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Viimsi vallavolikogu kiitis 
teisipäeval, 18. detsembril 
heaks raamatukogu ülekoli-
mise kaubanduskeskusesse 
Viimsi Market, millest kuju-
neb kaasaegseima kontsept-
siooniga rahvaraamatukogu 
Eestis.

Viimsi raamatukogu on uusi ruu-
me oodanud juba viimased üheksa 
aastat. Hetkel rendib raamatukogu 
ruume Rannapere Pansionaat AS-ilt. 

Praegused raamatukogu ruumid 
on jäänud väikeseks, laienemisvõi-
malusi ei ole, täna asuvad peaaegu 
pooled raamatud suletud hoidlates 
ja lugejad neid ei näe. Raamatu-
kogus kohapeal lugemiseks kohad 
puuduvad ja lastenurk asub vaid 
üheksal ruutmeetril. Ka pansionaat 
ootab juba ammu raamatukogu ka-
sutuses olevate ruumide vabanemist, 
kuna valla eakad vajavad päeva-
hoiuteenust, mida saaks neis ruumi-
des pakkuda pärast vajalikku üm-
berehitust. 

Viimsi abivallavanema Annika 
Vaikla sõnul on Viimsi raamatuko-
gu kontseptsiooni aluseks võetud 
Euroopas ja mujal väga hästi toi-
mivad praktikad, kus raamatukogu 
ei ole ainult raamatute laenutus-
keskkond, vaid on kaasaegne õpi-, 

puhke- ja vabaajakeskus, mis kut-
sub kõiki inimesi ja eelkõige noori 
kasulikult aega veetma. Oluline 
on, et raamatukogu asub käigutee 
kaugusel enam külastatavatest ko-
gukonna asutustest.

Viimsi raamatukogu direktor Tiiu 
Valm, kes on aastaid olnud rahvus-
vahelise raamatukoguühingute ja 
-institutsioonide liidu IFLA juha-
tuse liige, kultuuriministeeriumi raa-
matukogunõunik ja Rahvusraama-
tukogu peadirektor, avaldas hea-
meelt, et juba järgmisel aastal on 
võimalik avada uus Viimsi raama-
tukogu, kus on ruumi raamatutele 
ja lugejatele ning kus nii õppurid 
kui ka kõik inimesed lastest vanu-
riteni tunnevad end mugavalt ja on 
oodatud.

Valm lisas, et kui varem hinna-
ti raamatukogusid kui raamatute ko-
gumise ja laenutamise kohti, siis 
kaasajal nähakse rahvaraamatuko-
gus mitmekülgset kogukonna info- 
ja kultuuriasutust, kus inimene saab 
tunda end vabalt ja tegeleda oma 
igapäevaste tegevustega. Seega täi-
dab raamatukogu tema sõnul ko-
gukonnas väga olulist ja kandvat 
rolli. “Kui hiljuti Helsingi kesklin-
nas avatud linnaraamatukogu Oodi 
on kingitus kõigile Soome elani-
kele vabariigi 100. juubeliks, siis 

soovin, et Viimsi raamatukogu uu-
test ruumidest kujuneks kingitus 
Viimsi valla elanikele Viimsi valla 
100. juubeliks,” ütles Valm.

Raamatukogu hakkab olema 
avatud kõigil nädalapäevadel ning 
lisaks raamatulaenutamisele haka-
takse pakkuma erinevaid sündmu-
si ja tegevusi nii täiskasvanutele 
kui ka lastele. Kokku saab raama-
tukogu oma kasutusse 2688 m², li-
saks veel avatud suveterrassi suu-
rusega 317,7 m². 

Viimsi raamatukogu on Harju 
maakonna rahvaraamatukogude seas 
parimate statistiliste näitajatega raa-
matukogu. Kui 2017. aastal kasvas 
kogu maakonnas lugejate arv 1007 
inimese võrra, siis Viimsi osa sel-
lest numbrist oli 767 uut lugejat. 
Viimsis elab täna ligi 22 000 ini-
mest. Viimsi raamatukogu regist-
reeritud lugejate arv on 8449 (sh 
2823 last), külastuste arv keskmi-
selt 308 külastust päevas ning lae-
nutuste arv 169 554.

Täna asub Viimsi raamatukogu 
Haabneeme alevikus, aadressil Kesk 
tee 1, Rannapere pansionaadi hoo-
ne II korrusel. Raamatukogu käsu-
tuses on vaid 566 m² kasulikku pin-
da ja 802 m² üldpinda. 

Viimsi vallavalitsus
Viimsi raamatukogu direktor 
Tiiu Valm. Foto  Teet Malsroos

Pranglilased 
rõõmustavad – 
Wrangö on 
taas liinil
Alates 18. detsembrist opereerib 
Kelnase – Leppneeme liinil Tuule Liinid OÜ 
parvlaevaga Wrangö.

Prangli saarevanem Terje Lilleoks sõnas, et nii 
tema kui ka kõik pranglilased on väga rõõm-
sad, et Wrangö on jälle liinil tagasi ja elu saarel 
saab normaalse järje peale. “Samal päeval too-
di saare tanklasse kütet, täna (21.12) tuleb suu-
rem kaubavedu poodi. Tänan kõiki, kes sellele 
kaasa aitasid, ja soovin teile ilusat jõuluaega!” 
ütles saarevanem.

Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi 
loodab, et laevaliiklus Prangli ja mandri vahel 
jätkub tõrgeteta. Soovime uuele operaatorile 
jõudu ja kannatust saarerahva teenindamisel. 
Soovime kõikidele Prangli inimestele ilusaid 
pühi!

Viimsi vallavalitsus
Viimsi raamatukogu 
saab pärast pikka 
ootamist uued ruumid

Viimsi Teataja 
aastal 2019
2019. aasta ilmumisajad on:
n 11. ja 25. jaanuar
n 8. ja 22. veebruar
n 8. ja 22. märts
n 5. ja 19. aprill
n 3., 17. ja 31. mai
n 14. juuni
n Juulis lehte ei ilmu!
n 16. ja 30. august
n 13. ja 27. september
n 11. ja 25. oktoober
n 8. ja 22. november
n 6. ja 20. detsember
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid 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 11. jaanuaril 2019.

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

2018 on olnud toimekas 
aasta. Seda aastat iseloo-
mustavad suured investee-
ringud teede-, transpordi- 
ja haridusvaldkonda. 

Äsja avasime Püünsi kooli juur-
deehituse, tõstsime oluliselt klas-
siõpetajate tasusid, viisime läbi 
Noorte Talentide Kooli arhitek-
tuurikonkursi, kuhu laekus üh-
tekokku 24 võistlustööd. 

Korraldasime suurejooneli-
se Harjumaa laulu- ja tantsu-
peo, tulime välja uue kodulehe-
ga, koostasime Viimsi valla de-
tailplaneeringute menetlemiseks 
uue korra, viisime läbi põtra-
de loenduse, valmis Tammede 
pargi projekt, paigaldasime tä-
navavalgustuse 30 erinevale tee-
le, rekonstrueerisime mänguväl-
jakuid ja valmis sai pool Vehe-
ma teest, valmis sai heakorra ja 

haljastuse arengukava, saime 
LIFE UrbanStorm projektile ra-
hastuse Euroopa Liidust, osale-
sime Naissaare kiriku taasava-
misel, korraldasime mitmeid üri-
tusi. Lisaks avati Viimsis uus 
riigigümnaasium ja Karulaugu 
Spordikeskus. On lõplikult ot-
sustatud, et Viimsi saab uue, tä-
nasest neli korda suurema raa-
matukogu.

Alustasime Rannapere pan-
sionaadi ümberkujundamist 
Viimsi valla eakate hoolekande 
keskuseks eesmärgiga pakkuda 
valla eakatele väärikaks vana-
nemiseks vajaminevaid teenu-
seid, lõime vallavalitsuse sot-
siaalkomisjoni ja laste- ja pere-
de komisjoni ning võitsime olu-
lisi kohtulahinguid. Neid kor-
daminekuid on tegelikult ju olu-
liselt rohkem ja välja toodu on 
vaid murdosa meie positiivse-

test tegevustest sellel aastal. 
Lisaks kõikidele igapäevas-

tele tegevustele kerkis aeg-ajalt 
meie ette ka mitmeid kriisitee-
masid nagu näiteks koolide ja 
lasteaedade toitlustamine, Prang-
li laevaliiklusega seonduv. Nüüd, 
aasta lõpus on hea tõdeda, et 
kõik need ootamatused said pro-
fessionaalselt lahendatud.

Kõik eelpool mainitud te-
gevused ja arengud näitavad se-
da, et vallamajas töötavate ini-
meste südameasi on pakkuda 
parimat kvaliteeti meie klienti-
dele – Viimsi inimestele. Ole-
me arenemas Eesti üheks ees-
rindlikumaks omavalitsuseks, 
kelle poole vaadatakse ja kust 
soovitakse kogemusi hankida. 

Kogu vallavalitsuse nimel 
soovime teile ilusat jõuluaega!

Siim Kallas

Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud otsused:
nr 83 Viimsi valla valimiskomisjoni moodusta-
mine
nr 84 Viimsi raamatukogu üürilepingu heaks-
kiitmine
nr 85 Loa andmine varaliste kohustuste võtmi-
seks (lubada Viimsi vallavalitsusel läbi viia avatud 
hankemenetlusena riigihange “Viimsi valla mu-
nitsipaalharidusasutuste toitlustamine“ ja sõlmi-
da hankeleping 48 kalendrikuuks, võimalusega 
viia läbi eraldi hanked lasteaedade ja koolide osas)
nr 86 Loa andmine varaliste kohustuste võtmi-
seks (lubada Viimsi vallavalitsusel sõlmida Rand-
vere Koolile moodulmaja üürileping OÜ-ga Viimsi 
Haldus perioodiks 01.01.2019–30.06.2023)
nr 87 Randvere küla, kinnistu Nahka (endise ni-
mega Nahka 1) detailplaneeringu vastuvõtmine 
ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 88 Pringi külas, Rohuneeme tee 59d ja Ro-
huneeme tee 61a detailplaneeringu vastuvõt-
mine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 89 Viimsi Vallavolikogu 11.10.2016 otsuse nr 90 
“Naissaarel, Lõunakülas/Storbyn külas, kinnistu 
Rooseni detailplaneeringu algatamine, lähtesei-
sukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmine“ muutmine
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 83 otsu-
sega kiideti heaks Viimsi valla valimiskomisjo-
ni moodustamine. Valimiskomisjoni esimeheks 
kinnitati vallasekretär Helen Rives, liikmeteks 
Terje Sander, Birgit Mägi, Imre Saar ja Liina Mu-
gu ning asendusliikmeteks Svetlana Kubpart ja 
Kadi Bruus.
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 84 otsuse-
ga kiideti heaks üürilepingu projekt, mille pool-
teks on OÜ Viimsi Market ja Viimsi Vallavalitsus 
ning anti volitus vallavanemale OÜ-ga Viimsi 
Market üürilepingu sõlmimiseks.
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 85 otsuse-
ga anti luba Viimsi vallavalitsusel läbi viia ava-
tud hankemenetlusena riigihange “Viimsi valla 
munitsipaalharidusasutuste toitlustamine“ ja sõl-
mida hankeleping 48 kalendrikuuks, võimalu-
sega viia läbi eraldi hanked lasteaedade ja koo-
lide osas. 
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 86 otsuse-
ga anti luba Viimsi vallavalitsusel sõlmida Rand-
vere Koolile moodulmaja üürileping OÜ-ga Viimsi 
Haldus perioodiks 01.01.2019–30.06.2023 ning vo-
litada vallavanemat (edasivolitamise õigusega) 
allkirjastama üürilepingut ja sellega seotud doku-
mente. 
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 87 otsusega 
võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule 
Viimsi vallas, Randvere külas, kinnistu Nahka (en-
dise nimega Nahka 1) detailplaneering (ILM AR-
HITEKT OÜ töö nr 04/09, põhijoonise kuupäev: 
14.11.2018), millega tehakse ettepanek Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutu-
se juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute- ja liik-
lusmaast ärimaaks ja krundi ehitusõiguse mää-
ramiseks kahe maapealse korruse ja ühe maa-
aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitisealuse pindalaga 256 m². Ärihoo-
ne suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 

keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, krun-
dile on lubatud ehitada üks hoone.
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 88 otsuse-
ga võeti vastu Viimsi vallas, Pringi külas, Rohu-
neeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detail-
planeering (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 12146, 
põhijoonise väljatrükk 09.11.2018) ja korraldada 
detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplanee-
ringuga moodustatakse üks 12 998 m² suurune 
elamumaa sihtotstarbega krunt ning määratak-
se krundi ehitusõigus ühe olemasoleva ridaela-
musektsiooni laiendamiseks ja kuni kaheksa alla 
60 m² pinnaga abihoone ehitamiseks. Hoonete 
alune pind on detailplaneeringu kohaselt 1500 m² 
(maapealne) ja 500 m² (maa-alune). Põhihoone 
suurim lubatud kõrgus on 8,1 meetrit, abihoone-
tel 5,0 meetrit. Detailplaneeringuga määratakse 
ühtlasi ehitusõigus rannakindlustuse rajamiseks 
ja lainekaitsemuulide ning slipi ehitamiseks.De-
tailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmi-
se ettepanekut ranna ehituskeeluvööndi vähen-
damiseks lainekaitseparapeti, lainetõkke, laine-
tagastusrajatise, välisvalgustuse, paadisilla äär-
se piirdeaia, trepi ja kaldtee ehitamise eesmärgil.
Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 nr 89 otsuse-
ga muudeti Viimsi Vallavolikogu 11.10.2016 otsu-
se nr 90 “Naissaarel, Lõunakülas/Storbyn külas, 
kinnistu Rooseni detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ 
resolutiivosa punkti 1 ja 4 ning tunnistati kehte-
tuks punkt 5.3 ja otsuse nr 90 lisa 2.
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 21 2018. a lisaeelarve
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 22 Viimsi vallavolikogu sot-
siaalkomisjoni põhimäärus
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 23 Viimsi valla ametiasutus-
te palgajuhend
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 24 Viimsi valla sotsiaaltee-
nuste osutamise tingimused ja kord
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 25 Viimsi valla sotsiaaltoe-
tuste osutamise tingimused ja kord
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 26 Viimsi valla 2019. aasta 
eelarve II lugemine ja vastuvõtmine
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 27 Viimsi Vallavolikogu 12. 
detsembri 2017 määruse nr 19 “Huvihariduse ja 
huvitegevuse toetuse maksmise kord“ muutmine
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vas-
tu võetud määrus nr 28 Viimsi Vallavolikogu 
20.06.2017 määruse nr 8 “Viimsi valla munitsi-
paalharidusasutuste töötajate töötasustamise 
alused“ muutmine
Viimsi vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu 
võetud määrus nr 29 Viimsi valla heakorra ja 
haljastuse arengukava 2018–2028 vastuvõtmine 
II lugemine

NB! volikogu 18.12.2018 otsuste tervikteksti-
dega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

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

Viimsi vallavalitsus ootab aadressile Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maa-
kond 74001 või e-posti aadressile aastapree-
mia@viimsivv.ee hiljemalt 31. detsembril ette-
panekuid Viimsi valla 2018. aasta kultuuri 
ja spordi aastapreemia ning elutööpreemia 
määramiseks. 

Ettepanek peab sisaldama vähemalt järg-
mist informatsiooni:

 1) andmed isiku või koosluse kohta, kel-
le osas preemia andmise ettepanek tehakse;

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

 3) argumenteeritud hinnang, miks just 
konkreetne isik või kooslus on ettepaneku 

Alates 18. detsembrist opereerib Kelnase – 
Leppneeme liinil Tuule Liinid OÜ parvlaevaga 
Wrangö.

Viimsi vallavalitsus viis läbi pakkumismenet-
luse tulenevalt Ühistranspordiseaduse § 21 lõi-
kest 3 punktist 2, mille kohaselt võib sõitjate-
veo ja sõidukiteveo puhul laeva- ja parvlaeva-
liikluses sõlmida riigihanke korraldamise üldpõhi-
mõtetest lähtudes avaliku teenindamise otsele-
pingu, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks. 
Viimsi vallavalitsus saatis välja pakkumiskutsed 
viiele ettevõttele – Tallink Grupp AS, TS Laevad 
OÜ, TS Shipping OÜ, Tuule Liinid OÜ ja AS Kihnu 
Veeteed – liiniveo korraldamiseks Prangli saare-
le. Laekus kaks pakkumust: Tuule Liinid OÜ ja 
Kihnu Veeteed AS. Pakkumuste esitamise tähtaeg 
oli 05.12.2018. Parima pakkumuse esitas Tuule 
Liinid OÜ.

11. detsembril otsustas Viimsi vallavalitsus 
tunnistada Kelnase – Leppneeme parvlaeva liini 
pakkumusmenetluse võitjaks Tuule Liinid OÜ. 
Seni teenindas ajutiselt Prangli saare ja mandri 
vahelist liini AS Kihnu Veeteedelt tellitud reisi-
laev Vesta, mille leping lõppes 18. detsembril. 

Abivallavanema Margus Kruusmägi sõnul või-
tis odavama hinnaga pakkumine, mille esitas 
Tuule Liinid OÜ. Pakkumine oli 133 755 eurot sood-
sam kui Kihnu Veeteede AS-il. “Oleme maikuust 
laevaliikluse toimimisega tegelenud. Eelmine 
hange vaidlustati, millest tulenevalt leidsime, 

2018. aasta hakkab lõppema ja 
lähenemas on rahulik jõuluaeg!

et otsime vedaja nüüd lühemaks perioodiks, et 
ette valmistada juba pikemaajalist hanget tule-
vikuks,“ ütles Kruusmägi.

Selle aasta mais korraldas Viimsi vallavalit-
sus avatud hankemenetlusena riigihanke vedaja 
leidmiseks Kelnase – Leppneeme parvlaeva lii-
nile alates 1. novembrist 2018 kuni 31. oktoobri-
ni 2023. Hankele laekus kaks pakkumust: ühis-
pakkujate Tuule Liinid OÜ ja AS Saaremaa Laeva-
kompaniilt maksumusega 1 997 510 eurot (ilma 
KM-ta) ning AS Kihnu Veeteedelt maksumuse-
ga 4 233 420 eurot (ilma KM-ta). Toonane hange 
vaidlustati ja Viimsi vallavalitsus tunnistas selle 
riigihanke kehtetuks.

Viimsi vallavalitsus on ette valmistamas uut 
avatud hankemenetlust vedaja leidmiseks Prangli 
saare ja mandri vahel.

Viimsi vallavalitsus

Sellest nädalast teenindab Prangli liini 
Tuule Liinid OÜ parvlaevaga Wrangö

Viimsi valla kultuuri ja spordi 
aastapreemiate ettepanekud on 
oodatud aasta lõpuni!

INFOKS! 31. detsembril on Viimsi vallamaja suletud!

Parvlaev Wrangö. Foto Kunnar Nilp/Veeteede 
amet

tegija hinnangul preemia vääriline.
Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapree-

mia võib määrata füüsilisele või juriidilisele 
isikule. 

Viimsi valla elutööpreemia võib määrata 
ainult füüsilisele isikule.

Ettepanekuid preemiate määramiseks saa-
vad esitada nii juriidilised kui ka füüsilised 
isikud.

Riigi Teatajas avaldatud Viimsi Vallavo-
likogu 24.11.2015 määruse nr 20 Viimsi valla 
kultuuri ja spordi aastapreemia ning elutöö-
preemia statuudi tervikteksti leiab veebiaad-
ressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/42811
2015005.

Lisainfo: Viimsi valla haridus- ja kultuuri-
amet (Marje Plaan, kultuuritöö koordinaator, 
tel 602 8866, e-post marje@viimsivv.ee).

Haridus- ja kultuuriamet 



Sõjamuuseumis 
avati uuendatud 
näitus Vabadussõjast 
ja ainulaadne 
relvanäitus
Uuendatud näitus Vabadussõjast annab ülevaate 
nii sõja käigust kui ka seal võidelnud inimestest 
ja nende kasutuses olnud relvadest. Sõjamuu-
seumi uus ajutine relvanäitus “Sõjast sõjani” 
vaatleb tulirelvade arengut aastatel 1891–1939 ja 
põhineb Aku Soraineni tulirelvakollektsioonil.

Näitusel on esmakordselt Eestis väljapandud Vabadusris-
tide täiskomplekt ja eksponeeritakse Vabadussõja-aegselt 
soomusautolt Toonela pärinevat kergekuulipildujat Vickers, 
mis pärineb Ville Drevingu kogust.

Relvanäituse “Sõjast sõjani” suurimateks haruldusteks 
on Kivi Käärik & Ko poolt 1921. aastal Tartus valmistatud 
6,35 mm püstol ja Soome vintpüss M91/28-30, mis oli üks 
80-st Helsingi 1937. aasta laskmise maailmameistrivõist-
luse relvadest, kui Argentiina karika võitsid vabapüssi lask-
mises eestlased. Rariteet on ka Eesti relvatehase Arsenali 
sportpüss aastast 1935.

Püstolitest on esile toodud Browningu (FN) ning Mau-
ser C96 ja Parabellumi eri mudelid. Teised püstolid on pan-
dud välja näitamaks, kui kirev oli nende disain, enne kui 
standardiks hakkas kujunema Browning (FN) ja Colt 1911. 

Sõjamuuseumi direktori Hellar Lille sõnutsi täiendab 
Aku Soraineni relvakogul põhinev näitus Vabadussõja näi-
tust ja samuti püsinäituse relvanäitust. “Koos meie püsi-
näituse relvanäitusega pole ei sõjamuuseumis ega üheski 
teises Eesti muuseumis olnud eksponeeritud korraga nii
palju tulirelvi,” ütles Lill.

Eestis tegutsev Soome juurtega advokaat ja relvakol-
lektsionäär Aku Sorainen hakkas relvade vastu huvi tund-
ma juba lapsepõlves. “Mõned relvad pärinevad otse vete-
ranide käest, aga suurem osa pärineb vanematelt Soome 
kollektsionääridelt, kes on eri aegadel oma kollektsioone 
realiseerinud. Nii Eesti kui ka Soome vabadussõdade ajal 
olid sõjarelvad mõlemas riigis peaagu sarnased ja valik oli 
väga kirju, sest relvasid tuli hankida väga erinevatest alli-
katest,” rääkis Sorainen.

Relvanäitus jääb avatuks tuleva aasta 24. veebruarini.

Eesti Sõjamuuseum – 
kindral Laidoneri muuseum
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Kuulipildur. Foto Eesti Sõjamuuseum

10. detsembril  tähistasid 
Eesti Sõjamuuseum – 
kindral Laidoneri muu-
seum koostöös Poola 
Vabariigi Suursaatkonna 
ja Viimsi vallavalitsusega 
Maria Laidoneri 130. sünni-
aastapäeva. 

Esmalt asetasid Poola suursaa-
dik Grzegorz Kozłowski, Viim-
si vallavanem Siim Kallas ja 
sõjamuuseumi direktor Hellar 
Lill Viimsi mõisapargis asuva 

Johan ja Maria Laidoneri mä-
lestusmärgi juurde lilled. Seejä-
rel suunduti sõjamuuseumi saa-
li, kus eelnimetatud meenuta-
sid Mariat, tema tähtsust ja rol-
li Johan Laidoneri abikaasana. 
Maria elusaatusest pikemalt rää-
kis Ene Lill.

Maria Laidonerile pühenda-
tud kontserdil, mida moderee-
ris Ott Kask, esinesid Viimsi 
noored muusikud – trompetil Jan 
Marius Laur ja klaveril Tähe-
Lee Liiv, samuti Leho Karin 

tšellol ja Diana Liiv klaveril. 
Esitusele tulid teosed Maria Lai-
doneri, kes oli ka ise pianist, 
lemmikautoritelt nagu Chopin, 
Prokofjev, Sibelius ja teised.

Poola suursaadik Kozłowski 
andis sõjamuuseumi direktori-
le Poola Vabariigi poolt üle süm-
boolse tšeki toetamaks Maria 
Laidonerile kuulunud klaveri 
kordategemisest.

Eesti sõjamuuseumi, Poola 
Vabariigi Suursaatkonna ja Viim-
si vallavalitsuse koostöös sün-

dinud mälestusõhtul osalesid dip-
lomaatilise korpuse, Eesti kait-
seministeeriumi, kaitseväe, Nais-
kodukaitse ja Johan Laidoneri 
Seltsi esindajad.

