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Püünsi Kool 25! Loe lk 10–11

Prangli saare üldkogu
Prangli saare üldkogu koosolek toimub 
14. detsembril algusega kell 11 Prangli 
rahvamajas. Üldkogule on kutsutud kõik 
vähemalt 15-aastased väikesaare püsi-
elanikud.

Päevakorras on Prangli saarevanema 
2018. aasta tegevusaruanne, Prangli saare-
vanema valimised ja muud küsimused.

Terje Lilleoks
Prangli saarevanem

130 aastat Maria Laidoneri sünnist >> loe lk 7
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Esmaspäeval, 26. novembril 
osales Viimsi vald esimest 
korda üle-eestilisel kodaniku-
päevaga seotud üritusel 
“Helkuriga sõbraks”. Enne-
tusürituse peakorraldajaks 
oli Eesti Politsei koostöös 
Maanteeametiga. Viimsis 
aitas kampaaniaüritust ellu 
viia vallavalitsus koostöös 
piirkonnapolitseiga.

Esmalt koguneti Viimsi Keskuses, 
kus toimus helkurite meisterdami-
se ja nööritamise töötuba. Kõik hu-

vilised said endale meisterdada isi-
kupäraseid helkureid ning olla abiks 
helkurikõnni ettevalmistustel. Ko-
hal olid politseinikud, kes andsid 
juhiseid selle kohta, kuhu helkur 
kinnitada.

Helkurid valmistatud, algas paa-
rikilomeetrine rännak, mille käigus 
jagati helkureid jalakäijatele. Ühes-
koos ehiti mitu helkuripuud, et ka 
hilisemad möödujad saaksid enda-
le helkurid. Juba järgmisel hom-
mikul võis tõdeda, et enamik puu-
de külge riputatud helkuritest olid 
uued omanikud leidnud.

Praegusel pimedal ajal on auto-
juhtidel helkurita jalakäijat väga ras-
ke märgata. Kinnitades endale hel-
kuri, oled teistele suureks eeskujuks. 
Turvalisus saab alguse meist endist!

Viimsi vallavalitsuse poolt tä-
name kõiki, kes üritusel osalesid ja 
aitasid helkurikõndi korraldada: Po-
litsei- ja Piirivalveameti Põhja Pre-
fektuuri Ida-Harju politseijaoskond, 
Viimsi huvikeskus, Viimsi noorte-
keskus, spordiklubi Viimsi Sport ja 
Viimsi päevakeskus. Täname ette-
võtteid, kes toetasid helkuritega: 
MUUUV, Apollo, Swedbank, Peu-

geot, SDE, Autoekspert, My Fit-
ness!

Esimesel üle-eestilisel ennetus-
üritusel “Helkuriga Sõbraks” osa-
les Tallinnas ja Harjumaal kokku 
936 kõndijat. Kokku jagati laiali 
üle 7200 helkuri! 

Koos muutsime me Eestimaa 
valgemaks!

Teili Piiskoppel
Ida-Harju politseijaoskond
Politsei- ja Piirivalveamet

Viimsi valla haridus- ja 
kultuuriamet

Üle-eestilise helkurikõnniga 
tuletati meelde helkuri olulisust

Lõbus seltskondlik koosmeisterdamine. Piirkonnapolitseinikud soovitavad helkurlinte.

Helkurimannekeen Viimsi Keskuses.Nii suunduti üheskoos helkurikõnnile.

Helkurikõnnil osalenute üksmeelne sõnum on KANNA HELKURIT! Fotod Tiit Mõtus

Ettevaatust – 
õhuke jää!
Päästeamet tuletab meelde, et jää on 
veel väga õhuke ning ei kanna. 

Kutsume kõiki inimesi üles ettevaatlikkusele ja 
tähelepanelikkusele veekogude ääres viibimi-
sel. Kuna esimene jää võib pärast pikka ja pa-
lavat suve eelkõige lastes elevust ja uudishimu 
tekitada, palume lapsevanematel kodus rääkida 
üle hapra jääga seonduvad riskid ning hoida 
oma lastel silm peal.  

Päästeamet

Metsakasti küla 
üldkoosolek
Üldkoosolek toimub 17. detsembril kell 
18.30 Randvere kooli 2. korruse koos-
olekuruumis.

Päevakorras külavanema ülevaade aas-
tast 2018, küla 2019. aasta plaanid ja kom-
munaalküsimused. Küsimused/ettepanekud 
palun saata hiljemalt 10. detsembriks e-pos-
ti aadressile metsakastikyla@gmail.com.

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külavanem

Tule poolmaratonile
Kepikõnni poolmaraton (21 km) Viimsi 
terviseradadel toimub 13. detsembril 
kell 18.30–21.30.

Kogunemine Põhjakonna trepi jalamil. 
Info tel 501 2517.

Siiri Visnapuu
Spordiklubi Viimsi Sport

Infotelefonid
n Päästeala infotelefon 1524
n Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon

612 3000
n Elektrilevi rikketelefon 1343
n Maanteeinfokeskuse telefon 1510
n Merevalvekeskus 619 1224 (Tallinn)
n Keskkonnainspektsiooni valvetelefon

1313
n Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 

127 (vene k)
n Perearsti nõuandetelefon 1220
n Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne

1599
n Lasteabitelefon 116 111



2 7. detsember 2018   VIIMSI TEATAJA   

UUDISED

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 toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, 
e-post: ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, 
e-post: yks@ajakiriyks.ee

Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 21. detsembril.

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

Viimsi valla kultuuri ja spordi 
aastapreemia võib määrata füü-
silisele või juriidilisele isikule. 

Viimsi valla elutööpreemia 
võib määrata ainult füüsilisele 
isikule. 

Ettepanekuid preemiate mää-
ramiseks saavad esitada nii ju-
riidilised kui ka füüsilised isi-
kud.

Viimsi valla kultuuri ja 
spordi aastapreemia eesmärk on 
tunnustada ja innustada Viimsi-

ga seotud isikut või organisat-
siooni, kes on aasta jooksul kul-
tuuri- ja spordivaldkonnas sil-
ma paistnud ning kes on panus-
tanud oluliste sündmuste aren-
gusse või saavutanud oma tege-
vuses kõrge taseme.

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

Kultuuri- ja spordivaldkon-
na all peetakse eelkõige silmas 
muusika-, kunsti-, tantsukunsti-, 
teatri-, ilukirjanduse-, loome-
majandusealal tegutsejaid, eri-
nevatel spordialadel tegutse-
vaid väljapaistavaid sportlasi, 
treenereid, kultuuri- ja spordi-
valdkonna sündmuste korralda-
jaid, lisaks ka neid, kelle tege-
vust ei ole võimalik klassika-
liselt või üheselt kategoriseeri-
da, kuid kelle tegevus seondub 
kultuuri- ja spordivaldkonnaga.

Preemia määramine pole seo-
tud vanuseliste ja sooliste pii-
rangutega. Komisjonil on voli 
teha ettepanekud preemia saa-
jate arvu ja preemia suuruse osas 
preemia eelarve vahendite pii-
res.

Preemiad antakse sobivate 
kandidaatide olemasolul välja 
igal aastal.

Viimsi vald eraldab valla eel-
arvest preemiate maksmiseks 
üldjuhul igal aastal 10 000 eurot. 

Preemiate eelarvesse võivad 
teha ühekordseid või regulaar-
seid rahalisi toetusi füüsilised 
ja juriidilised isikud. Laekunud 
ettepanekute hulgast teeb Viimsi 
vallavolikogu kultuuri- ja spor-
dikomisjon ning vajadusel ko-
misjoni poolt kaasatud vald-
konna eksperdid valiku pree-
mia saajate ja suuruste osas ning 
esitavad sellekohased ettepane
kud Viimsi vallavalitsusele kin-

nitamiseks. Komisjonil on õigus 
jätta preemia välja andmata so-
bivate kandidaatide puudumi-
sel. Preemiad makstakse välja 
Viimsi valla eelarves selleks et-
tenähtud rahalistest vahenditest. 

2018. aasta preemiad an-
takse üle 31. jaanuaril 2019 kor-
raldataval Viimsi valla kultuu-
ri- ja spordivaldkonna  tunnus-
tamise pidulikul üritusel Viim-
si kooli aulas. 

Riigi Teatajas avaldatud 
Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 

Püünsi külavanema 
tervitus
Mul on suur au alates 29. novembrist olla valitud 
Püünsi külavanemaks. Külavanema roll on vää-
rikas, aga samal ajal äärmiselt vastutusrikas. Eriti 
siis, kui külas on väiksema linna jagu rahvast 
ja eelmise külavanema poolt on sisse tallatud 
muljetavaldav rada.

Tegus küla tähendab eelkõige 
tegusaid külaelanikke ja vii-
maseid Püünsis jätkub. Seda 
näitas väga aktiivne osavõtt 
külavanema valimistest, kuhu 
registreerus 123 külaelanikku. 
Arvestades, et Maa-ameti and-
metel on Püünsis 549 unikaal-
se aadressiga eluruumi, osa-
les üle 20% peredest. 

Elukeskkonnana on Püün-
sis palju väärtusi. Elame vaik-
ses ja turvalises külas, mille 
ühel pool on meri ja teisel

pool mets. Meil on oma külapood ja lasteaed-põhikool. 
Nagu paljude teiste asjadega siin elus, ei saa head elukesk-
konda võtta iseenesestmõistetavana – seda tuleb hoida, 
kaitsta ja leida viisid, kuidas tagada nende hüvede jätku-
suutlikkus ning arendada neid selliselt, et eelkõige me ise 
siin Püünsis saaksime maksimaalselt kasutada neid võima-
lusi, mis meil kohapeal olemas on.  Läheme edasi nt ranna-
ala korrastamise, ujumiskoha, külaplatsi, uue staadioni ja 
sadama ideedega. Hoiame teravalt pilku peal küla tööstus-
alaga seotud keskkonnaohtudel ja liiga tormakatel kinnis-
varaprojektidel. 

Kõik eelnev eeldab küla huvide ja ootuste väga head 
kommunikatsiooni Viimsi valda ja suurepärast koostööd 
vallaga. Usun, et minu varasemad kogemused erasektorist 
hea infovahetuse tagamisel, väga erinevate inimestega suht-
lemisel ja keerukate läbirääkimiste pidamisel tulevad siin 
ainult kasuks. 

Pean väga oluliseks elanike senisest veel suuremat kaa-
samist küla asjadesse ja külaelu aktiivsemaks muutmist. 
Valimiste päev sisendas suurt usku, et kui paotada vaid 
pisut ust, siis Püünsis on see võimalik. Hea märgina on sel 
sügisel uue hoo sisse saanud ka Püünsi külaseltsi tegevus.

Külavanemana kulub mul aastalõpp selleks, et end kurssi 
viia kõikide teemadega, mis ühelt poolt eelmisel külava-
nemal pooleli jäid ning teiselt poolt püünsilastele täna rõõ-
mu ja muret valmistavad. 

Hea püünsilane – tea, et sinu mõtted kodukoha pare-
maks muutmisel on väärtuslikud. Ära jäta neid endale, 
vaid jaga neid minu või külaseltsiga. Koos on väga palju-
sid asju lihtsam ajada.

Rõõmsat meelt ja rahulikku advendiaega!
Esta Järv

Püünsi külavanem
telefon: 521 3314, e-post: esta.jarv@gmail.com

Püünsi Facebook: pyynsikyla Ideekonkursile “Tervist Edendava Idee Projekt“ laekus Harju-
maalt 18 suurepärast ideed tervisekäitumise parendamiseks 
Harjumaal. Enim hääli kogus füsioterapeut Martin Tohti idee 
“Lapsed liikuma“. Järgnesid Rae noortekeskus lauamänguga 
“Räägime asjast“ ja Viimsi eralasteaed Väike Päike ideega 
“Lapsevanemate kool“. Kuigi kokkuvõttes kõige rohkem ideid 
laekus Rae vallast, tegi väga tugeva etteaste ka Lääne-Harju 
vald, jäädes Raele alla vaid ühe ideega. Esikoha võitnud idee 
autorit ja kõige enam ideid esitanud valda tunnustati 29. no-
vembril “Aasta tegija“ tunnustusüritusel Kose kultuurikeskuses.

Konkursile olid oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, mis  
aitavad kaasa laste, noorte, täiskasvanute, lapsevanemate, vane-
maealiste või kogukonna tervisekäitumise muutusele positiivses 
suunas. Samuti ideed, mis ennetavad kogukonnas riskikäitumi-
si, tervist kahjustavaid harjumusi ning hoiakuid ja aitavad muuta 
keskkonda sotsiaalselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt tervemaks 
ning turvalisemaks paigaks. Idee võis puudutada ükskõik millist 
tervist ja heaolu puudutavat valdkonda.

Kõikide laekunud ideede hulgast joonistusid tugevamalt välja 
noorte ja lapsevanemate vaimsele tervisele ja täiskasvanute lii-
kumisaktiivsusele keskenduvad teemad. Enamik ideid olid alguse 
saanud reaalsest vajadustest. 

Ideid hinnanud Harjumaa tervisenõukogu pidas kõiki esitatud 
18 ideed sisult tugevateks ja erinäolisteks. Kuigi hindamine oli kee-
ruline, pidas 16-liikmeline žürii vajalikuks tuua välja kolm kõige 
paremini esitatud ja läbimõeldud ideed – nendega hakatakse pi-

dama ka läbirääkimisi aastal 2019 teostatavate tegevuste võima-
liku kaasrahastuse osas.

Ideekonkursi üldvõitja Martin Toht esitas žüriile kolm ettepane-
kut. Kaks esimest keskendusid selja- ja peavalude ennetamisele 
laste ja noorte seas. Kõige tugevamaks hinnati füsioterapeudi ideed 
“Lapsed liikuma“, mis keskendus ülekaalulisuse ennetamisele laste 
ja noorte seas läbi individuaalse lähenemise, targa toitumise, pii-
sava liikumise ja vaimsete stressoritega toimetuleku õppe. Tege-
vust plaanib Toht reaalselt ellu hakata viima Rae vallas, laienedes 
hiljem kogu Harjumaale.

Teise koha saavutas Rae noortekeskuse idee “Räägime asjast“. 
Noortekeskus soovis luua koostöös valla kooliõpetajate, sotsiaal-
pedagoogide ja noorsootöötajatega innovaatilise lauamängu noor-
tele. Lauamängus keskendutakse noorte elus olulistele momenti-
dele: liigne nutikasutus, vähene liikumine, vaimse tervise prob-
leemid sh söömishäired, uimastid, suhted ja sihtide seadmine elus. 

Kolmanda parima ideena tõi žürii välja Viimsi lasteaed Väike Päike 
“Lapsevanemate kooli“. Tasuta loenguid plaanitakse korraldada üle 
valla läbi aasta kestva koolituste sarjana. Konkreetsed teemad tu-
ginevad lapsevanemate endi soovidele ning vajadustele varasema-
te tagasisideküsitluste järgi. 

Tervist edendava idee projekti esitamise konkurssi korraldati 
esimest aastat. Suure huvi tõttu on konkurss plaanis korraldada 
ka 2019. aastal.

Kerli Vilk
Harjumaa Omavalitsuste Liit

Viimsi eralasteaia idee “Lapsevanemate kool“ saavutas Harjumaa 
tervist edendavate ideede konkursil kolmanda koha

Püünsi külavanem Esta Järv. 
Foto erakogu

määruse nr 20 Viimsi valla kul-
tuuri ja spordi aastapreemia ja 
elutööpreemia statuut terviktekst 
asub veebiaadressil https://www.
riigiteataja.ee/akt/428112015005.

Lisainfo: Viimsi valla ha-
ridus- ja kultuuriamet, Marje 
Plaan, kultuuritöö koordinaa-
tor, tel +372 6028 866, e-post 
marje@viimsivv.ee.

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri- ja 

sporditöö peaspetsialist 

2017. AASTA VIIMSI VALLA KULTUURI- JA SPORDIPREEMIAD
Selle aasta 25. jaanuaril anti välja Viimsi valla 2017. aasta 
kultuuri- ja spordipreemiad ning elutööpreemiad. Välja-
paistvatele kultuuri- ja sporditegelastele anti kokku 2 elu-
tööpreemiat, 10 kultuuri ja 9 spordi aastapreemiat. 
2017. aasta Viimsi valla kultuuri- ja spordipreemiate 
saajad olid: 
Elutööpreemiad: 
n kultuuri elutööpreemia – Henn Rebane 
n spordi elutööpreemia – Kaarel Zilmer 
Aastapreemiad:
n aasta noor muusik – Liina Ariadne Pedanik 
n aasta muusik – Heli Jürgenson 
n aasta tantsujuht – Margus Toomla  
n aasta kultuuritegu – teatrilavastuste korraldamine Viimsis, 

SA Theatrum 
n aasta kultuurikorraldaja – Jekaterina Alipova 
n aasta kultuuritöötaja – Aime Salmistu
n aasta kultuurikollektiivi juhendaja – Külli Täht 
n aasta ajalootegu – Naissaare sõduripannoo restaureerimine

(Hilkka Hiiop) 
n aasta tegu – Põhjakonna trepi rajamine (Oliver Alver, Julia

Parind, Rain Mäekivi, Aivar Lepassaar, Raimo Tann)
n aasta raamatutegu – raamatu Püünsi, Rohuneeme ja Rummu

– Viimsi vanad rannakülad“ väljaandmine (MTÜ Püünsi Küla-
selts)

n aasta noorsportlane – Susannah Kaul 
n aasta noorsportlane – Jakob Haud  
n aasta meessportlane – Karl Martin Rammo 
n aasta naissportlane – Anett Kontaveit 
n aasta treener – Raivo Randmäe 
n aasta seeniorsportlane – Bruno Nopponen 
n aasta võistkond – MTÜ Korvpalliklubi Viimsi esindusvõistkond  
n aasta sporditegu – Saku II liiga F4 turniiri korraldamine 

Viimsis (korraldaja MTÜ Korvpalliklubi) 
n aasta spordiürituse korraldaja – Siiri Visnapuu  

Aeg aastat kokku võtta
Viimsi valla kultuuri ja 
spordi aastapreemiate 
ettepanekud on oodatud 
aasta lõpuni!

2018. aasta Viimsi valla 
kultuuri ja spordi aasta-
preemia ning elutöö-
preemia esitamiseks on 
aega 31. detsembrini!

Viimsi vallavalitsus oo-
tab aadressile Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, Viimsi vald, 
Harju maakond 74001 või 
e-posti aadressile aasta-
preemia@viimsivv.ee hil-
jemalt 31. detsembril 2018 
ettepanekuid Viimsi valla 
kultuuri ja spordi aasta-
preemia ning elutöö-
preemia määramiseks. 
Ettepanek peab sisaldama 
vähemalt järgmist infor-
matsiooni:

1) andmed isiku või 
koosluse kohta, kelle osas 
preemia andmise ette-
panek tehakse;

2) ülevaade isiku või 
koosluse kultuuri- või 
spordialasest tegevusest;

3) argumenteeritud 
hinnangut, miks just 
konkreetne isik või koos-
lus on ettepaneku tegija 
hinnangul preemia vää-
riline.
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2. detsembril süüdati Viimsi vabaõhumuuseumis 
traditsiooniline advendiküünal.

