefon 655 8088 (eesti keeles
E–P k 19–7), 655 5688 (vene keeles), psühholoogilise kriisiabi
telefon 631 4300 (E–N k 15–19 ja R k 15–18), www.eluliin.ee
n Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi Ida-Harju politseijaoskond (Pinna 4, Tallinn), Riina Laane, tel 600 9059, tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Randvere keskuse bussipeatuse paviljoni lõhkumiseks on
kohale tassitud kõnnitee metallpiirded lausa mitmekümne
meetri kauguselt. Foto Aivar Sõerd

Alustati Tammepõllu tee ja taristu rekonstrueerimistöödega
Alanud tööde käigus
laiendatakse Tammepõllu
tee sõiduteed, rajatakse
Tammepõllu tee jalg- ja
jalgrattatee ning ehitatakse välja sademeveekollektor kuni mereni.
Sademeveekollektor kulgeb
Tammepõllu teelt Heldri tee,
Männi ja Kase põigu ja Männi
tee kaudu mereni. Kõigil nime-

Sademeveekollektori ehitus Rohuneeme tee ja Männi tee ristmikul. Foto Taavi Valgmäe

tatud teedel toimuvad ulatuslikud kaevetööd ning hiljem ka
katete taastamistööd. Tööde piirkonnas kehtestatakse ehitusaegne liikluskorraldus. Kohalikele elanikele ja neid teenindavale transpordile (sh prügivedu) tagatakse võimalusel ligipääs. Tööde käigus tuleb ette
ka teelõikude sulgemisi ning
sellekohase info edastab ehitaja kõigile sulgemise piirkonda

jäävatele elanikele. Ehitustöid
teostab Lemminkäinen Eesti AS.
Ehitustööde piirkonnas palume
järgida ajutist liikluskorraldust.
Vabandame võimalike ehitustöödega kaasnevate ebamugavuste pärast juba ette.
Täiendavate küsimuste puhul võtke ühendust kommunikatsioonide peaspetsialisti Taavi
Valgmäega (taavi@viimsivv.ee).

Taavi Valgemäe
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Vaalapoeg ja valla tänukirjad

* Kultuuritöö edendamise eest Viimsi huvikeskuses 20 aasta jooksul sai tänukirja VAIKE SARN.

Fotod Annika Haas

Viimsi vald tähistas 20. detsembril 2017 taasasutamise 27. aastapäeva ning sel puhul andis vallavanem Siim Kallas traditsiooniliselt välja
valla tänukirjad* ja autasu Viimsi vaalapoeg.

ADHELE MEELIKE TUULAS pälvis Viimsi vaalapoja
tunnustuse, sest on taaskäivitanud Viimis noortevolikogu tegevuse ja juhtinud organisatsiooni.

MILVI LEEMETS – pikaajalise ja pühendunud
töö eest Rannapere pansionaadis eakate eest
hoolitsemisel.

RAIVO TOMINGAS – pikaajalise ja põhjaliku töö
eest Püünsi, Rohuneeme ja Rummu külade ajaloo
uurimise ning ajalooraamatu väljaandmise eest.

JÜRI KRUUSVEE – Püünsi külaelu edendamise
ning Püünsi, Rohuneeme ja Rummu külade ajalooraamatu väljaandmise eest.

ENN TEIMANN – Viimsi päevakeskuste töö tulemusliku koordineerimise ja eakate meeste klubi Viimsi
Rannamehed loomise ja eestvedamise eest.

VLADIMIR KALLION – pikaajalise aktiivse tegevuse
eest Viimsi Pensionäride Ühenduse matkaklubi
käivitamisel ja eestvedamisel.

MAIE KESKKÜLA – pikaajalise ja suurepärase
raamatukoguteenuse osutamise eest Viimsi
elanikele.

ASTRA PIIRISAAR – pikaajalise ja tulemusliku
raamatukoguteeninduse korraldamise eest
Prangli saarel.

ENE-LINDA TAMMIK – kauaaegse ja tulemusliku
töö eest Viimsi raamatukogus ning seoses
60. sünnipäevaga.

MARCUS EHASOO – Viimsi noortevolikogu meeskonna juhtimise ja organisatsiooni eduka arendamise eest.

ÜLLE SAARELI-KIVISELG – pikaajalise tulemusrikka töö eest EELK Randvere koguduse edendamisel.

ANU ELLER – tänuväärse algatuse eest kohaliku
hariduselu ajaloo talletamisel ja Viimsi 8-klassilise
kooli pere kokku toomisel.

VIIU KALLAS – kultuuritöö edendamise eest
Viimsi huvikeskuses 20 aasta jooksul.

KALLE ERM – kultuuritöö edendamise eest Viimsi
huvikeskuses 20 aasta jooksul.

HEIKKI NÕU – ettevõtluse edendamise eest
Viimsi vallas ja Rohuneeme külaseltsi tegevuse
toetamise eest.

AGO PALANG – ettevõtluse edendamise eest
Viimsi vallas ja kogukonnale teenuse kodule
lähemale toomise eest.

2017. a suvel toimus XII noorte laulu- ja
tantsupidu. Viimsil on suur au esile tõsta
Viimsis elavaid, töötavaid või siit pärit peo
üldjuhte: Heli Jürgenson, laulupeo peadirigent; Margus Toomla, tantsupeo pealavastaja;
Janne Fridolin, laulupeo lastekooride liigijuht;
Agne Kurrikoff-Herman, tantsupeo 1.–2. klasside segarühmade liigijuht; Maido Saar, tantsupeo 7.–9. klasside segarühmade liigijuht; Aarne
Saluveer, laulupeo ühendkooride dirigent; Toomas Voll, laulupeo lastekooride dirigent; Ott
Kask, laulupeo puhkpilliorkestrite dirigent.

ANGELIKA TIEF – tubli panuse eest Rohuneeme
külaelu edendamisel ja Viimsi Invaühingu tegemiste toetamise eest.
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Viimsi aasta mees 2018
Tunnustame juubeliaastal
neid, kes teevad Eestist
ja Viimsist parema paiga.
Kes oskavad oma elust
teha kunstiteose – kauni,
nauditava, tähendusliku.
Kes panustavad oma elu
elades Eesti kultuuri kestmisse.

Oleme Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooniga juba
2005. aastast valinud Viimsile
aasta naist. Oleme õhutanud
viimsilasi märkama ja tunnustama naisi, kes inspireerivad oma
täiuslikkusega, realiseerivad ennast elu kõigis tahkudes: on
emad, teevad meelepärast tööd
ja panustavad ka kogukonda. Me
ei arva, et naine peaks karjääriredelil ronides unustama kõik
muu, või siis jääma pelgalt koduseinte vahele. Laia silmaringiga naine on ehk emana inspireerivam, ema aga on karjääri
tehes arvestavam, empaatilisem.
Sama kehtib ka meeste kohta. Lõppude lõpuks on meie ühine eesmärk, et Eesti kestaks.
Et lastele õpetataks elamise oskust ka kodudes – tundma Eesti kultuurikeskkonda, aga ka seaduskeskkonda ja majanduskeskkonda. Koolid seda sageli ei
suuda. Meie põlvkonna probleem on olnud see, et teeme
hullult palju tööd, kuid sageli
tulutult. Oleme uue, katkestusejärgse aja teerajajad, meil puudusid sissetallatud rajad, pidime matšeetedega džunglis raiu-

Tänavu valivad ettevõtlikud daamid hoopiski aasta mehe.
Foto Fotolia

des otsima õiget suunda. Tihti
jõuame siiani oma teega tupikusse, sealt siis sama musklirammuga kõrvale uut teed raiuma. Mõned meist leiavad otsitu, mõned raiuvad siiani ennast
läbi põletades pimesi ringi.
Kui aga osata rõõmu tunda
ka oma lähedastest, on ka töökoormuse talumine kergem. Soovime, et järgmisel põlvkonnal
oleks sihid teadlikumalt seatud,
ühiskond korrastatud, väärtushinnangud aga endiselt meie kultuurile kohased. Et karjäär ei
lämmataks peret, et Eestis elamine oleks rõõmutoov mitmes
plaanis. Sellesse missiooni panustavad nii mehed kui ka naised.
Kui tunnustatakse vaid head
spordisaavutust, müügiedu, jõukust, on inimese paat pisut kree-

nis. Kindlasti on needki tipud
vajalikud, et inimkonda inspireerida, kuid jätkusuutliku ja
kestva rahva moodustavad inimesed, kes oskavad ennast teostada nii sotsiaalses, isiklikus kui
ka majanduslikus plaanis. Oskavad ühendada pere ja töö,
lapsed ja hobid, panustavad nii
oma heaolukeskkonda kui ka
ühiskonda laiemalt. Ning saavutada harmoonia eneses ja enda ümber. Sest oluline tipp ja
saavutus ongi rõõmu ja turvalisuse loomine oma peres, kodukohas, ühiskonnas.
Sel aastal ootame viimsilastelt ettepanekuid, et tunnustada
Viimsi aasta meest. Laske möödunud aasta mõtetest läbi ja
ehk sädeleb seal mõni isa, kes
oskab ühendada tööelu isaks
olemisega. See võib olla oma

pereisa, naabrimees, mees kodutänavalt, kes on ka teiste
viimsilaste jaoks midagi ära
teinud. Meil on neid kindlasti
palju – tunnustagem siis neid
üheskoos, nad on meile olulised!
Meie kriteeriumid aasta mehele nominendile on:
1. Ta on hoolitsev isa ja/või
vanaisa.
2. Ta on kogukondlikult aktiivne.
3. Ta realiseerib oma ametioskusi.
4. Ta innustab kaaskodanikke ja on eeskujuks.
5. Ta on positiivne ja elurõõmus.
6. Tema elukoht ja/või tegevus on seotud Viimsi vallaga.
7. Ta on nõus esitamisega
Viimsi aasta mehe nominendiks.
Leiame siis hea sõna ka teise eestlase jaoks, vaatame maailma naeratusega ja muudame
ta sel moel paremaks. Nominente palume esitada kuni 28. veebruarini e-posti aadressil lill.ene.
lill@gmail.com või aadressil Harmoonikum, Pargi tee 8, Viimsi.