Maria Laidoneri elust Nõu-
kogude okupatsiooni ajal loe 
lk 7, kus Kaire Kink kirjutab 
artikli teises osas (esimene osa 
ilmus eelmises Viimsi Teata-
jas) Maria elust pärast vangi-
põlvest vabanemist.

Ülo Siivelt

Viimsis tähistati pidulikult 
Maria Laidoneri 
130. sünniaastapäeva

Poola Suursaatkonna annetus Maria Laidoneri klaveri restaureeri-
miseks. Pildil sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ja Poola suursaadik 
Grzegorz Kozłowski.

Tähe-Lee Liiv esitamas Maria Laidoneri klaveril Maria 
lemmikteoseid.

Pärgade asetamine Laidoneride mälestrusmärgile. Fotod Ülo Siivelt
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Huvihariduse ja -tegevuse 
taotlemise kord on muutunud
Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2017 määruses nr 19 
“Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“ 
alusel toetatakse juba teist aastat Viimsi vallas elavate 
7–19-aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvi-
tegevusega tegelemist. 

18. detsembri 2018. aastal toimunud volikogu istungil võeti 
vastu muudatus, mille alusel saab toetuse taotleja esitada va-
rasema kolme kuu eest taotluse ning kuludokumendid kogu 
kalendri aasta eest, võimaldades lapsevanematel esitada vaid 
ühe taotluse vabalt valitud taotlusvooru. 

Taotlusvoorus makstakse huvikooli õppetasu ja huvitege-
vuse toetust kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust 
õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta 
aastas. Toetuse maksimaalne summa ühe lapse kohta on 200 
eurot aastas. Lisaks on võimalik taotleda transporditoetust raske 
või sügava puudega lapsele või noorele kuni 75% transpordi-
kulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta 
aastas. 

Teiseks oluliseks muudatuseks on 1. jaanuarist muutuva 
taotlusvoorude tähtajad.

Taotlusi, kuludokumente ning vajadusel lisadokumente (nt 
puudetõend) on võimalik esitada kolm korda aastas hiljemalt 
10. jaanuariks, 10. maiks ja 10. septembriks e-posti aadres-
sil info@viimsivv.ee või paberkandjal Nelgi tee 1, Viimsi vald. 

NB! Taotlusi 2018. aasta detsembrikuu eest saab esitada 
erandkorras kuni 10. jaanuarini 2019.

Lisainfo: Kaija Mägi, e-post kaija.magi@viimsivv.ee.

Haridus- ja kultuuriamet

7. detsembril käisid muu-
sika- ja kunstikooli õpe-
tajad ning hoolekogude 
esindajad Viljandis muu-
sika-, kunsti- ja huvikooli 
tööga tutvumas. Põhi-
rõhuks oli Viljandi senine 
kogemus üldhariduskooli 
ja huvikooli lõimumisel. 
Õhtu lõpetas ekskursioon 
Ugalasse ning etendus 
“Meistrite liiga“.

Viljandi Muusikakool
Viljandi Muusikakool töötab val-
davalt ajaloolises hoones. Hil-
juti teostatud põhjaliku rekonst-
rueerimise käigus on saavuta-
tud väga inspireeriv keskkond, 
mille märksõnad on vana stiili 
maitsekas esitlemine ning või-
malikult kvaliteetsed õppekesk-
konna tingimused. Põhirõhk on 
funktsionaalsusel. 

Õppekorraldus on õpilaste 
jaoks võimalikult paindlik, ar-
vestades õpilase eeldusi/olukor-
da ning andes võimaluse valida 
just talle võimalikult jõukoha-
ne ja sobilik õppekava/vorm. 
Kasutatakse ka stuudioõppe vor-
me kooli juures töötavate or-
kestrite ja kooride õppetöö kor-
raldamisel. Nii on õpilaste väl-
jalangemine koolist peaaegu ole-
matu.

Õpetaja jaoks on välja töö-
tatud selged töötingimuste ar-
vestamise printsiibid (palga, lisa-
töö ja puhkeaja arvestused, koo-
li toimimiseks vajalike tunnivä-
liste tööde korraldamine, tasus-
tamine jne).

Viljandi Muusikakool üld-
hariduskooliga ei lõimu ja seda 
peamiselt seetõttu, et muusika-
koolis töötavad õpetajad, kes 
elavad üle Eesti ning kelle aja-
ressurss on seetõttu piiratud.

Viljandi Muusikakoolis õpib 
323 õpilast. 

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo 
inspektorid külastasid detsembri alguses 
kaubanduskeskusi, et kontrollida seal täideta-
vaid ohutusnõudeid. Kokku külastasid inspek-
torid Harjumaal 38 ning Tallinnas 94 kaubandus-
asutust. 

Harjumaal külastatud pindadel tuvastati rikkumisi 19 kor-
ral, Tallinnas 58 korral. Levinumaks probleemideks oli kau-
ba ladustamine evakuatsiooniteedele ja sellega läbipääsu-
de takistamised ning läbipääsude kitsenemine. Nii võib es-
mapilgul ohutuna näiv kast või stange saada evakuatsioo-
nil suureks takistuseks ning võib kurvemal juhul maksta ka 
inimeste elu. Probleeme oli ka evakuatsioonivalgustustega. 
Valgustuste eesmärk on läbi suitsu inimestele ohutust väl-
jumisteest märku anda. Kui aga seda pole, võivad inimesed 
vales suunas liikuda ning sellega taaskord end ohtu panna. 
Lisaks sellele esines probleeme ka ATS süsteemide ja es-
maste kustutusvahenditega. 

Vaatamata sellele, et puudusi avastati paljudes kohtades, 
oli väga palju ka neid kauplusi, kus puudusi ei avastatud 
või likvideeriti need kohe inspektori juuresolekul. 

Inspektorid tõstavad positiivsete näidetena esile järgmi-
si külastatud kauplusi: Jüri Konsum, Jüri Grossi kauplus, 
Viimsi Keskuse Selver, Viimsi Rimi, Viimsi Delice toidu-
pood, Miiduranna Konsum Viimsis, Peterburi tee Ehituse 
ABC, Bauhausi kauplus Lasnamäel, Sõle Super Rimi, Ma-
gistrali keskuse Rimi, Maxima, Coop ja Selver – olukord 
väga hea.

Rocca al Mare Kaubanduskeskuses olgu eraldi välja 
toodud ABC King, Apotheka, Guessi kauplus, Cropp, Re-
served, Monton, I.L.U kauplus, Prisma toidupood, Swed-
bank. Kristiine Keskuses väärivad eraldi väljatoomist I.L.U 
pood, Euronics, H&M kauplus, Reserved kauplus. 

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäe-
vaselt, lisaks tehakse sellest aastast kontrollkäike reididena 
kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tule-
ohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate. Tänavu on Pääs-
teamet teinud kokku viis reidi, neist kolm kortermajadesse, 
ühe haridusasutustesse, ühe hoolekandeasutustesse ning 
selle aasta viimasena kontrollkäik  kaubanduskeskustesse. 

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja 
Maret Rannala sõnul jätkatakse kindlasti kontrollkäikude 
ja reididega, kuid on oluline, et tuleohutusnõudeid täide-
takse ka ilma kontrollideta ning hoidutakse enda ja teiste 
elude ohtuseadmisest. Turvalisus algab eelkõige inimestest 
endast, hoiame ennast ja teisi!

Päästeamet
Põhja päästekeskus

Viimsilased Viljandis huvi- 
ja üldhariduskooli lõimumis-
võimalustega tutvumas

Viljandi Kunstikool
Sarnaselt Viimsi Kunstikooliga 
asub Viljandi Kunstikool muin-
suskaitseväärtusega eramajas, 
mis on väga inspireeriv õpikesk-
kond, kuid samas seab ka teata-
vad piirid. Viljandi Kunstikool 
kolis linna piirilt (Männimäe) 
kesklinna piirkonda tagasi ning 
seejärel on õpilaste arv pea ka-
hekordistunud. 

Üldhariduskooli vaheaega-
del korraldatakse kunstikoolis 
linnalaagreid sh ööbimisvõima-
lusega, lisaks temaatilisi näitu-
seid kogu linnaruumis ning võist-
lusi, näiteks piparkoogimaja kau-
nistamine.

Meid võttis vastu kunsti-
kooli keraamikakursuse juhen-
daja, kel on kogemus Kesklin-
na kooliga lõimumisel. Nimelt 
toimus kevadel nelja nädala 
jooksul üldhariduskooli kuns-
titund huvikooli keraamikako-
jas. Üldhariduskooli klassid on 
võrreldes huvikooli gruppidega 
väga suured, mistõttu jaotati 
klass mõtteliselt pooleks. Pool 
gruppi oli tunnis oma kunsti-
õpetaja juures ning pooled huvi-
koolis. Seejärel vahetati gruppe.

Kunstikooli lõimumise ko-
gemus oli väga positiivne, kui-
gi väljakutseid jagus. Suurim 
neist on noorte motiveerimine. 
Huvikooli asuvad õppima noo-

red, kel on kunsti vastu reaalne 
huvi, kuid üldhariduskooli kuns-
titunnis käivad õppekava läbi-
miseks kõik õpilased. Keeruli-
ne on käelises tegevuses nõrku 
noori motiveerida ning õpeta-
jana leida igaühele see eduela-
muse moment. Sellegipoolest 
on kunstikoolil huvi ka edaspi-
di lõimingus osaleda.

Viljandi Kunstikoolis on 140 
õpilast põhikursustel, lisaks Paa-
lalinna koolis käivad 25 õpi-
last, lasteaia grupis 25 ning täis-
kasvanud, kõik kokku 225 õpi-
last.

Viljandi Huvikool
Viljandi Huvikool on üks vähe-
seid huvikoole, mis tegutseb 
lisaks muusika- ja kunstikooli-
le. Huvikooli eripäraks on teh-
nikamaja, kus on võimalus õp-
pida laevamudelismi. Huvikoo-
lis õpib 377 õpilast.

Huvikool lõimus Kesklinna 
kooliga I kooliastmes mate-
maatikas ja loodusõpetuse tun-
niga. Tundide raames valmis 
putukas ning protsess nägi ette 
nii putukate vaatlust, kehaehi-
tusega tutvumist kui ka putuka 
endale meisterdamist. Õpilased 
olid üllatunud, et ka ise meis-
terdades võib õppida.

Huvikooli õpetajate jaoks 
tähendas see esialgu väga suurt 

tööd peamiselt üldhariduskooli 
õppekavaga ning huvikooli või-
malustega seostamisega. Kõik 
õpetajad ei haakunud, seda pea-
miselt just lisatöö tõttu, mis 
protsessi käivitamisega kaas-
nes. Need, kes selle ette võtsid, 
tõdesid üldhariduskooli õpeta-
jate pingutuse raskust, mis on 
tingitud õppekava õigeaegse täit-
misega. Lisaks oli esmane ko-
gemus suurte gruppidega töö-
tamisel ning nende motiveeri-
misel. Samas tõi lõimumine hu-
vikoolile kaasa õpilaste arvu kas-
vu ning õpetajate mugavustsoo-
nist väljatulemist. 

Viljandi Huvikoolil on plaa-
nis ka järgmisel õppeaastal lõi-
mumisega jätkata.

Üldhariduskooli ja huvikoo-
li lõimumisel on kõige oluli-
sem tahtmine ning valmisolek 
midagi uut proovida. Mittefor-
maalsest õppimisest räägitakse 
aastaid ning aktuaalne on ka 
õpilaste koormuse vähendami-
ne, seda huvikoolide ja üldha-
riduskoolide õppekavade sidu-
misel. Viljandi huvikoolide kü-
lastusest selgus, et kõige ras-
kem on üldhariduskooli õppe-
kava läbitöötlemine ning huvi-
kooli võimalustega sidumine. 
Seejärel on logistilised küsimu-
sed, mida saab lahenda eribussi 
tellimisega. Väga oluline on see-
juures õpetajate valmisolek. 

Viljandi näitel toimub lõi-
ming kursusemeetodil ning pea-
miselt I kooliastmes, kus õppi-
mise tempo ei ole nii intensiiv-
ne. Õpilastel on võimalik lisaks 
teooriale läbi käelise/praktilise 
tegevuse innustunult õppida, kat-
setades uusi meetodeid. Õppi-
mine ei pea olema igav.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö 

koordinaator

Kaubanduskeskustes 
avastati puudusi

Muutuvad Viimsi siseliinidel piletihinnad ja sõidusoodustused
Viimsi vallavalitsuse lõppeva aasta vii-
masel istungil võeti vastu uus Viimsi 
ühistranspordis sõidu eest tasumise kor-
ra ja sõidupiletite hindade määrus, mil-
lega laiendati sõidusoodustuste saajaid 
ja alandati piletihindu.