Pidulikku süütamist saatis Viimsi huvikeskuse ViiKer-
Koor Indrek Umbergi juhatamisel.
Avasõnad lausus Rannarahva muuseumi direktor Janek 

Šafranovski, advendiajast rääkis EELK Viimsi Püha Jaa-
kobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Viimsi vallavanem 
Siim Kallas süütas advendiküünla ning kuulutas välja jõu-
lurahu. Rannarahva muuseum hoolitses selle eest, et kõigi-
le osalejatele jätkuks kehakinnitust ja lastele piparkooke. 

Tänusõnad korraldajatele, esinejatele ning osalejatele!
Viimsi Teataja 

Rahu otsingutel
Rahu on küll asi, mille poole iga inimene püüd-
leb ja mida me igaüks otsime. Mõnel õnnestub 
selle leidmine paremini, mõni aga kohe kuida-
gi ei suuda rahuneda ja nii jääbki see ilusaks 
unistuseks.

On kaunis traditsioon, mida maailmas praktiseeritakse, 
kui kuulutatakse välja jõulurahu. Et vähemasti sel kaunil 
pühade ajal oleks aeg, mil inimesed ei pea kartma ette-
arvamatuid käike ja otsuseid, mis ehmatavad. Samas aga 
tekitab see küsimuse, et miks me muul ajal inimestena ei 
suuda leppida ligimese teistsuguse arvamusega või mõis-
tame ligimese hukka, kui tegelikult ise ei tea, mis oli 
tema teo põhjuseks. Miks me muidu loobume rahust?

Tegelikkuses kujuneb jõuludele eelnev advendiaeg üld-
juhul meeletuks tormamiseks, sest kõik kingitused vaja-
vad varumist ja kaunid jõulukontserdid kuulamist, rääki-
mata siis kõikidest armsatest, kes just sel ajal vajavad 
meelespidamist. Ja siis, kui jõulud käes, ongi võhm väljas 
ja rahulik jõuluaeg võib saabuda, sest tõesti – lihtsalt ei 
suuda enam!

Kui me valdavalt selle juures arvame, et rahu on sei-
sund, mille saavutame siis, kui jõuame olukorda, kus me 
mitte midagi tegema ei pea või lihtsalt ei jaksa, siis tege-
likkuses on tõeline rahu pigem meie südame hoiak. Ja 
kristlikus traditsioonis võiks öelda, et rahu on Jumala and, 
mille osaliseks saame, kui me vaid oskame selle vastu võt-
ta. Rahu on südame hoiak, milles ei ole hirmu, ärevust ja 
kartuse tasakaalutust.

Oma jüngritele ütles Jeesus: “Rahu ma jätan teile, oma 
rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maa-
ilm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 
14:27)

Rahu on suur ja imeline kingitus, mis vägagi seostub 
jõuludega, Jeesuslapse sünniga, sest Tema ise oli tõeline 
Jumal ja tõeline inimene. Temas kehastus Jumal inime-
seks ning näitas kõigile, et rahu on võimalik leida üksnes 
ja ainult ühenduses Loojaga. Rahu saab inimese hing, kui 
hoiab Looja ligidusse, on seotud Temaga.

Tormates siia ja sinna ja veel kolmandasse ja neljan-
dassegi paika ning püüdes nüüd ja kohe ära lahendada 
kõik maailma probleemid, ei saa inimene kohe kindlasti 
leida rahu. Nii võibki vast tõdeda, et ainus viis tõelise ra-
huni jõuda on jätta kõrvale maised askeldused, sest üksnes 
siis saab inimene keskenduda Jumala tundmaõppimisele. 
Kuid reaalses elus ei ole see loomulikult võimalik. 

Kuid rahunemishetki, hingetõmbepause saab iga ini-
mene võtta. Ja neid ei peaks sisustama helendavate ek-
raanide vahtimisega, mis tegelikult ju üldjuhul tekitavad 
meis pingeid, vaid hinge saab tõmmata siis, kui lubame 
enesele näiteks ühe hetke, et vaadata, kuidas reaalselt elu 
meie ümber toimub.

Me vajame väga rahu! Sest rahu on see imeline jõud, 
mis juhatab meid tegema õigeid otsuseid. Rahu lükkab 
kõrvale hirmud ja kahtlused ning julgustab seisatama, jul-
gustab hingama. Rahu on Jumala kingitus meile!

Ja nii nagu kingitustega on, siis nende saaja ei saa neid 
otsida. See kingitus võib meile osaks saada üksnes siis, 
kui me selleks valmis oleme. Ehk siis rahu võime leida, 
kui suudame pinged maandada, kui suudame hirmudest 
hoiduda ja elu ning ligimesi näha just sellistena nagu nad 
on. Usk lubab meil rahu leida, sest usk sõlmib meid lahti 
paljudest hirmudest ja kartustest, mis meie hinge vaeva-
vad. Usu läbi, uskudes ja usaldades võibki iga süda leida 
rahu. Isegi siis, kui inimlikus plaanis näibki olukord loo-
tusetu ja lahendust ei paista.

Rahuliku südamega kaasneb üldjuhul oskus, mis aitab 
ka mõttemustrid seada selliseks, et pinge väheneb ja hir-
mud kaovad. Sündida saab just see, millest Jeesus ka oma 
jüngritele kõneleb. 

Nii soovingi, et meil igaühel oleks selles ajas, kus me 
just nüüd ja praegu oleme, rahu südames! Soovin, et meil 
oleks aega märgata enda unistusi ja armsaid, kes on meie-
ga! Soovin, et meil oleks tarmukust säilitada rahu, kui 
provokaatorid provotseerivad ja pingestajad pingestavad. 

Jumala rahu, mis on ülem kui kogu meie mõistmine, 
hoidku meid!

Rahulikku ja rõõmsat jõuluootust!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku 

koguduse vaimulik

Jõuluaeg on olnud alati püha, seda nii 
keltide, roomlaste kui ka kristlaste ajal.
Jõulud on püha, sellega tähistatakse val-
guse võitu pimeduse üle. Talviseks pöö-
ripäevaks oleme me vähesest päeva-
valgusest juba üsna kurnatud – kellel 
napib D-vitamiini, kellel õnnehormoo-
ni, kellel on lihtsalt energiapuudus. Igat-
sus päikese ja pikema päeva järele muu-
tub üha tugevamaks.

Kuigi kevadine päikesepaiste saabub loo-
dusseaduste karmil käsul kindla peale ja 
me ei pea seda ennemuistsete inimeste 
kombel vaimudelt välja kauplema, meel-
dib meile siiski looduse initsiatsiooniriitusi 

Kutsume jõulutulede konkursiga valguse Viimsisse
pidada, olla osa ja saada osa looduse väest 
ja jõust.

Kutsume valguse kohale ka sel aastal 
– kaunistame Viimsi jõulutuledega. Kauni 
kodu komisjon ootab teateid, kus on meie 
vallas jõulutulede ja aiakaunistustega loo-
dud killuke imelist muinasjuttu. Andke tea-
da, kui teie naaber on loonud silmailu või 
olete ise oma kodu ümbruse eriliselt kaunis-
tanud. Jõuluvalguse konkursil osalejaid tun-
nustame saabuva aasta alguses.

Teateid jõulutuledest ootame e-posti aad-
ressile marje@viimsivv.ee 15. detsembrini. 

Ene Lill
Kauni kodu komisjoni liige 

Viimsi Jõuluvalgus Rohuneeme teel. 
Foto Kristjan Rosin

HINGENURKAdvendiküünal on süüdatud

Advendiküünla süütab vallavanem Siim Kallas, teda abistavad Mikk Leedjärv ja Janek Šafranovski. Fotod Annika Haas

Laste jaoks tähendab advent piparkoogiaja saabumist.

Jõuluootus on alanud. Viimsi huvikeskuse ViiKerKoor Indrek Umbergi juhatamisel.
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Tule ja ole osa meeskonnast, kes juhib ja viib ellu kohaliku omavalitsuse innovatsiooni!

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 

AEDNIKKU
Viimsi valla aednikul on võimalus panustada valla heakorra ja haljastuse kujunemisse, aidates seeläbi kaasa 
kaunima eluskeskkonna loomisele. Aedniku peamised ülesanded on haljastuse ja haljakute hooldamine, erine-
vate hooldusteenuste korraldamine ja kontroll, peenarde ja haljastuslahenduste loomine.

Nõuded kandidaadile:  
• keskeri, kutse- või kõrgharidus (soovitatavalt aianduse, aedniku või maastikukujunduse valdkond / õppe-
       suund)
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus
• oskus lahendada keerukaid situatsioone ja võtta vastu iseseisvalt otsuseid
• väga hea meeskonnatöö oskus ning suhtlemisoskus
• heal tasemel arvutikasutamise oskus
• B-kategooria juhilubade olemasolu

Kasuks tuleb:
• vähemalt aastane varasem aednikutöö kogemus
• kujundusprogrammide töö tundmine
• maastikukujunduse alased koolitused

Omalt poolt pakume:
• aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda
• eneseteostusvõimalusi ja vaheldusrikast tööd
• koolitus- ja arenguvõimalusi
• konkursentsivõimelist palka

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia
• CV – sh täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 17.12.2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
märgusõnaga “Aednik” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil personal@viimsivv.ee.

Lisateave: ehitus- ja kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar.Mik@viimsivv.ee; konkursitee-
maline lisateave personalijuht Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Tere, kaasviimsilane!

Pöördun sinu poole, kes sa oled koolinoor, 
lapsevanem, vanavanem või lihtsalt tore Viim-
si elanik, kes kasutab valla ühistransporti. Kui 
loed seda artiklit ja sinu lähikondsete seas on 
seda teenust kasutavaid inimesi, palun räägi 
neile ka või anna leht lugemiseks edasi.

Olen viimsikas juba 15 aastat. Mäletan too-
nast Viimsi Teataja esilehe teemat, mis ütles, 
et Viimsi valla elanike arv ületas 8000 pii-
ri. See oli aeg, kui buss 1A pööras ringi enne 
valla piiri, Rohuneeme sõitis vaid buss nr 114 
ning seda toetas kommertsliin 260. 

Tänaseks on elu hoopis teistsugune. Meil 
on nüüdseks vallas ametlikult ca 20 000 ela-
nikku (teatakse, et see on reaalsuses tuhan-
deid elanikke rohkem). Bussliin 1A sõidab 
Haabneeme keskusesse ning vallas teenin-
dab meid tervelt 11 siseliini.

Meie peres on auto, aga seda kasutame 
vaid siis, kui meil on terve perega liikumi-
si ja suuremaid asjatoimetamisi, näiteks kui 
nädala toidukotti ei jaksa käeotsas tassida 
vms. Mina ise olen terve elu põhimõtteline 
ühistranspordi kasutaja olnud ning saanud 
sellega mõnusalt ja kiirelt hakkama erineva-
tes maailma nurkades.

Tulles aga maailma eri nurkade juurde 
eristab meid neist meie teistsugune käitumis-
kultuur. Tean, et lugejate seas on palju neid, 
kelle jaoks seda pöördumist vaja poleks, aga 
on ka päris palju neid, kel paluksin hetke mõt-
lemiseks võtta.

Pole midagi lihtsamat siin ilmas, kui olla 
hea ja viisakas. Päriselt ka. Püüan seda selgi-
tada hästi lihtsalt. Isegi kui peate seda naeru-
väärseks, siis tundub, et osasid viimsilasi on 
lihtsalt tarvis pisut järele aidata.

Kui tahame, et meiega oldaks lahked ja 
viisakad, siis algab kõik see meist endist – 
meie kodudest, mõtetest ja käitumisest. On 
see siis bussis, tööl, koolis, toidupoes või ars-
ti juures. Mingil põhjusel kiputakse mõnes 
kohas olema viisakamad ja teises hoolimatu-
mad, aga see ei pea tingimata sedasi olema.

Proovin sammhaaval piltlikustada, kui 
lihtne on olla hea ühistranspordi kasutaja:

1) Bussi sisenemisel tervita juhti. See on 
lihtsalt elementaarne.

2) Valideeri pilet, sest pole olemas tasuta 
sõiduõigust, vaid on olemas õigus sõita ta-
suta, kui sõit on valideeritud. See on punkt, 
millest kirjutan tulevikus veel.

3) Bussis ole viisakas ja kui näed kedagi, 
kellele sinu iste võiks rohkem vajalik olla, pa-
ku talle seda. Näen vahel eakaid loovutamas 
oma tooli koolijuntsule, kes ilmselgelt pärast 
pikka päeva ja trenni ongi lihtsalt nii läbi, et 
tal ongi sellest puhkehetkest bussitoolil roh-
kem abi.

4) Kui näed vankriga lapsevanemat bus-
sile minemas või tulemas, küsi, kas saaksid 
teda aidata. Vahel pole seda tarvis, kui bussi 
põhi on sedasi seatud, et ta saab üksi hakka-
ma, aga vahel on sinust palju abi ja see se-
kund sinu elust kulub headusele, mis jääb 
teile mõlemale terveks päevaks meelde.

5) Oluline punkt lapsevanematele! Palun 
veendu, et sinu lapsel ja sul endal on olemas 
isikustatud ühiskaart või selle puudumisel ra-
ha lapse taskus bussipileti jaoks. Kui peres 
on rohkem lapsi, tasub võib-olla isegi üks 
kaart kodus varuks hoida, sest ikka tuleb ette 
kaotamisi. Tean omast käest.

6) Bussis käitumine. Eriti suure rõhuga 
lapsevanematele, sest kohati on käitumine 
bussis juba hullem kui Lasnamäe silla all. 
Ma olen nõukaajal Lasnamäel kasvanud ja 
võin seda öelda. Bussis karjutakse ja ropen-
datakse, häirides kaassõitjaid. Kiusatakse reaal-

selt teisi lapsi, mis on äärmiselt taunitav. Pa-
lun küsige oma lastelt, kas nad on kogenud 
eelkirjeldatut või näinud kedagi teist kiusa-
mas ning kui vastus on jah, siis palun edas-
tage see informatsioon lapse kooli. Neid asju 
saab peatada ja muuta ainult siis, kui me nen-
dega tegeleme. Ära tuleb unustada pealekae-
bamise hirm, sest kurjust ei tohi taluda.

7) Bussist väljudes võiks viisakalt öelda 
aitäh või soovida bussijuhile kena päeva jät-
ku, head aega. See on taas elementaarne vii-
sakus kahe inimesele vahel.

Usun, et nii mitmelgi lugejal läheb süda 
soojaks, kui mõtleb meie valla bussijuhtide-
le. Nad ju teavad meid ja ka meie lapsi, sest 
sõidame päevast päeva ja nädalast nädalasse 
koos. Meie teame neid samuti. Nii mõnegagi 
neist saab arutada elust ja olust, et sõit ühi-
selt mõnusamalt kulgeks. Nad hoolivad ja 
teevad oma tööd. See pole vähem tähtis töö 
kui meie igapäevane töö. Sain teada, et juh-
tidel on õigus vajadusel väljuda graafikust 
paar minutit hiljem, kui nad tõesti näevad 
ümberistuva bussi saabumist mõistliku aja 
piires. Ja nad kasutavad seda võimalust, olen 
seda isiklikult kogenud.

Õpilaste arv Viimsi valla koolides on 
suur. Koolide kaupa: Haabneeme kool 618, 
Püünsi kool 269, Viimsi kool 1185, Randve-
re kool 385. Lisaks käib riigigümnaasiumis 
ca 330 õpilast. Viimsist Tallinna koolidesse 
sõidab iga päev 839 Viimsi last. Lisame nüüd 
siia juurde kõik täiskasvanud ja tasakaaluks 
arvestame maha autoga liiklejad, mis peaks 
kokku andma suhteliselt sarnase tulemuse. 

Tänase seisuga tuvastab ühistranspordi-
süsteem Viimsis ca 23 000 valideerimist terve 
kuu peale. On aimata, et vähemalt 30% reaal-
sest kasutajate infost on puudu, aga see võib 
osutuda ka oluliselt suuremaks. Kui vallava-
litsusele esitada pöördumisettepanekuid, et 
bussid on liiga täis ja liinidele tuleks panna 
suuremad bussid, siis peame ise olema hool-
samad ka sõidu registreerimisel, sest kui kõik 
sõitjad oma sõite ei valideeri, ei ole vallal ka 
andmeid ületäituvuse kohta. See on koostöö. 

Rõhutan veelkord eraldi iga sõidu vali-
deerimist. See on valla kui transpordi korral-
daja ja elaniku vahelise leppe tingimus, mis 
annab loa tasuta sõita. Ilma valideerimata sõit 
on piletita sõit ehk otsesõnu vargus. Piletita 
sõidu eest on võimalik väljastada trahv, mida 
ei ole seni peaaegu rakendatud, aga see hak-
kab ilmselt peagi möödapääsmatuks muutuma.

Miks ma seda kõike kirjutan ja miks just 
Viimsi lehte? Sellepärast, et silmasin Face-
bookis Viimsilaste grupis ühistranspordi teemal 
põletavaid arutelusid ja tahtsin asjast pare-
mini aru saada, aga mul pole siiralt kahjuks 
jaksu seal diskussiooni oma aega panustada. 
Tahan minagi, et ühendus minu kodu ja linna 
vahel oleks sujuvam. Tahan omalt poolt pa-
nustada. et mu laste kooli-trenni ja kodu va-
hel liikumine oleks mugavam. 

Pidasin õigeks suhelda vallavalitsusega 
otse, nagu olen seda teinud kõik siin elatud 
aastad, kui midagi hingel on olnud. Mind 
võeti lahkelt vastu ning sain ka targemaks. 
See ajendas ka kirjutama ning kavatsen seda 
veel ka järgnevates numbrites teha.

Aitäh sulle, kes sa hoolid ja teed juba seda 
kõike! Aitäh sulle, kes sa ei teadnud neid 
asju, aga püüad nüüdsest teisiti teha! Valla-
majas kogetud arutelu käigus tekkis mõtteid, 
kuidas saaksime kaasata valla noori, et “hea 
ja viisaka viimsilase eeskuju” üksteisele edasi 
antaks. Teeme seda koos!

Ilusat ja rahulikku advendiaega!
Indrek Kaing

nelja koolilapse ja ühistransporti kasutava 
pere isa Pringi külast

LUGEJAKIRI

Ühistranspordist, minust ja sinust 
ehk kuhu on kadunud viisakus

Alates 1. detsembrist korrigeeriti liini 114 
tööpäevaseid väljumisi ja sõiduaegu.

Väljumisel peatusest Balti jaam kell 17.00 ja 
17.30 pikeneb sõiduaeg 5 minutit. Muutuvad 
väljumised peatusest Rohuneeme kell 6.55 → 
6.45 ja pikeneb sõiduaeg; kell 17.50 → 17.55 ja 
kell 18.20 → 18.25. Väljumisel peatusest Rohu-
neeme kell 7.05 pikeneb sõiduaeg 5 minutit.