Ene Lill
VEDA president

Aasta betoonehitise tiitlile kandideerib
ka eramu Viimsist
Eesti Betooniühingu ja
Eesti Ehitusmaterjalide
Tootjate Liidu korraldatavale konkursile “Aasta
betoonehitis 2017” esitati
19 ehitist.
Eesti Betooniühingu juhatus kinnitas kõik võistlusele esitatud
19 ehitist “Aasta betoonehitis
2017” nominentideks.
“Betoon kui enim kasutatav
kodumaine ehitusmaterjal on
möödunud aastal laia kasutust
leidnud,” sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit
Roots. “Valminud on hulgaliselt väljapaistvaid ehitisi ja rajatisi, kus betoonil on oluline
roll täita.”
““Aasta betoonehitis 2017”
tiitlile kandideerivad tööstus-,
kaubandus-, põllumajandus- ja
büroohooned, eramud, kortermajad, tervisekeskused,” ütles
Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. “Aga
ka kaasaegne muuseumi- ja loomaaiahoone, hooldekodu, trammitaristu koos tunneliga, kooli väliklass, renoveeritud vana
betoonehitis.”
Vainola sõnul ilmestavad nominendid üsna mitmeplaaniliselt tänase Eesti ehitusturu seisu ja võimalusi.

Aasta lindu metsist
kohtab looduses üha
harvemini
Eesti Ornitoloogiaühing valis 2018. aasta linnuks
metsise. Metsis on üks meie põlislooduse sümbolitest ja sobib hästi kandma aasta linnu tiitlit
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal.

Metsade lageraie teeb tumedaks ka metsise tuleviku.
Foto Ornitoloogiaühing

Metsis ehk mõtus on Euroopa suurim kanaline, kelle
iseloomuliku kehahoiaku ja sabalehvikuga siluett on ilmselt paljudele tuttav. Temaga looduses kohtumine muutub
aga aina harvemaks, sest sarnaselt teistele põlismetsaliikidele on ka metsise arvukus märkimisväärselt langenud.
Eestis hinnatakse kukkede arvukuseks 1100–1200 lindu.
Kõige rohkem kahju teevad metsistele metsade majandamine lageraietega, suur kisklussurve ja juba aastakümneid tagasi kuivendatud metsade järkjärguline muutumine
metsistele sobimatuks. “Ainult metsiste mängupaikade kaitse alla võtmine pole suutnud arvukuse langust pidurdada,”
sõnas Eesti Ornitoloogiaühingu metsise telemeetria projektijuht Ivar Ojaste. “Telemeetriauuringud näitavad, et metsised viibivad mängupaikades vaid 1–2 kevadkuud ning
veedavad ülejäänud aja kuni 3 km raadiuses asuvates metsades, kus raiepiiranguid pole.”
Alanud metsiseaastal tutvustatakse metsise eluolu, korraldatakse talguid ja linnuõhtuid. Kevadel proovime kiigata ka metsisemängu ning aastaringselt on oodatud vaatlused metsistest. Tänavu jätkuvad metsiste telemeetriauuringud, mille käigus raadiosaatjaid kandvad linnud aitavad
koguda andmeid metsise liikumiste ning elupaigakasutuse
ja -eelistuse kohta tavapärastes majandusmetsades.
Metsise ja teiste metsakanaliste kohta saab lähemalt
lugeda aasta linnu kodulehelt www.eoy.ee/metsis.
Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu alates
1995. aastast ning metsis on järjekorras 24.. Aasta linnu
valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eestis
esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimise ja kaitse tegevustesse. Varasemate
aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/
aastalind.
Aasta lindu toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Ornitoloogiaühing

Viimsi Äritares avati Arctic Spas
esindussalong

Aasta betoonehitise tiitlile kandideerib ka eramu Viimsis. Foto arhiiv

Konkursi eesmärk on leida
ja esile tõsta ehitisi, mille nägusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreerivad betooni kui kodumaise materjali eeliseid ja võimalusi. Võidab objekt või menetlus, kus
oluline panus on olnud Eestis
registreeritud ettevõtjate tööl ja
Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteeri-

mise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet,
kvaliteeti ja innovaatilisust.
Peaauhind kuulub võiduidee autorile. Äramärkimist leiavad võitnud objekti tellija, projekteerija, ehitaja, betooni ja raketiste tarnija. Kaheksateistkümnendat korda korraldatava võistluse žüriisse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusettevõtjate

Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu,
Kunda NordicTsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad.
Võistluse žürii alustab tööd
jaanuaris. Võitja kuulutatakse
välja betoonipäeval 14. märtsil.
Nominentidega saab tutvuda veebiaadressil betoon.org.

Eesti Betooniühing

Kanada ettevõte Arctic Spas on maailmas tuntud premiumklassi massaaživannide ja -basseinide tootjana.
Nende tooted on mõeldud
põhjamaisesse kliimasse aastaringseks kasutuseks. Arctic Spas
OÜ on Kanada ettevõtte ametlik esindaja ja edasimüüja Eestis. Juhatuse liikme Rain Metsma sõnul on eesmärk pakkuda
kvaliteetseid lahendusi vaba
aja veetmiseks värskes õhus, mistõttu leiab nende sortimendist
veel teisigi tootegruppe nagu
keraamilisi grille, lõkkelaudu ja
disainvalgusteid terrassile. Salong on avatud esmaspäevast
reedeni kell 10.30–18 ja lauViimsi Äritares alustas tööd
päeviti kell 11–14.
Arctic Spas esindussalong.
Foto Arctic Spas

Ott Neeme
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Tere tulemast!
n Irina

Sitnik-Potapovil ja Nikitia Potapovil sündis 2. novembril
tütar Adelina.
n Anni ja Sander Nõmmel sündis 13. novembril poeg Kristjan.
n Lena ja Rain Tomingasel sündis 20. novembril poeg Martin.
n Terje ja Virgo Tammel sündis 25. novembril poeg Ragnar
Axel.
n Liina Arnal ja Viljo Padrikul sündis 29. novembril poeg Dominik.
n Napisat Akhmedoval ja Shamil Akhmedovil sündis 11. detsembril poeg Said.
n Mari-Liis Kangrol ja Ruslan Hromenkovil sündis 13. detsembril poeg Lukas.
n Laura ja Silvar Altenbergil sündis 16. detsembril poeg Kristofer.
n Kairi ja Oleg Blinnikovil sündis 17. detsembril tütar Olivia.
n Viktoria ja Vitali Prauninil sündis 22. detsembril tütar Mia.

VIIMSI VALLA EAKAD sünnipäevalapsed

Palju õnne!
n Alla

Neemla ...................................................................... 100
n Liidia Zemljakova .............................................................. 93
n Aino Pavelson .................................................................... 91
n Heljo Kippar ........................................................................ 91
n Leonid Nezgoda ................................................................. 90
n Ivar Kandre ......................................................................... 90
n Bertha Aston ....................................................................... 90
n Vambola Kivisaar ............................................................... 85
n Luule Lestmann .................................................................. 85
n Evi Lipsmäe ......................................................................... 85
n Juta Kivi ............................................................................... 85
n Udo Remmelgas ................................................................. 85
n Milvi Lindsaar ..................................................................... 80
n Nora Raba ........................................................................... 80
n Tiiu Kaasik ........................................................................... 80
n Vladimir Moskalenko ........................................................ 80
n Jevgenia Mitjakina ............................................................ 80
n Malle Sillandi ...................................................................... 80
n Vaike Roos .......................................................................... 80
n Mait Luha ............................................................................ 80
n Luule Semiskar ................................................................... 80
n Laine Ressar ........................................................................ 80
n Mihhail Palmits .................................................................. 75
n Vello Paas ........................................................................... 75
n Oili Hellevi Elisabet Liljeberg ........................................... 75
n Valve Škroba ...................................................................... 75
n Luule Denissova ................................................................. 75
n Reet Kukk ........................................................................... 75
n Hilja Sooman ...................................................................... 75
n Ants Tamp ........................................................................... 75
n Ulme Julissen ...................................................................... 75
n Tiiu Rõivas ........................................................................... 75
n Marvi Raud .......................................................................... 75
n Aino Kamarik ...................................................................... 75
n Anne Palmsaar ................................................................... 75
n Mai Loo ................................................................................ 75
n Kristiina Kaasik .................................................................. 75
n Ljudmilla Martin ................................................................. 70
n Inge Mererand .................................................................... 70
n Mare Naumova ................................................................... 70
n Aleksander Stern ............................................................... 70
n Krista Riko ........................................................................... 70
n Lindi Rikand ........................................................................ 70
n Eduard Kangur .................................................................... 70
n Tiiu Koppa ........................................................................... 70
n Gennadi Šarapov ............................................................... 70
n Raivo Kübar ........................................................................ 70
n Mai Alt ................................................................................. 70
n Vello Elvelt .......................................................................... 70
n Anne Saia ............................................................................ 70
n Juhan Kits ............................................................................ 70
n Helve Suurmägi .................................................................. 70
n Helgi Kruusmaa .................................................................. 70

Külastame muuseumi
Meie iga-aastane muuseumikülastus toimub jaanuaris.
Giidiga külastus on broneeritud 21. jaanuaril kell 11 Tallinna Suurgildi hoonesse Pikk tn 17. Grupi suurus on 25 inimest,
registreerimine õhtuti telefonil 601 2354 (Volli Kallion).

Viimsi Pensionäride Ühendus

Muudatused sotsiaalvaldkonnas 2018. aastal
2018. aasta muudatused
sotsiaalministeeriumi
haldusalas: toetused,
hüvitised ja alampalk
tõusevad, haigekassa
eelarve kasvab, vanaduspensione hakatakse ülemaailmselt eksportima ja
riik toetab matuseid.