Vastuvõetud määruse uuendamise pea-
mine eesmärk oli parandada ühistranspor-
di kättesaadavust ja ühtlustada Viimsi val-
la sisebussiliinide piletitooteid ja sõidusoo-
dustusi Harju maakonna avalikel bussiliini-
del kehtivate piletihindade ja soodustuste-
ga, et tagada valla ühistranspordisüsteemi 
sidusus. 

Määrus on muudetud lihtsamaks, kom-
paktsemaks, loogilisemaks ja selgemini 
mõistetavaks. 

Määrusega kehtestatakse tasuta sõit ku-
ni 20-aastastele isikutele, samuti üle 63-
aastastele, sõltumata sissekirjutusest. Seni 
kehtis pensionäride soodustus ainult Viimsi 
valla elanikele, kuid seoses Harju maakon-
na avalikel bussiliinidel kehtestatud soodus-
tusest, mis ei lähtu elukohast, oli mõistlik

sarnane soodustus kehtestada ka valla sise-
liinidel, et tagada ühistransporditeenuse 
parem kättesaadavus.

Määrusega kehtestatakse tasuta sõit ka 
raske ja sügava puudega isikutele ning nen-
de saatjatele, mis tagab ühistransporditee-

nuse parema kättesaadavuse ja ligipääse-
tavuse. Seni kehtinud määruses oli tasuta 
sõit lubatud ainult puudega lapse saatjal.

Tasuta sõit kehtestatakse ka kõikidele 
üliõpilastele sõltumata elukohast.

Määrusega lisatakse sõidusoodustuste 
saajateks abipolitseinikud, kuna töö ajal 
täidavad ka abipolitseinikud politsei töö-
ülesandeid.

Määrusega vähendatakse 2. tsooni pe-
rioodipileti hinda seniselt 18,00 eurolt 13,50 
eurole ning 2. tsooni sooduspileti hinda 
seniselt 8 eurolt 6 eurole. Perioodipiletite 
hinnalangetamine on eesmärgiga soodus-
tada perioodipiletite müüki, vähendada ük-
sikpiletite ostmist bussijuhilt ning seeläbi 
vähendada liinidel peatustes seismiseks ku-
luvat aega.

Lähemalt saab uue määrusega ja selles 
toodud kõikide sõidusoodustustega ja pile-
tihindadega tutvuda Viimsi valla kodulehel 
www.viimsivald.ee. 

Ehitus- ja kommunaalamet

Viimsi siseliinidel alandati piletihindu ja 
tehti mitmeid soodustusi. Foto Kommu-
naalteenistus.

Viimsi Kunstikooli õpetajad Elo Tang ja Ivar Reimann Viljandi 
Muusikakoolis trumme uudistamas. Foto Kaija Mägi
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Viimsilased Viljandis huvi- 
ja üldhariduskooli lõimumis-
võimalustega tutvumas

Ongi käes taas see aeg! 
Eilne toomapäev on 
möödas ning nüüdseks 
oleme jõudnud aega, mida 
ongi kõige õigem nime-
tada jõuluajaks, mis kes-
tab kolmekuningapäeva-
ni ehk 6. jaanuarini.

Kindlasti osa jõulurõõmust vä-
hemasti täiskasvanute jaoks on 
see, et nüüd võib mõneks ajaks 
kõrvale jätta kõik töised mõt-
ted ja mured ning olla rõõm-
sasti pereringis, et tõeliselt osa 
saada jõuludest. Lastelegi pa-
kub koolivaheaeg suurt rõõmu, 
eriti ju veel siis, kui õues lumi.

Nii võikski ehk tõdeda, et 
tõeline jõulurõõm on see, kui 
saame rahulikult ja ilma muret-
semata oma päevi õhtusse saa-
ta, saame teha head ja olla koos 
nendega, kes on meile kõige 
armsamad. Just samamoodi oli 
kõik jõuluööl Petlemma linnas, 
kuhu Maarja ja Joosep olid rän-
nanud, et panna oma nimed kir-
ja rahvaloenduse jaoks, mille 
keiser Augustus oli välja kuulu-
tanud. Nad olid küll rändamas 
ja võõras linnas, kuid tõeline 
rõõm nende jaoks saabus Jeesus-
lapse sünniga, tõotatud armu-
tooja ilmaletulemisega sel ööl. 

Väikese Jeesuse sünniga sai-
gi alguse Jumala päästeplaan ko-
gu inimkonna jaoks ja see plaan 
kestab ikka veel endiselt, sest 
rõõmusõnum armastuse võidust 

ei ole veel kõikide inimesteni 
jõudnud. Nii on kindlasti ka 
nende jõulude aegu kahjuks 
neid, kes ei saa osa tõelisest jõu-
lurõõmust, sest peavad tundma 
hirmu või kurbust. Aga see saab 
olla nii üksnes sellepärast, et
Jumala armastuse soojust ei ole 
osatud mõista ja enese jaoks 
avastada.

Lihtsam on ju ikka kõike 
silmaga mõõta, kui südamega 
tunda. Kuid armastuse sooju-
se mõistmine vajab südamega 
tundmist!

Kirikus, kuhu me ju paljud 
jõuluaegu erinevatele sündmus-
tele koguneme, on ka ju tege-
likult nii, et kõike me ei oska 
selles mõistusega mõõta ja kõi-
ke ka silmadega ei oska vaa-
data, kuid miski imeline ja hea 
rahutunne puudutab seal meie 
südameid. Rahutunne, mis teki-
tabki südamesse erilise kerguse 
ja rõõmu. See ongi jõulurõõm, 
koos kõikide oma kaunite lau-
lude, kuuselõhna ja küünlasä-
raga, koos soojade kallistuste, 
rõõmsate naeratuste ja helge 
tundega südames.

Soovin teile, head viimsi-
lased, imelisi, rahurohkeid ja 
rõõmuküllaseid jõulupühi ning 
jõuluaega palju headust, usku, 
lootust ja armastust! Hoidkem 
oma perekonda, hooligem kõi-
gist, kes on teie ümber, ja nae-
ratagem ka neile, kellele ehk 
muidu ei ole julgust otsagi vaa-

Piparkook on idamaade 
tervisetarkustega val-
mistatud külma aasta-
aja maius. Miks meil on 
piparkookidega kombeks 
maiustada talvel, aga 
mitte suvel? Aga selle-
pärast, et piparkoogis 
kasutatavad vürtsid on 
inimest seestpoolt soo-
jendava toimega.

Piparkoogitegemise kunst sai 
alguse Hiinast, levis siis Vana-
Kreekasse ja keskajaks oli see 
tuntud juba üle Euroopa. Alg-
selt maitsestati seda maiustust 
peamiselt ingveriga, hiljem li-
sati ka pipar, kaneel, kardemon, 
vürts. Hommikumaades kasu-
tatakse kõiki neid maitsetaimi 
nii immuunsuse tugevdamiseks 
kui ka alanud külmetushaigus-
te raviks, neil on ka antibakte-
riaalne toime. Hiina meditsiini 
järgi tuleb külmetushaigus ini-
mese sisse avatud pooridest, sel-
le saab siis ka vürtside abil sa-
ma teed pidi kehast välja kuu-
mutada. 

Ka Lääne meditsiin on lõ-
puks seda meelt, et hapud joo-
gid, mida me oleme alanud kül-
metuse puhul harjunud jooma, 
ei anna tulemust, vaid hoopis 
vürtsid on need, mis aitavad. 
Niisiis vürtsikad suupisted ai-
tavad külmal ajal pisikuid pe-
letada ja keha külmetushaigus-
te eest kaitsta.

Piparkoogitaigna koostises-

se kuuluvad muidugi ka jahu, 
suhkur ja või. Vanasti kasutati 
suhkru asemel melassi. Nagu 
iga toitu või maiustust, saab ka 
piparkooki teha tervislikumal ja 
vähem tervislikul moel. Kõige 
tervisevaenulikum on segada see 
jõulumaius kokku margariinist, 
valgest jahust ning saadud se-
gu sünteetilise toiduvärviga tu-
medaks värvida. Pole mingit tar-
vidust teha piparkooki valgest 
jahust – ei pea ju see taigen üli-
hästi kleepuma ega õhuliseks 
kerkima. Kõik mure- ja liiva-
taignad saab alati teha täiste-
rajahuga. Viimane on meie ke-

hale palju kasulikum kui valge 
jahu. Täisterajahuks on jahva-
tatud kogu tera koos kesta ja idu-
ga. Valge jahu sisaldab peami-
selt endospermi tärklist, vitamii-
ne ja mineraale selles peaaegu 
ei ole. 

Miks tasub eelistada valge-
le jahule täistera? Täisterajahu 
on madalama glükeemilise in-
deksiga, ei tõsta järsult vere-
suhkrut. Täistera süües kestab 
täiskõhutunne pikemalt, seal on 
rohkem kiudaineid, mis aita-
vad hoida korras kolesterooli. 
Vitamiinidest on täisterajahus 
olemas enamus B-grupi vitamii-

Jõulurõõmu tulemine

JÕULUTEENISTUSED 
EELK VIIMSI PÜHA 
JAAKOBI KIRIKUS 
n 24. detsembril kell 17 
jõuluõhtu liturgiline jumala-
teenistus
n 25. detsembril kell 11 
jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga

Olete kõik oodatud meiega 
koos rõõmustama Jeesuse 
sündimise üle!

data, sest just see on aeg, kus 
kõik pinged võivad jääda selja 
taha ja me inimestena võimegi 
olla lihtsalt siirad. Üheskoos rõõ-
mustada ja rahulikult päevasid 
õhtusse saata.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 

koguduse vaimulik

Täiuslik piparkook annab sooja ja kaitseb külmetuse eest
ne ja antioksüdandina tuntud 
E-vitamiin. Selles jahus on hul-
galiselt mikroelemente – mag-
neesiumi, tsinki, kaaliumi, fos-
forit, vaske, mangaan, seleeni, 
väävlit ja rauda. Kõik need toit-
ained on vajalikud keha nor-
maalseks toimimiseks ja keha-
rakkude uuendamiseks. Täiste-
ras on nii energiat kui ka elu-
tähtsaid toitaineid, pole “tühje” 
kaloreid, mis tõstavad küll ke-
hakaalu, kuid ei varusta keha 
vajaliku toormaterjaliga.

Seega et tervis oleks parem, 
kehakaal kontrolli all, veresuh-
kur normis ja veresooned elast-
sed, eelistage võimalusel täis-
terajahust valmistatud tooteid.

Piparkookide küpsetamine 
on tore pere ühine tegevus. Mõ-
nus meeskonnatöö saab kohe ka 
premeeritud värskete küpsetis-
tega. Ja mis veel oluline – tuba 
saab täidetud pühadehõngulise 
aroomiga.

Jagan küpsetamishuvilistele 
Harmoonikumi ülimaitsvate pi-
parkookide retsepti:

600 g võid, 6 munarebu, 2 tl 
nelki, 2 tl kardemoni, 0,5 tl ing-
verit, 0,5 tl vürtsi, 3 tl kaneeli, 
natuke riivitud apelsinikoort, 5 tl 
küpsetuspulbrit, 2 kg täistera-
jahu, 1 kg suhkrut (või melassi).

Karamelliseeri 150 g suhk-
rut ja lisa ettevaatlikult klaas kuu-
ma vett. Siis juurde ülejäänud 
suhkur, kuni sulab ühtlaseks sii-
rupiks (suhkru võib asendada 
tervislikuma melassiga, siis po-

le vaja ka karamelliseerida). Soo-
ja siirupisse või melassi lisa 
maitseained, või ja lahtiklopi-
tud munarebud. Siis jahu, mil-
lesse enne on segatud küpse-
tuspulber. Sõtku korralikult se-
gi ja – ongi valmis. Taigen võiks 
enne küpsetamist 1–14 päeva 
külmikus laagerduda. 

Sel aastal annetame Har-
moonikumi piparkoogitaigna 
müügitulust 20% Viimsi Naiste 
Tugikeskusele HOOLIMINE. 

Hea taigna koos hea teoga 
saab soetada tervisekeskusest 
Harmoonikum.

Ene Lill

Piparkoogile! Foto erakogu

 Jõulupeol Jaakobi kirikus esineb ViiKerKoor.