Alates 3. detsembrist korrigeeriti sõitjate 
soovil liinide V1, V2, V3, V5, V6 ja V9 tööpäe-
vaseid sõiduplaane.

Liinil V1 on korrigeeritud väljumist peatu-
sest Viimsi keskus kell 13.01 → 13.10 ja peatu-
sest Rohuneeme kell 13.18 → 13.30.

Liinil V2 on lisatud kolm ringi. Korrigeeritud 
on väljumisi peatusest Viimsi keskus kell 8.35 
→ 8.30 ja kell 16.50 → 17.00, peatusest Hansu-
nõmme kell 17.20 → 17.30 ja kell 18.45 → 18.50.

Liinil V3 on korrigeeritud väljumist peatu-
sest Viimsi keskus kell 7.20 → 7.15 ja peatusest 
Soosepa kell 7.35 → 7.31.

Liinil V5 on lisatud 1 ring. Korrigeeritud väl-
jumisi peatusest Viimsi keskus kell 7.12 → 7.22, 
kell 19.25 → 19.30, kell 20.10 → 20.15, kell 21.30 
→ 21:35 ja kell 24:00 → 00:05, peatusest Lepp-
neeme lasteaed kell 7.29 → 7.40, kell 19.44 → 
19.50, 20.30 → 20.35, 21.46 → 21.52 ja kell 00.16 
→ 00.21.

Liinil V6 on lisatud kolm ringi.
Liinil V9 on korrigeeritud väljumist peatu-

sest Viimsi keskus kell 7.55 → 7.51 ja pikenda-
tud selle reisi sõiduaega.

Täpsemat infot sõiduplaanide kohta vaata: 
www.peatus.ee. 

Muutusid Viimsi ühistranspordi sõiduplaanid

Viimsi valla teehooldaja 
AS TREV-2 Grupp on 
paigaldanud käesoleval 
aastal Viimsisse teatud 
teelõikudele tuisutõkke-
võrgud. 

Tegemist on plastikvõrgust ae-
dadega, mis paigaldatakse tee-
äärsetele lõikudele, kus talvel 
tuisu korral tekivad teedele tui-
suvaalud. Eesmärk on tekitada 
tuisuvaalud võrkaedade ette, et 
sõiduteed tuisu korral jääksid 
läbitavaks. Võrgud paigaldati 
talihoolde perioodi alguses ja 

eemaldatakse talihoolde perioo-
di lõpus ehk aprillikuu jooksul. 
Eesmärk on muuta talihoolde 
perioodil probleemsetel lõiku-

Tuisuvõrgud valla teedel

del liiklemine elanikele muga-
vamaks.

Ehitus- ja 
kommunaalamet

Tuisuvõrgud Rohuneeme teel. Foto Kommunaalteenistus



üle. Jõudsime käia tervislikul lõunapausil, sest 
kehtib ju vana tuntud tõde – terves kehas terve 
vaim. Mul oli siiralt hea meel, et Karl Martin 
just minuga koostööd tegi, sest tundsin, et see 
kogemus rikastas nii mind kui ka Karl Martinit. 
Teretulemast jälle, noored!”

Helle-Mai Vinni: “See oli üks suur ja uus koge-
mus, mis jääb meelde. Töökollektiiv tundus häs-
ti tore ja sõbralik. Kõik said seal superhästi läbi, 
ka nalja visati seal omavahel. Vallavalitsuses on 
tegelikkuses töökohti rohkem, kui ma arvata os-
kasin. On inimesi, kes tegelevad paljude erine-
vate valdkondadega, millega tulevad kaasa ka 
erinevad probleemid, mida peab lahendama. Ja 
ega nende töötajate elu väga kerge ka pole. On 
palju meilide saatmisi, asjade meeldejätmisi ja 
probleemide lahendamist. Minu meelest kõige 
toredam ja positiivsem oligi see, et kollektiiv on 
vallavalitsuses hästi tore ja sõbralik. Kindlasti 
soovitaksin seda enda sõpradele, sest see on üks 
mõnus ja tore päev vallavalitsuses koos väga to-
reda kollektiiviga ning siis saab ka uue ja huvi-
tava kogemuse võrra rikkamaks.”

Viimsi noortekeskus

ju erinevaid teadmisi – näiteks eelarvete kohta, et 
kuidas asju arutatakse, tulevase volikoguistungi 
kohta ja palju muud huvitavat. Mul ei hakanud 
kordagi igav. Tahaks kindlasti tulla veel töövar-
juks. Aitäh selle võimaluse eest!”

Haridus- ja kultuuriameti juhataja Ermo Mäe-
ots, kelle töövarjuks Andra oli: “See ei olnud 
mulle esimene töövarju kogemus, aga muretsesin 
veidi seetõttu, et minu töövari pidi olema 7. klas-
si õpilane. Pidasin teda liiga nooreks, kuid mu 
eelarvamus oli asjatu. Nii tähelepaneliku ja ava-
tud suhtlemisega noorega nagu Andra oli rõõm 
koos töötada. Õppisin teda tundma kui inimest, 
kes tunneb siirast muret paljude asjade pärast 
ning soovib ise midagi ära teha noorte seas üha 
leviva küberkiusamise ja uimastite leviku vas-
tu. Meie ühine ennelõuna kujunes peaasjalikult 
nõupidamistele, Andrale seeläbi ka kohtumiste-
le uute inimestega, mis usutavasti andis ka aimu, 
kuidas vallavalitsuses tööprotsessid käivad. See 
oli meeldiv ja loodan, et ka vastastikku rikastav 
kogemus.”

Meriliis Kivimägi: “Mulle meeldis päev Viimsi 
vallamajas väga ning oli tore, et lisaks vallama-
ja külastusele sain käia ka Püünsi kooli juurde-
ehituse ülevaatamisel koos tähtsate tegelastega. 
Hommik algas lisaeelarve koostamisega, mis 
pani täitsa mõtlema, mis summadega meil üm-
berringi tegeletakse ning mis kulud on õpilaste 
peale kuuajaliselt. Pärast seda toimus teisipäe-
vane infotund, kus kõigi valdkondade juhid või 
nende asendajad rääkisid oma töödest, muredest 
ja rõõmudest või hoopis uutest ideedest. Seejä-
rel algas juhtkonna koosolek projektide vastuvõt-
mise teemal. Enne koosoleku lõppemist pidime 
abivallavanem Janek Murakasega minema Püün-
si kooli juurdeehituse ülevaatamisele, kuna ta 
pidi seal asendama üht töötajat. Seal olid kohal 
kõik tähtsad tegelased, kes peavad olema kursis, 
mis nende antud rahadega on tehtud ja kas kõik 
on korras, pole vigu jne. Igatahes olid seal väga 
hubased ja maitsekate värvidega ruumid. Nüüd 
on ka Püünsi koolis võimalik õppida lastel, kel-
lel on liikumiseks ratastool, sest seal on uhi-
uued liftid. Pärast ülevaatamist suundusime ta-
gasi vallamajja abivallavanem Janek Murakase 
kabinetti, kus tegime päevast kokkuvõtte. Sain 
kinnitust, et kogemused on väga tähtsad ning et 
ka õppimine on oluline. Igatahes soovitan kõi-
gil järgmisel aastal osa võtta, sest see on põnev 
ning lisaks näed, mis need poliitikud siis oma 
tööajal teevad.”

Abivallavanem Janek Murakas, kelle varjuks 
Meriliis oli: “Abivallavanemana oli mul kohati 
hirm, et kas töövarjul on ikka mida vaadata ja 
kuivõrd huvitav abivallavanema töö ikka võib 
tunduda. Õnneks oli mu töövarjuks Meriliis, kel-
lel on suur huvi poliitika ja omavalitsuses toi-
muva vastu. Hästi läks ka see, et just sel päeval 
oli vähem tööd arvuti taga ja rohkem erinevaid 
kohtumisi. Mida sa ikka seda arvutiekraani ka-
hekesi vaatad. Kindlasti on töövarjutamine iga 
noore jaoks suurepärane võimalus näha ja tut-
vuda just nende elukutsete telgitagustega, mis 
noortele endile huvi pakuvad.”

Karl Martin Kaalma: “Mina jäin väga rahule 
päevaga vallavalitsuses! Ma ei oleks osanud 
arvata, et vallavalitsuse liikmetel on koosolekul 
nii palju eelnõusid! Ma sain teada, kuidas vallas 

5VIIMSI TEATAJA   7. detsember 2018

NOORED

Üle-eestiline noorsootöö nädal toimus 
19.–25. novembril juba 8. korda. Nädal 
keskendus noorsootöö võimalustele ja 
noorsootöötaja kutse väärtustamisele. 
Nädala teema kandis nime “Noori inspi-
reerides”.

Teemanädala eesmärk oli populariseerida noor-
tevaldkonda, et esile tõsta üle Eesti pakutavaid 
noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootööta-
ja kutset ning pakkuda noortele uusi kogemusi. 
Teemanädala läbiv märksõna oli “inspiratsioon”, 
mis peegeldab endas noorte julgustamist, innus-
tamist, juhendamist ja suunamist tegema elus tead-
likke ning iseseisvaid valikuid. Noortenädala 
raames toimus Viimsis kaks üritust: töövarju-
päev ja noorte inspiratsioonipäev “Laetud akud. 
Kuidas suuta enamat?“, mis toimus Viimsi Äri-
tares. Inspiratsioonipäeval osalesid Viimsi noor-
tevolikogu liikmed, koolide õpilasesinduste esin-
dajad ja aktiivsed noored.

Töövarjupäevast ainult 
positiivsed muljed
20. novembril toimus töövarjupäev ehk Viimsi 
vallavalitsuses said 5 noort inimest olla erine-
vatel positsioonidel töötavate vallavalitsuse liik-
mete töövarjudeks. Suur tänu sellise võimaluse 
eest aktiivsetele noortele ja valla juhtidele! 

Pärast töövarjupäeva jagasid noored oma mõt-
teid ja emotsioone.

Teet Simson: “Mulle anti võimalus varjutada 
Viimsi vallavanemat Siim Kallast, keda tänan 
suuresti huvitava päeva ja meeldejääva vestluse 
eest. Sain teada, kuidas suhtuvad Eestisse Eu-
roopa suurpoliitikud, milline näeb välja üks valla-
valitsuse koosolek ning milliseid abivahendeid 
kasutatakse meedia jälgimiseks. Kuna Kallase 
töögraafik oli kohtumisterohke, siis sattusin ka 
vallavolikogu esimehe Taavi Kotka juurde, kus 
sain lisaks selgust ka oma tuleviku haridustee 
valikutele. Päev läks igati korda, kuid võib-olla 
oleks võinud rohkem praktilisemat poolt raken-
dada, näiteks mõne näidisdokumendi koosta-
mist või otsustamist ning seejärel otsuse analüü-
simist, et kas kõik ikka oli õigesti läbimõeldud. 
Omandada oli palju, seega kindlasti soovitan ka 
teistele sellise elamuse osaliseks saada. Tänan 
ka Moonika Orast, kes tutvustas juhiabi tööd, ja 
Kadi Bruusi ning kõiki teisi, kes tegid selle päe-
va võimalikuks.”

 

Andra Halgma: “Päev oli suurepärane! Sain juur-
de ühe toreda kogemuse, kindlasti soovitan. Valla-
valitsuses on väga tore kollektiiv. Sain väga pal-

otsuseid vastu võetakse ja see pole üldse lihtne. 
Eriti meeldis mulle see, et olin väga õige inime-
se töövari! Kui teised lõpetasid kell pool üks või 
üks, siis meie lõpetasime abivallavanem Annika 
Vaiklaga alles pool kaks. Kindlasti soovitan töö-
varjuks vallavalitsusse minna ka oma sõpradel, 
sest see on unustamatu kogemus!“

Abivallavanem Annika Vaikla, kelle varjuks 
Karl Martin oli: “Olen väga  tänulik, et noored 
soovisid vallavalitsuse tööga tutvuda ja olid nõus 
meiega oma aega veetma. Päev, mil nad meiega 
koos olid, oli toimekas. See algas vallavalitsuse 
iganädalase infokoosolekuga, kus vallavalitsus 
ja ametijuhid jagavad oma tähtsamate ülesan-
nete kohta teistele infot, külas oli ka politsei, 
kes andis hea ülevaate Viimsis toimuvast. See 
oli kindlasti noortele silmi avav kogemus, sest 
kuuldu ei olnud kuigi meeldiv – Viimsi noorte 
uimastiprobleemid jne. Loodan, et saime siin-
kohal sõnumi edastatud tagajärgede kohta, mida 
selline tegevus endaga kaasa võib tuua. Järgnes 
kohe vallavalitsuse istung, kus noored nägid, 
kuidas näeb välja vallavalitsuse otsustusprotsess. 
Järgnevalt võtsime Karl Martiniga aega, et üks-
teisega tuttavaks saada ning arutada vallavalit-
suse töö heade ja ka mõningate varjukülgede 

Laetud akud. 
Kuidas suuta enamat?
Teiseks ürituseks toimus 24. novembril Viimsi Äritares noortele mõeldud 
inspiratsioonipäev “Laetud akud. Kuidas suuta enamat?“, kus osales 21  Viimsi 
noortevolikogu liiget, koolide õpilasesinduste esindajat ja aktiivset noort. 

Inspiratsioonipäeva viis suures osas läbi Harald Lepisk. Lisaks andis noortele inspireerivat 
infot Anneli Heinsalu, kes tutvustas Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalusi ideede elluvii-
miseks. 

Seminaril osalesid väga avatud ja tegusad noored, kes tundsid, et tahavad lisaks kooliskäi-
misele teha midagi enamat. Teha midagi, mis on kirg või mis muudab elu põnevamaks. Päeva 
lõppedes jagati ühises suures ringis oma ideid, mida ühiselt ellu viia,  ning noorte mõtted ja 
soovid olid lausa hämmastavad! On uskumatult vahva, millele noored mõtlevad ning mida 
korraldada soovivad. Ja seda kõike selleks, et Viimsi noorte elu veelgi enam rikastada ja mit-
mekesistada. Noored tõesti soovivad teha elu lahedamaks ja mõnusamaks, näidata teistele 
erinevaid võimalusi ja proovida uudseid kogemusi. 

Kohalolnud noorte sõnul oli koolitaja Harald väga energiline ja kaasahaarav, kes sai väga 
hästi noortega kontakti. Noorte seltskond oli väga avatud ja hoolimata erinevatest vanustest 
(11–21 eluaastani) oldi päeva lõpuks väga ühtseks meeskonnast sulandunud. Koostöötahe oli 
kõigil osalenud noortel väga tugev.

Suured tänud korraldustöö eest: Viimsi noortekeskuse juhataja Annika Orgus, Taru Viimsi 
juht Viktoria Tuulas, restoran KOBAR ning rahastajad Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti 
Noorsootöö Keskus (ENTK) ning haridus- ja teadusministeerium (HTM). 

Aeg kinkida aega
Lisaks osalesid paljud Viimsi noored  21. novembril toimunud noortekonve-
rentsil “Lahe Koolipäev 2018“.

Noortekonverentsi teemaks oli “Aeg kinkida aega”. Tegemist oli 15. juubelikonverentsiga, 
kus esinejate seas olid nii president Kersti Kaljulaid, kirjanik Andrus Kivirähk, laulja Karl-
Erik Taukar, moelooja Reet Aus kui ka paljud teised. Viimsist osalenutel jagus esinejatele 
vaid kiidusõnu, üritus oli tõesti inspireeriv.

Noorsootöö nädal avardas noorte silmaringi

Meriliis Kivimägi ja abivallavanem Janek Murakas.

Karl Martin ja abivallavanem Annika Vaikla.

Helle-Mai Vinni ja huvihariduse spetsialist 
Kaija Mägi.

Andra Halgma ja kultuuriameti juhataja 
Elmo Mäeots.

Teet Simson ja vallavanem Siim Kallas.
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KULTUUR

Viimsi mälumängu teise 
vooru võitis 45 punktiga 
võistkond Tempo (Martti 
Suurorg, Taivo Rist, Renee 
Stamberg ja Taave Tuutma) 
ning tõusis sarja liidriks 
ka kokkuvõttes. Sarja 
kolmas voor toimub 
23. jaanuaril.

Võrdselt 36 punktiga järgnesid 
Tempole kolm võistkonda: Pilli-
roo Punt (Kristjan Jõekalda, Rein 
Oks, Risto Liinat ja Margus Kruus-
mägi), Tammneeme (Indrek Her-
man, Andres Jaanus, Ülar Maa-
palu ja Jaan Tagaväli) ning Muu-
ga (Kaarel Allemann, Juhan Pe-
randi, Andrus Pihel ja Jaanus Me-
riküll). 35 punkti kogusid Viimsi 
Haldus ja Viimsi Vesi. 

Sarja kokkuvõttes liidriks 
tõusnud Tempol on kahe män-
guga kogutud 84 punkti. Järg-
nevad Tammneeme 78, Raba-
rahvas 77 ning Viimsi Haldus ja 
Muuga võrdselt 74 punktiga. 69
punkti on kogunud Meri, Pitsi-
klubi ja Kevadekuulutajad. 

Osalejate arv on kasvanud ju-
ba 36 võistkonnani ning seni mä-
lumängijaid võõrustanud Ran-
narahva muuseumi saal jäi mä-
lumängijatele kitsaks. Sellest joh-
tuvalt oleme otsustanud oma mä-
lumänguga kolida Haabneeme 
kooli suurematesse ruumides-
se. Sarja kolmas voor toimub 
23. jaanuaril. 

Andres Kaarmann

Viimsi mälumängul tõusis liidriks Tempo

MÕNED MÄLUMÄNGU KÜSIMUSED (vastuseid vaata lk 20)
1. Mõned aastad tagasi tegid Tallinna linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Jaak 
Juske ettepaneku üks mälestusmärk Tõnismäelt ära viia ja leida sellele sobivam 
koht. Probleemiks nimelt see, et mälestusmärk püstitati enne omandireformi maa-
le, millest hiljem sai eramaa. Linnavolinike ettepanek oli leida monumendile koht 
mujal Tallinnas, Nõmmel või see koguni ära anda Narva linnale, kus küsitav isik on 
sündinud. Linnavolikogu seda ettepanekut ei toetanud ja mälestusmärk on oma asu-
kohas siiani. Kelle mälestusmärk? 
2. Esimene kirjalik viide talle pärineb 1755. aastal ilmunud Mihhail Lomonossovi vene 
grammatikast, kus teda mainitakse kahel korral vene muinasjututegelaste seas. Vol-
gasaksa päritolu imemuinasjuttude uurija ja vene õpetlane Vladimir Propp on teda 
määratlenud oma muinasjutumorfoloogias kahjuri või kinkijana. Neid, kes temaga 
kohtuvad, võis ta nii abistada kui ka takistada. Kellest on jutt?