Lapsetoetus pere esimesele ja
teisele lapsele tõuseb 55 euroni
2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise
lapse kohta 55 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta
on lapsetoetuse suurus 100 eurot.
Kehtestatakse kolmikute ja
enamaarvuliste mitmike toetus
1. märtsist 2018 makstakse
kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni
laste 18-kuuseks saamiseni.
Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida senisest suuremat töist tulu (alates 1. märtsist 2018)
Vanemahüvitise maksmise
ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise
ülempiirist (2018. aastal 1544
eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Kui inimene teenib samal ajal suuremas
summas töist tulu kui 1544 eurot, lahutatakse tema vanemahüvitisest sissetulekupiiri (ehk
1544 eurot) ületav tuluosa, mis
on jagatud kahega. Kui vähendatud vanemahüvitis on väiksem kui hüvitise määr (2018.
aastal 470 eurot), makstakse vanemahüvitist hüvitise määra suuruses. Muudatus jõustub 1. märtsist.
Retseptiravimid muutuvad suurte ravimikuludega inimeste jaoks taskukohasemaks
Uue ravimihüvitise süsteemi loomisega hakatakse maksma täiendavat ravimihüvitist kulutustest, mis ületavad 100 eurot. Kulutustelt vahemikus 100–
300 eurot saab hüvitist 50% ulatuses ning 300 eurot ületavate
kulutuste puhul 90% ulatuses.
Hüvitist hakatakse arvestama
automaatselt apteegis ravimite
ostmisel.
Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb 40 euroni
Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb seniselt 30 eurolt 40 euroni. Lisaks hakkavad
suuremat, 85-eurost hüvitist saama keerukate haigustega inimesed, kellele on hambaravi vajadus suurem (diabeet ja autoimmuunhaigus Sjögreni sündroom).
Proteesihüvitist saab uuest
aastast kasutada haigekassa
partnerite juures
Uuest aastast saab 260-eurost hambaproteesihüvitist kasutada haigekassa lepingupartnerite juures. See tähendab, et
hüvitis arvestatakse arsti juures kohapeal ning hüvitist ta-

Alanud aasta toob sotsiaalvaldkonnas kaasa mitmeid muudatusi.
Foto Fotolia

gantjärele taotlema ei pea. Hambaarst lähtub hüvitise pakkumisel oma hinnakirjast.
Viljatusravi ravimeid hakatakse hüvitama apteegis kohapeal
Uuest aastast hakatakse kunstliku viljastamise ravimeid hüvitama apteegis ravimi ostmisel ning kaob vajadus hüvitise
taotlemiseks tagantjärele. Toimetulekutoetuse regulatsioon muutub paindlikumaks ja toimetulekupiir tõuseb
Toimetulekutoetuse regulatsioon muutub paindlikumaks
Regulatsioon muutub paindlikumaks, et soodustada toimetulekutoetuse saajate tööle asumist, lisaks tõuseb toimetulekupiir täiskasvanutel seniselt 130
eurolt 140 euroni ja lastel 168
euroni kuus. Prognoosi kohaselt väheneb leibkondade absoluutse vaesuse määr kuni 2,8
protsendipunkti.
Pensionide kasvuks on
prognoositud 6,3%
Näiteks keskmine pension
(44-aastase staažiga vanaduspension) kasvab 2018. aastal eelduslikult 416 eurolt 442 eurole
ehk 6,3 protsenti.
Eesti ja Austraalia vahel
jõustub sotsiaalkindlustusleping
Kahe riigi vahel sõlmitud leping tagab, et kodumaal väljateenitud riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi. Samuti liidetakse vajadusel edaspidi mõlemas riigis omandatud pensionistaažid. Näiteks Eestis töötatud viis aastat ja Austraalias töötatud kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse kui 15 aastat
pensionistaaži. Sealjuures maksab kumbki riik pensioni proportsionaalselt oma territooriumil omandatud staažide eest.
Vanaduspensione hakatakse eksportima ülemaailmselt
2018. aasta algusest makstakse Eesti vanaduspensione välja üle maailma, kuid selleks on
vajalik Eestis omandatud pensionistaaž 15 aastat. Seega kaotatakse pensionite maksmisel
senised elukohapiirangud ja pensionide maksmine laieneb kõikidesse riikidesse. Samas ei maks-

ta kolmandatesse riikidesse töövõimetuspensione (kuna need
asenduvad töövõimetoetusega)
ega rahvapensione.
Riik toetab matuste korraldamist 250 euro ulatuses
Selleks eraldatakse vastavad vahendid kohalikele omavalitsustele.
Tööandjad saavad tuge alaealistele töökogemuse pakkumiseks
2018. aastal on tööandjatel
võimalik taotleda töötukassast
toetust alaealistele töökogemuse andmiseks. Toetuse suurus
on 30% tööle võetava alaealise
bruto töötasust ning kokku on
tuleva aasta eelarves planeeritud selleks 3,87 miljonit eurot.
Meedet rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi toetuse “Tööturuteenuste osutamine tagamaks
paremaid võimalusi hõives osalemiseks” vahenditest.
Äriühingu juhid saavad õiguse töötuskindlustushüvitisele
Äriühingu juhtidele, kes ei
saa tasu ja on kaotanud palgatöö, tagatakse õigus saada töötuskindlustushüvitist ja abi töö
leidmisel võrdselt teistega.
Uued ja paremad teenused
Tervishoiureformi tulemusel lisandub haigekassa eelarvesse tuleval aastal 34 miljonit
eurot, millega rahastatakse ligi
140 000 uut ravijuhtu, sh 7000
operatsiooni rohkem kui tänavu. Lisanduvad mitmed võimalused vähi ennetamiseks ja raviks, paraneb laste ja mitmete
raskete haiguste ravimite ja ravi kättesaadavus. Uue teenusena rahastab haigekassa alates
2018. aastast ka digitaalset dermatoskoopiat nahavähi avastamiseks.
Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm laieneb
Alates 2018. aastast kutsutakse rinnavähi varaseks avastamiseks sõeluuringule ka 68ja 69-aastased naised sünniaastatega 1949 ja 1950. Kokku kuulub 2018 aastal rinnavähi sõeluuringusse üheksa gruppi: 1949,
1950, 1956, 1958, 1960, 1962,
1964, 1966 ja 1968 aastatel sündinud naised.
Paraneb ligipääs sotsiaalse rehabilitatsioonile ning lepitusele

Õigusrikkumisi toime pannud laste kohtlemine muudetakse teole reageerivast lapse
abivajaduse põhiseks. Selleks
osutatakse lastele sotsiaalset rehabilitatsiooni ja lepitusteenust
ning vajadusel ööpäevaringset
tuge senisest suuremas mahus.
Kohalik omavalitsus saab alates 2018. aastast suunata lapsi
otse sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenusele. Laieneb ka lepitusteenuse sihtrühm ning edaspidi
on teenust õigustatud saama ka
alla 14-aastased süüteo toime
pannud lapsed.
Raske ja sügava puudega
lapsed saavad vanemate tööl
käimist toetavaid tugiteenuseid
Suure hooldusvajadusega
raske ja sügava puudega 0–17aastastele lastele pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust ning
toetava teenusena transporditeenuste Euroopa Sotsiaalfondi toel.
Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse
päeva- ja nädalahoid
Suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatel raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21
ööpäeva.
Abivahendite süsteem muutub lihtsamaks
2018. aastast muutuvad mitmete abivahendite piirhinnad
ning füsio- ja tegevusterapeudid saavad õiguse hinnata inimese vajadust abivahendi järele.
Asendushoolduses suureneb perepõhise hoolduse osatähtsus ning asendushoolduselt elluastujate tugisüsteem
paraneb
Senised asenduskoduteenus
ja perekonnas hooldamine kujundatakse ümber asendus- ja
järelhooldusteenuseks ning teenuste korraldamine ja rahastamine antakse üle kohalikele omavalitsustele.
Riik hakkab pakkuma mitut olulist vaktsiini
Kasutusele võetakse uus
väikelaste liitvaktsiin, millega
saab samaaegselt vaktsineerida kuue erineva haiguse vastu:
difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatustõbi, b-tüübi hemofiilusnakkus ja B-viirushepatiit. Lisaks hakatakse alates 2018. aastast pakkuma 12–14-aastastele tütarlastele tasuta HPV ehk
inimese papilloomiviiruse vastast vaktsiini, mis aitab ennetada emakakaelavähki.
2018. aastal on alampalk
500 eurot
Valitsus kinnitas 21. detsembri 2017 istungil alanud aasta
alampalgaks 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97
eurot. Alampalk on 2018. aastal esmakordselt terves ulatuses maksuvaba.

Sotsiaalministeerium

7

VIIMSI TEATAJA 12. jaanuar 2018

TEATED

Olulisemad muudatused
maksupoliitikas 2018
Ülevaade rahandusministeeriumi maksu-,
eelarve- ja finantspoliitika valdkondade tähtsamatest seadusemuudatustest alanud aastal.

Tulumaksuvaba miinimum
tõuseb 500 euroni kuus
Muudatuse mõjul suurenevad sissetulekud rohkem kui
500 000 inimesel. Kuni 1200 eurot teeniv inimene saab praeguse korraga võrreldes kuus rohkem kätte kuni 64 eurot ja aastas kuni 768 eurot lisatulu.
Alates 1200-eurosest brutopalgast hakkab 500-eurone maksuvaba tulu langema, kuni jõuab
2100-eurose brutopalga juures
nulli.
Füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine muutub lihtsamaks
Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues
neile äriühinguga sarnase maksuõigusliku keskkonna.
Näiteks saavad FIE-d arvata ettevõtlustulust maha vastuvõtu- ja reklaamikulud ning tasutud sotsiaalmaksu. Muudetud
on kahjumite edasikandmise ja
välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisele
on seatud ülempiir.
Seadus muudab paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse
arvestamise reegleid ning võimaldab FIE-l maha arvata tervise edendamise kulusid ja lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles toitlustamiskulusid.
Osalusoptsioonide maksustamisreeglid leevenevad
Edaspidi ei loeta erisoodustuseks töötajate optsioonide realiseerimist juhul, kui investor
omandab täisosaluse optsiooni
andnud ettevõttes ning töötajal
võimaldatakse realiseerida selleks hetkeks välja teenitud optsioonid. Näiteks kui kolmeaastasest perioodist on ettevõtte
müügi hetkeks möödas kaks aastat, siis kahe kolmandiku ulatuses optsioonide realiseerimist
erisoodustusena ei maksustata.
Samasugust proportsionaalse maksustamise põhimõtet rakendataks ka olukorras, kus optsioone omav töötaja saab raske
vigastuse või sureb – sündmuse hetkeni välja teenitud optsiooni realiseerimine on maksuvaba.
Küpsetele ettevõtetele kehtestatakse madalam, 14% tulumaksumäär
Madalam tulumaksumäär
kehtestatakse äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, mis
on väiksem või võrdne äriühingu eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga. Seda
ületav kasumijaotis maksustatakse jätkuvalt 20% maksumää-

Detailplaneeringud
22.01–5.02.2018 tööpäevadel kell 8.30–17 (paus kell 12–
14), reedeti kella 12-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Randvere küla kinnistu Randvere
tee 205 (Viimsi Vallavalitsuse 12.12.2017 korraldus nr 879)
detailplaneering.
Planeeritav ala suurusega 2434 m2 asub Randvere külas,
riigimaantee 11250 Viimsi – Randvere äärsel alal, mis lõunast piirneb hoonestatud elamukrundiga Randvere tee 203,
läänest hoonestatud ja osaliselt hoonestatud elamukruntidega Viirpuu tee 2 ja Viirpuu tee 4 ning põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Uus-Kreiukse. Planeeritava ala
maapind on tasase reljeefiga, üksikute puudega, osaliselt
hoonestatud – krundil paiknevad lagunev elamu ja kuur (mõlemad hooned on detailplaneeringu tugiplaanil tähistatud
märkega “vare“).
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamumaa
kasutamise sihtotstarbega krunti, suurustega 1200 m2 ja 1234 m2
ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H
= 4,5 meetrit) ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune
pindala on 200 m2, suurim lubatud suletud brutopind 360 m2.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas
või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Firmaauto maksustamine hakkab sõltuma auto võimsusnäitajast, mis on tugevas korrelatsioonis
sõiduauto hinnaga. Foto Annika Koppel