Viimsi huvikeskuse jõulukontsert Jaakobi kirikus 12. detsembril.

Lumemütsid katustel ja aedadel sümboliseerivad rahu ja vaikust. Foto Mikk Leedjärv
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Seltskond Kabelikivil. Rannarahva muuseumi fotokogu

Muuga on kõigile teada 
ja tuntud koht uueks 
elamualaks kujunenud 
aedlinna, Muuga sadama 
ja Kabelikiviga. Kuid sel-
les paigas elati juba ammu 
enne suursadama ja suvi-
late aega. 20. sajandi 
asustusmustri all peitub 
pikk ja kirev ajalugu, mis 
ulatub otsapidi kiviaega. 
Praeguse Uusküla ja 
Muuga küla piirimaile 
jääb paik nimega Tuuli-
selja, kust leiti 5000 aas-
ta tagune asulakoht ka-
lastusvahendite ja Eesti 
vanimate potikildudega. 

Oja oli elusooneks
Pole kindel, kas vanasti oli rohi 
rohelisem ja kased valgemad,
kuid jõed olid eluliselt tähtsa-
mad. Nii mõnigi olematuks vee-
nireks kahanenud ojake pani ku-
nagi arvukalt vesirattaid pöör-
lema. Paremaid päevi on näi-
nud ka Muuga lahte suubuv 
Käära oja, mis oli Maardu ja 
Saha mõisavalduste piiriks ja 
kandis toona Naistenoja nime. 
1314. aastal on kirjalikult maini-
tud ka Naystenova asumit oja 
kallastel. Praeguse Laiaküla maa-
dele jäävas ojakäärus paiknesid 
15. sajandil kaks Maardu mõisa 
vabatalu, praeguse Mäe-Käära 
ja Käära-Eeriku eelkäijad. 

1491. aastal oli kusagil Nais-
tenoja ääres – tõenäoliselt oja 
suudmealal – Tallinna raehärra 
Merqwerdt Bretholdi veskiga 
väikemõis. Mõisale kuulus kaks 
peret kolme adramaaga. Maa-
omanik olevat läinud vanemast 
peast Pirita kloostrisse mun-
gaks. Mõnikümmend aastat hil-
jem oli paik maha jäetud – 
Maardu mõisa 1529. aasta müü-
gidokumendis seisab, et müüak-
se ka Naistenoja valdus koos va-
rasema mõisaaseme ja veskiga, 
“kus hr Bretholdi päevil elatud 
on”. Naistenoja küla nimetatak-
se veel rootsiaegses revisjoni-
kirjas 1586–1589 ja teadaole-
valt viimast korda 1637. aastal 
(mainitakse Naistoeya Thomast).  
Holmbergi 1689. aasta kaardil 
seisab ojasuudmes aga juba 1-ad-
ramaaline maavaldus Muncka.

Aegade hämaruses
13. sajandil hakkas Taani ku-
ningas oma Põhja-Eesti maid 
läänistama. Enamus Viimsi ida-
rannikut läks Maardu rüütli-
mõisale. Ürikutes ei mainita 
toona veel külasid, vaid lihtsalt 
Maardu mõisa rannavalda, eral-
di nimetatakse vabatalude nime-
sid. Randvere nimi on kasutu-
sel, kuid pigem  Muuga lahe 
rannikuasumite üldnimena.

Tallinna lahe poolne rannik 
oli 1314. aastast alates Tallinna 
linnuse ja Saksa ordu valduses. 
1471. aastal läks poolsaare lää-
neosa üle suurejooneliselt are-
nevale Pirita kloostrile. 

Arvatakse, et 14.–15. sajand 
oli Põhja-Eesti randlastele hea 
ja rahulik aeg. Külades elas va-
batalupoegi, kes tasusid maa-
isandale nn vabaraha, teised 

maksid maaraha ja viljaküm-
nist, rootslased ka juusturaha. 
Võrke omavad talupojad mak-
sid lisaks kalakümnist. Tuli teha 
ka mõni talgupäev aastas. Tun-
dub, et maarahva hulka kuulu-
nud talunike olukord ei olnud 
teiste omast halvem, pigem vas-
tupidi. Jaani seegile kuulunud 
Randvere ja Naistenoja 1496.–
1507. aastate vakusest ilmneb, 
et priviligeeritum osa talupoe-
gadest ehk vabaraha maksjad 
ei saanud nimede järgi otsusta-
des olla rootslased. 15.–16. sa-
jandi Naistenoja külas tundub 
olevat olnud eesti-soome-root-
si segaasustus eestlaste ülekaa-
luga. 

Munga moondumine
On huvitav, et paiga side kloost-
riga kujunes niivõrd tugevaks, 
et Mungaküla nimi iidse küla-
nime välja tõrjus. Sõna munk 
mugandus rahvakeeles muu-
gaks, ent mis teid pidi sai küla 
ja nüüd takkajärgi isegi laht 
Munga nime – see on seniajani 
saladus. Öeldakse, et keel mä-
letab – ent kas tõesti nii kaua? 
Või oli Muuga piirkonnal mun-
kadega muid, meile teadmata 
kokkupuuteid?

Munga mõiste teisenes aja 

jooksul ka sisuliselt. Keskajal, 
kui rändmungad jutlustades kü-
last külla käisid, poleks osatud 
uneski näha, et mõni põlvkond 
hiljem on pühameeste imago 

Muuga – muutliku ajalooga küla
diametraalselt muutunud. Ni-
melt on munk reformatsiooni-
järgse aja rahvapärismuses – 
eks ikka katoliikluse demoni-
seerimise tõttu – saanud peaae-
gu pagana sünonüümiks. Lugu-
sid munkade – ehk siis muu-
galaste – hirmutegudest on tal-
letatud mitmel pool üle Eesti. 
Russwurm on Vormsilt värvika 
loo kirja pannud: “Enne elasid 
Lääne meres hirmsad mere-
röövlid, muugad. Nad olid väga 
suured, neil olid hirmsad näod 
pikkade ninadega ja müristav 
jäme hääl; ka võisid nad haisu 
järele inimesi üles leida. Kui 
nad kristlasi kätte said, küpse-
tasid nad neid tulel ja sõid. Ka 
röövisid nad noori tüdrukuid ja 
naisi, keda nad võõrale maale 
müüsid. Sellepärast oli ranna-
rahvas suures hirmus nende eest; 
nende laevu nähes panid nad 
varjud akende ette ehk põge-
nesid metsa. Muugad röövinud 
korra Vormsi Rälkülast naisi. 
Kolme aasta pärast pääsnud üks 
naine põgenema. Laeval söö-
detud naist rõõsa piimaga ja 
pähklituumadega.” (Russwurm, 
Eibofolke, § 393, 6). 

Uuemad muutused
20. sajandi algul oli Muugal 
hõredapoolne hajaasustus. Siin-
ne meri oli nii madal ja soe, et 
kala kippus suvel riknema ja 
naabritel oli Muuga ranna koh-
ta isegi pilkenimi: Mädakam-
meljalaht. Nõukogude ajal sule-
ti küla piiritsooni, siin oli Muu-
ga kordon ja laskepolügoon. Oli 
ka Muuga kolhoos, mis 1958. 
aastal likvideeriti. Seejärel ha-
kati endisi talumaid suvila- ja 
aianduskooperatiividele jagama. 
Nüüd on aeg taas pöörde tei-
nud. Suvilaid ehitatakse üm-
ber, nende vahel võib aga seni-
ajani aimamisi ära tunda vanu 
taluhooneid – mälestust vanast 
Muuga külast.

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

Muuga rahvas kartulipõllul. Perekond Allikmäe erakogu

Fragment Holmbergi 1689. aasta kaardist.

Käära oja suudmealal. Foto Külvi Kuusk
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Sirge seljaga läbi kannatuste II
Maria Laidoneri 130. sünniaastapäevaks
7. detsembril möödus 130 aastat Ees-

ti legendaarse kindrali 
Johan Laidoneri abikaasa Maria (Kruszewska) sünnist. Eel-
mises Viimsi Teatajas alguse saanud artiklis kirjutab Kaire 
Kenk Maria elust pärast vangipõlve ja tema elu viimasest 
perioodist Nõukogude Eestis. Täname Marika Reintami sõ-
jamuuseumist!

Algus eelmises Viimsi Teatajas

“Teil on seda raha 
rohkem vaja!”
Vabanenud Vladimiri vanglast 
erinõupidamise otsusega 16. au-
gustil 1954. aastal, sai Maria Lai-
doner vanglast lahkumisel 20 
kopikat, mille ühele kerjusele 
kirikus ära andis. “Ja kerjus an-
dis talle 10 kopikat tagasi, öel-
des: “Teil on seda raha rohkem 
vaja!” Maria ei osanud mitte 
midagi ette võtta, üheski varju-
paigas polnud vabu kohti. Nii 
tuligi ta samal õhtul uuesti ta-
gasi vanglasse, sest tal ei olnud 
kuhugi mujale minna. Tema tee-
kond Melenkisse otsustati alles 
mitme nädala pärast,” kirjeldab 
Reintam.

Maria mälestuste kohaselt 
aitas teda Vladimiri linna vang-
laülema asetäitja, kelle abiga lei-
ti eluase Melenki linnakeses. 
Maria sai tööd muusikakoolis, 
kus õpetas vene lapsi klaverit 
mängima. “Olen näinud fotot, 
kus Maria – vanglast tulnud, 
piinatud – istub koolitüdrukute 
keskel. Ta ütles mulle: “Teate, 
proua Aart. Sellel raskel ajal, 
kui olin kaotanud oma mehe, 
see vanglaülem aitas mind, või-
maldas mulle niisugused olud, 
et ma hakkasin uuesti elama!” 
Need särasilmsed koolilapsed 
tegid ta elu õnnelikuks,” on mee-
nutanud tema Haapsalu maja-
naaber Helgi Aart.

Maria töötas Vladimiri lä-
hedal Melenki linnas muusika-
õpetajana kuus ja pool aastat 
(1954–1961). Suhtlemine las-
tega ja oma lemmikharrastu-
sega tegelemine taastas mingil-
gi määral tema eluvaimu. Tema 
algatusel 1oodi 1959. aastal Me-
lenkisse muusikakool, kus nüüd 
õpetavad klaverimängu juba 
Maria Laidoneri endised õpila-
sed. “Meie muuseumi teadur 
Irene Lään on Melenkis Maria 
õpilastega isegi kohtunud, üks 
neist oli saanud muusikakooli 
direktoriks,” meenutab Reintam.

Üksildane vanaduspõlv
Esimest korda pärast vangis-
tust käis Maria Laidoner Ees-
tis 1954. aasta detsembris, mil-
lest üks truualamlik kodanik 
andis teada ENSV Riiklikule 
Julgeolekukomiteele: “Eesti ar-
mee endise ülemjuhataja naine 
Maria Laidoner karakullkraega 
mustas mantlis külastas mit-
meid Tallinna kohvikuid. Kon-
takti kellegagi ei võtnud. Ostis 
poest mitu noodiraamatut ja 
saatis need Melenki linna Vla-
dimiri oblastis, käis Kesklinna 

kalmistul, ööbis Side tänav 14 
korter 2, kus elab Laidoneri su-
gulane Grete Rae.”

Pärast kuus ja pool aastat 
asumist Melenki linnas, kuhu 
Maria Laidoneri algatusel loodi 
muusikakool, tuli ta hoolimata 
kohaliku julgeolekuülema kee-
litustest, et siin ei oota teda mi-
dagi head, tagasi Eestisse, sest 
ta lihtsalt ei saanud teisiti. Oma 
sõnul oli ta eestiaegne inimene 
ja sai elada ainult siin.

Kui ta sai Eestisse asumise 
loa, võis ta elupaigaks valida ai-
nult mõne väikelinna. Maria va-
lis pakutuist välja Haapsalu. Ma-
ria rääkis Kaupo Deemantile: 
“Ma valisin Haapsalu sellepä-
rast, et Haapsalus on mere ääres 
sanatoorium juugendstiilis ma-
jas, mis nimetati mu abikaasa
järgi Laidoneri-nimeliseks sana-
tooriumiks.” 

Eestisse tohtis Maria Laido-
ner tulla alles 1961. aastal. Ta 
asus elama Haapsallu väikeses-
se puumajja Jaama tn 7. “See oli 
viletsas seisukorras maja, külm, 
kommunaalkorter ühisköögiga,” 
kirjeldab Reintam.