3. Käesoleva aasta 19. mail oli kogu maailmal võimalus kaasa elada pulmakelladele 
Briti kuningakojas, kui prints Harry abiellus Meghan Markle’iga. Tulevikus kuningaks 
saamise lootused Harryl väga kõrged siiski pole. Küsimegi, mitmes on täna Sussexi 
hertsog prints Harry Briti troonipärimise järjestuses?
4. Küsitava Eesti sportlase vanaonu ei olnud keegi muu kui meie olümpiasangar Krist-
jan Palusalu. Aga ei ole ka tema papist poiss, sest on Eestit esindanud neljadel jär-
jestikustel olümpiamängudel aastatel 2004–2016. Tõsi, vanaonu eeskujul kuldmedalit 
tal olümpiamängudelt võita ei õnnestunud, kuid hõbe (2008) ja pronks (2016) on tal 
olemas. Ka maailmameistrivõistlustel on ta võitnud 5 medalit ja kõik pronksid. Kel-
lest on jutt? 
5. Pärast taasiseseisvumist on haridusministri ametit pidanud 12 inimest. Neist kaks 
on pidanud ka ülikooli rektori ametit. Nimetage need!

Viimsi mälumängu II vooru võitja võistkond Tempo. Foto Marje Plaan
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AJALUGU

Olgugi rahvuselt poolatar, oli 
Maria Laidoner (1888–1978) 
hingelt rohkem eestlane kui 
mõnigi meist ning väärib mäle-
tamist mitte ainult seepärast, 
et oli kindral Johan Laidoneri 
abikaasa, vaid ka kui sügavalt 
haritud inimene. Kahjuks mee-
nutab seda haruldaselt meele-
kindlat naist vaid väike mäles-
tustahvel Haapsalus Jaama 7, 
kus Maria Skarbek-Kruszewska 
Laidoner aastatel 1963–1975 
elas.

Maria Skarbek-Kruszewska sündis 
7. detsembril 1888. aastal Kruszwitsis 
vana Poola aadliperekonna viienda lap-
sena. Suguvõsa esiisadest on maail-
makuulus Henrik Sienkiewicz kirju-
tanud oma romaanis “Tule ja mõõga-
ga”. Maria ema oli abielus teist korda, 
aga Maria kasuisa hoidis teda väga.

Oma tulevase abikaasaga tutvus 
Maria 1905. aastal ühel ballil Vilniu-
ses (Vilno), mil ta oli kõigest 15-aas-
tane. Vilnos käis tulevane ülemjuhataja 
sõjakoolis. Johan Laidoner (1884–1953) 
ja Maria Kruszewska abiellusid Peter-
buris 30. oktoobril 1911. aastal. 1913. 
aasta 21. märtsil sündis neil poeg 
Michael. Esimese maailmasõja kee-
rukais oludes oli Marial raske Ees-
tisse pääseda. Lõpuks see õnnestus ja 
Maria sai koos pojaga tulla oma abi-
kaasa juurde.

Maria oli keeleliselt väga andekas. 
Kui noor naine tuli Eestisse elama, 
olevat ta osanud vaid kolme sõna eesti 
keeles: tere, pääsuke ja põrsas. Eesti 
keele omandas noor naine kiiresti. Kok-
ku valdas Maria viit võõrkeelt ning 
veel 75-aastasena palus ta tuttavatel 
ikka osta endale külakostiks võõrkeel-
seid ajalehti ja ajakirju. Ka vanas eas 
rääkis Maria püüdlikku eesti keelt, ku-
na oli täiskasvanuna õppinud korrekt-
sust ja vältima ootamatuid vigu, tema 

aktsent erines eesti keelt purssivate 
venelaste hääldusmoonutustest.

Et president Konstantin Päts oli 
lesk, tuli Laidoneridel sageli täita ka 
Eesti esipaari kohuseid, Marial sisuli-
selt Eesti esileedi rolli. Maria kui häs-
tikasvatatud aadlidaam sai selle rol-
liga suurepäraselt hakkama. Harmoo-
nilise abielu traagilisim sündmus oli 
poja Michaeli surm 20. aprillil 1928.
aastal. Kas tegu oli vabasurma mine-
ku või õnnetusega, pole tänini selge. 
Poiss leiti oma toast mahalastuna. On 
räägitud enesetapust õnnetu armastuse 
pärast, relvaasjatundjad ei välista aga 
hoopis triviaalsemat põhjust – hoole-
tust relvaga ümberkäimisest tingitud 
õnnetusest. Ametliku versiooni koha-
selt oli tegu relva puhastamisel juhtu-
nud õnnetusega, kuid kuulujutud poja 
enesetapust hakkasid levima kohe pä-
rast poisi surma. Ka Laidoneride kaas-
aegsed on kinnitanud, et Michael kan-
natas surma eel enesetapumõtete all.

Pärast poja surma võtsid Laido-
nerid kasupojaks Maria vennapoja 
Aleksei Kruszewski.

Maria kui dekabristi 
abikaasa
Nii möödusid Laidoneride kaks järg-
mist kümnendit majas Tõnismäel Tuvi 
pargi servas ja Merivälja taga Viimsi 
mõisas, mille Johan Laidoner riigilt 
Vabadussõja teenete eest 1923. aastal 
endale sai. Endine mõisahärra F. von 
Schottländeri perekond oli lahkunud 
1919. aastal ja Laidoneridel oli palju 
tegemist, et taastada sealne majapida-
mine ja rajada 146-hektarine suurtalu.

Nende suveresidentsis Viimsis käis 
palju külalisi ja Maria võis nendega 
suhelda prantsuse, saksa, inglise, poo-
la, eesti ja vene keeles. Ka Johan võis 
oma mõtteid väljendada paljudes võõr-
keeltes. 

1940. aasta suvel elasid Laidone-
rid Viimsis. 19. juulil oli ilm soe ja 
vaikne ning nii kaugele, kui silm ula-
tus vaatama, paistsid hästi hooldatud 
põllu- ja heinamaad, karjakoplid ja ees-
kujulikud majapidamishooned. Pere-
mehe soov oli, et Viimsi talu läheks 
pärast tema ja ta abikaasa surma Eesti 
riigile. Millest võis kindral Laidoner 
mõelda oma vabaduse viimasel päe-
val Viimsi põldude vahel jalutades? 
Arvatavasti mitte sellest, et ta võiks 
rahulikult ja märkamatult pealt vaa-
tama jääda, mida toob tulevik. Nõu-
kogude Liitu pidas ta brutaalseks ja 
agressiivseks riigiks, väikerahvaste hä-
vitajaks.

19. juulil 1940. aastal, kui kom-
munistlik siseminister Maksim Unt tu-
li Viimsisse Johan Laidoneri vahista-
ma, otsustas Maria vabatahtlikult jaga-
da oma mehe saatust. Veel enne, kui 
Eestist sai Nõukogude Liidu üks lii-
duvabariike, olid Laidonerid kui tu-
levase poliitilise režiimi jaoks ohtlik 
element Eestist välja saadetud. Kind-

ral kahetses hiljem, et end tol päeval 
Viimsis maha ei lasknud – see oleks ehk 
päästnud ta abikaasa vangistusest. Ma-
ria Laidonerile ametlikku korraldust 
tema väljasaatmise kohta õigupärast 
ei esitatudki, ta nõudis seda ise, nagu 
dekabristi naine 1825. aastal kes oma 
mehega Siberisse asumisele kaasa läks, 
et koos eluraskusi jagada.

Kindral Laidoner oli neid vähe-
seid Eesti ohvitsere, keda Nõukogu-
de riigijuhid maha lasta ei söandanud 
ning kellele nad määrasid kiire maha-
laskmise asemel pika virelemise ja 
vaevalise suremise erirežiimiga vang-
late lakkamatutes mõnitustes. Sama saa-
tus tabas ka nende kasupoega Alek-
seid (suri Venemaa vangilaagris 26. no-
vembril 1941. aastal).

“Ühe Viimsi elaniku mälestuste 
kohaselt oli just Laidoneride autojuht 
see, kes oma tööandjat reetes puna-
võimu ees kannuseid teenida tahtis. 
Viimsis tegutses juba 1940. aastal le-
gendaarne Jussi pood, kus oli toona ka 
avalik telefonipunkt. Autojuht oli sinna 
sisse astunud, vaadanud, et poes keda-
gi pole, ja helistanud kuhugi: “Nüüd 
võite tulla, peremees on praegu kodus! 
Aga ta ei teadnud, et poepidaja, vana 
Johannes oli teises ruumis ja kuulis 
äraandjat pealt,” räägib Eesti Sõja-
muuseumi – kindral Laidoneri muu-
seumi peavarahoidja Marika Reintam.

Esialgu saadeti Laidonerid Pen-
sassse Venemaal NKVD pideva järele-
valve alla. Vormiliselt nad vahi all ei 
elanud. Ehk seetõttu kirjutabki Soome
ajalooprofessor Martti Turtola: “Kind-
ral Johan Laidoner elas oma naisega 
kenasti ja vabalt Pensas, kus neile han-
giti kõigi mugavustega luksuskorter. 
Nõukogude valitsus maksis kindralile 
isegi pensioni, et abielupaar saaks teha 
sisseoste erikaupluses. Võttes arvesse 
selle aja olusid Nõukogude Liidus, 
elasid nad üsna mugavat elu.”

“Mu mees hakkas saama pensioni 
500 rubla, mulle toodi mängimiseks 
klaver,” on Maria rääkinud ajaloolase-
le Kaupo Deemantile (avaldatud ko-
guteoses “Kindral Johan Laidoner”, 
Tallinn 1999). “Päeva ajal võisime lin-
nas vabalt käia, öösel oli maja valve 
all.” Siiski oli tegemist sisuliselt asu-
misega ja NKVD pideva järelevalve 
all viibimisega. Mis puutub nende olu-
de iseloomustamisse kui “mugavates-
se”, siis jäägu see Martti Turtola süda-
metunnistusele.

12 aastat vangistust
Sõja puhkedes 1941. aastal algas Lai-
doneride jaoks tõeline põrgu. Neid  
vintsutati läbi Pensa, Moskva, Kirovi, 
Vladimiri jt vanglate, alandused ja üle-
kuulamised olid igapäevased. 23. juu-
nil 1941 pandi Laidonerid koduaresti. 
28. juunil 1941 Laidonerid arreteeriti 
ja viidi kohalikku vanglasse. Septemb-
ris 1942 suleti Laidonerid Moskvas Bu-
tõrka vanglasse, sealt viidi nad Kirovi 
vanglasse ja sügisel 1945 Ivanovo vang-
lasse, kuhu nad jäid 1952. aastani. 7. 
märtsil 1953 saadeti Laidonerid jälle 
Moskvasse Butõrka vanglasse, kus neile 
teatati, et neile on RJM-i erinõupida-
mise otsusega mõistetud Vene NSFV 
Kriminaalkoodeksi § 58-4 alusel 25-
aastane vanglakaristus.

Vangistuses olles kohtusid abikaa-
sad haruharva. “Kirovi vanglas olime

üksikkambrites. Olime arvel numbrite 
all, ilma nimedeta. See oli vist 1944. 
aasta sügisel, kui sain vanglaülema ka-
binetis kokku oma mehega. Teda oli 
raske ära tunda – kahvatus näos olid 
haavandid, jalad paistes. Ma ei osa-
nud midagi öelda ega küsida. Hiljem 
heitis mees mulle ette, et ma midagi 
ei rääkinud. Aga mida ma pidin küsi-
ma, kõik oli niigi selge.”

Edaspidi kohtus Maria oma abi-
kaasaga vangla hoovis 15-minutilise 
jalutuskäigu ajal, mõne kuu pärast toodi 
Johan iga päev tunniks ajaks kella 
viiest kuueni abikaasa kongi. Vanglas 
said nad lugeda igasugust kirjandust 
mitmes keeles. 

Ka 1945. aastal Ivanovo vanglas said 
nad, ehkki kõrvuti üksikkongides, vee-
ta terved päevad teineteise seltsis. 
Kuid 1952. aastal, kui Laidonerid vii-
di Moskvasse Butõrka vanglasse, algas 
Maria jaoks veelgi hirmsam põrgu.

“Neid püüti igati alandada, kuni 
selleni välja, et nende hammastelt võe-
ti kuldkroonid, hambaid ei plombeeri-
tud. Käimiseks anti nii kitsad jala-
nõud, et need hõõrusid jalad veri-
seks,” ütleb sõjamuuseumi peavara-
hoidja Marika Reintam.

Laidoneri muuseumi andmetel nä-
gi Maria oma meest viimati 1952. aas-
ta aprillis Moskvas Butõrka vanglas. 
Siis oli 68-aastane kindral väga vilet-
sas seisukorras. “Ta oli tervisest mur-
tud, viletsates riietes. Mu küsimustele 
ta ei vastanud. Ta kanti kanderaamil il-
ma meelemärkuseta ära,” rääkis Ma-
ria Laidoner aastakümneid hiljem Kau-
po Deemantile.

Kui raske aeg oli Maria jaoks elu 
vanglas (sealhulgas 7 aastat üksikvan-
gistust), saab aimu tema saadetud pal-
vekirjadest Lavrenti Beriale ja Kli-
ment Vorošilovile. “Minu abikaasa on 
raskelt haige, vana inimene, kes on hal-
vatud. 1952. aastal viidi meid, vanu, 
kurnatud inimesi – abikaasa oli vaevu 
elus pärast kolmandat insulti – Mosk-
vasse, kus meid koheldi nii julmalt, mis 
tuli, ma arvan, sellest kurjuse jõust, 
mis hukutas 1930. aastail NSV Liidus 
palju süütuid inimesi.”

“Ma anun Teid, minister – kui mi-
nu mees on veel elus, lubage mul olla 
tema kõrval, nagu see oli Ivanovos. 
Ma piinlen juba poolteist aastat tead-
matuses, kas ta on üldse elus või on 
hoopis halvatud voodihaige, üksindu-
ses.” 

“Mul ei ole ihupesu ega jalatseid, 
mida vahetada. Raske on ette kujuta-

Sirge seljaga läbi kannatuste
Maria Laidoneri 130. sünniaastapäevaks

7. detsembril möödub 130 aastat Eesti legendaar-
se kindrali Johan Laidoneri abikaa-

sa Maria (sündinud Kruszewska) sünnist. Kuigi talle oli antud hulk kau-
neid aastakümneid oma kindralist abikaasa kõrval elada, tuli tal alates 
1940. aasta Nõukogude okupatsiooni algusest Eestis taluda ränki repres-
sioone. Maria elust, aga eriti tema katsumustest kirjutab Kaire Kenk.

da, et Nõukogude Liidus süütuid ini-
mesi nii julmalt alandatakse ja paljaks 
tehakse. Nagu näiteks mind ainult sel-
le eest, et olin kindral Laidoneri naine, 
et annate minu käest äravõetud asju 
kanda oma kaastöötajate naistel.”

Maria mälestuste kohaselt kanna-
tasid kõik Kirovi vanglasse aetud 13 
nummerdatud isikut (peale Laidone-
ride ka mitmed Baltimaade endised 
tähtsamad riigitegelased koos abikaa-
sadega) rängalt tüüfuse ja skorbuudi 
käes.

“Emade käest ära kistud laste huk-
kumine, hullumaja ja nüüd meie fi-
naal siin, mille kohta uurija ütles, et 
me lubasime endale taktitundetust mitte 
surra õigel ajal. Me oleme näinud eest-
lasi, keda on siia toodud teistest Kiro-
vi oblasti laagritest – nad olid kuulnud 
meist 13-st, näinud meie näljast tursu-
nud nägusid, kuulsid proua Muntersi 
karjeid, kui ta oli teada saanud oma 
laste hukkumisest. USA suursaadik oli 
ka neile pakkunud abi Lätist äramine-
kuks. Laagrites oli eestlasi, kes olid 
olnud Uuralite taha küüditatud. Nii 
nemad kui ka meie ootasime sõja lõp-
pu. Ja nüüd oleme selle siis ära ooda-
nud!” kirjutas Maria Kliment Voroši-
lovile.

1952. aasta 30. aprillil viidi Laido-
nerid Vladimiri linna vanglasse, oma 
meest Maria enam ei näinud. “Tean, 
et mõnda aega oli ta samas haiglas, 
oktoobri alguses 1952. aastal viidi ta 
oiates ära. Ma nagu kuulsin ta häält: 
“Kallim, mind viiakse ära!” Siis hääl 
katkes ja rohkem ma midagi ei kuul-
nud. Olin meeleheitel, kaotasin elu-
tahte. Otsustasin end tappa. Rebisin 
voodilina ribadeks, tegin nööri ja sil-
muse. Sidusin nööri akna trelli külge. 
Ma ei tahtnud enam elada. Ärkasin mi-
nestunult vangla haiglas. Mulle öeldi, 
et me ei saa mitte kunagi vabaks, mei-
le on määratud vanglas surra,” rääkis 
Maria Deemantile.

Kindral suri Vladimiri vanglas 13. 
märtsil 1953. aastal ning maeti päev 
hiljem Poola asepeaministri Jan Jan-
kovskiga samasse hauda linnakalmis-
tule. 

Põrmu asukohta pole korduvatest 
otsingutest hoolimata suudetud kind-
laks teha. 

Pärast Stalini surma vabastati Ma-
ria Vladimiri vanglast.

Jätkub järgmises Viimsi Teatajas.

Kaire Kenk

ARMASTUSKIRJAD ABIKAASALE 
Laidoneri muuseumis on umbes kuuskümmend kirja, mida välislähe-
tustel viibinud kindral Johan Laidoner aastatel 1924–1933 oma abikaasa-
le saatis. Kõik kirjad ja Genfi desarmeerimiskonverentsil (1932) peetud 
kindrali kõne avaldati 2008. aastal ilmunud raamatus.

Kirjad on isiklikud ja argised, kus juttu kohtadest, inimestest, loodusest, il-
mast, soovist peatselt koju ja pere juurde tagasi jõuda. Esimene on saadetud 
Genfist 31. augustil 1924 ja viimane sealtsamast Šveitsi linnast 28. aprillil 1933. 
Originaalid on vene keeles, lähetatud “sinu Vanjalt” “minu armsale Mašenkale”.  
Ridade vahelt õhkub kahe inimese väga head klappi, varjamatut intiimsust, 
ehtsat ja püsivat armastust. “Kui väga ma sind küll armastan, mu kallis. Head 
ööd ja suudlen, suudlen,” pihib 48-aastane mees 21. abieluaastal. Kindral an-
nab aru, kus käinud, mida uut näinud, keda tuttavatest kohanud. Sageli külas-
tab ta raamatukauplusi, muuseume ja käib pühapäeviti kirikutes jumalatee-
nistustel.

Maximilian Maksolly pastellmaal 
Maria Laidoner. Perekonna kogu
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New York on immigran-
tide ja üksildaste süda-
mete linn. Sellesse linna 
saabudes on kaks võima-
lust – kas veab või ei vea.