Pangahoiuste intressidele
hakkab kehtima tulumaks.
Foto Fotolia

raga. Madalama määraga maksustatud ja füüsilisele isikule
jaotatud kasumilt tuleb täiendavalt kinni pidada 7% tulumaksu.
Madalam määr peaks motiveerima ettevõtjaid jaotama
varasemat kontol seisvat kasumit ja hoidma ka tulevastel perioodidel kasumi jaotamist aktiivsena.
Esimest korda saab madalamat määra kasutama hakata
aastast 2019.
Firmaautode eratarbeks
kasutamise maksustamine
muutub võimsuspõhiseks
Maksustamine hakkab sõltuma sõiduauto võimsusnäitajast, mis on tugevas korrelatsioonis sõiduauto hinnaga. Erisoodustuse hinnaks saab 1,96
eurot kilovati kohta. Üle viie
aasta vanuste sõiduautode puhul 1,47 eurot. Sellega väheneb
ka ettevõtjate halduskoormus,
kuna kaotatakse maksuarvestuse jaoks sõidupäeviku pidamise kohustus.
Ainult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode puhul tuleb
teha vastav märge autoregistrisse.
Muutub ettevõtluses kasutatavate sõiduautode sisendkäibemaksu korrigeerimise
kord
Kui soetatud sõiduauto, millelt on arvestatud 100% sisend-

käibemaksu, kasutusotstarve
muutub segakasutuseks kahe aasta jooksul, tuleb 50% soetuselt
arvestatud sisendkäibemaksust
koos intressidega tagasi maksta.
Sõiduauto kasutusotstarbe
muutumisel osaliselt ettevõtluses kasutatavaks sõiduautoks
peab ettevõte käsitlema sõiduautot osaliselt ettevõtluses kasutatavana vähemalt ühe aasta,
alates kasutusotstarbe muutumisest.
Käibemaksukohuslasena
registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 euroni aastas
Sellest piirmäärast allapoole jääv ettevõte võib end soovi
korral samuti käibemaksukohuslaseks registreerida, kuid ei pea
seda tegema. Valikuvõimalus tekib umbes 15% käibemaksukohuslastest.
Ettevõtted, mis pole end käibemaksukohuslaseks registreerinud, ei pea pidama käibemaksuarvestust ega esitama käibedeklaratsioone.
Mõju riigieelarve ehk saamata jääv käibemaks on hinnanguliselt 6,6 miljonit eurot.
Aasta teises pooles käivitub ettevõtluskonto süsteem
Ettevõtluskonto võimaldab
füüsilisel isikul kuni 25 000 euro eest aastas kaupu ja teenuseid müüa lihtsustatud korras.
Ettevõtluskontot kasutav ettevõtja ei pea esitama ühtki aruannet ega kulutama aega raamatupidamisele – kõik toimub
automaatselt läbi ettevõtluskonto.
Konto maksumäär on 20%,
mille kannab pank laekunud
tuludelt automaatselt maksuametile – see läheb tulumaksu,
sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse katteks. Nii jääb
igast teenitud eurost ettevõtjale kätte 80 senti.
Esimesed pangad tulevad
teenusega turule ilmselt aasta
teises pooles.

Tööandja saab maksuvabalt hüvitada kulutused töötajatervise edendamiseks 100
euro ulatuses kvartalis
Selliste kulude hulka kuuluvad treeningpaiga kasutamise kulud, spordirajatiste ülalpidamiseks vajalikud kulud, kulud taastusraviteenustele ning
avalike rahvaspordiürituste osavõtutasu.
Täna on enamik töötajate
tervise edendamiseks tehtavatest kuludest käsitatavad erisoodustusena ning maksustatakse seetõttu tulu- ja sotsiaalmaksuga. Sellist maksukoormust peetakse kõrgeks ja üheks
peamiseks põhjuseks, miks tööandjad ei soovi töötajate tervist edendavatesse tegevustesse rohkem panustada.
Kaob abikaasade ühisdeklaratsioon
Samas tekib abikaasadel võimalus teatud ühiseid kulutusi
jagada. Mittetöötava abikaasa
eest on ette nähtud täiendav
maksuvabastus kuni 2160 eurot aastas, kui ühine tulu jääb
alla ettenähtud piirmäära.
Muudatus puudutab juba
2017. aasta tulude deklareerimist 2018. aasta alguses.
Eluasemelaenu intresse on
2017. aasta tuludeklaratsiooni täites lubatud maha arvata
kuni 300 eurot inimese kohta.
Pangahoiuste intressidele
hakkab kehtima tulumaks.
Krediidiasutustele kehtestatakse 14% avansiline tulumaks.
Krediidiasutused peavad hakkama tasuma tulumaksu avansilisi makseid määraga 14% eelmises kvartalis teenitud kasumilt jooksva kvartali viimase
kuu 10. kuupäevaks. Kasumi
jaotamisel ja sellega kaasneva
tulumaksukohustuse arvutamisel saab krediidiasutus tasutud
avansilist tulumaksu arvesse
võtta.

Rahandusministeerium

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad
otsused:
1. 12.12.2017 otsus nr 99 “Püünsi küla, kinnistu VäikePlatsi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 1756 m2 ja see paikneb Püünsi külas, väljakujunenud elamupiirkonna vahetus läheduses, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega Väike-Platsi (89001:003:
0656) kinnistu. Planeeringuala piirneb üksikelamutega, haljasalaga ning metsaalaga. Planeeringuala on hoonestamata ja
kaetud valdavas ulatuses kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale on Ülase teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine väikeelamumaaks ja ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks.
Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega
ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
2. 12.12.2017 otsus nr 100 “Püünsi külas, kinnistute Altsauna ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneeringu
algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritav ala asub Viimsi poolsaare läänerannikul Püünsi külas ja hõlmab 599 m2 suurust Altsauna lauteri kinnistut
(89001:001:0544) ja sellega piirnevat mereala ning 1112 m2
suurust Klaukse-Peetri kinnistut. Planeeringuala piir täpsustub
planeeringu koostamise käigus, kui on selgunud täpne vajalik
hõlmatav mereala. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus. Juurdepääs planeeringualale on olemas Rohuneeme teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine avaliku väikesadama rajamiseks sh väikesadama kavandamiseks vajaminevate maa-alade reserveerimine, neile
vastavalt kasutusotstarbele vajalike sihtsotstarvete määramine, sadama teenindamiseks vajalikele hoonetele ja rajatistele
ehitusõiguse määramine. Samuti määratakse tehnovõrkude
asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
3. 12.12.2017 otsus nr 103 “Viimsi Vallavolikogu 12.05.
2009 otsusega nr 25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.
4. 12.12.2017 otsus nr 104 “Viimsi Vallavolikogu 11.12.
2007 otsusega nr 115 kehtestatud Soosepa ja Soosepa II
maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 9“.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või
valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Viimsi Kooli näitetrupp Eksperiment
pääses mainekale festivalile
Viimsi Kooli näitetrupp
Eksperiment pääses Külli
Tähe juhendamisel taas
kord rahvusvahelisele
lasteteatrite festivalile
(World Festival of Children’s Theatre), esindades
teistkordselt ainsana
Põhja-Euroopa riike.

Tänavune festival leiab aset Saksamaal Lingenis, kuhu lendavad ka 25 eksperimentlast. Juhendaja Külli Täht nendib, et
nende rõõm ja üllatus oli suur,
kuuldes valituks osutumisest.
Täht täpsustab, et korraldajatele laekus 81 sooviavaldust, festivalikutse said 18. “Me ei uskunud, et üht ja sama truppi kutsutakse kahel korral,” märgib
noorte juhendaja. Eelmisel suvel väisas Eksperiment festivali raames Stratfordi Kanadas.
Eksperimentlased märgivad, et
hea tunde tekitab teadmine, et
nende käsitletud teemad lähevad korda.
Selle aasta festivali teema
on “Children Move the World”
(“Lapsed muudavad maailma”
– toim.), seega valisid nad kandideerimiseks lavastuse “Inimeseks…?”, mis räägib linnust,
kes tahab inimeseks saada, ja
seeläbi sellest, miks on parem
olla siiski see, kes ollakse. Idee
tuli Leena Krohni raamatust
“Inimkuues”.
Lavastades mõlkus neil maailma lasteteatrite festivali teema meeles küll, kuid selle sisu
kujunes vastavalt mõtetele ja
ideedele, millega trupi liikmed
proovides käisid. Viimistlemise
perioodil püüdsid nad sellele
kõigele veel rohkem tähelepanu pöörata, et lugu ilusasti välja tuleks.
Laste roll on festivalile pääsenud lavastuse juures omal

Eksperimendi lavastus “Inimeseks…?“ räägib linnust, kes tahab inimeseks saada. Fotod Haide Rannakivi ja Külli Täht

das siis muutuda linnuks?” tutvustab lavastaja tööprotsessi.
“Kuna lugesin samal ajal ka
Valdur Mikita raamatut “Lindvistika”, siis seal käsitletavad
teemad haakusid, tekitasid lõpuks terviku ning Jaan Kaplinski luuletus “Kerge on raske olla” sidus kõik omavahel
kokku.”

Lavastusest koorub tõde, et lõpuks on ikka parem jääda selleks,
kes ollakse.

kohal. Nimelt palusid nad justnimelt lastel öelda linnule, mis
on tähtis. Seeläbi teeb lavastuses kaasa n-ö Eksperimendi järelkasv – väikesed. “Ma usun,
et vaatajatele läheb südamesse
laste siirus, millega nad lavas-

tuses tegutsevad,” tõdeb juhendaja Külli. Kuna põhitegelased
on linnud, olid ka algsed ülesanded seotud lindude jälgimise
ja nende jäljendamisega. “Me
joonistasime, otsisime infot, tegime erinevaid harjutusi – kui-

Kerge on raske olla
raske on kergeks saada
hõlpus on olla
kes me ei ole
vaev õppida olema
kes me
päriselt oleme
Lisaks kõlavad lavastuses
Jan Teeveti humoorikad dialoogid, mis annavad selle tõsisele
ja sügavamõttelise poole täiustamiseks veel lisasärtsu.