Kaks aastat, u 1966–1968, 
elas Maria Pärnus Ülejõe linna-
osas Rohelisel tänaval Juhan ja 
Helvi Laidoneri juures. Juhan 
kuulus kindrali kaugete sugu-
laste hulka. Maria elas maja tei-

sel korrusel, kus tal oli tuba ja 
omaette köök. Maria suhtus Ju-
hanisse väga hästi, sest leidis 
temas ja kindralis suurt sarna-
sust välimuses ja käitumises. 
Eaka naise põhitegevuseks Pär-
nus oli raamatute ja ajakirjan-
duse lugemine. 

Ka oma pensionipõlve Haap-
salus veetis ta prantsuse, saksa, 
poola, vene ja eesti keeles lu-
gedes. Sageli istus ta üksinda 
kohvikus ning nautis kooki ja 
kohvi. Kõik Haapsalu elani-
kud teadsid, kes ta on ja kus ta 
elab. 

“Maria Laidoneri viimased 
eluaastad olid üksildased. Vä-
hesed söandasid temaga suhel-
da, igat tema sammu jälgiti. Siis-
ki käisid Maria mehepoolsed su-
gulased ja poja Micheli kooli-
kaaslane Theodor Männik teda 
vaatamas, Theodoriga pidas Ma-
ria ka kirjavahetust. Kogu tema 

sõpruskond, kellega Laidone-
rid enne sõda suhtlesid, oli ju 
sõdade keerises kadunud. Siis-
ki suhtles ta aktiivselt Helgi 
Pätsiga, oma kauge sugulase-
ga. Ta sõlmis sõprussidemed 
ühe haritud Viljandi kooliõpe-
tajanna Johanna Müürissepa-
ga, kelle juures aastaid suvitas. 
Neid ühendas kunstihuvi ja ar-
mastus antikvaarsete esemete 
vastu. Haapsalus oli tal oma ring-
kond, kelle abi ta vajas – arsti, 
juuksurit, õmblejat, kübarategi-
jat,” räägib Reintam.

“Kord nädalas läks ta jaama-
hoonesse, ostis prantsuskeelse 
ajalehe L’Humanité ja laskis en-
dale soengu teha. Lehe ostis ta 
selleks, et ennast kursis hoida 
keeleliselt, ta oli sügavalt hari-
tud naine,” meenutab Helgi Aart, 
Maria Laidoneri Haapsalu-
aegne korterinaaber. Ehkki Ma-
ria asus Haapsallu elama juba 
1961. aastal, sai ta ametlikult 
Eestisse tuleku loa, pitsatitega 
ja paberil, alles 1977. aastal!

Mehe sugulasi näiteks Nõm-
mel või mõnda omaaegset tut-
tavat näiteks Tallinna kesklin-
nas tohtis ta külastada, aga nen-
de juures peatumine oli keela-
tud. “Kord sõitis Maria rongi-
ga Haapsalust Tallinna. Juhtus 
vagunis vestlema ühe teise oma-
ealise vanaprouaga. Terve tee 
rääkisid prantsuse keeles kõi-
gest, mis mõlemaid hetkel hu-
vitas – kirjandusest, muusi-
kast jne. Kui siis lahku minnes 
teineteise nime järele päriti, 
selgus, et Maria vestluskaasla-
seks oli olnud Olga Lauristin,” 
meenutab Reintam.

Tema sõnul ajas Maria Tal-
linnas oma Viimsi ja Õllepruuli 
majapidamistes olnud vara ta-
ga ning tema plaanidesse olid 
kaasatud kõik sugulased. Para-
tamatult põhjustas säärane elu-
korraldus ajapikku pingeid, mi-
da asjaosaline kas ei osanud või 
ei pidanud vajalikuks vältida. 
Kuna väärikaks liiklusvahen-
diks pidas ta autot, tekitas edasi-
tagasi sõidutamine probleeme: 
enam-vähem kõik autoomani-
kust sugulased pidid Mariale 
aeg-ajalt autojuhtideks olema. 

Seetõttu kutsusidki sugulased 
isekeskis Mariat Martonnaks – 
lühendus talle endale meeldinud 
kõnetusnimest Maria Antonov-
na ja vahest ka viidates Maria 
vanas eas kujunenud isekale loo-
musele.

Saatuselööke Marial aga ja-
gus. Nii näiteks keeldus tema 
Viimsi mõisas 1940. aastani töö-
tanud majapidajanna Mariale te-
ma asju tagastamast. “Ütles Ma-
riale, et enne oli teie, nüüd on 
meie! Ja tagasi enam ei and-
nudki!” rääkis Reintam. “Olen 
ise käinud selle majapidajanna 
järeltulijate kodus, kus diivani-
laual tundsin vanade fotode põh-
jal ära kunagi Laidoneridele 
kuulunud hinnalised Taska töö-
kojas valmistatud nahkköites fo-
toalbumid. Ainult, et kõik Lai-
doneride fotod olid neist albu-
mitest välja kistud. Johan Lai-
donerile kuulunud maal – tema 
sünnikoha, Raba talu tamme 
pilt – oli neil seinal, jõid Lai-
doneride kohvitassidest ja šam-
puseklaasidest,” räägib Reintam. 
Siiski ei avalda ta vargast maja-
pidajanna perenime. “Tema pe-
rekond peab ju selle häbiga eda-
si elama!”

Siiski oli Maria lähikonnas 
inimesi, kes talle lõpuni usta-
vaks jäid. Nii hoolitses tema iga-
päevase eluolu eest teenijanna 
Alma, kes sõitis Haapsalusse 
Tallinnast rongiga. Nad olid ühe-
ealised. “Alma oli Maria toa-
neitsi juba Viimsi päevilt,” nen-
dib Reintam. Tuli Haapsallu, 
tõi tuppa puuvaru, pesi põran-
dad ära, pesi akna ära. “Vahel 
läksid nad omavahel raksu ka, 
suure kaklusega läks Alma siis 
Tallinna rongi peale, aga tuli 
jälle ja jälle tagasi.“ 

Tervis oli Marial Pärnu ae-
gadel igati hea, ent oli vangla-
aastatel muidugi kõvasti kan-
natada saanud: libedal kukku-
des murdis parema õlaluu ja 
kuna seda õieti paika ei pan-
dud, siis jäigi tal parem käsi pi-
sut vigaseks. Samuti amputee-
riti tal Venemaal mitu varvast. 
“Samas oli tema vaimne tervis 
1970ndatel – 1980ndatel täiesti 
briljantne. Selg oli tal sirge ja 

pea püsti. Oma välimuse eest 
hoolitses ta pidevalt,” ütleb Rein-
tam. Ta käitus daamina ja mõ-
jus Hruštšovi-aegses nõukogu-
de argipäevas oma nõudlikku-
ses ja isekuses ärritusena, ko-
hati peaaegu koomilise võõr-
kehana. 

Pärnu perioodil Marial enam 
kellegagi kirjavahetuses ei ol-
nud, tuttavaid oli vähe ja tihe-
damalt lävis ta vaid Helene Viit-
kariga, kellega sõbrustas juba 
1930. aastatel, kunagise teede-
ministri abikaasaga, kes samu-
ti elas Pärnus.

Millest Maria 
Haapsalus elatus?
“Selle kohta on liikvel kaks 
teooriat. Esimene ütleb, et talle 
määrati Venemaal personaal-
pension, mis üliagara ENSV 
julgeolekukomitee korralduse-
ga temalt ära võeti ja talle mää-
rati vaid miinimumpension. Tei-
ne teooria väidab täpselt vastu-
pidist. Mulle tundub see esime-
ne tõenäolisem, sest Maria ela-
tus viimastel aastakümnetel oma 
isiklike asjade müügist. Müüs 
ka neid asju, mida sugulased 
talle välismaalt saatsid – tal oli 
oma võrgustik, kes temalt neid 
ostsid,” räägib Reintam. “Aga 
priisata ta ei saanud. Pensionäri 
elu võis 1970ndail ja 1980ndail 
olla küll kergem, sest elu ei ol-
nud tollal nii kallis, aga arves-
tama peab, et Marial ei olnud 
ju mitte midagi, kui ta Vene-
maalt saabus – ainult üks koh-
ver fotode, mõne raamatuga. 
Tema toas olid tal vaid laud ja 
voodi.”

Haapsalu-aastate järel elas 
Maria Laidoner Viljandimaal 
Jämejala haiglas. “Tõenäoliselt 
tänu oma sõbranna Johanna Müü-
rissepale, kellel oli Jämejala 
arstide seas tuttavaid ja kes jul-
geoleku loal raugastunud Ma-
ria oma hoole alla võtsid. Ka 
Jämejalas käitus Maria daami-
na, lasi endale soengut teha ja 
pidas loomulikuks, et teda söö-
gilauda saadetakse.”

Jämejala haiglas elas Maria 
kaks aastat ning suri 12. no-
vembril 1978. aastal, veidi enne 
oma 90. sünnipäeva. Sugula-
sed ja lähedased (nende hulgas 
ka Matti Päts) matsid ta Tallin-
na Siselinna kalmistule oma 
poja Michaeli kõrvale.

Maria Laidoner on öelnud: 
“Küll tahaksin veel uskuda, et 
mu mees on elus. Et tal oleks 
kõht täis, riided seljas ja soe ma-
gamisase. /…/ Kui keegi peaks 
minust midagi rääkima, öelgu, 
et ma väga armastasin oma 
meest. Muu ei ole oluline.”

Kaire Kenk
Kaire Kenk-Jokinen on vaba-
kutseline ajakirjanik, kes on 

lapsepõlve veetnud Meriväljal, 
koolis käinud Viimsi 8-klassi-

lises koolis ning lõpetanud Tartu 
Ülikooli ajaloolase ja ajaloo-

õpetajana.Maria Laidoner Viimsi lastega. Sõjamuuseumi kogu

Johan ja Maria Laidoner. Foto Hoover.org



Karl Kikase muusika-
pärand nüüd CD-l
Haruldane salvestus aastast 1977 on nüüd 
ilmunud CD-l “Karl Kikas, lõõtspill“.

Eesti silmapaistvamaid lõõts-
pillimängijaid läbi aegade on 
olnud Karl Kikas (1914–1992). 
Henn Rebasel oli 1977. aastal 
võimalus tema suurepärast 
mängu lintmagnetofoniga sal-
vestada. Nüüd on see restau-
reeritud haruldane aastateta-
gune lõõtspillimuusika ilmu-
nud CD-plaadil pealkirjaga 
“Karl Kikas, lõõtspill“. Kuu-

leme legendaarset pillimeest mängimas vanu Eesti tantsu-
muusikapalu, tema kommentaare ning pajatusi tollest kau-
gest ajast. 

Karl Kikas arendas välja talle omase mängustiili, mis 
on siiani Eesti lõõtspillimängijatele eeskujuks. Ta oli loo-
duse poolt väga musikaalne, tehniliselt täiuslik ning järgis 
vanade Võru kandi lõõtsamängijate väljakujunenud tradit-
sioone. Lugusid omandas kuulmise järgi grammofoniplaa-
tidelt või kinofilmidest, mida siis kodus harjutades lõõts-
pillile kohandas.

Karl Kikase muusika ja tema kommentaarid sellel sal-
vestusel kuuluvad Eesti lõõtspilliajaloo kullafondi. 

Henn Rebane
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8. detsembril toimus 
Viimsi Huvikeskuse hea-
tegevuslik laste kontsert. 

Kontserdil esinesid Reet Posti 
beebivõimlejad, Ita-Riina Muu-
sikastuudio lauljad, Hea Tuju 
Stuudio tantsijad, tantsuklubi 
Prodance väikesed iluvõimle-
jad ja showtantsijad, JJ-Street 
tantsijad ning külalisesinejad 
Ariadne, Maian, Martti Hallik 
ja Siim Koppel.

Heategevuslikul eesmärgil 
korraldatud kontsert toimus ju-

Leukeemiahaigete laste 
toetuseks koguti 3000 eurot

ba teist aastat ning kogutud tu-
lu läheb leukeemiaga võitleva-
te laste toetuseks. Lisaks raske 
haigusega võitlemisele puudu-
tab see perekondi ka muul moel, 
kuna lapsevanem peab olema 
koos lapsega haiglas ja tööl ei 
saa viibida. Kogu pere elu on 
pea peale pööratud. Iga abi ja 
toetus nendele peredele on va-
jalik ja teretulnud. 