Vedamise korral on võimalus 
end üles töötada, lubada enda-
le selle linna sähvivate tulukeste 
glamuuri. Mittevedamise kor-
ral ei suudeta selle linna kiiruse 
ja jõhkrusega kaasa minna ning 
inimesest võib saada Mitte Kee-
gi. Lavastuse “Antigone New 
Yorgis” tegelastest saavad New 
Yorgis eluheidikud. Pereta, ko-
duta. Ometi on neis säilinud 
unistused, lootused – kõik see, 
mille pärast on nad New Yorki 
tulnud.

Lavastuse tegevus toimub 
1990. aastate alguses õõvasta-
vas Tompkinsi pargis. Pargis, 
kus oma päevi võitlevad õhtus-
se narkomaanid, kodutud. Vene-
lane Saša (Jürgen Gansen), puer-
toriikolanna Anita (Lauli Otsar) 
ja poolakas Kirp (Markus Haba-
kukk) on selle pargi ühe pingi 
elanikud. Kuigi tundub, et nad on 
leppinud oma olukorraga, hoiab 
neid elus armastus või unistus 
armastusest.

Meie – soojades tubades ja 
õhtuti televiisorit vaadates – ei 
kujuta muidugi armastust sää-
rastes oludes ette. Ometi kõik 
toimib, sest soov armastuse ja 
helluse järele on kompromissi-
tu. See on pääsetee sellest kal-
gist ja koledast maailmast, kus 
nad viibivad.

Anital on armastust palju ja 
ta haarab armastuse võimalik-
kusest kinni. Tema suureks teoks 
saab oma surnud armastatu Johni 
surnukeha varastamine. Selleks, 
et seda ei maetaks Hart Islandi 
surnuaiale, kuhu maetakse ko-
dutud, nimetud ja teised õnne-
tu saatusega inimesed. Saša ja 

Anita matavad ta parki ja pea-
vad ka ilusad peied. See tegu ei 
päästa maailma, kuid selle teo-
ga saab lahkunud John endale 
saatuse, et teda on armastatud 
ja temast on hoolitud ning ta 
polnud üksi.

Kui Anita jagab oma siirust 
ja tähelepanu Sašale, tunneb man-
dunud moskvalasest kunstnik, 
et tema elu võib saada uue või-
maluse. Ta teeb plaane Mosk-
vasse naasta ja võtta Anita kaa-
sa, kuid lootus suretab end vii-
napudelisse.

Üks Poola päritolu kultuu-
ritegelane on rääkinud, et poo-
lakas ei usu ratsionaalsusesse. 

Kingi asemel anneta 
hüpokoerte koolitamisse
Viimsi Ranna Lionsi Klubi MTÜ kutsub üles Viimsi valla elanikke 
ja ettevõtteid loobuma sel aastalõpul tarbetutest ja “pinguta-
tud“ kingitustest oma sõpradele, tuttavatele, koostööpartneri-
tele, töötajatele või klientidele. Emotsioonide kinkimine omab 
suuremat väärtust – heategevuse mõju kestab kauem ja teeb üht-
viisi rõõmu nii andjale kui ka saajale, kes on heategevuses osaline.

Tehes annetuse EE191010220258723226 Viimsi Ranna Lions 
Klubi MTÜ heategevuskontole toetad Viimsi diabeedihaigele 
lapsele hüpokoera ehk diabeedi abikoera koolitust (selgitusse 
“hüpokoer“).

LC Viimsi Ranna

Unistuste linna 
unustatud inimesed

Sügavalt uskliku rahvana usu-
takse saatusesse. Nii nagu Ju-
mal on sulle saatuse määranud, 
seda inimene muuta ei saa.

On huvitav, et poolakast näi-
tekirjanik Glowacki on kõige 
juhmima ja vastakamaid tun-
deid tekitava rolli kirjutanud 
just poolakale. Kirp on mees, 
kes ellujäämise nimel vahen-
deid ei vali. Tema kurjus on pei-
dus rumaluses ja valesti elatud 
elu mahasalgamises. Ometi on 
just tema see, kes neist kolmest 
vajab kõige enam kaaslast, karja 
või inimest enda kõrval. Tema 
on see, kes ongi kaotanud kõik 
– absoluutselt kõik. See on tema 
saatus ja inimkäsi seda muu-
ta ei saa. Kui Anitas ja Sašas 
on säilinud inimväärikust, siis 
Kirp elab loomalikult. Ellujää-
misinstinktide najal.

Väga hea meel on, et koha-
likus teatris on lavastatud puu-
dutav tükk. Näidend, mille traa-
gika on ka inimlikult koomi-
line. Aitäh, Peeter Tammearu! 
“Antigone New Yorgis” kuulub 
näitemängude tippu. Noored näit-
lejad teevad suurepärased rollid, 
loovad isikupärased karakterid.

Seda tükki pole kindlasti 
lihtne mängida, loodan, et seda 
suurem on näitlejate nauding 
oma tööst. Vähem oluline pole 
lavastuse kunstnikutöö ja muu-
sikaline kujundus. Tabavad on 
Tobias Tammearu loodud sak-
sofonihelid. Mis pilli kui mitte 
saksofoni saaks seostada New 
Yorgi ja üksildusega. Koos 
kunstnik Liina Undi tööga oli 
saalis New Yorgi hõngu palju. 
Isegi nii, et see tundus lausa gla-
muurne, sädelev ja kutsuv… 
unistuste ja lootuste linn.

Piret Puusepp
Artikkel on ilmunud ajalehes 

Saarte Hääl

JANUSZ GLOWACKI 
“ANTIGONE NEW YORGIS”
n Lavastaja: Peeter Tamme-
aru
n Kunstnik: Liina Unt (Endla)
n Helilooja: Tobias Tamme-
aru
n Muusikalised kujundajad: 
Peeter Tammearu, Feliks 
Kütt (Endla)
n Grimeerija: Ivi Smeljanski 
(Endla)
n Osades: Saša – Jürgen 
Gansen, Anita – Lauli Otsar, 
Kirp – Markus Habakukk, 
Politseinik – Risto Vaidla.
Teistes osades: Tanel Ting, 
Ahto Matt
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7.– 30. detsember
Viimsi valla kultuurikalender

KULTUUR

Piirivalveorkestri Big Band
Viimsi koolis

9. detsember kell 17
Kontsert: naiskoor Carmina
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. detsember kell 19
Viimsi huvikeskuse jõulu-
kontsert
Esinevad segakoor Viimsi, 
ViiKerKoor ja Ita-Riina 
Muusikastuudio lauljad
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. detsember kell 18
Kontsert: naiskoor Vanaemad
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. ja 14. detsember kell 19
Tallinna Linnateatri festival 
“Talveöö unenägu“
Alvis Hermanis “Pikk Elu“
Piletid Piletilevis 34/28 €
Black Box Studios

14. detsember kell 19
Kontsert: “Jõuluooper“ – 
Jassi Zaharov ja Marko Matvere
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. detsember kell 19
Campanelli käsikellade 
ansambli jõulukontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

15. detsember kell 12
Kontsert: Viimsi Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Kontsert: “Helgus“ – Rolf 
Roosalu ja Tiit Kikas
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. detsember kell 17
Kontsert: Maire Eliste 
Muusikakool
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember kell 18
Jõuluüritus “Lumelähedus” 
luulet loeb Doris Kareva 
Mõtluskontserdi annab Taavi 
Tulev
Viimsi raamatukogus

18. detsember kell 19
Kontsert: “Jõulukõla“
Jesus Montero, vokaal
Alberto Sanchez, harf
German Barbudez, kitarr
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. detsember kell 12.15
Kontserdisari mõisamängud
Forellikvintett
Sofia Vinkel, viiul
Grettel Erik, vioola
Anton Hannes Karin, tšello
Joosep Metsala, kontrabass
Tähe-Lee Liiv, klaver
Kaastegevad: Leho Karin, tšello 
ja Diana Liiv, klaver
Viimsi mõisas

21. detsember kell 14
Kontsert: “Jõuluaja hinge-
muusika“
Korraldajad: Pille Lille 
Muusikute Fond ja Viimsi 
päevakeskus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. detsember kell 19
Kontsert: “Sissi jõulud isaga“
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. detsember kell 14
Kontsert: Kaitseliidu Tallinna 
Maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

SPORT
7. detsember kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – Betooni-
meister/TSKK/Nord
Karulaugu spordikeskuses

14. detsember kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 13.12 k 12 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

21. detsember kell 19
Paarismängu ajatennis – 
Viimsi unetus
Osavõtutasu 25 € /mängija
Registreerimine: kuni 20.12 k 12 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
7. detsember kell 21
VJ Allan Peramets
8. detsember kell 21
Regatt / VJ Sass Nixon
14. detsember kell 21
Sulo / DJ Marek Talivere
15. detsember kell 21
VJ Andrus Kuzmin
21. detsember kell 21
Artjom Savitski / VJ Lenny 
LaVida
22. detsember kell 21
DJ Märt Rannamäe
28. detsember kell 21
Taavi Peterson / VJ Sass Nixon
29. detsember kell 21
VJ Leny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

12., 19. ja 26. detsember 
kell 18
Elava muusika õhtud
Mati Kärmik
Info tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

13. detsember kell 20
Comedy Estonia Open Mic
Tasuta
Jussi Õlletoas

14.–23. detsember kell 10–19
Jõululaat Viimsi Keskuses
Esinemised jõululaadal:
15. detsember kell 13 
Ita-Riina Muusikastuudio
kell 13.30
Black & White Dance
16. detsember kell 16
Black & White Dance
17. detsember kell 17.30
JJ-Street
18. detsember kell 17
Viimsi Muusikakooli keelpilli-
ansambel
19. detsember kell 17
Viimsi Muusikakooli kitarri-
ansambel
19. detsember kell 17.30
JJ-street

sandra@viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus

13. detsember kell 15.30
Kokandusõhtu: piparkoogid
Randvere noortekeskuses 

14. detsember kell 17
Filmiõhtu 
Viimsi noortekeskuses 

15. detsember kell 10.30
Pisimusa perehommik: Mihkel 
Tikerpalu ja Martin Trudnikov 
“Jõulumusa“
Perepilet 15 €, lapsevanem + 
laps 10 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

15. detsember kell 15
Leppneeme laste jõulupidu
Laulame, mängime, grillime
Lisainfo: https://www.
facebook.com/leppneeme/
Leppneeme sadama 
kalurimajas

20. detsember kell 15.30 
Filmiõhtu (“Kaunitar ja koletis“) 
ja viktoriin 
Randvere noortekeskuses

EAKATELE
7. detsember kell 18
Salongiõhtu – jõulukontsert
kell 16 väljasõit Haabneemest
Mõisahärra Mart Helme
Pääse 15 € VPÜ toas
Suure-Lähtru mõisas

8. detsember kell 19
G. Puccini ooper “Boheem“
Pilet 15 € VPÜ toas
Rahvusooperis Estonia

9. detsember kell 16
Eakate jõulupidu
Esineb Jassi Zahharov
Tasuta
Viimsi koolis

11. detsember kell 14
Jõulukaunistuste valmistamine
Randvere päevakeskuses 

14. detsember kell 13
Jõuluootepäev
Jõulukohvik, -laat ja kontsert
Viimsi päevakeskuses

18. detsember kell 15
Jõulupidu, sünnipäevad,
Ootame päkapikke!
Randvere päevakeskuses

21. detsember kell 14
Jõulukontsert: Jõuluaja 
hingemuusika
Korraldajad: Pille Lille 
Muusikute Fond ja 
Viimsi päevakeskus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. detsember kell 10.40
Eakate jalgsimatk ja kepikõnd
Tädu matkarajal
kell 10.17 V2 väljub Haab-
neemest
Kogunemine Tädu kuuse 
bussipeatuses

VARIA
8. detsember kell 10–16
Jõululaat
Rannarahva muuseumis

20. detsember kell 18
Viimsi Muusikakooli 
Jazzband koos Viimsi 
Gümnaasiumi 
solistide ja kooriga
20. detsember kell 19
Zumba
Viimsi Keskuses 

ÕPI- JA JUTUTOAD
4. detsember kell 19.45
Praktiline life coachi ehk 
meelelaadi- ja edutreeningu 
töötuba 
Lisainfo: www.elujousaal.ee 
Registreerimine:  
kohaloluruum@gmail.com 
Elujõusaalis 

11. detsember kell 19.45
Elujõusaali jõulupidu: 
teismoodi jõululaulud 
(Lea Dali Lion ja Šamaan Otisir) 
suupistelaud, kingitused ja tants
Tasuta
Registreerimine:  
elujousaal@gmail.com
Elujõusaalis

LASTELE JA NOORTELE
3.–21. detsember
Jõuluprogramm 
“Jõulutoimetused talus“
Lasteaia- ja kooligruppidele
Registreerimine: 
haridus@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

3.–21. detsember
Laste jõulupeod
“Lõbus ja lustakas jõulutrall“
Etendus, töötoad, jõuluvana
Lasteaia- ja kooligruppidele
Registreerimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

Kuni 7. detsember
Jõululaat
Viimsi koolis

7. detsember kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

7. detsember kell 13
DIY: Riidest koti disain
Randvere noortekeskuses 

9. detsember kell 10.30
Perejooga 
Registreerimine:  
kasvulavaklubi@gmail.com 
Elujõusaalis 
 
10. detsember kell 13–18 
DIY: Sojavahast küünlad 
Randvere noortekeskuses

12. detsember kell 16 
Paberkunsti töötuba: 
3D jõulukaardid 
Randvere noortekeskuses

12. detsember kell 16 
Noorteka jõulupidu
Viimsi noortekeskuses

13. detsember kell 11
Jõuluvana loeb lasteaialastele 
jõulujutte
Eelregistreerimine: 

näitus “Juubel – Eesti Vabariik 
100”

10. detsember – jaanuar
Noorte fotokunstnike talve-
näitus “Lumehelk“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

detsembris
Ajutine näitus “Relvad sõjast 
sõjani“ Aku Soraineni kogust
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

E–N kell 10–16
Rein Meresaare näitus 
“Ühe suve maalid“ 
Viimsi päevakeskuses

detsembris
Endel Saarepuu pliiatsi-
joonistuste näitus
Randvere päevakeskuses

Kuni 31. jaanuar
Eha Luige ja Tiit Põdra maalide 
näitus
Viimsi huvikeskuse aatrium

ÕPI- JA JUTUTOAD
6. detsember kell 18
Kohtumisõhtu teaduskirjanik 
Tiit Kändleriga
Viimsi raamatukogus

7. detsember kell 18
Jumestuskursus iseendale
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

13. detsember kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lapsed ja nutikas maailm“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

KONTSERDID, ETENDUSED
7. detsember kell 19
Kontsert: Pirita kitarri- ja 
viiulistuudio õpilased ja Pirita 
Kitarriorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. detsember kell 12
Viimsi huvikeskuse hea-
tegevuslik jõulukontsert
Esinevad Ita-Riina Muusika-
stuudio lauljad, JJ-Street, Kaie 
Kõrbi Balletistuudio, Hea Tuju 
Stuudio tabtsulapsed, Reet 
Posti pisikesed võimlejad, 
ProDance Tantsustuudio 
iluvõimlejad ja showtantsijad
Erikülalisena Ariadne ja Martti, 
Maian, Siim Koppel
Avatud on kohvik ja meister-
damistuba
Kontserdi pilet 5 €
Piletitulu läheb leukeemiat 
põdevate laste ravi toetuseks
Viimsi huvikeskuses

8. detsember kell 15
Tallinna Maleva Orkestri 
Bigbändi jõulukontsert
Solist Kristi Raias
Juhendab Sten Valdmaa
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

8. detsember kell 19
Viimsi Heategevusball
Tantsuks mängib Politsei- ja 

JUMALATEENISTUSED
9. detsember kell 11
2. advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
2. advendi jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

16. detsember kell 11
3. advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
3. advendi jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

23. detsember kell 11
4. advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
kell 12
4. Advendi jumalateenistus
Pühapäevakooli jõuluetendus
Viimsi Vabakirikus

24. detsember kell 15.30
Püha jõuluõhtu jumala-
teenistus
EELK Randvere kirikus 
kell 16
Jõuluõhtu jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 17
Jõuluõhtu liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. detsember kell 11
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
I jõulupüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

30. detsember kell 11
Aastalõpu jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
kell 12
Kontsert jumalateenistus
Pelgulinna vokaalstuudio
Per Eeljõe juhtimisel 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Aasta viimane jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August 
Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Kuni 10. jaanuar 2019
Tiiu Pallo Vaik – isikunäitus 
“Ilmotsatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 10. detsember
Rahvusvaheline karikatuuri-
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25-aastane… arenev, äge, 
uudishimulik, uusi sihte 
ja võimalusi otsiv, samas – 
traditsioone hindav, koos-
tööaldis ja kahe jalaga 
maa peal… Just selline on 
meie 25-aastane kool oma 
ilusa maja, ümbruse ja 
inimestega, kes igapäeva-
selt selle maja ustest 
sisse ja välja voorivad 
ning kellele see maja on 
oma ja väga armas.

1. septembril 1993 alustas Püün-
si kool kahe liitklassi ja laste-
aiarühmaga. Koolimaja amet-
lik avamine toimus 5. novemb-
ril 1993. Tänaseks on kool kohe-
kohe kasvamas täisväärtuslikuks 
kahe paralleeliga ja kahe laste-
aiarühmaga lasteaed-põhikoo-
liks, kus õpivad vahvad õpila-
sed ja õpetavad pühendunud 
õpetajad.

25. sünnipäeva pidas kool 
sel aastal mitmes osas. Kõik 
osalised olid koolimajja ooda-
tud ja said oma peo.

12. oktoobril oli koolimaja 
avatud vilistlastele. Kogunenud 
oli tore seltskond endiseid õpe-
tajaid ja õpilasi. Jällenägemise 
rõõm oli suur. Vilistlased mee-
nutasid kohvitassi taga kooli-
elu, vaatasid vanu pilte, tuleta-
sid õpetaja Helega meelde koo-
liajal tantsitud tantse. Külalised 
said uudistada ka veel valmi-
misjärgus uut majaosa. Meil on 
tore tõdeda, et armas koolimaja 
on lõpetajatel ja endistel õpe-
tajatel südames. Palju käiakse 
meil külas ka niisama – selleks 
ei peagi olema erilist põhjust, 
oleme lihtsalt südamesse jää-
nud ja meie uksed on avatud.

5. novembril tähistasid koo-
limaja sünnipäeva kõik meie 
praegused õpilased. Hommi-
kul tegid kõik klassid traditsioo-
niliselt sünnipäeva küpsisetorte. 
Õhtusel peoõhtul lauldi kooli-
laulu ja tantsiti meie kooli sün-
nipäevatantsu. Söödi torti ning 
kuulati Rolf Roosalu ja Carlos 
Roosi kontserti.

13. novembril olid kooli ooda-
tud kõik lapsevanemad ja Püün-
si kooli sõbrad. Meie õpilased 
ja õpetajad olid ettevalmista-
nud kontserdi “Seiklusest sai 
suur seiklus”. Kontserdil esi-
tatu oli bukett  tantsudest, lau-
ludest, luuletustest ja lugudest 
läbi kooli ajaloo.