“Kogu selle virrvarri kokku lavastamine ei olnud lihtne,
sest trupis käib õpilasi eri vanuses ja ka see, mis neid köidab, on erinev,” räägib Täht.
Seni läbitud festivalidel ja konkurssidel on kiidetud just lavastuse kompositsiooni ja loo
jutustamise oskust.
Kuigi eksperimentlased on
lavastust “Inimeseks…?” mänginud juba palju kordi, ei pääse nad siiski harjutamisest, sest
festivali tarbeks tuleb mõndagi
muuta. Kui Eesti-sisestel ülesastumistel kimbutab pigem ruumipuudus, siis Lingenis tuleb
arvestada väga suure lavaga.
Peale selle saab mängida sealse valgustusega. Algupäraselt
eestikeelne lavastus tuleb aga
esitada rahvusvahelisele publikule arusaadavalt. Soovitakse,
et kõlaks iga riigi emakeel, ent

sisu võiks olla kõigile arusaadav. Kuna lavastuses “Inimeseks…?“ on üsna palju teksti,
esitatakse osa inglise ja osa eesti
keeles. Kuigi tõlge sai kandideerimisvideo tarvis tehtud, vajab see veel ülevaatamist. “Tööd
jagub, aga harukordne võimalus taaskord maailma lasteteatrite festivalist osa saada innustab,“ sõnab Täht.
Festivalile tahetakse minna
ennekõike uute kogemuste ja
sõprussuhete loomise tõttu – seda kõike festivalid ju pakuvad.
Lisaks õpitakse tundma oma
trupikaaslasi. Nad märgivad,
et festivalid liidavad alati, trupis tekitab uute olukordadega
toimetulek suuremat ühtsust –
kõik koos ühise asja nimel pingutamas.
Külli Täht adub, et tema noored juhendatavad unistavad ikka festivalidel käimisest ja sellest, et tal jätkuks jõudu seda
Eksperimendi vankrit vedada.
“Ja et koos oleks hea, et jätkuks ideid ja muidugi aega,”
soovib juhendaja, mõistes, et
koolitööde kõrvalt on mõnikord
päris raske veel õhtul proovis
pingutada. Samas on neil soov
üllatada vanemaid, sõpru, tuttavaid uute ja põnevate lavastustega. “Ja muidugi unistame
salamisi ka päris oma stuudiost
ja ruumist. Eriti black boxist,”
lisab Täht.
Mõtteid aitasid mõlgutada
eksperimentlased Heleriin Lass,
Emili Kelle, Iris Alev, Kristiina Kivimäe, Emily Bruus.
World Festival of Children’s Theatre toimub sel aastal
21.–29. juunil Saksamaal Lingenis. Festival toimub iga kahe
aasta tagant, iga nelja aasta järel taaskord Lingenis – seal,
kus festival alguse on saanud.

Kristiine Kurema

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPETAJA
MUUSIKAÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENT
Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke
töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja
haridusttõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 29.01.2018
e-postile paasupoeg@yahoo.com
Lisainfo telefonil 5512055 Katrin
Koduleht www.paasupoeg.ee
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Eesti ja Ecuadori vahel
mu liigse füüsilise kontakti ja
privaattsooni tungimise peale
ära ei ehmuks.
Isegi kui vahepeal on keeruline, olen ma siiski südamepõhjani õnnelik ja tänulik, et
saan kogeda midagi nii teistsugust ja väärtuslikku.
Minu vahetuspere maja tagaaias valitseb küpsete munakollaste mangode uputus ja külmkapp on pungil troopilistest puuviljadest. Ma olen matkanud
Amazonase vihmametsas, kus
higistasin niiskuse tõttu nagu
meil saunas, ja nägin, kui mitmekesine on meie emake loodus. Olen näinud vabas looduses turnivaid ahve ja seigelnud
kakaoistanduses, samal ajal lutsides tooreid kakaoseemneid,
mille maitse pole ligilähedanegi valmis šokolaadile. Ma olen
vaadelnud kutsikavaimustusega, kuidas küürvaal paadist paarkümmend meetrit eemal suurte
plärtsudega oma meisterlikke
hüppeid sooritab.

Ma mäletan 2016. aasta
31. detsembri viimaseid
minuteid läbi eufoorilise
uduloori. Uue aastani
jäänud sekundite lugemine ning rõõmuhõisete,
klaaside kokkulöömisklirina ja pisarate saatel
vastu võetud uus aastaring.
Ma teadsin juba siis, et 23. augustil 2017 pühin Eestimaa
tolmu jalgadelt ja lendan vahetusõpilasena 11 000 km kaugusele Ecuadori. Kontinendile, kuhu mu jalg polnud veel astunud. Vahetusperre, kellest sain
lähemalt teada 9 päeva enne lendu. Ma suundusin teisele poole
maakera, osates hispaania keeles öelda vaid paar põhilauset
ning numbreid ühest kuueni.
Tihti jääb inimestele mulje,
et vahetusaasta on lust ja lillepidu, pidev reisimine ja tore
puhkus. Aga päris nii see muidugi pole. Minul läks esimene kohalejõudmise vaimustus
üle nelja päevaga ning sellele
järgnes kõikide eelnevate vahetusõpilaste poolt kirjeldatud
“kultuurišoki” faas. Rohkelt nukrutsemist, väärtuste konflikte ja
kõiges kahtlemist. Kujutage ette, et te sõidate elama täiesti
uude kultuuri, teistsuguste kommetega perre, erineva emakeelega inimeste sekka ning ainuke asi, mis teile tõesti tuttav on,
olete te ise. Endas kahtlemine
on sel juhul paraku vältimatu.
Õnneks ei kestnud see ajajärk
kaua, kuna keeleoskuse kasvades arenes ka parem suhtlus
ümbritsevate inimestega.

Taeva värv ja mangod

Ma usun, et minu esimeste
kuude suurimaks õppetunniks
oli mõistmine, et ühtainust tõde ei ole olemas. Olen püüdnud pingsalt otsida sarnasusi
Eesti ja Ecuadori vahel, kuid

Maailm ja kodu

Viktoria Jefimova (keskmises reas vasakult neljas) on nelja kuuga hispaania keelest aru saama
hakanud. Fotod erakogu

siiamaani olen ainsana avastanud vaid taeva värvi. Samas
olen ma õppinud armastama kohalikke veidrusi. Kõik on teistmoodi, kuid see ei tähenda, et
vale.
Ühel õhtupoolikul vaatasin

telekast Hollywoodi filmi. Kaks
peategelast said kokku, lehvitasid ja ütlesid üksteisele lihtsalt:
“Tsau!” Esimese reaktsioonina torkas mulle pähe küsimus:
“Oota, miks nad põsemusi ei
teinud?” ning juba järgmisel se-

Noortevolikogu vallavalitsuses
Viimsi noortevolikogu
endised ja praegused
liikmed ning vallavalitsuse esindajad arutasid
üheskoos noortele olulisi
teemasid kokkusaamisel
3. jaanuaril.

Kohtumisel osalesid vallavanem
Siim Kallas, vallavolikogu esimees Taavi Kotka, abivallavanemad Annika Vaikla ja Janek
Murakas, valla esindajatena veel
Elis Tootsman, Mailis Alt ja Kadi Bruus, noortevolikogust Adhele-Meelike Tuulas, Marcus
Ehasoo, Henriette-Soweig Hiiemäe, Teet Simson, Gerttu Osa
ja Karl Koost.
Kõigepealt tervitas vallavanem Siim Kallas osalejaid, tõdedes, et rõõm on kohtuda noortega ja arutada, mida saaks Viimsis ühiselt teha. Ta andis alustuseks põhjaliku ülevaate uue
vallavalitsuse plaanidest.
Marcus Ehasoo andis üle-

Noortevolikogu ja vallavalitsus ühise laua taga. Foto Annika Koppel

vaate noortevolikogu tegevustest. Adhele Tuulas lisas, et noortevolikogu on kui õppimiskoht
– ei saa loota, et kõik noored
oskavad kohe kõike teha ja juhtida ning teisi noori kaasata,
meediaga suhelda jne. Õppimise kõrval on see noortele suur
töömaht.
Henriette-Solweig Hiiemäe
lisas, et noortevolikogu uus koosseis vajab koolitusi uutele liikmetele. Lisaks on noortevolikogu poolne ettepanek vallavalit-

susele koostöös üle vaadata valla spordiväljakud, kaardistada
need ja korrastada, kus võimalik. Janek Murakas andis teada, et kaardistus on tehtud, ja
tõdes, et paljud spordiväljakud
vajavad korrastamist.
Taavi Kotka tõstatas küsimuse, millised on noorte suured mõtted. Kas neid on? Kotka pakkus omalt poolt välja, et
võiks võimaldada noortele Viimsis ettevõtluspraktika/lühiajaline töö (nt kuu vältel teeninda-

kundil sain aru, et igal pool ei
tervitata ju niimoodi. Paistab,
et Eestis tagasi olles pean hakkama kandma rinnal silti “Ettevaatust! Olin 2017/18 õppeaastal vahetusõpilane LadinaAmeerikas!”, et kaasmaalased

da lohesurfareid või vald ehitaks väikeautode elektriraja, mille reklaam ja ülalpidamine oleks
noorte käes, vm ettevõtluse variandid).
Annika Vaikla arvas, et tegemist on suurepärase ideega, millega võiks kaasneda ka mentorlusprogramm. Kadi Bruus lisas, et selle võiks siduda õpilasmaleva tegevustega, kus on
alustatud koostööd ettevõtjatega (innovaatiline malev).
Taavi Kotka sõnul peavad
head mõtted ja suured ideed valda jõudma noorte kaudu ning
koos saab vaadata, mida ja kuidas teostada. Siim Kallas julgustas uuesti välja tulema ka
mõtetega, mida on juba arutatud, aga mis ei ole positiivset
lahendust saanud, sest asjaolud
muutuvad ja head ideed saavad
ikka teoks.