Sel aastal koguti kontserdil 
kena summa – 3000 eurot.

Ita-Riina Pedanik
MTÜ Viimsi Huvikeskus

Pisikeste beebide esimene lavakogemus.

Kaie Kõrbi Balletistuudio kaunid balleriinid.

Ita-Riina Muusikastuudio väikesed lauljad. Fotod Peep Kirbits

Karl Kikas ja Henn Rebane. Foto erakogu

Uue CD kaanepilt.
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21. detsember – 13. jaanuar 2019
Viimsi valla kultuurikalender

KULTUUR

JUMALATEENISTUSED
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 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
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

5. jaanuar kell 12
Jõulumissa
EELK Naissaare Püha Maarja 
kabelis

6. jaanuar kell 11
Kolmekuningapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Kolmekuningapäeva jumala-
teenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Kolmekuningapäeva jumala-
teenistus
EELK Randvere kirikus

13. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
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 
Tiiu Pallo Vaik – isikunäitus 

“Ilmotsatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Detsember – jaanuar
Noorte fotokunstnike 
talvenäitus “Lumehelk“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu 
fuajees

10.–31. detsember
Raamatuväljapanek lastele 
“Jõulusalmid ja jõulujutud”  
Prangli raamatukogus

Detsember – jaanuar
Ajutised näitused:
“Sõjast sõjani“, relvad Aku 
Soraineni erakogust
“Eesti kaitseväe rahvus-
vahelised operatsioonid 
alates 1995“
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri 
muuseumis

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

Detsember
Endel Saarepuu pliiatsi-
joonistuste näitus
Randvere päevakeskuses

Kuni 31. jaanuar
Eha Luige ja Tiit Põdra maalide 
näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumi 
I ja II korrusel

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

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

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

11. jaanuar kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – G4S
Karulaugu Spordikeskuses

11. jaanuar kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 10.01 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
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
4. jaanuar kell 21
VJ Andrus Kuzmin

5. jaanuar kell 21
Merike Susi & “Kui kunagi 
näeme, siis teisiti on kõik“
VJ Aivar Havi
11. jaanuar kell 21
Disko – DJ Karl Mayer / DJ Gert 
Persidiski / VJ Sass Nixon
Õhtujuht Birgit Usin
12. jaanuar kell 21
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

24. detsember kell 19
Elava muusika õhtud
Mati Kärmik
26. detsember kell 18
Mati Kärmik
2. jaanuar kell 18
Mati Kärmik
16. jaanuar kell 18
Ivar Hansen
23. jaanuar kell 18
Ivar Hansen
30. jaanuar kell 18
Ivar Hansen
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

LASTELE JA NOORTELE
2.–4. jaanuar kell 10–17
Tüdrukute koolivaheaja chill 
laager
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

6. jaanuar kell 12–14
Muuuvi lastehommik
Muuuv seiklusmaal, Viimsi 
Keskuses

13. jaanuar kell 12–14
Muuuvi lastehommik

Muuuv seiklusmaal, Viimsi 
Keskuses

11. jaanuar kell 18
Koerte teater
Piletid: Piletimaailmas 5 € ja 
enne etendust kohapeal 6 €
Viimsi huvikeskuses

EAKATELE
21. detsember kell 14
Jõulukontsert “Jõuluaja 
hingemuusika“
Korraldajad: Pille Lille Muusikute 
Fond ja Viimsi päevakeskus
kell 13.15 buss väljub Mähe 
Aedlinna bussipeatusest (suu-
naga Randvere, Tammneeme)
kell 13.30 buss väljub Haab-
neeme päevakeskuse juurest
Pärast kontserti viib buss tagasi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. detsember kell 10.40
Eakate jalgsimatk ja kepikõnd
Tädu matkarajal
kell 10.17 buss V2 väljub 
Haabneemest
Kogunemine Tädu kuuse 
bussipeatuses 

8. jaanuaril  kell 12
Kohtumine rahandusminister 
Toomas Tõnistega
Viimsi Päevakeskuses

VARIA
31. detsember kell 23.30
Metsakasti aastavahetus
Naudime lõkkesoojust ja
võtame ilutulestikuga uue 
aasta vastu
Lisainfo: www.metsakasti.ee
Metsakasti külaplatsil 
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8.detsembril toimunud 
korvpalliklubi Viimsi/
Estover “Korvpallipäeva“ 
mahtus palju sündmusi. 
Päev kulmineerus Karu-
laugu Spordikeskuse 
korvpalliareeni piduliku 
avamise ning klubi esin-
dusmeeskonna võiduka 
põnevusmänguga. 
Kodusaali pidulik ava-
mine aitas Viimsi korv-
palli esindusmeeskonnal 
naasta võidulainele.

Korvpallipäeva esimeses poo-
les pidasid klubi nooremad õpi-
lased sõprusmänge ning toimus 
treeningrühmade pildistamine, 
vahepalaks söödi torti ja esines 
Gertu Pabbo. Päev kulmineerus 
Karulaugu Spordikeskuse korv-
palliareeni avamisega. 

Viimsi korvpallikogukonda 
tuli tervitama ja tänumeenet 
vastu võtma Viimsi vallavanem 
Siim Kallas, kes rõõmustas 
Viimsi ja siinse korvpalli aren-
gu üle ning meenutas korvpalli 
staatust läbi aegade. “Tore, et 
Viimsi on saanud juurde uue 
korvpallisaali. Kui täna on kõi-
kidel lastel võimalus korvpal-
liga tegeleda, siis meil omal 
ajal korvpallitrenni saada ei ol-
nud võimalik,” ütles vallava-
nem Siim Kallas. 

Klubi tegevjuht Tanel Ei-
naste tänas kõiki, kes kuueteist 
aasta jooksul klubiga seotud ol-
nud. “Tänan kõiki seniseid kaas-
teelisi! Teekond kodusaalini on 
võtnud pikalt vaadates kuus-
teist, keskmises vaates pea kuus 
aastat. Meie jaoks algas projekt 
2013. aasta kevadel, kui tekkis 
esimene idee just siia spordi-
hoone rajamiseks. Seda saali ei 
oleks, kui ei oleks meie täna-

seid liikmeid – ligi 550 last ja 
noort ning kõiki teisi, varase-
maid mängijaid, treenereid, toe-
tajaid. Aitäh teile!” 

Lisaks Viimsi vallale jagati 
tänumeeneid hoonestajale U.S. 
Invest ning partneritele, kel-
leks on AS Jalajälg, AS Sport-

Karulaugu Spordikeskuse korvpalliareen 
sai koos põnevusmänguga pidulikult avatud

TULE KAASA ELAMA! 
Järgmine kodumäng toi-
mub reedel, 11. jaanuaril 
Karulaugu Spordikeskus: 
KK Viimsi/Noto vs G4S 
Noorteliiga. 

land Eesti, AS Fifaa ja Mite-
rassa OÜ. Samuti tänati kõiki 
teisi toetajaid.

Vormelisõitja Jaak Kuul 
on juba mitmed aastad 
olnud ringrajasõitjate 
paremiku hulgas. Tublit 
täiendust noorema põlv-
konna esindajana pakub 
Taavi Kuul.

Vormelisõitja Jaak Kuul on juba 
mitmed aastad olnud ringraja-
sõitjate paremiku hulgas Balti 
karikavõistlustel ja Saksamaa 
HAIGO võistlussarjas. HAIGO 
on autoringraja võistlussari, kus 
osalevad peale Saksamaa veel 
mitmed endised Ida-Euroopa rii-
gid. HAIGO sarja võit tuli 
2013. aastal, hiljem on Jaak 
jõudnud selle sarja mitmel eta-
pil esikolmikusse. Ka Baltimaa-
de võistlussarja edendamine ja 
tehniliste nõuete kooskõlasta-
mine on suuresti toimunud te-
ma eestvedamisel.

Suvel 2016 alustas vormel-
autol võistlemist järgmine põlv-
kond nende peres – ringrajale 
tuli Taavi Kuul. Noormehel oli 

Viimsi ringrajasõitjate edulugu jätkus ka sel hooajal

eelnev võidusõidukogemus vaid 
rallikrossirajal, aga vormelauto 
kiirustega kohanes ta ruttu ja 
juba eelmise hooaja võistlustel 
sai auhinnalisi kohti ning seista 

autasustamispjedestaalil kõrvu-
ti isaga.

Tänavuse Balti karikavõist-
luste kokkuvõttes (8 etappi Riias 
ja Pärnus) saavutas Taavi Kuul 

klassis Formula Historic kol-
manda koha, olles selle tulemu-
sega Eesti sõitjatest parim. Te-
ma hooaeg lõppes ilusa võidu-
ga HAIGO sarja etapil Poola-

maal Poznanis. Jaak aga pidi 
tänavu mitmel korral võistluse 
katkestama – selline on tehnika-
spordi pahupool. Aga uue ja 
kestvama mootori ehitus juba 

käib ja järgmisel aastal on ooda-
ta rohket täiendust pere karika-
teriiulile.

Mait Luha
Endine vormelisõitja

Ühepunktiline võit
Pärast pidulikku avamist pak-
kus tõelise põnevuslahingu KK 
Viimsi/Noto, alistades kõige na-
pimalt 78:77 Saku I Liiga kahe 
viimase aasta meistri Betooni-
meister/Tskk/SK Nordi.     

Mõlemapoolsete tõusude ja 
mõõnadega kulgenud mängus 
muutis kodumeeskond teiseks 
poolajaks kaitsetaktikat, mis tõi 
ka edu, keerates avapoolaja viie- 
punktilise kaotusseisu mängu lõ-
puks ühepunktiliseks võiduks.

“Kuna vastasmängijad ja 
treener (Eesti rahvusmeeskon-
na peatreener Tiit Sokk) on vä-
ga kogenud, siis jäime oma ag-
ressiivse kaitsega hätta. Teiseks 
poolajaks muutsime taktikat, mis 
tõi ka lõpuks edu,” kommen-
teeris mängu meeskonna pea-
treener Valdo Lips. KK Viimsi/
Noto kapten Kristjan Evart pi-
das mängu raskeks, aga kodu-
saali pidulikul avamisel pari-

maks kingituseks poolehoidja-
tele ning ka meeskonnale en-
dale.

Võidulainel edasi!
Juba 12. detsembril toimus Rap-
la Sadolini korvpalliareenil Sa-
ku I Liiga kümnenda ringi mäng, 
kus KK Viimsi/Noto alistas tu-
lemusega 97:71 kindlalt Rapla 
KK/Kohila meeskonna. Mitme-
te vigastustega kimpus olev KK 
Viimsi/Noto kontrollis mängu 
algusest lõpuni. Viimsilased said 
algusest peale hästi minema 
ning haarasid kiirelt 16:4 edu-
seisu. Poolaeg lõppes seisuga 
49:31. Ohtlikult lähedale Rap-
la enam ei jõudnudki.

Peatreener Valdo Lips pidas 
võidu võtmeks kaitset. “Kait-
ses valitud taktika toimis ning 
võimaldas mängu kontrollida. 
Tähtis võit, arvestades, et mit-
med mehed erinevatel põhjus-
tel mängida ei saanud,” kom-
menteeris Lips mängu.

Meeskonna kapteni Kristjan 
Evarti sõnul oli  mäng algusest
lõpuni kontrolli all. “Olime füü-
siliselt paremad ja ei lasknud 
vastastel oma mängu käima saa-
da. Sundisime neid keerulistele 
visetele ja leidsime ise loogilisi 
lahendusi. Väga vajalik võit,” 
ütles Evart.

Turniiritabelis on viimsila-
sed 10 mängu järel 6 võidu ja 4 
kaotusega neljandal tabelireal.

KK Viimsi

Karulaugu Spordikeskuse korvpallisaali pidulik avaminen (Anti Kalle, Siim Kallas, Marek Kaleta, Tanel Einaste). Fotod KK Viimsi

KK Viimsi mängijale Mihkel Allorule tuli vastu hakata mitme mehega. 

Taavi Kuul ja Jaak Kuul DeWALT Grand Prix 2018 Bikernieki ringrajal Riias. Fotod Mait Luha

Jaak Kuul Riia ringrajal. 