23. novembril oli pidulik vas-
tuvõtt meie toredatele õpeta-
jatele ja koostööpartneritele. 
Samuti avati pidulikult sünni-
päevakink Viimsi vallalt – uus 
ja uhke majaosa, mida Püünsi 
kool on pikalt oodanud. Lisaks 
neljale ilusale klassiruumile ja 
pikapäevaruumile hakkavad ma-
jas tegutsema veel Viimsi noor-
tekeskus ja Viimsi valla raama-
tukogu haruraamatukogu. Kü-
lalisi olid tervitama tulnud rahva-
tantsijad tantsuansamblist Lee, 
võistlustantsijad Golden Dance 
Clubist. Tantsu keerutati Gerli 
Padari ja ansambli The Moon 
saatel.

Püünsi Kool

Koolipere pidu, mis peabki lõbus olema. Fotod Gea Radik, Kaija Mägi 

Trepp, mis sümboliseerib kooliõpilaste kasvu ajas.Püünsi kooli kauaoodatud uus majaosa avati pidulikult 23. novembril.

Püünsi kooli endised ja praegused koolitöötajad.

Püünsi Kool on 25 aastaga kasvanud seitse korda suuremaks!
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Tule ja ole osa meeskonnast, kes juhib ja viib ellu kohaliku omavalitsuse innovatsiooni!

Viimsi vallavalitsuse eesmärk on kujundada valda innovaatilise ja keskkonnasäästliku omavalitusesena Eestis. 
Pakkudes elanikele mõnusat elu- ja töökeskkonda ning olles partneriks ettevõtjatele ja investoritele on vald 
oluliseks suunanäitajaks kohalike omavalitsuste tasandil. 

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht on laia profiiliga tugev strateeg, kes igapäevase kommunikatsioonijuhti-
mise kõrvalt tegutseb muuhulgas valla maine kujundamise ja suunamisega koostöös valla arendusameti turun-
dus- ja innovatsioonispetsialistidega. Kui vaja, on ta kommunikatsioonitulekahjude päästetöötaja; kui vaja, on 
tabavate väljaütlemistega copywriter; kui vaja, kirjutab Facebooki postituse koodi; kui vaja, juhib oskuslikult 
ja otsustavalt diplomaatilisi seisukohavõtte; ja kui vaja, valib sumedal suveõhtul kolleegide meeleolu hoidmi-
seks Marju Kuudi loomingust “Kaks kuukiirt”. 

KOMMUNIKATSIOONISTRATEEG
Ootame Sind, kui: 
• eelnev kirjeldus tekitas Sinus äratundmisrõõmu;
• omad kõrgharidust kommunikatsiooni, meedia või suhtekorralduse alal või muljetavaldavat töökogemust

suhtekorralduse ja kommunikatsiooni valdkonnas;
• pressiteadete ja artiklite kirjutamine paneb tööle Sinu sisepõlemismootori;
• mõistad avaliku sektori töö iseloomu ning orienteerud seadusandluses;
• oled inimeste inimene, samas iseseisev, lahendustele orienteeritud, tugevate liidrioskustega, kohusetundlik

ning hea suhtlemisoskusega – üks ja ainus!
• oled võimeline esinema seisukohavõttudega nii eesti kui ka inglise keeles, kõnes ja kirjas, valdad ka vene

keelt;
• Sulle on oluline tugev ja toetav meeskond, kellega aeg-ajalt vallavalitsuse au kaitsta.

Sinu ülesanneteks on:
• organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni strateegiline planeerimine, juhtimine ja elluviimine; 
• meedia- ja pressisuhtluse korraldamine, meediapäringutele vastamine, -ürituste korraldamine ja juhtimine 

koostöös arendusameti ja väliste partneritega;
• organisatsiooni siht- ja sidusgruppide koostöö koordineerimine;
• pressimaterjalide koostamine ja avaldamine;
• kommunikatsioonialaste arenduste (teabekanalite) korraldamine ja juhtimine;
• juhtkonna nõustamine ning toetamine avalike suhete ja kommunikatsiooni küsimustes;
• valdkonna protsesside arendamine ja juhtimine;
• vallavalitsuse brändi ja visuaalse identiteedi arendamises kaasarääkimine.

Tule ja ole osa meeskonnast, kes juhib ja viib ellu kohaliku omavalitsuse innovatsiooni!

Koosta lühikirjeldus sellest, mis on Viimsi valla olulisimad tugevused ja kuidas neid elanikele kommunikeerida 
(kuni 2 A4). Saada see koos CV-ga e-posti aadressile personal@viimsivv.ee hiljemalt 10. detsembriks 2018.  

Lisateave: sisekommunikatsiooni spetsialist Elis Mäeots (elis.maeots@viimsivv.ee, tel (+372) 602 8833). 

Ühistööst valmis sünnipäevatort. Pidulikul vastuvõtul särasid peotantsijad. Sünnipäevalised kontserdist osa saamas.

Sünnipäevakontserdil lauldi ... ... ja tantsiti. 

Püünsi Kool on 25 aastaga kasvanud seitse korda suuremaks!
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Pärast 11 aastat tegutse-
mist on Viimsi MRJK ehk 
Martin Reimi Jalgpallikool 
saanud Karulaugu spordi-
hoone valmimisega endile 
klubiruumid ja garderoobi. 
Klubiruumides on ka koht 
klubi massöörile ja füsio-
terapeudile, et pakkuda 
noorsportlastele paremaid 
võimalusi kiireks taastu-
miseks koormusest ja 
vigastustest. Samuti on 
uute ruumidega tekkinud 
võimalus kvaliteetsemalt 
läbi viia treenerite ning 
ka mängijate koosole-
kuid/koolitusi.

Sel aastal panustas Viimsi MRJK 
palju treenerite kvalifikatsiooni 
tõstmisesse ning jalgpallikoo-
lis tegutsevate treenerite arv kas-
vas lausa kahekümneni. Jätku-
valt kaasame selleks eelkõige 
oma jalgpallikooli kasvandikke 
ja sisemise kogukonna inimesi. 

Sportliku poole pealt on meel-
div tõdeda, et tüdrukute jalg-
pall kogub Viimsis hoogu ning 
meie kooli noorte naistreeneri-
tega, kes ka ise jalgpalli män-
givad, saavutati tänavu 3 võist-
konnaga häid tulemusi. U11 va-
nuses turniiritabeleid ei peeta, 
kuid U13 Eesti meistrivõistlus-
tel võideti oma piirkond ning 
U15 Eesti meistrivõistlustel tuldi 
üle-eestilises konkurentsis tub-
lile neljandale kohale.

Eri vanuses poiste gruppe 
treenib jalgpallikoolis hetkesei-
suga 22. Neist 16 osalesid ka 
Eesti noorte meistrivõistlustel 
Viimsi MRJK nime all. Vanemad 
grupid näitasid noorematele head 

eeskuju nagu U16 poisid, kes 
saavutasid Eesti meistrivõistlus-
tel oma vanuseklassis hõbeme-
dalid, ning U13 vanusegrupp, 
kes võitlesid ennast järgmiseks
hooajaks 10 Eesti tugevama 
võistkonna hulka. Noorematel 
vanuserühmadel, kes mängivad 
veel oma piirkonnas, turniirita-
beleid ei peeta, kuid võime kin-
nitada, et oleme igas vanuse-

Viimsi jalgpallihooaja tagasivaade

rühmas konkurentsivõimelised 
ning Viimsi jalgpall on Eestis 
tuntud.

Kõige suuremateks korda-
minekuteks 2018. aasta sportli-
kes tulemustes võib lugeda jalg-
pallikooli esindusmeeskonna 
Viimsi JK ja duubelvõistkonna 
Viimsi JK II tõusmist kõrge-
matesse liigadesse. Vastavalt siis 
esiliiga B-sse ja 2 liigasse. Mõ-

lemad võistkonnad olid tänavu 
stabiilselt head ning tõusid otse 
kõrgemale tasemele. See annab 
järgmiseks, 2019. aastaks meie 

Korvpallipäev & Karulaugu 
Spordikeskuse korvpalliareeni 
avamine
8. detsember toimub Viimsi suur “Korvpallipäev” koos tree-
ningrühmade pildistamise ja Karulaugu Spordikeskuse korv-
palliareeni avamisega. 

Päevale paneb puntki Saku I Liiga kohtumine, kus väljaku-
peremees KK Viimsi/Noto võõrustab valitsevat meistrit Betoo-
nimeister/Tskk/SK Nordi.

11.00 Nooremate treeningrühmade sõprusmängud ja osa-
vusvõistlused; treeningrühmade pildistamised; 14.00 Korvpalli-
klubi Viimsi/Estover ühispilt; 14.15 Tort; 14.30 Esineja; 15.00 Publiku-
mängud, loos; 16.00 Saku I Liiga: KK Viimsi/Noto vs Betoo-
nimeister/Tskk/SK Nord; Karulaugu Spordikeskuse korvpalli-
areeni avamine.

KK Viimsi

23. novembril Karulaugu 
Spordikeskuse korvpalli-
areenil toimunud Saku 
I Liiga seitsmenda vooru 
kohtumiselt teenis Korv-
palliklubi Viimsi/Estover 
esindusmeeskond KK 
Viimsi/Noto hooaja kol-
manda kaotuse, kui 79:95 
jäädi alla Tamsalu Los 
Toros/TALTECHile.

Möödunud hooajal jäi meeskon-
dade omavaheliste mängude seis 
1:1, seejuures võitsid meeskon-
nad just vastase väljakul. Kah-
juks see traditsioon jätkus.

Võrdsete mäng kulges kuni 
kolmanda veerandi avaminuti-
ni, kui viimsilaste tabavale kol-
mepunktiviskele Los Toros ko-
he samaga vastas ning suure-
pärase kaugvisete tabavuse (11/
19 ehk 59%) toel veerandaja 
18:36 lõpetasid. Kuigi väljaku-
peremehed püüdsid veel män-
gu tagasi tulla, mängides vahe 
paaril korral alla 10 puntki, suut-
sid olulistel hetketel külalised 
alati vastata.

Peatreener Valdo Lips pidas 
kaotuse põhjuseks just viske-
tabavuse erinevust. “Kindlasti 

oli meil väga halb päev viske-
tabavuses. Samas kui vastane 
tabas just kolmandal veerandil 
suurepäraselt. Kuigi meie võt-
sime rohkem viskeid ja ka vaba-
viskeid teenisime rohkem. Ot-
sime ka noorte ja vanade head 
kooslust, proovides anda noo-
rematele võimalust,” ütles Lips.

Ralf Kompus tõi lisaks vis-
ketabavusele välja allajäämise 
lauavõitluses. “Meie visketaba-
vus oli täna vilets. Ka kaitse-
lauas ei saadud hakkama. Tak-
tika muutust meil poolajal ei 
olnud, aga oma viskeid ei suut-
nud tabada,“ ütles Kompus.

Turniiritabelis jagavad viim-

KK Viimsi/Noto pidi tunnistama 
Tamsalu Los Toros/TALTECH paremust

silased pärast seitset peetud män-
gu 4 võidu ja 3 kaotusega 5.–6. 
kohta.

Järgmine kodumäng toimub 
laupäeval, 8. detsembril Karu-
laugu Spordikeskuses, kus koh-
tuvad KK Viimsi/Noto ja Betoo-
nimeister/Tskk/SK Nord.

KK Viimsi

KK Viimsi/Noto pidi koduväljakul tunnistama Tamsalu Los Toros/TALTECH paremust. Foto KK Viimsi

noortele mängijatele uue välja-
kutse ennast nendel tasemetel 
tõestada.

Ka sel aastal korraldas klu-

bi mitmeid üritusi lastele ja ka 
lapsevanematele. Lapsevanema-
te jalgpalliturniir ning Viimsi 
MRJK linnalaager aprillikuus 
on saanud juba meie traditsioo-
niks. Suure väljakutse võtsime
vastu aga suvelaagri korralda-
misel Lõuna-Eestis Piiri spor-
di- ja puhkekeskuses, kus osa-
les koguni 120 last. Samuti vä-
listurniiril Helsinki Cup, kus 
osalesime 12 võistkonnaga ehk 
150 lapsega. Uuesti jätkasime 
sel aastal oma kooli korralda-
vate Viimsi McDonalds Cup sar-
jadega noorematele vanuserüh-
madele.

2018. aasta on olnud meile 
huvitav ja teguderohke, kuid 
kindlasti plaanime lähimate  
aastate jooksul realiseerida uued 
eesmärgid. Sportliku taseme 
tõstmiseks peame suutma paran-
dada treeningtingimusi – esma-
järjekorras Mõisapargi väljaku 
murukatte vahetus, mis on ka 
Viimsi vallavalitsuselt heaks-
kiidu saanud. Samuti on lähi-
aastate soov rajada jalgpallihall 
Viimsisse. Organisatoorse poo-
le pealt on palju tööd kogukon-
na kaasamisega, turundusega ja 
reklaamiga. Klubil peab tule-
vikus kindlasti selleks ka eral-
di inimene olema. 

Jalgpalli võistlushooaeg on 
aga selleks aastaks läbi ning al-
gab valmistumine uueks hoo-
ajaks. 

Kogu Viimsi jalgpallipere 
soovib kõigile viimsilastele head 
aastalõppu ning tervist ja jõu-
du tegemistes!

Viimsi Martin Reimi
 Jalgpallikool

Viimsi MRJK võistkonnad Helsinki Cup 2018 avamisel (punastes).

Viimsi MRJK tüdrukud.

Viimsi JK võistkonnad. Fotod Viimsi Martin Reimi Jalgpallikool
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8. detsembril kell 19.00 Viimsi kooli

MTÜ Viimsi Invaühing, Viimsi kool ja Viimsi vald

AAAAiitaaammeeee üüheeeeskkoooooss nnneeidd,, kkkeess sseeddaa vvääggaa vvaajavad!

    Õhtut juhivad: Inga Lunge ja Tõnu Raadik 

Tantsuks mängib

Politsei- ja Piirivalveorkestri Big Band
Publiku ette astuvad Ariadne, Lauri Liiv, Violina, Tõnu Aare, 

Anette Maria Rennit, Carlos Ukareda, Nele-Liis Vaiksoo,
Rullest tantsijad, Viimsi Kooli vilistlaskoor, Viimsi Kooliteater, 

mitmed lauljad ning tantsijad. 
Toimub heategevuslik loterii!

Heategevusballiga kogutakse raha  
 Viimsi Invaühingu erivajadustega laste toetuseks.

Ballikutse hind kuni 1. detsembrini 
35 EUR (kehtib ühele), 

alates 2. detsembrist pilet 50 EUR. 
Võimalik teha annetusi.

Ballikutsed müügil Viimsi Vallavalitsuse infoletis ja 
Viimsi Kooli kantseleis (tööpäeviti kella 9.00-15.00). 

Võimalik tasuda ülekandega (Swedbank, EE842200221026358968, 
MTÜ Viimsi Invaühing, selgituseks märkida: ball, maksja nimi).

Info ja müük: inva@viimsiinva.ee, 50 59 388 (Jana).
www.viimsiinva.ee

MTÜ Viimsi Invaühing kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Teavitus – ilutulestik!
8. detsembril ajavahemikul kell 22.55–23.05 toimub Viim-
si Heategevusballi raames ilutulestik Viimsi kooli tagumisel 
platsil (Randvere tee 8). Palume kõigilt mõistvat suhtumist! 

MTÜ Viimsi Invaühing

Laternamatkad kui 
põnevad ja silmaringi 
avardavad liikumisüri-
tused pakuvad lisaks 
silmailule ka piisavalt 
salapärasust. Veelgi 
huvitavamaks ja kaasa-
haaravamaks muutuvad 
need aga siis, kui toimu-
miskohaks on meie endi 
kodukant. 

Nii arvas ka pea 150 viimsi-
last, kes osalesid 20. novembri 
õhtul toimunud laternamatkal 
Viimsi keskuses. Matka tegid 
unikaalseks korraldajate poolt 
kaasa võetud laternad, mis õh-
tupimeduses oma ilusa kuma-
ga kõigile silma jäid. Lisaks 
laternate ilule oli kohale kutsu-
tud ka matkajuht Mihkel Reile, 
kes pajatas kogu matka vältel 
põnevaid lugusid Viimsi erine-
vate ajalooliste paikade kohta.

Ettevalmistused 
Laidoneri pargis 
kestsid pea sama 
kaua kui matk
Korraldajad olid kohal juba va-
rakult, sest plaanis oli tekitada 
midagi maagilist ja vaatamis-
väärset – paigutada õueküün-
lad üle kogu pargi. Niisiis leid-
sidki mitmed sajad õueküünlad 
omale teeäärtesse kohad ning 
pargi muruplatsile seati üles tu-
letünnid. Kui matkal osalejad 
kohale jõudsid, säras Laidone-
ri park tuledes nagu väike mui-
nasjutumaa ning ka kaugemalt 
möödujad nautisid imekena vaa-
temängu.

Põnevaks tehtud liikumine ehk 
laternamatk Viimsi ajaloo teemadel

Matka pikkuseks oli 
pea 6 kilomeetrit
Enne matka algust registreeriti 
matkale minejad ning seejärel 
jagati kõigile laternad, millega 
pimedas Viimsi vahel seigelda. 
Lisaks ilusatele tuledele ja to-
redale seltskonnale tegi matka 
põnevaks giid Mihkel Reile, 
kes jutustas huvitavaid lugusid 
nii Viimsi, Merivälja kui ka Pi-
rita ajaloost. Matka käigus kü-
lastati nii vanu Kirovi kaluri-
kolhoosi kontori- ja tootmis-
hooneid, Miiduranna sadamat, 
Viimsi mõisa kui ka salapärase 
minevikuga UFO-maja Meri-
väljal. 

Kuna inimesi oli palju, ja-
gati osalejatele raadiosaatjad, et 
huvitav jutt ajaloost kuulduks 
paremini ja jõuaks kõikide mat-
kajateni. Rännak kulges nii kerg-
liiklusteedel, rannas kõrkjate va-
hel kui ka looduslikel sissetal-
latud radadel.

Vaatamata ette tulnud vipe-
rustele poriste takistuste ja ka 
lukustatud väravate näol oli mat-
kaseltskond super ja tujud head. 
Ühiselt leiti kõigele lahendus 
ning väike seiklus ja ärevus te-
kitas põnevust juurdegi.

Matka lõpp-punktiks oli taas-
kord Laidoneri park, mis ka 
matka lõppedes kumas küünla-
säras endiselt muinasjutuliselt 
kaunilt. Rännaku lõpetuseks 
joodi ühiselt sooja teed, söödi 
vorste ning maiustati Saare ko-
hukesi.

Ürituse korraldamise eest tä-
name Viimsi Spordi aktiivseid 
eestvedajaid ning Laternamat-
kad.ee korraldajat Mihkel Rei-
let, Harjumaa Omavalitsuste Lii-
tu ja Viimsi vallavalitsust. Matk 
läks igati korda ja inimesed olid 
rõõmsad. Just õnnelikud osavõt-
jad inspireerivadki Viimsi Sporti 
korraldama uusi ühisüritusi.