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Need on pildid, mis siiamaani
ei taha mu silma võrkkestalt
kaduda. Kuid paraku saab peaaegu kõiki neid eelnevalt nimetatud kogemusi kogeda ka
läbi turistikingade. Minu kui
vahetusõpilase rikkus seisneb
aga hoopis täiesti teistsugustes
kogemustes. Olen elanud Ecuadoris juba veidi üle nelja kuu
ning võin tänulikkusega väita,
et mul on Ecuadoris pere ja
sõbrad, kelle armastust ja hoolimist igapäevaselt kogen. Ma
ei osanud nelja kuu eest hispaania keeles korrektset lausetki moodustada, aga nüüd suudan ma end juba igapäevastel
teemadel väljendada ning peaaegu kõigest aru saada. Suur
roll selleni jõudmisel on olnud
kohalike nullilähedasel inglise
keele oskusel ning heasüdamlikkusel võtta vajadusel appi ke-

hakeel või ühte lauset mitu korda aeglaselt korrata. Siiski on
uskumatu tunne peale nelja kuud
kuulata raadiost hispaaniakeelseid laule ja ilma sõnastikuta
peaaegu kõigest aru saada.
Sõna “kodumaa” defineerimine on muutunud keeruliseks.
Ma sündisin Eestis, mul on
selles pisikeses Põhja-Euroopa
riigis pere, sõbrad ja 16 aasta
jagu mälestusi. Siin olles mõistsin, et kodutunne ei seisne minu jaoks enam materiaalsetes
objektides. Ma tunnen end Ecuadoris koduselt, sest mul on siin
vahetuspere ning sõbrad, kes
mind vahepeal eestikeelsete väljenditega üllatavad ja kelle kiindumust ma iga päevaga aina
rohkem kogen.
Mu süda täitub lõputu tänutundega, kui ma mõtlen, kui
paljud (võõrad) inimesed Eestist on panustanud minu teekonda ja uskunud minusse. Olnud kindlad, et läbi noorte rahvusvahelise kogemuse muutub
meie pisike riik paremaks paigaks. Tervitan oma kallist perekonda, koolikaaslasi, sõpru,
õpilasesindust ning teen ühe suure kummarduse ka Viimsi vallale, tänu kelle toetusele sai minu maailma avastamise kogemus reaalsuseks. Tänu kõikidele heasüdamlikele kaasmaalastele, kelle toetuste tuules
purjetasin üle ookeani unistuse
poole!
2017 oli minu jaoks elumuutev aasta. Enam ei suudaks
ma samastuda vaid üheainsa
riigiga, sest erinevad osad minu südamest on nüüdsest killukestena mööda maailma laiali.
Samas ma usun, et just sellega
sai tõepõhja alla mu vahetusõpilaste organisatsiooni YFU hüüdlause – ma tõepoolest “muutsin maailma oma koduks.”

Viktoria Jefimova
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Algab Euroopa
kultuuripärandiaasta
2018. aastal algab Euroopa kultuuripärandiaasta. See on suurepärane võimalus tõsta esile
meie rikkalik kultuuripärand viisil, mis innustaks
just noori ainelist kultuuripärandit väärtustama
ja vaimset kultuuripärandit edasi kandma.

Ansambel Trad. Attack! saab inspiratsiooni pärandist.
Foto Trad. Attack!

Kas teadsid, et seto lauluema Anne Vabarnalt on kirja pandud rohkem kui 150 000 värssi, samas kui Homerose eeposes “Ilias” on umbes 15 700 värssi? Oma vanavanaema
pärimuse on maailma lavalaudadele eredalt särama viinud
aga meie tuntud pärimusmuusik Jalmar Vabarna.
Kultuuripärand ei ole ainult minevikust pärit mälestus,
see on ka meie tuleviku tugisammas.
Saabuval aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu
alla võetud just noored – et meil jätkuks pärandi edasikandjaid ning et nad teadvustaksid kultuuripärandi rikkust. Pärand saab olla ka kaasaegne, trendikas, inspireeriv,
rikkalik, meid eriliseks muutev ja kaasahaarav. Kultuuripärandist saab inspiratsiooni, et tõusta tähena maailmalavadele nagu näiteks ansambel Trad.Attack!. Elamusi saab
pakkuda, kasutades Eesti toidupärandit või inspireerituna
maastikest ja mustritest pakkuda ihaldusväärset moekunstis.
Kultuuripärandiaasta sündmuste kavast leiab osalemisväärset seminaridest digipärandi kogumise aktsioonideni, folgilahvkast sanditamistraditsioonideni, militaarpärandimatkadest muinasjutuõhtuteni.
Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa kultuuripärandiaasta eesmärk on julgustada inimesi tutvuma Euroopa
rikka ja mitmekesise kultuuripärandiga, väärtustama selle eripära ning märkama kultuuripärandi rolli ühiskonnas
laiemalt.
Euroopa kultuuripärandiaasta leiab aset Eesti jaoks
märgilisel aastal, mil tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Euroopa kultuuripärandiaasta tegevusi koordineerib Eestis Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Folkloorinõukoguga.
Vaata ka parandiaasta.ee!

Kultuuripärandi aasta toimkond

Ladina-Ameerika tantsud
naistele
Kui sind võluvad Ladina-Ameerika muusika ja rütmid ning
soovid õppida nende saatel liikumist, siis meie tunnis saad
seda teha ilma partnerita!
Kavas on selgeks saada rumba, tšatša, bachata ja salsa põhisammud ning lihtsamad sammude kombinatsioonid.
Tunnid toimuvad alates 8. jaanuarist esmaspäeviti kell 11–
12 ja kolmapäeviti kell 18.30–19.30 Viimsi huvikeskuses.
Registreerimine ja info: Monika Allert, tel 5340 7737, monikaallert@yahoo.it.

Seltskonnatantsutunnid
täiskasvanutele
Seltskonnatantsutunnid tantsuõpetaja Alar Kaasiku juhendamisel toimuvad Viimsis huvikeskuses Nelgi tee 1 neljapäeviti: kell 18 – algajad; kell 19 – edasijõudnud I; kell 20 –
edasijõudnud II.
Registreerimine ja lisainfo: info@seltskonnatants.ee või tel
5563 4784.

Üksteisemõistmine
on võimalik
6.–15. detsembril 2017
toimus Bustenis Rumeenias Erasmus+ projekti
koolitus nimega “All
The World’s A Stage“,
mida rahastas Euroopa
Komisjon. Kokku osales
sellel 27 riiki, kus Eestit
esindas Viimsi vallavalitsus.

Euroopas toimub rahvaste liikumine ning aktuaalseks teemaks on jätkuvalt rahvusvähemuste diskrimineerimine ja neile seatud piirangud nii haridus-, töö- kui ka sotsiaalteenuste kättesaadavuses. Piirangud ja kultuurilised erisused
toovad kaasa mõistmatusest ja
sallimatusest tekkivaid konflikte, millest saame lehtedest pea
igapäevaselt lugeda.
Bustenis toimunud koolituse eesmärk oli noorsootööga seotud inimete teadmiste ja oskuste arendamine, erinevate riikide hetkeolukorraga tutvumine,
teadmiste ja praktikate vahendamine ning püüd üheskoos leida lahendus või jõuda vähemalt
mõistmiseni, millest probleemid on tingitud.
Kümne koolituspäeva jooksul toimusid rühmatööd ja koolitus lõppes praktilistes töötubades, millest üks oli foorumteater. Foorumteatris mängiti läbi kaks juhtumit: põgenikelaagris ei olnud inimeste põhivajaduste rahuldamiseks tingimusi
ning mustlaspere rase pereema,
kes kannatas suhtevägivalla all.
Üheskoos otsiti neile juhtumitele lahendusi.
Teiseks praktiliseks ülesandeks oli lühifilmide tegemine.
Kokku valmis kolm lühifilmi,
milles kirjeldati kas diskrimineerimise juhtumeid või püüti
edastada sõnumit, et igal teol

Rumeenias Bustenis toimunud Erasmus+ projekti koolitusel osales inimesi 27 riigist. Foto erakogu

Koolitusel valminud lühifilmid “Beautiful People“,
“All the world’s a Mafia“,
“Make a Move“ on leitavad
Youtube´is.

on tagajärg ning maailma muutmine algab igaühest endast. Koolituselgi oli koos 27 erineva kultuuri ja religiooni taustaga inimest, kes said omavahel suurepäraselt läbi, tõestamaks, et
kui veidigi ükstest kuulata ning
püüda mõista, on võimalik rahumeelselt koos elada.
Maailmas on kaks ametlikult multikultuurset linna: Lissabon (Portugal) ja Berliin (Saksamaa). Bustenis jagas kogemusi Portugali esindaja, kes kirjeldas Lissaboni ja Portugali ül-

diselt kui riiki, kus on väga
head tingimused kõikidele rahvustele, sest kõikidele kehtivad
samad seadused ja võimalused.
Lissaboni linnavõim teeb teadlikult tööd, et ei tekiks suured
ühele rahvusele kuuluvad linnaosad ehk püüab teadlikult immigrante linna erinevatesse osadesse jaotada. Kogukonnad hoiavad ikka kokku, eriti kolooniatest tulnud inimesed, ning kuna
Portugal peab oma suureks probleemiks bürokraatiat, mis võtab väga palju aega, siis sõjapõgenikke neil eriti ei ole (liiguvad edasi), inimesed ei võta
vaevaks tohutu bürokraatiaga
tegeleda, lisaks ei suuda valitsus neile piisavalt töökohti tagada. Seega seadus tagab õigused, kuid reaalne elu on täis
väljakutseid.

Leian, et üheskoos eri rahvustest ja kultuuriliste ning religioonsete taustaga inimeste rahumeelselt elamise näide võiks
olla ka Viimsi vald, sest Viimsi
vallas elab rahvastikuregistri (väljavõte 4. detsembrist 2017) 50
erineva rahvuse esindajat. Kõige rohkem elab Viimsis eestlasi – 14 537, venelasi on 2228
ning 2201 inimesel ei ole rahvust määratletud. Teadaolevalt
ei ole rahvusest või kultuurilistest erisusest seonduvaid probleeme ette tulnud. Kui inimesed on avatud meelega ning
püüavad üksteist mõista, on
võimalik koos ilma suuremate
probleemideta elada.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator
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Viimsi valla kultuurikalender
12.–25. jaanuar
JUMALATEENISTUSED
14. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

Loeng “Toitumine ja treeningud
/ kehaline aktiivsus seoses
vananemisega“
Koolitaja: Evelin Märtson-Nava
Registreerumine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
Osalustasu: 8 €
Kohtade arve on piiratud!
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
II korrusel

21. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

12. jaanuar kell 18.30–21
Naistereede Elujõusaalis
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerumine: grete.sutrop@
gmail.com või tel 523 9362
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis

NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August Luusmannist
Rannarahva muuseumis
Kuni 28. jaanuar
Ühisnäitus:
Külli Suitso seeria “Kiiver“
Imbi Paju filmid “Tõrjutud
mälestused“ ja “Soome lahe õed“
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P k 11–18
Eesti sõjamuuseumis
Jaanuar
Stendinäitus “Moejoonis
1950ndatel aastatel”
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
Raamatuväljapanek “Eesti
kuulsaid sportlasi“
Prangli raamatukogus
Kuni 15. märts
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses

13. jaanuar kell 12–15
Töötuba “Loomingulisuse,
spontaansuse ja rõõmu äratamise töötuba 1/5“
Koolitajad: joogaõpetaja Kadi
Toompere ja lavastaja Erki Aule
Registreerumine: kaditoompere
@gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Elujõusaalis
17. jaanuar kell 19
Šamaanirännak Elujõusaalis
Juhendaja: Otisir Hürr
Info ja registreerimine:
kuukuldajad@gmail.com
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
19. jaanuar kell 18.30–20.30
Teadliku vanemluse vestlusring
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerumine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Elujõusaalis

Kuni 12. jaanuar
Kristiina Kaasiku maalinäitus
“Valgus levib“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. jaanuar kell 19
Pühapäevaõhtune gongimeditatsioon
Tiina Karjatse
Info ja registreerimine:
tiinakarjatse@hotmail.com
Elujõusaalis

ÕPI- JA JUTUTOAD
12. jaanuar kell 18.30

24. jaanuar kell 18.30
Õpituba “Paberimaailma

õpitoas valmib heade mõtete
aastaraamat”
Juhendaja: Gärlin Kirst
Registreerumine: garlyn@hot.ee
Osalustasu 20 €
Viimsi huvikeskuse
Päikesepesas

SPORT
12. jaanuar kell 19
Reedesed üksikmängud tennises
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine kuni 11.01
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

25. jaanuar kell 18
Koolitus “Näohoolduse ja
meigikoolitus noortele”
Koolitaja: Karine Terzjan
Kohtade arv on piiratud!
Osalemistasu 25 €
Registreerumine: karine.
terzjan@gmail.com või
tel 503 3317
Viimsi huvikeskuses

18. jaanuar kell 19
Eesti meistrivõistluste meistriliiga käsipallis
HC Viimsi/Tööriistamarket –
HC Kehra Horizon Pulp & Paper
Viimsi Kooli spordikeskuses

25. jaanuar kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Indrek Harglaga
Osavõtt tasuta!
Kohtade broneerimine:
ivo@rullrumm.ee
Eesti sõjamuuseumi saalis
KONTSERDID, ETENDUSED
20. jaanuar kell 15
Soome – Eesti 200 – sõpruskooride kontsert
Viihdekuoro Aikamiehet
Sugulaskoor Ausmaa
Kontserdile sissepääs tasuta!
Eesti sõjamuuseumi saalis
20. jaanuar kell 19
Komöödiateatri estraadietendus
“Kohe näha, et vanad sõbrad!“
Anne Paluver ja Pille Pürg
Tekstid: Valdo Jahilo
Piletid 19/15 € müügil Viimsi
huvikeskuses, Piletimaailmas
ja Piletilevis
Viimsi huvikeskuses
21. jaanuar kell 12
Nukuetendus “Sokisööjad
tulevad jälle”
Lavastaja: Robert Kikas
Autor: Liia Kikas
Etenduse pikkus: 45 min
Soovitav vanus 4+
Pilet 5 € müügil Piletilevis ja
enne etendust kohapeal
Viimsi huvikeskuse saalis

19. jaanuar kell 20
Paarismängu ajatennis –
Viimsi Unetus
Osavõtutasu 25 €
Registreerimine kuni 18.01.
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
19. jaanuar kell 20
Korvpalliklubi Viimsi/NoTo –
Kuressaare BC Hundid/ASSA
ABLOY
Viimsi Kooli spordikeskuses
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
12. jaanuar kell 21
Alen Veziko / VJ Sass Nixon
13. jaanuar kell 21
VJ Allan Peramets
17. jaanuar kell 20
Mart Pauklin
19. jaanuar kell 21
Inglitolm / DJ Märt Rannamäe
20. jaanuar kell 21
VJ Andrus Kuzmin
24. jaanuar kell 20
Viivika Viickberg
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Võimalik tellida ka kooli!

Huviprogramm “Meremehe
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
12. jaanuar kell 10.30
Mänguline tantsuhommik
0–3-aastastele
kell 11.30
Mänguline tantsuhommik
3–7-aastastele koos kaaslasega
Juhendaja: Eeva Kallis
Registreerumine: etamming@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Elujõusaalis
12. jaanuar kell 16
Poisteõhtu
Viimsi noortekeskuses
14. jaanuar kell 12–14
Muuv lastehommik
Jäätisehommik ja Ursula
näomaalingud
Muuv seiklusmaal Viimsi Keskuses
15., 22. jaanuar kell 16
RE-Use meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
18. ja 25. jaanuar kell 16
Hispaania keel algajatele
Juhendaja: Claudia
Viimsi noortekeskuses
19. jaanuar kell 16
Tüdrukuteõhtu
Viimsi noortekeskuses
20. jaanuar kell 11
Töötuba “Kokkame koos lastega“
Koolitaja: Mariin Manglus
Registreerumine: paradiisimaitse
@gmail.com või
tel 517 1868
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
21. jaanuar kell 11
Helirännak lastele ja vanematele
Juhendajad: Tiina Karjatse,
Simo Santeri Virtanen

Registreerumine: tiinakarjatse
@hotmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
21. jaanuar kell 12–14
Muuv lastehommik
Isetegemise ja meisterdamise
hommik
Muuv seiklusmaal Viimsi Keskuses
26. jaanuar kell 16
Kuldvillak
Viimsi noortekeskuses
EAKATELE
15. jaanuar kell 11
Eesti 100
Külaline on Jüri Ratas
Viimsi päevakeskuses
21. jaanuar kell 11
Muuseumikülastus Tallinna
Suurgildi hoonesse
(bron: matkajatele ja kepikõndijatele 25 kohta)
Vajalik eelregistreerimine:
tel 601 2354 (Volli Kallion)
Korraldaja: MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
24. jaanuar kell 16
Meeleoluõhtu
Külas on Jõelähtme valla
seeniorid
Viimsi päevakeskuses
25. jaanuar kell 15
Uue aasta tervitused
Juubelisünnipäevad
Randvere päevakeskuses
VARIA
17. jaanuar kell 19
Jõulukuuskede põletamise lõke
Tammepõllu tee äärsel
lagendikul
24. jaanuar kell 19
Viimsi mälumängu II etapp
Rannarahva muuseumis
25. jaanuar kell 19
Viimsi valla kultuuri- ja spordiaasta 2017 tänuüritus
Viimsi Koolis
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SISUTURUNDUS

Uued vahvad sünnipäevateemad
MUUUVi seiklusmaal
Jälle uus aasta! Varsti
tulevad jälle sünnipäevad! Vähemalt on lapsed
oma olulise tähtpäeva
lähenedes elevust täis
ega jõua ära oodata, millal koos sõpradega seda
tähistada saaks.

Vanematele võib lapse sünnipäev parajat peavalu valmistada, sest lisaks sobivale peokohale on vaja osta toit, mõelda
meelelahutusele ning siis veel
see peojärgne koristus…
Pidu võib olla ka selline, et
seda saab nautida kogu pere.
Viimsi Keskuse II korrusel asuv
MUUUV seiklusmaa ei tohiks
olla enam võõras koht ühelegi
Viimsi lapsele. Siin käiakse niisama lõbusalt aega veetmas, kõrvalasuvas Ku:lsa:lis bowlingut
mängimas ning ka sünnipäevi
pidamas. MUUUV pakub sünnipäevade pidamiseks lisaks vahvatele peoruumidele ka põnevaid pakette, mis sisaldavad nii
kutseid, toitu-jooki kui ka meelelahutust. Kõigele olulisele on
juba mõeldud ning perel tuleb
koos külalistega vaid kohale tulla ja pidu täiel rinnal nautida.
Lisaks senistele sünnipäevapa-

Tik-tak! Kuhu kadus aeg?

Imedemaal saab teha ka lõbusaid peopilte. Foto Sylvia Kress

kettidele on nüüd valikusse lisandunud kaks täiesti uut peoteemat: IMEDEMAA ning LIMPA SÜNNIPÄEVAPIDU.
Kui su lapsele meeldib kehastuda võluriks või ta on lummatud “Alice Imedemaal” raamatust, siis vaimustab teda kahtlemata Imedemaa pidu! Peotoast on kujundatud Ärtuemanda residents ning vahva fotoseina ees saab teha lõbusaid
peopilte. Laual on armas serviis, muidugi ka maagilised võlujoogid ning müstiliselt maitsvad toidud – iga detail on läbi
mõeldud ja tõeliselt meelde-

jääv. Külalised võivad soovi
korral juba kodus sobivad kostüümid selga panna ning pidu
muutub veelgi erilisemaks! Siis
silkab kusagil ringi nutikas Märtsijänes, batuudil hüppab lõbus
Kübarsepp ja ronimisseinal teeb
trikke Unihiir – laste fantaasia võib olla piiritu! Selle peo
armsaks mälestuseks jääb ka
spetsiaalne raamat, kuhu kõik
külalised saavad sissekandeid
teha ning mida hiljem kodus
piltidega täiendada saab.
Limpa sünnipäevapeo teemaks on loomulikult… Limpa! Peoruum on limpalikult ku-

jundatud ning ürituse põnevaimaks osaks on kaasahaarav aardejaht, kus sünnipäevalistel on
võimalus legendi järgi üles otsida kadunud aardekirste. Legendideks on kas mõni vahva
vihje, mõistatus või ristsõnamäng, mis ühiselt välja nuputatakse. Aardejahti korraldatakse
vastavalt osaliste vanust ja huvi arvestades. Ei saa ju olla kurb,
kui sul on kaaslaseks... Limpa!
Kõikide sünnipäevade puhul
saab valida peolauale maitsvaid
snäkke ja jooke – ei mingit tundide kaupa küpsetamist ja ettevalmistusi, kõik on teie saabudes juba valmis! Rikkalik puuviljavaagen, köögiviljaampsud,
dipikastmed, krõbedad juustupallid, šokolaadikattega pulgakoogid ja palju muud suus sulavat. Ning muidugi hoolitseme ka tordi eest. Soovi korral
saab tellida ka peojuhi, õhupallimeistri, kostümeeritud muinasjututegelase – püüame täita
ka kõige erilisema soovi.
Kui teie poolt on sünnipäevalaps, kelle unistuseks on imeline sünnipäevapidu, siis meie
MUUUV seiklusmaal hoolitseme kõige muu eest.