Anne-Mari Visnapuu

Au ja kiitus laternamatka korraldajatele!

Matkajad öös. Fotod Tiina Annamaa Osalejaid oli kokku pea 150.

Vapper laternamatkaja. Lummav vaatepilt.

Tükike matkarada – nagu viibiks muinasjutus.
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3. märtsil 2018 kinnitas 
Viimsi vallavolikogu Viimsi 
Seenioride Nõukoja põhi-
kirja. Nõukoja moodus-
tamise ettepaneku tegi 
Viimsi Pensionäride 
Ühendus (VPÜ) ja põhikiri 
valmis koostöös Viimsi 
vallavalitsusega. Seenio-
ride nõukoda esindab 
eakate huve vallas ning 
räägib kaasa sotsiaavald-
konnas eakaid puuduta-
vates küsimustes. 

Nõukoja tegevus rajaneb liik-
mete omaalgatusel ja ühistege-
vusel. Nõukoja eesmärk on aru-
tada eakaid puudutavaid küsi-
musi, mis kuuluvad valla otsus-
tuspädevusse, ning teha valla-
volikogule ja vallavalitsusele ea-
kate huvidest ja vajadustest läh-

tuvaid ettepanekuid. Samuti teeb 
nõukoda koostööd vallavoliko-
gu, vallavalitsuse ja teiste val-
dade ja/või linnade nõukoda-
dega, esindades Viimsi eakaid 

Millal saab valmis remont Ran-
napere pansionaadis ja kui pal-
ju tuleb kohti?

AS Rannapere Pansionaadil 
on alates 1. oktoobrist 2018 uus 
juht, kelleks on Merike Melsas. 
Uue juhi ülesanne on koostöös 
Viimsi vallavalitsusega kujun-
dada AS Rannapere Pansionaa-
dist Viimsi eakate hoolekande 
kompetentsi keskus, mis oleks 
Viimsi vallavalitsusele partne-
riks kõikide Viimsi eakatele va-
jaminevate teenuste osutami-
seks. Hetkel käib maja võima-
luste ja teenuste kaardistamine, 
mis majas toimima hakkavad. 
Samuti on plaanis suurendada 
ööpäevaringse üldhooldusteenu-
se kohti, kuid hetkel ei ole tea-
da, mil määral. 

Kas Viimsisse tuleb ka eaka-
te päevahoid ja millal?

Eakate päevahoid on samu-
ti mõeldud teha Rannapere pan-
sionaadi ruumidesse ja see on 
vallavalitsusel üks esimesi prio-
riteetseid teenuseid. Hetkel on 
juba tegemisel päevahoid mä-
luhäiretega eakatele. 

Kas on mõeldav, et järgmi-
seks aastaks lepib vallavalitsus 
Lubja (Vimka) mäe laskumis-
raja omanikega kokku pileti-
soodustuses eakatele?

Väga hea mõte – vallava-
litsus püüab selles osas Vimka 
mäe operaatoriga kokkuleppe-
le jõuda. 

Millal tuleb valvearst Viim-
sisse?

Valvearsti tulek on mõeldav 

uue perearstikeskuse loomise-
ga Fertilitase majja. 

Kas Viimsi valla sotsiaal-
ametis on arutatud valla ea-
kate koduhoiu võimalust kui 
teenust? 

Koduhooldusteenus hetkel 
toimib Viimsi vallas, kuid kind-
lasti on vaja seda arendada ja 
täiustada ka koduhoiu võima-
lusega. Seda on hetkel ka plaa-
nis teha. 

Kas ja millal saab Viimsi 
vald uue kontserdisaali?

Viimsi vald saab kontserdi-
saali Noorte Talentide Kooli ruu-
midesse, mis valmib 2021 sü-
gisel. 

Kas huvikeskuse renovee-
rimisel on mõeldud ventilat-
siooni taastamisele saalis?

Seenioride nõukoja tegemised 2018. aastal
VIIMSI SEENIORIDE 
NÕUKODA
n Lembit Allingu  
n Malle Annus  
n Arnold Kimber  
n Rein Kriis, nõukoja 

juhataja
n Ülle Landra, nõukoja

asejuhataja
n Malle Ojari  
n Raimo Tann, volikogu

sotsiaalkomisjoni esi-
mees

n Raivo Tomingas  
n Annika Vaikla, abivalla-

vanem

maakondliku, riikliku või rah-
vusvahelise tasandi eakate üri-
tustel. 

Sel aastal on nõukoda käi-
nud koos kolmel korral koos-

Eakate küsimustele vastab Viimsi 
abivallavanem Annika Vaikla

Hetkel ei ole Viimsi valla-
valitsusel plaanis huvikeskust 
renoveerida. 

Kuhu ja millal paigutatak-
se ümber Viimsi valla raama-
tukogu?

Hetkel on vallavalitsus tei-
nud Viimsi vallavolikogule ette-
paneku viia raamatukogu üle 
Viimsi Marketi (Rimi maja) ruu-
midesse ja teha sellest 2688 m2 

asuv kultuurimaja-kogukonna 
keskus, kus asub nii raamatu-
kogu, galerii kui ka seminari-
ruumid ürituste läbiviimiseks. 
Volikogu palus vallavalitsusel 
üürilepingu tingimuste osas Viim-
si Marketiga läbi rääkida ja siis 
teema uuesti volikokku otsus-
tamisele tuua. 

Viimsi Teataja

olekul ja teinud õppereisi Vil-
jandi Seenioride Nõukoda kü-
lastades ning neid Viimsis vastu 
võtnud. 

Nõukoda on kinnitanud oma 

tegevuse eesmärgid aastateks 
2018–2020. 

Nendeks on: 
1. Toetada eakate päevahoiu-

teenuse loomist Viimsi vallas.

2. Toetada eakate koduhoiu-
teenuse loomist Viimsi vallas.

3. Mõtestada koos Viimsi val-
la tervishoiu- ja sotsiaalameti 
ametnikega ning vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni liikmetega “ea-
kate maja” rajamist tulevikus 
Viimsi valda.

4. Käivitada vestlusring Viim-
si valla ettevõtjatega valla pen-
sionäride maksimaalsest  kasu-
tamisest tööhõives.

5. Toetada eakate kaasamist 
vabatahtlike abistajatena meie 
valla mitmesuguste suurüritus-
te läbiviimisel.

6. Toetada valla eakatele ühe-
kordse toetuse kahekordistamist.

7. Toetada paadisadamate loo-
mist kogu ranniku ulatuses, mit-
te leppida Haabneemes olevate 
sadamatega. 
Viimsi Seenioride Nõukoda

Viljandi delegatsioon, vallavanem Siim Kallas, abivallavanem Annika Vaikla ja VSN-i liiikmed. 
Foto Ülo Siivelt

Seenioride kinohommikud
Alates detsembrikuust on Viimsi Kinol au pakkuda filmi-
kunsti parimaid pärle meie kinokavast vaatamiseks see-
nioridele igal KOLMAPÄEVAL algusega kell 12.20.

Pileti hind on endiselt 3,20 €, mis sisaldab filmielamust koos 
tassikese tee või kohviga. Lisaks pakume Teile võimalust vee-
ta kvaliteetaega Tallinn Viimsi SPA saunakeskuses – seenioride 
kinohommiku külalisele saunakeskuse komplekspääse erihin-
naga 5 €. Komplekspääse sisaldab Viimsi spaa jõusaali, ujula 
ja saunakeskuse külastust enne seenioridele mõeldud filmi-
seanssi kolmapäeval ajavahemikul 9.30–12.00.

Kombopileti saunakeskusesse ja filmiseansile hinnaga 8.20 € 
saab lunastada Tallinn Viimsi SPA saunakeskuse letist, mille ette-
näitamisel saab pärast spaakülastust kino kassast pileti valitud 
filmiseansile.

Filmid ja kuupäevad, mida Viimsi kinos saab vaadata: 12.12 
“Astrid Lindgreni rääkimata lugu“, 19.12 “Eia jõulud Tondikakul“, 
2.01.2019 “Tuhk lumel”.

Meeldivaid kinoelamusi soovides!
Viimsi Kino
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27.12.2018–9.01.2019 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni 
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väl-
japanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, 
Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala 
detailplaneering (vastu võetud Viimsi Valla-
valitsuse 27.11.2018 korraldusega nr 671).

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,5 ha 
ja see paikneb Haabneeme alevikus, Heki tee ja 
Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja 
jalgrattatee vahelises elamukvartalis. DP-ga on 
hõlmatud kinnistud Kesk tee 1 (89001:010:6700), 
Mereranna tee (89001:010:3473), Heki tee (89001:
010:3687), Mereranna tee 6 (89001:010:6680), 
Mereranna tee 4 (89001:010:6670), Mereranna 
tee 2 (89001:010:6660), Mereranna tee 2a (89001:
010:4580), Randvere tee 15 (89001:010:6820), 
Randvere tee 13 (89001:010:8480), Kaluri tee 2a 
(89001:010:3586), Kaluri tee 2 (89001:010:7770), 
Kaluri tee 4 (89001:010:7780), Kaluri tee 6 
(89001:010:7850), Kaluri tee 8 (89001:010:6830), 
reformimata riigimaa Kaluri tee servas (Kaluri 
tee 4 piirneval lõigul), reformimata riigimaa (Heki 
tee ja Kuunari tee ristmikul) ja reformimata riigi-
maa (Mereranna 4 sisetee servas). DP (Viimsi 
Haldus OÜ projekt nr 08-18, PJ väljatrükk: 03.10.
2018) eesmärk on servituudialade määramine 
elamukvartali teenindamiseks vajalikele kommu-
nikatsioonidele, sh tänavavalgustusrajatiste ala-
dele. DP-ga lahendatakse taristu paiknemine, 
mille elluviimisel tõstetakse piirkonna turvalisust 
(LED-valgustid) ja teedevõrgu liiklusohutust. 
DP-ga ei määrata ehitusõigus hoonetele ega 
muudeta kruntide kasutamise sihtotstarvet. DP 
on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu koha-
ne. Olemuselt on tegu maakorraldusliku DP-ga, 
millega määratakse servituudialad olemasole-
vatele tehnorajatistele ja OÜ Keskkonnaprojekt 
27.03.2018 tööga nr 1772 “Haabneeme aleviku 
tänavavalgustuse renoveerimisprojekt“ projek-
teeritud tänavavalgustuse kaabelliinidele.

2. Randvere küla, kinnistu Nurmenuku tee 
(endine kinnistu Karikakar) detailplaneering 
(vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2018 
korraldusega nr 661).

DP-ga on hõlmatud Randvere külas endise 
aiandusühistu Karikakar teedevõrgu maa-ala ja 
teemaa koosseisus asuv endine puurkaevu maa-
ala, millel asuv puurkaev on tänaseks likvidee-
ritud. Planeeritava ala suurus on 15 954 m² ja 
see asub Randvere küla lõunaosas, Muuga teest 
ligikaudu 100 m kaugusel idas. Planeeringualal 
kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega 
nr 135 kehtestatud “Aiandusühistu Karikakar de-
tailplaneerimisprojekt“, mida käesoleva DP-ga 
osaliselt muudetakse. DP-ga (Viimsi Haldus OÜ 
projekt nr 11-17, 2017, PJ väljatrükk: 20.12.2017) 
jagatakse AÜ-le Viimsi Karikakar kuuluv kinnistu 
ning moodustatakse 1 üksikelamukrunt suuru-
sega 1706 m², 1 haljasala maa kasutamise siht-
otstarbega krunt, suurusega 1705 m² ning 12 tee- 
ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krun-
ti, ühtlasi määratakse üksikelamukrundi ehitus-
õigus 1 põhihoone (üksikelamu) ja 2 abihoone 
ehitamiseks, krundi suurim lubatud ehitusalune 
pind on 250 m². Üksikelamu kõrgus ümbritseva 
maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, 
abihoonetel 5 m.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega 
on võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapa-
nekul.

27.12.2018–9.01.2019 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni 
on Viimsi vallamajas avalikul väljapanekul 
detailplaneeringu eskiislahendus: 

Laiaküla küla, kinnistu Muuga põik 4a 
(algatatud Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 
korraldusega nr 139).

Planeeritav ala (ligikaudu 1,1 hektarit) asub 
Laiaküla külas, hõlmates elamumaa sihtotstar-
bega kinnistu Muuga põik 4a (89001:001:0204). 
Planeeritav kinnistu on hoonestatud ühe üksik-
elamu ja abihoonega ning kõrghaljastatud. De-
tailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb ees-
märgist jagada 1,1 ha suurune elamukrunt ja 
moodustada kuni 6 üksikelamukrunti, määrata 

nendele ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoo-
ne ehitamiseks ning planeerida ruumiline ter-
viklahendus vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla 
küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga 
määratud maakasutuse juhtotstarbele. Detail-
planeeringuga lahendatakse muuhulgas planee-
ringualale juurdepääsud, liikluskorraldus, krun-
tide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted 
ja haljastus.

30.01.2019, algusega kell 16.00 toimub Viimsi 
vallamaja I korruse saalis Laiaküla küla, kinnis-
tu Muuga põik 4a detailplaneeringu eskiisi ava-
liku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu.

DP eskiislahendusega on võimalik tutvuda ka 
valla veebilehel: www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/eskiisid-ava-
likul-valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärg-
nevad korraldused:

20.11.2018 korraldus nr 658 “Randvere 
külas, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplanee-
ringu kehtestamine”

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere 
külas asuv 6848 m² suurune elamumaa sihtots-
tarbega krunt Aiaotsa tee 20 (89001:010:4540), 
mis asub väljakujunenud hoonestusega elura-
joonis. Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ 
töö nr 295), PJ väljatrükk: 16.10.2018) moodus-
tatakse 2 üksikelamukrunti suurustega 2852 m² 
ja 3996 m² ning määratakse kruntide ehitusõi-
gus 1 üksikelamu ja krundile pos nr 1 nelja abi-
hoone ning krundile pos nr 2 kahe abihoone ehi-
tamiseks. Kruntide suurim lubatud maapealne 
ehitusalune pindala on vastavalt 615 m² ja 600 m², 
maa-alune vastavalt 300 m² ja 200 m². Põhihoo-
nete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 maa-
pealset korrust), abihoonetel 5 m (1 maapealne 
korrus). DP kohasele krundile pos nr 1 alterna-
tiivse juurdepääsu tagamiseks on krundile pos 
nr 2 määratud servituudivajadus.

20.11.2018 korraldus nr 659 “Lubja küla, 
kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneeringu 
kehtestamine”

Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja külas 
asuv elamumaa sihtotstarbega kinnistu Anijär-
ve tee 13 (89001:010:3387) ja sellega vahetult 
külgnev munitsipaalmaa – kraav (89001:010:2303).

DP-ga (Optimal Projekt OÜ töö nr 291, PJ väl-
jatrükk: 16.04.2018) moodustatakse 2 üksikela-
mukrunti suurustega 1500 m² ja 1877 m² ning 
määratakse krundi ehitusõigus 1 kahekorruse-
lise põhihoone (üksikelamu) ja 1 ühekorruseli-
se abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehi-
tusaluse pindalaga vastavalt krundile pos nr 1 
– 320 m² ja krundile pos nr 2 – 300 m². Üksik-
elamute suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abi-
hoonetel 5 m.

20.11.2018 korraldus nr 660 “Tammnee-
me külas, kinnistu Põldmäe detailplanee-
ringu kehtestamine”

Detailplaneering hõlmab Tammneeme külas 
asuvat 3685 m² suurust maatulundusmaa siht-
otstarbega kinnistut Põldmäe (89001:003:2230), 
endise nimega Põldmäe 5. Planeeritav kinnistu 
asub Luhaääre tee ja Tammneeme tee ristumis-
kohal väljakujunenud hoonestusega elamupiir-
konnas. DP-ga (Inomatic OÜ töö nr 2017-005, 
Tallinn 2018, PJ väljatrükk: 17.04.2018) moodus-
tatakse 2 üksikelamukrunti suurustega 1568 m² 
ja 1989 m² ning 4 tee- ja tänavamaa krunti suu-
rusega kokku 128 m². Elamukruntidele määra-
takse ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse üksikela-
mu (kahe maapealse korrusega) ja kahe 5 m 
kõrguse abihoone ehitamiseks, mõlema krundi 
maapealne suurim lubatud ehitusalune pindala 
on 280 m², maa-alune 200 m². Üksikelamutele 
on lubatud ehitada üks maa-alune korrus. DP ko-
haste teemaa kruntide pos nr 3a, pos nr 3b, pos 
nr 4a ja pos nr 4b vallale tasuta võõrandamise 
kohta on sõlmitud Tallinna notar Margus Veski-
mäe notaribüroos kinnistu jagamise tulemusel 
tekkivate kinnistute võlaõiguslik tasuta võõran-
damise leping.

Terviktekstid: www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/kehtestatud-
detailplaneeringud-2018.

Detailplaneeringud
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VPÜ käsitööringi liikmed 
käisid 5. novembril vastu-
külaskäigul Kiili valla 
meistritel.

Alati on huvitav näha, mida te-
hakse mujal, kes on tegijad ja 
kust õpitakse. Kiili vald on oma 
eakatele käsitöötegijatele loo-
nud suurepärased võimalused 
– neil on kasutada avarad, val-
ged ruumid, mida küll vahest 
õpilastega jagatakse ja kus on 
kõik vajalik triikrauast õmblus-
masinate, kangastelgede, käär-
puude ja muu vajalikuni.

Tulemused olid välja pan-
dud näitusena. Hämmastas käsi-
tööde mitmekesisus, kudumi-
tele ja heegeldustöödele lisaks 
oli siidimaali tehnikas salle ja 

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse Matkaklubi 
kutsub kõiki toast välja 
nautima looduse ilu ja 
veetma seeläbi vaba 
aega heas seltskonnas. 
Klubi alustas uut hooaega 
tutvumisega Muuga 
külaga. 

Jalutati Muuga küla radadel möö-
da Muuga sadamast Kabeliki-
vini. Kabelikivi on rändrahn 
Muugal ja suuruselt teine hiid-
rahn Eestis.

Järgnenud Soosepa rabamatk 
ei olnud pelgalt jalutuskäik ra-
bas ja sealsete loodusvaadete 
nautimine, vaid matka käigus 
paigaldati ka lindudele pesakas-
te. Pesakastid valmistasid Püün-
si kooli õpilased ja nende vane-
mad Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäevaks. Materjaliga toeta-
sid pesakastitegijaid AS Puu-
keskus ja MTÜ Lubja Küla-
selts.

Viimsi Pensionäride 
Ühendus

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse Matka-
klubiga toast välja

Külaskäik Kiili valda
lipse, aga ka punutisi, ehteid, ti-
kandeid, imeilusaid kunstlilli ja 
palju muud. Just kunstlillede 
valmistamiseks oli hiljuti lei-
tud õpetaja ja korraldatud kur-
sus, tasumist toetas ka vald. 

Võtsime kaasa ka oma töid. 
Kuna käsitöö tegemisteks on 
meie võimalused tagasihoidli-
kumad, siis olid meil kaasas 
peamiselt kudumid, heegelda-
tud sallid, mütsid, vestid ja mu-
hu tikanditega esemed. On ju 
meie hea juhendaja Ljuba Kesk-
küla paljude muude oskuste 
kõrval eriliselt tuntud kaunite 
muhu mustrite tikkimise õpe-
tajana.

Kohvilauas oli juttu käsi-
tööst, võimalustest uute tehnika-
te õppimiseks, materjalide han-

kimisest, aga ka elust-olust Kiili 
ja meie, Viimsi vallas.

Meiega tulid kohtuma Kiili 
vallavanem ja sotsiaaltöötaja, 
kes rääkisid oma tööst, mille 
tulemusena said Kiili valla ea-
kad mõnusa koha kokkutule-
misteks ja käsitööga tegelemi-
seks. Samuti tutvusime raama-
tukogu ja noortekeskusega, vii-
mane oli tulvil igas vanuses 
lapsi. 

Valla hoolitsus oma inimes-
te eest, sõbralikkus ja soojus 
olid valdavad muljed ja tunded, 
mis jäid meid ärasõidul saatma. 
Täname vastuvõtjaid ja ootame 
uusi põnevaid kohtumisi!

Mari Leosk
VPÜ käsitööringi liige

TÄHELEPANU LOODUSHUVILISED JA MATKAJAD!
Teie endi soovil toimub laupäeval, 22. detsembril jõulueelne 
matk Tädu radadel. 

Teeme lõket, viskame lõkkesse halvad harjumused, joome 
glögi, kostitame endid jõulunäksidega. Koguneme „Tädu kuuse“ 
bussipeatuses kell 10.40. Haabneemest väljub buss V2 kell 10.17. 
Eestvedajad Raimo Tann ja Rein Kriis, info telefonil 517 2941.

Seenioride matkasellid panevad pesakaste.

Seenioride matka grupipilt. Fotod Ruslan Dontsov
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REAKUULUTUSED

TEENUS
n Kui Teie lapsel või Teil on probleeme matemaati-
ka õppimisel, võtke ühendust  telefonil 5342 5844 
ja saate abi väga kogenud matemaatikaõpetajalt. 
Elan Pirita asumis. Tiiu.
n Viimsi Autorent OÜ pakub erinevateks väljasõitu-
deks rendile 9-kohalist väikebussi Ford Tourneo 
Custom 2014 a. Võimalik rentida ka koos juhiga. 
Hinnad kokkuleppel. Kontakt Facebookis, Viimsi 
Autorent OÜ. viimsiautorent@gmail.com, 
tel 503 4247.
n Ohtlikute puude langetamine ja viljapuude noorus 
lõikus. Tel 521 0334.
n Pahteldus, lihvimine, värvimine, tapeetimine. 
Parketi, uste, liistude paigaldus ning muud remondi-
tööd. Tel 5360 5083.
n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab Viimsis koolimatemaatika tunde (1.–10. klass). 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.
n Remonditööd, plaatimis-, krohvimis- jm ehitus-
tööd. Saunade ehitus. Tel 511 0992.
n Hispaania keel – kutsume Teid hispaania keele 
kursustele kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
n Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade 
remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. 
Tel 5690 3327. 
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule vee- 
ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. 
Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate  väljaehitus. Veemõõdusõl-
mede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Tel 5656 7690, Enno.
n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 
150 €. Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu.
n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis 
Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, 
Tiiu.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, 
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. 
Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. 
Tel 5550 5017.
n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija 
akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, 
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, ko-
limisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 
554 0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende 
pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee. 

n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, 
projekteerimine, kasutusluba, tel 5352 9476, 
e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsul-
tatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes 
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa 
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asja-
ajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunni-
põhine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 
0,25 €/km, linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.

MÜÜK
n Jõulupuud, Eestis mahedalt kasvatatud nulud. 
Kojutoomine tasuta. Tel 5326 4497.
n Müüa kuivad kaminapuud võrkkotis. On pakkuda 
halli leppa, sangleppa, metsakuiva mändi ja saare
puud võrkkotis. Veel on ka jääke 5–25 cm klotsid 
võrkkotis. Hinnad soodsad ja kokkuleppel vastavalt 
kogusele ja asukohale. Helistage ja küsige julgelt. 
Tel 5457 5571.

TÖÖ
n Otsime lapsehoidjat 1,4-aastasele poisile Viim-
sisse paar korda nädalas päeval ning kord nädalas 
õhtul. Alates maist-juunist, kui lapsi tuleb juurde, 
soovime sama inimest täiskohaga tööle. Loodame 
leida rõõmsat ja tragi abilist mitmeks aastaks. 
Tel 505 2667, Victoria.
n Viimsi BabyBack Ribs & BBQ restorani sõbralik 
meeskond otsib nõudepesijat. 
Lisainfo: tel 5833 6723, Sergei.
n Otsime oma meeskonda kokaabi/komplektee-
rijat, kelle ülesandeks on toota ja komplekteerida 
Mealy tooteid. Kandidaadilt ootame meeskonna-
tööoskust, positiivsust, lojaalsust ja kohusetund-
likkust, kasuks tuleb elukoht Viimsis. Pakume 
täiskohaga tööd, vajalikku väljaõpet, häid töötin-
gimusi, arenemisvõimalust, konkurentsivõimelist 
põhipalka. Töökoht asub Viimsis.  Saada oma CV 
märksõnaga “Mealy on the go“ e-posti aadressile 
info@mealy.ee.
n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, 
soome, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd hästi 
ja põhjalikult. Kogemust 18 aastat, olemas soovi-
tajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404, Merle.
n Soovin leida tööd hooldajana Viimsis või Tallin-
nas. Vajalik elamispind. Kõik pakkumised on tere-
tulnud. Telefon 507 2230.

OST JA MUU
n Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085, Kert. 
n Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu 
mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuseta! 
Pakkuda võib kõike! kasutult.seisevauto@mail.ee, 
tel 5459 5118, Magnus.
n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! Pak-
kuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda võib 
kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628, Tim.
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Helista 601 1812 ja
vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares  ja
Viimsi SPA majas

Jalgpalli Champions 
League
Jalgpalli Champions League’is, 
mis lõpeb finaalmänguga mai-
kuus, on kolme viimase aasta 
võitja Madridi Real ka tänavu 
heas hoos. Seda vaatamata Cris-
tiano Ronaldo lahkumisele To-
rino Juventusesse. Pole abso-
luutselt välistatud, et maikuus 
toimuvas finaalmängus kohtu-
vad just Real ja Juventus.  

Jalgpalli EM-valik-
turniir
Märtsist algavad 2020. aasta 
jalgpalli EM-valikturniiri koh-
tumised ja ekraanil on muu-
hulgas valitsev maailmameis-
ter Prantsusmaa, MM-il finaa-
lis kaotanud Horvaatia, pronk-
simeeskond Belgia, MM-il põ-
runud Saksamaa ning viimase-
le suurturniirile üldse mitte pää-
senud Itaalia ja Holland. 

Korvpalli Euroliiga
Korvpalli Euroliiga kulminat-
sioon jõuab kätte finaalturnii-
riga 17.–19. mail Vitorias. Tiit-
likaitsja Madridi Real on en-
diselt favoriitide seas, konku-
rentsi pakub Hispaania klubile 
eelkõige Moskva CSKA, aga 
miks mitte ka Kaunase Žalgi-
ris. 

Inglismaa jalgpalli 
meistriliiga
Alati heal tasemel Inglismaa 
jalgpalli meistriliigas on mul-
lune võitja Manchester City ka 

TV Play Sports ja Sports+ näitavad talvel ja 
kevadel maailmaklassi võistlusi ja turniire! 

tänavu tiitlivõitluses sees. City-
le pakuvad kõva konkurentsi 
Liverpool, Chelsea ja Totten-
ham, aga ka tagantpoolt võib 
keegi liidreid segama tõusta. 

Jäähokiliiga KHL
Jäähokiliiga KHL kümnes hoo-
aeg on siit vaadates selles mõt-
tes erilisem, et üle mitme aasta 
on taas play offi koha eest võit-
lemas meie lõunanaabrite uh-
kus Riia Dinamo. Päris liidrite 
sekka tõusmist segab eelkõige 
teistega võrreldes õhem raha-
kott, aga pildil on nad ilusasti. 
Hoiame lätlastele pöialt!

Mootorrataste 
ringrajasõidu MM
Mootorrataste ringrajasõidu 
MM-i uus hooaeg läheb lahti 
märtsis ja kõik silmad on loo-
mulikult viiekordse maailma-
meistri Marc Marquezi peal. 
Kuid lihtne tal olema ei saa, sest 
teda kannustavad vanameister 
Valentino Rossi ja teine itaal-
lane Andrea Dovizioso. 

Viasat on nüüd TVPlay Home 
ja TVPlay Sports ning TVPlay 
Sports+ kanalid on vaid väike 
osa pakutavast mitmekülgsest 
meelelahutusest.

Liitu detsembris TVPlay 
Home teleteenusega ja asu nau-
tima spordi, tõsielu, filmi, uudiste, 
eesti, vene ja palju muid kana-
leid. Liitumine, paigaldus ja esi-
mene kuu teleteenust on tasuta!

Viasat

Liitu TVPlay Home teleteenusega ja maailmatasemel jalgpall jõuab sinu telerisse. Foto Getty Images
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Kohe-kohe on käes 
jõulud, mis lisaks uhke-
tele kodukaunistustele 
ja rohketele kingitustele 
tähendab ka rikkalike 
jõulutoitudega peolaudu. 
Milliseid maiuspalu võiks 
selleks sündmuseks vaa-
ritada ning missuguseid 
suupisteid külakostiks 
kaasa küpsetada? Viim-
silane ja Nami-Nami ret-
septiportaali omanik Pille 
Petersoo jagab soovitusi.

Pille, mis toidud teie pere jõu-
lulaual alati olemas on?

Meil on selline klassikaline 
jõululaud väikeste variatsiooni-
dega. Seapraad, jõuluporteriga 
hautatud hapukapsas, ahjukar-
tulid ja -juurviljad on alati laual. 
Eelroogade ja magustoitudega 
mängime rohkem. Ma olen ela-
nud aasta Taanis ja seitse aastat 
Šotimaal, nii et natuke on ka 
sealt laenatud roogi. Meie pere 
sööb hea meelega kala, nii et 
eelroogade hulka kuulub tava-
liselt ka mingi kalaroog. Magu-
sast on laual alati mandariinid, 
piparkoogid ja vürtsised mand-
lid, lisaks mingi magustoit ja 
küpsetis.

Millised on su enda suuri-
mad lemmikud?

Õllekapsas! Kui seda aas-
taid tagasi valmistama hakka-
sin, tõi mu ema “igaks juhuks” 
klassikalise rammusama va-

riandi ka kaasa. Nüüd on ta sel-
lest loobunud, sest see ilma sea-
lihata kapsas on lihtsalt nii mait-
sev!

Kindlasti kuuluvad lemmi-
kute hulka ka enda küpsetatud 
piparkoogid ning britilik jõulu-
keeks. Vähemalt ühel jõulupeol 

on magustoiduks Taani köögist 
pärit risalamande ehk riisipu-
ding kirsikastme ja õnnemand-
liga. Nii lihtne ja odav ja ele-
vust tekitav! 

Kas valmistad igal aastal ka 
midagi uut?

Meil on tavaliselt vähemalt 
kolm jõulupidu. Üks on oma 
pere oma, kus on lisaks veel mi-
nu vanemad ja mu õe pere ning 
mehe ema. Lisaks on kaks suu-
remat pidu: üks emapoolse su-
guvõsa oma ja teine isapoolse 
suguvõsa oma. Alati ju sealiha-
kapsast-kartulit süüa ei jaksa, 
nii et jah, igal aastal jõuab paar 
korda ka midagi uut ja põnevat 
teha.

Mulle meeldib väga põhja-
maine väikejõulu (lillejul, pik-
kujoulu) traditsioon, kus saa-
dakse sõpradega kokku, juuak-

Maitsev jõuluaeg – väljakutse perenaistele
Siin ka mõned Nami-Namist pärit jõulupäraste snäkkide 
retseptid, mis sobivad nii jõululauale kui ka külla minnes 
kingituseks. Kõik vajalikud koostisosad leiad Viimsi Kes-
kuse kauplustest Selver, Juustukuningad ning Biomarket.

Lehttainarullid pohlamoosi ja verivorstiga
n Läheb vaja: pärmi-lehttainast, pohlamoosi, kuivatatud ma-
joraani, verivorsti, muna.
n Tee nii: Rulli pärmi-lehttainas veidi õhemaks. Määri pealt 
pohlamoosiga ning pudista ühtlaselt üle verivorstisisu või haki-
tud verivorstiga. Soovi korral puista peale veidi kuivatatud vorsti-
rohtu ehk majoraani. Keera tihedasti rulli (suupisterullide jaoks 
kasuta umbes 10–15 cm kõrgust lehttainaplaati, siis ei tule rullid 
nii laiad). Lõika rull 2 cm paksusteks juppideks, tõsta need pa-
berist muffinivormidesse ja seejärel ahjuplaadile. Pintselda pealt 
munaga. Küpseta 225-kraadises ahjus 10–15 minutit, kuni piru-
kad on kenasti kerkinud ja pealt kaunilt kuldsed.

Valgehallitusjuustu ning pohlakattega krõbesai
n Läheb vaja: röstsaia või nisuleiba, oliiviõli, meresoolahelbeid, 
Brie valgehallitusjuustu, pohlamoosi.
n Tee nii: Piserda röstsaia viiludele kergelt oliiviõli, maitses-
ta õrnalt soolaga. Rösti ahjus õrnalt krõbedaks. Ahjust tulnud 
saiaviiludele lisa valgehallitusjuustu viilud ning pohlamoos ja 
kuumuta ahjus, kuni juust on sulanud.

DIY Bounty ehk šokolaadi-kookosekommid
n Läheb vaja: Kookosetäidis: 300 g suhkruga kondenspiima, 
300 g kookoshelbeid, 150 g pehmet toasooja võid; Katmiseks: 
300 g tumedat või piimašokolaadi
n Tee nii: Sega toasoe või ja kookoshelbed korralikult läbi. Lisa 
kondenspiim ja klopi mikseriga 2–3 minutit, kuni segu on ühtla-
ne. Vormi kookostäidis umbes 2 cm kõrguseks plaadiks. Keera 
küpsetuspaberisse ja pane vähemalt 3 tunniks külmkappi tahe-
nema. Seejärel lõika 2 x 2 cm juppideks ja pane uuesti tunniks 
ajaks külmkappi. Kasta kookosekuubikud sulatatud (temperee-
ritud) šokolaadi sisse, kaunista vastavalt soovile ja lase uuesti 
külmkapis taheneda (kui kasutasid tempereeritud šokolaadi, 
siis võid jahedas ruumis serveerimiseni hoida; tavalise sulata-
tud šokolaadiga kaetud kommid tuleks kindlasti külmkappi või 
lausa sügavkülma panna).

se hõõgveini ning süüakse väi-
keseid jõulusuupisteid. Võetak-
se hetkeks aeg maha ja naudi-
takse lihtsalt üksteise seltskon-
da.

Kui varakult jõululaua jaoks 
ettevalmistusi hakkad tegema?

Menüüd hakkan planeerima 
üsna varakult. Jõulukeeksid teen 
juba detsembri alguses valmis, 
neid on hea jahedas garaažis või 
sahvris hoida ja ootamatutele 
külalistele pakkuda. Jõuluprae 
saab ka paar päeva varem mait-
sestuma panna. Sülti ma ise tä-
navu ei keeda, seda teeb mu ema. 
Suurem osa kokkamisest jääb 
jõululaupäevale. Kui menüü ja 
tegevusplaan on paigas, saab ka 
suure seltskonna jaoks laua kat-
ta suurema stressita.
Milliseid nippe jagad perenais-
tele, et nad kõikide ettevalmis-
tustega hakkama saaksid?

Mitmed jõuluroad saab mi-
tu päeva või isegi nädalat varem 
valmis teha. Kapsas, jõulukeeks,
piparkoogid. Samas ei tasu kar-
ta ka valmistooteid – nii Eesti 
väiketootjad kui ka suuremad 
toidutööstused pakuvad väga to-
redaid jõululauale sobivaid val-
misrooge. Maitsva peolaua võib 
endale tellida ka Viimsi Kes-
kuse Delicato kohvikust. Ime-
lisi snäkke saab valida Juustu-
kuningate kauplusest ning mui-
dugi on rikkalik toiduvalik ole-
mas Selveris.

Viimsi Keskus

... või küpsetisteta?!

Mis jõulud on ilma piparkookideta ...

 /viimsikeskus    
www.viimsikeskus.ee    
Sõpruse tee 15, Haabneeme,  
Viimsi vald, Harjumaa

Ootame kõiki kaupmehi ja käsitöölisi 
osalema Viimsi keskuse jõululaadal.

Laat toimub Viimsi Keskuse  
1. korrusel 14.-23. detsembril.  

Võimalik osaleda ka päevade kaupa!

Broneeri koht: turundus@viimsikeskus.ee

Tule  Viimsi  Keskuse    

jõululaadale!
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VIIMSI SPA & ATLANTIS H2O AQUAPARK
SPA18+  /  VIIMSI KINO  /  BLACK ROSE PUB
GRAND ROSE SPA HOTEL / MERESUU SPA HOTEL

spatallinn.ee

Lapseootus
ja laps

www.fertilitas.ee

Fertilitase ämmaemandad on valmis jätkuvalt pakkuma personaalset sünnitusabiteenust 
Tallinna keskhaiglates. Sünnitusjärgselt on võimalik tulla kontrolli naistearsti juurde ja 
jätkata vastsündinu jälgimist lastearsti juures üks kord kuus.

raseduse jälgimine  

ultraheliuuringud (I – III trimester)

loote videofilm DVD-le  

laste taastusravi

laste rehabilitatsiooniteenused

lastearst

lasteortopeed

lastekirurg

vaktsineerimised

lastemassaž ja füsioteraapia

Raseduse jälgimist teostab ämmaemand koostöös 
naistearstiga. Samuti on võimalik konsulteerida erinevate 
erialade spetsialistidega nagu näiteks endokrinoloog, 
toitumisnõustaja, psühholoog jt. Pakutakse erinevaid 
konsultatsiooni ja ravi võimalusi väikelastele.

Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli uuringuid ja nn. OSCAR testi ning 
osaleme FMF auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute kõrge usaldatavuse.

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur: 
+372 660 4072
+372 646 3539

Fertilitas Viimsis 
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Registratuur: 
+372 605 9600
+372 605 9601

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47 
Tallinn

Registratuur: 
+372 664 6444
+372 664 6445

www.kodumasinad.ee – kaup alati laos!
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