Viimsi Keskus

Kaks hingestatud kontserti ja 15-aastane muusikakool
Maire Eliste muusikakool
tähistas oma 15. tegevusaastat kahe kontserdiga.
Esimene oli “Hingedemaa
kellad“ Kaarli kirikus 2. novembril ja teine “Minu inimesed, minu jõulud“ Jaani
kirikus 17. detsembril
2017. Solistid olid Ott Lepland ja Elizabeth Paavel.
Tippmuusikute ja laste ühine
hingestatud esinemine andis kuulajaile südantsoojendava ja meeldejääva elamuse.
15 aastat on parajasti nii
pikk aeg, et kool on tänaseks juba välja kujunenud oma kahe
erineva õppesuunaga: laulukool
ja pillikool. Klaveriklassis on
olnud ka esimesed süvaõppe lõpetajad.
Kunagi 2002. aastal alustasime Püünsi koolis 3–4 lauljaga tollase abivallavanema Jaan
Alveri palvel. Ta oli muusikat
õppinud ja teadis selle tähendust ning mõju lastele. Kool
kasvas kiiresti ja leidis suuremad ruumid Prita TOP Spa hotellis ning Viimsi ja Haabneeme koolis. Nüüdseks on meid
ligi 200, lisaks õpetajad.
Kool on alati oma kontsertidele kutsunud tähti esinema,
et nooremad näeksid, kuidas
profid töötavad ja kui tõsiselt
nad muusikasse suhtuvad. See
koostöö ja suur lava tekitab lastes erilist õhinat ja nad oskavad
end pidulikuks esinemiseks paremini kokku võtta. Nii on meiega esinenud Uno Loop, Ivo Lin-

Kõige mõjusamalt kõlas Jaani kirikus kontserdi nimilaul Jarek Kasari “Minu inimesed“ 10 väikese
solisti ja Ott Leplandi esituses. Foto Maire Eliste

na, Hanna-Liina Võsa, MaarjaLiis Ilus, Tõnis Mägi, Oliver
Kuusik. Seekord Ott Lepland
ja Elizabeth Paavel.
Oli ikka töö ja vaev esitada
kaks erinevat kava kuuajase vaheajaga. Õnneks läks kõik ülimalt hästi. Lausa nii, et Kaarli
kiriku publik seisis pärast “Hingedemaa” kantaati püsti. Soe ja
kestev aplaus saatis ka meie
jõulukontserti.
Kontsert “Minu inimesed,
minu jõulud” toimus samal päe-

val, kui Jaani kirik tähistas oma
150. sünnipäeva ja hommikul
kõlas esimest korda kiriku uus
kellamäng. Päeval peeti pidulikud teenistused ja õhtul astusime lavale meie – neli muusikakooli koori koos Ott Leplandi,
Elizabeth Paaveli ja Jaak Jürissoni ansambliga. Kava koosnes ainult eesti muusikast ning
laulud kõlasid ainult eesti keeles. Kontsert oli pühendatud
Eesti Vabariigi 100. juubelile.
Tehti mitu videot, mida võib

näha ka Youtube`is. Maarja Karolina Uritam, Laura Kõdar ja
Kaupo Kask ning rida nooremaid soliste mõjusid väga uhkelt Oti ja Elizabethi kõrval.
Kõige mõjusamalt kõlas kontserdi nimilaul Jarek Kasari
“Minu inimesed” 10 väikese solisti ja Ott Leplandi esituses.
Võrratult esines Elizabeth Paavel, ta sobis ülihästi nii artistlikkuselt kui ka muusikaliselt
Ott Leplandiga.
“Hingedemaa kellad” on

meie kooli tellitud kantaat populaarselt laulupidude heliloojalt Piret Rips-Laulult. Ta oli
ka ise kohal. Eesti luuleklassikale ja autori enda sõnadele
kirjutatud muusika oli päevale
kohane, mõjus ja emotsionaalne. Solistid jällegi Ott Lepland
ja Elizabeth Paavel. Kaastegev
keelpillikvartett Prezioso. Ka
see kontsert läks inimestele hinge.
Pärast tublit harjutamist ja
esinemisi kulus koolivaheag

puhkamiseks. Nüüd on aga uus
aasta ja uued sihid. Ja kaugel
pole ka üldlaulupidu. Kool ostis veel vana aasta sees 10 ukuleelet ja kutsub lapsi ukuleele
orkestrisse.
Ootame ka uusi lapsi vabadele kohtadele laulurühmades.
Rohkem infot Maire Eliste
muusikakooli FB-leheküljelt ja
aadressilt www.mariel.ee.
Jätkuvaid muusikaelamusi!

Maire Eliste
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EV 100 & REAKUULUTUSED

Eesti Vabariik 100 juubelitort
on selgunud
Eesti Vabariik 100 juubelitordi konkursi võitis
Marju Männiku murakakodujuustu tort musta
leiva ja köömnenapsuga.
Eesti juubelitort, mis jõuab presidendi vastuvõtule ja kõigi Eesti inimeste pidulauale, selgus
rahvahääletusel 31. detsembri
eriprogrammis “Sajaga juubeliaastasse”.
“Olen väga rõõmus! See, kui
rahvas hindab sinu loomingut
nii kõrgelt, on parim tunnustus,”
rõõmustab Eesti Vabariigi juubelitordi autor Marju Männik.
“Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tordi valimine oli väga
põnev protsess, seda veel eriti,
kuna esmakordselt jõuab presidendi vastuvõtu lauale rahva
loodud ja valitud tort,” sõnab
presidendi peakokk ja konkursi žürii esimees Taigo Lepik.
Nami-Nami eestvedaja Pille Petersoo sõnul kujunes Eesti
Vabariigi juubeliks korraldatud
konkurss oodatust suuremaks
ja oli kindlasti kõigile osapooltele eriline. “Kõik kolm finalisti olid võidu väärilised, aga
Marju töö oli ka minu isiklik
lemmik,” ütleb Pille.
Isamaaliste tortide konkurss
toimus juba kümnendat korda,
sellel aastal oli kokandusportaali Nami-Nami ellukutsutud
võistlus pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Konkurss kuulutati välja 13. novembril ning võistlustöid laekus 66,
millest pääses eelvalikuga edasi kümme retsepti. Kolm finaali pääsenud tööd selgusid asjatundliku žürii ja Nami-Nami
veebiportaalis toimunud hääletuse tulemusena.
Konkurssi korraldasid EV
100 korraldustoimkond, Vabariigi Presidendi Kantselei ja kokandusportaal Nami-Nami.

EV 100 toimkond

REAKUULUTUSED
TEENUS
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.

n

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

n Raamatupidamisteenus väike- või keskmise suurusega ettevõtetele. Töö algdokumendist bilansini,
jooksev raamatupidamine, konsultatsioon, palgaarvestus, maksuarvestus, esindamine maksuametis, aastaaruanne. Tel 513 3125, ulletee@gmail.com.

n

n Liiva,

killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.

Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info
@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.

n Saunade

ehitus eramutesse. TH Saunad, tel 5331

1775.
Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

n

ärikliendile. Soodsad hinnad! R-Concept OÜ, tel 5670 0262, e-post rconcept1
@gmail.com.

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.

n

n Raamatupidamisteenus

Juubelitort on ilus ja maitseb hea. Foto Lauri Laan

Muraka-kodujuustu tort musta leiva ja köömnenapsuga
n Vaja läheb. Tordipõhi: 80 g tumedat šokolaadi, 50 g võid, 50 g
maapähklivõid võisarapuupähklipastat, 50 g purustatud Digestive-küpsiseid või vahvlipuru, 50 g purustatud röstitud musta
leiba, 30 g suhkrut. Murakatäidis: 350 g murakaid, 100 g moosisuhkrut, 30 g vett, 20 g köömnelikööri “Kristallkümmel”. Kate:
8 g želatiini (4 lehte), 120 g piima, 200 g valget šokolaadi, 50 g
köömnelikööri “Kristallkümmel”, 200 g 35% rõõska koort ehk
vahukoort, 150 g kodujuustu. Põdrasamblik karamellis: põdrasamblikku, 100 g vett, 100 g suhkrut, 3 g sidrunhapet soovi korral.
Kaunistuseks: murakaid, ettevalmistatud samblikku, röstitud
rukkileivapuru.
n VALMISTAMINE. Valmista esmalt ette karamellistatud põdrasamblik. Kuumuta suhkur ja vesi kuni tekib ühtlane siirup. Kui
soovid hapukamat tulemust, lisa sidrunhape. Kasta sambliku tutid siirupisse ja jäta küpsetuspaberile kuivama üleöö.
Valmista põhi: Sulata šokolaad. Lisa või, maapähklivõi, vahvel, leib, suhkur. Sega ühtlaseks. Vajuta lahtikäiva vormi põhja
(20 cm) ja pane külma.
Murakatäidis: Kuumuta murakad, moosisuhkur ja vesi. Keeda
5–10 minutit. Võta tulelt ja lisa köömneliköör. Vala jahtunud murakatäidis leivapõhjale. Pane külma u 30 minutiks.
Täidis: Paisuta želatiin külmas vees. Kuumuta piim ja sulata
selles paisunud želatiinilehed. Vala segu valge šokolaadi peale
ja sega ühtlaseks. Vahusta vahukoor tugevaks vahuks. Lisa kodujuust. Sega vahukooretäidis jahtunud valgešokolaaditäidisega. Lisa köömneliköör ja vala vormi. Lase seista külmas üleöö.
Kaunista murakate, röstitud rukkileivapuru ja maitsvaks töödeldud samblikuga.
n Nipid ja soovitused: Külmutatud murakate asemel võib kasutada murakamoosi, sel juhul suhkrut pole vaja lisada. Kuumuta potis murakamoos ja sulata selles želatiin (4 lehte, leota esmalt külmas vees) koos veega.

n Annan

inglise keele eratunde. Tel 5466 4786.

Teostan siseviimistlus- ja plaatimistöid. Tel 5372
8382.
n

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!

MÜÜK
Haabneeme alevikus müüa 1-toaline renoveeritud, suurema rõduga korter. Tel 510 4337.
n

n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu. Tel 5638 8994. Lumetõrje katustelt, jääpurikate
eemaldamine.

Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide
korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem info: www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.
com, tel 553 6672.

n

n MAJA

ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.

TÖÖ
n 54-aastane naine otsib tööd kodukoristajana eramajades ja korterites. Hoolas ja vastutulelik, pikaajaline töökogemus. Tööaeg ja tasu kokkuleppel.
Tel 5695 8505, Ljudmila.
OST JA MUU
Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

n

n Soovin

Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli
ja gümnaasiumi õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

üürida garaaži. Tel 510 6667, Jarmo.

n

n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690
3327.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Anda üürile garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 2. Garaažiboks ca 19 m2. Tel 505 8794,
e-post martin@baltreal.ee.
n Kutsume teid hispaania keele kursustele. Tunnid
toimuvad reedeti Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine: a.s.wesman@gmail.com.

Klaveriõpetaja annab klaveritunde lapse kodus.
Kõrgem haridus ja suured kogemused. Tel 5664 5544.
n
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REKLAAM

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
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