Taavi Kuul Pärnu ringrajal. 
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LAPSED & NOORED

n Viktoria ja Sergei Jugansonil sündis 1. novembril poeg 
Oliver. 
n Elina ja Alexander Laurence Corkhillil sündis 10. novembril 
poeg Frederick Andrew. 

n Kristi ja Rainer Ploomil sündis 12. novembril poeg Kaspar. 
n Katrin ja Maksim Raual sündis 16. novembril tütar Nikol. 
n Kristel ja Siim Villumsonil sündis 21. novembril tütar Mirtel. 
n Egle ja Hannes Pritsil sündis 22. novembril poeg Karl 
Markus. 

n Chrislyn Treialtil ja Erki Vaiksaarel sündis 22. novembril 
tütar Eva-Chrisette.

n Yulia Semenyukil ja Maxim Kukushkinil sündis 22. novembril 
poeg Platon. 

n Katri Hoogandil ja Björn Sillal sündis 25. novembril poeg 
Joosep. 

n Anneliis ja Marko Toppil sündis 25. novembril tütar Emma. 

n Irina Ewrzhanoval ja Oleg Erzhanovil sündis 25. novembril 
tütar Sophia. 

n Pirjo Tartol ja Mait Salvetil sündis 1. detsembril poeg 
Johan. 

n Triin Villemsonil ja Rasmus Hermanil sündis 6. detsembril 
tütar Roberta. 

n Marge-Reet ja Martin Uskil sündis 7. detsembril tütar 
Hermiine. 

n Ailen Hamburgil ja Artur Timofejevil sündis 9. detsembril 
tütar Loviise. 

Viimsi vähe-
kindlustatud perede 
lastele korraldati 
õpitoad ja jõululõuna
Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva 
Baltic Restaurants Estonia töötajate pere rõõ-
mustas Viimsi vähekindlustatud perede lapsi 
kingituste, õpitubade ja rikkaliku jõululauaga.

“Viis aastat tagasi otsustasime ettevõttes firmakinkide tege-
misest loobuda ning seni meenetele ja kaartidele kulunud 
raha eest tuua jõulurõõmu neile, kellel selleks võimalusi 
napib. Läheneva jõuluaja eel ühendasime jõud Viimsi val-
la sotsiaalosakonnaga ning 11. detsembril toimus Viimsi 
koolis heategevuslik jõulupidu kohalike vähekindlustatud 
perede lastele,” rääkis Baltic Restaurants Estonia müügi- 
ja turundusjuht Tiiu Endrikson. 

Daily töötajate juhendamisel toimusid jõulukinkide 
valmistamise õpitoad neljakümnele osalenule. Lapsed õppi-
sid piparkooke ja küünlapurke kaunistama, jõulukaunis-
tusi viltima ning meisterdasid küünlaid ja suhkrumassist 
kujukesi. Tegevusi täis päev kulmineerus rikkalikult kae-
tud traditsioonilise jõululaua ning lastele kingituste jaga-
misega. 

“Jõuludel on eriline tähendus just laste jaoks ja see-
pärast oli meie eesmärk tuua pühaderõõmu nende perede 
lastele, kes majanduslikel põhjustel jõulusaginast ja and-
misrõõmust muidu ilma jääksid. Tänu õpitubadele saavad 
ka nemad nüüd meisterdatud esemetega osa kinkimisrõõ-
must,” rõõmustas Endrikson. 

Viimsi abivallavanema Annika Vaikla sõnul on kingi-
tusi täis jõuluaeg paljudele lastele tänapäeval normaalsu-
seks, kuid kahjuks ei jagu paljudes peredes rahalisi vahen-
deid isegi korralikuks jõulusöögilauaks. “Viimsi vallava-
litsus avaldab suurt tänu Baltic Restaurants Estonia AS-i 
meeskonnale, kes kinkisid paljudele Viimsi lastele jõulud. 
Pidu oli tõeliselt vahva ja lapsed said osa tõelisest jõulu-
rõõmust koos jõuluvana, kinkide, jõulusöögi ja vahvate 
meisterdustubadega,” sõnas Vaikla.

Daily esindaja kutsub läheneva jõuluaja ootuses nii et-
tevõtteid kui ka eraisikuid rohkem teisi inimesi märkama 
ning üha suureneva tarbimise asemel nii firmakingitustele 
kuluvat raha kui ka lihtsalt aega hoopis heategevusse suu-
nama. Abivajajateni jõudmiseks soovitab Endrikson  ühen-
dust võtta omavalitsuse sotsiaaltöötaja või lastekaitsespet-
sialistiga, kes aitab tagada heateo õigete inimesteni jõud-
mise.  

Baltic Restaurants Estonia AS

Hea lasteaia edendaja tiitli 
pälvis MLA Viimsi Lasteaiad

MLA Viimsi Lasteaiad, 
Viimsi Kool ja Haabneeme 
Kool korraldasid praktika 
Saksamaalt Kölnist pärit 
noortele.

Viimsi vallavalitsuse haridus- 
ja noorsootööasutused teevad 
juba 10 aastat koostööd Saksa-
maal Kölnis asuvate koolidega. 
Seekord on Viimsis praktikal 
noored Erzbischöfliches Berufs-
kollegist Kölnist. Eesti ja Sak-
samaa haridussüsteemid on vä-
ga erinevad. Eestimaale paljud 
Saksamaa noored turistina ei 
satu, sellepärast on igal aastal 
hulk noori, kes soovivad tulla 
Eesti asutustesse oma praktikat 
tegema, sest see on neile väl-
jakutse. Paljud neist praktikan-
tidest elavad ja peavad majan-
dama end esmakordselt iseseis-
valt. See on samas ka kogemus 
meie lastele ja õpetajatele, kui 
eesti keeles suhelda ei saa. Suur 
tänu kõikidele noori juhenda-
nud õpetajatele!

Praktikandid kirjeldasid oma 
siin veedetud aega ise nii:

“Meie oleme viis tüdrukut 
Saksamaalt, täpsemalt Kölnist. 
Meie koolis, kus me hetkel õpe-
taja väljaõpet omandame, paku-
ti meile võimalus teha praktika 
välismaal. Kuna Eesti tundus 
meie jaoks väga põnev koht, 
olemegi siin vastavalt 4 kuni 6 
nädalat praktikal. Mõned meist 

saabusid varem, teised hiljem.
Annabel, Aiko ja Pia soo-

ritasid enda praktika Karulau-
gu, Laanelinnu ja Päikeseratta 
lasteaias, Josefine Viimsi ning 
Lea Haabneeme koolis.

Lasteaedades avanes meile 
võimalus tõdeda sarnasusi ja eri-
susi, mis Eesti ja Saksamaa pu-
hul esile kerkivad. Näiteks ei 
maga lapsed Saksamaal laste-
aias nii kaua kui Eestis. Meie 
jaoks oli siinviibimine katsu-
museks, sest me ei räägi eesti 
keelt. Siiski õppisime me mõne 
aja möödudes suhtlema käte ja 
jalgade abil ning igaüks meist 
õppis ära ka paar eestikeelset 
sõna. Proovisime võimalikult ta-
vapäraste igapäevatoimetustega 
toime tulla ning lapsed olid 
meie meelest tõeliselt toredad 

ning suhtlesid meiega avatult.
Lea ja Josefine olid väga hu-

vitatud Eesti koolisüsteemist, 
püüdes seda vastandada Saksa-
maa süsteemile ning soovisid 
seda ka igapäevaelus kogeda. 
Nad töötasid Viimsi ja Haab-
neeme koolis. Josefine juhen-
dajaks oli Pille Peebu, kes on 
5.–9. klasside saksa keele õpe-
taja Viimsi koolis. Josefinele 
avanes võimalus enda oskusi kat-
setada ja arendada ning ka ise-
enda võimeid tulevase kasva-
tajana proovile panna. Lisaks 
sellele sai ta ka üksikuid tunde 
läbi viia ning seejuures palju to-
redaid õpilasi ja väga kena per-
sonali tundma õppida. Josefine 
tundis end Viimsi koolis väga 
mugavalt ja rõõmustab tehtud 
sammu – Eestisse tuleku – üle.

Lea töötab juba kolm näda-
lat Haabneeme koolis. Ta on 
end praeguseks kooli igapäeva-
ellu sisse elanud ja seejuures 
ka toredaid õpetajaid tundma 
õppinud. Tema jaoks on väga 
põnev saada uusi töökogemusi 
ning seda just noortega. Ta saa-
dab tundides peamiselt 5. klas-
si õpilasi, kellele saab mängu-
de kaudu saksa keelt õpetada. 
Ta rõõmustab juba järgneva kol-
me nädala üle ning ootab põne-
vusega uusi elamusi. Vaba aja 
veedab Lea meeleldi looduses 
ning avastab Viimsi ja Tallinna 
kultuuri. Ta rõõmustab samuti 
väga selle üle, et tegi otsuse 
Eestisse tulla.

Nädalavahetuse vaba aega 
kasutasime me Eestimaa tund-
maõppimiseks. Käisime imeli-
ses Tallinna vanalinnas, kõndi-
sime mööda Pirita randa ning 
rentisime auto, et külastada La-
hemaa rahvusparki. Eesti on 
meie jaoks end avanud parima-
test külgedest, kuigi pisut enam 
päikest ei teeks paha. Meil oli 
siin tõesti tore aeg ja me oleme 
tänulikud nendele toredatele ini-
mestele, kes meid vabatahtli-
kult toetasid. Ennekõike täname 
ühiselt Kadi Bruusi, kes meie 
siinolekut üldse võimaldas.

Annabel, Aiko, Pia, 
Josefine ja Lea

(Tõlkis Pille Peebu)

Saksamaa noored praktikandid 
Viimsi haridusasutustes

Saksa noored praktikandid. Foto erakogu
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Tere tulemast!

6. detsembril andis Tartu 
Ülikooli eetikakeskus 
väärtuskasvatuse konve-
rentsil ERM-is üle tiitlid 
“Väärtuskasvatuse kool 
2018“ ja “Väärtuskasva-
tuse lasteaed 2018“. 
Teiste seas pärjati hea 
lasteaia edendaja tiitliga 
MLA Viimsi Lasteaiad.

“Konkursitöös analüüsisime vii-
mastel aastatel eesmärgiks ol-
nud lasteaia väärtuspõhise te-
gevuse arengut ja lapsest läh-
tuvaid tegevusi. Töö valmimi-
se ajal külastasid lasteaeda nn 
kriitilised sõbrad, kes andsid 
tagasisidet lasteaia töö kohta ja 
hindasid meie väärtuspõhist te-
gevust. Meid tõsteti esile lap-
sest lähtuva töökorralduse aren-
damise, teadliku ja süsteemse 
väärtuskasvatuse ning iga maja 
omanäolisuse väärtustamise 
eest,” ütles MLA Viimsi Laste-
aiad direktor Maie Roos Viimsi 
Teatajale, kui küsisime, mille 
eest tunnustus saadi.

Direktor Roos palus tänada 
kogu MLA Viimsi Lasteaiad 
meeskonda tehtud töö eest. Eri-
lise tänu on ära teeninud laste-
aia projektijuht Pille Veisserik, 
kes oli konkursitöö koostajaks. 

Koos Veisserikuga käidigi 

ERM-is auhinda vastu võtmas.
Tartu Ülikooli eetikakesku-

se hea kooli projektijuht Nele 
Punnar sõnul on väärtuskasva-
tuse koolide ja lasteaia võrgus-
tikega liitunud ohtralt uusi te-
gijaid. “On eriliselt suur rõõm, 
et on nii palju koole ja laste-
aedu, kes on valmis kriitilise 
sõbra toel oma igapäevaseid te-
gevusi analüüsima ja mõtesta-
ma ning leidma oma tugevused 
ja arengukohad,” selgitas Punnar.

Konkursside “Hea kool kui 
väärtuspõhine kool” ja “Hea las-
teaed kui väärtuspõhine laste-
aed” tiitlid anti üle 11. väärtus-
kasvatuse konverentsil “Eesti 
2035: väärtuspõhine vaade ha-
ridusele”. 

Tartu Ülikooli eetikakeskus 

on toetanud ja tunnustanud koo-
lide ja lasteaedade väärtusalast 
tegevust juba aastast 2009. Ene-
seanalüüsi konkursid toimusid 
tänavu kuuendat korda. Hea 
kooli ja hea lasteaia nimelis-
tele konkurssidele on aastatel 
2009–2018 oma tööd saatnud 
80 kooli ja 89 lasteaeda.

“Hea kooli edendaja” tiitli 
pälvisid: Emmaste Põhikool, 
Haapsalu Linna Algkool, Kaar-
li Kool, Kilingi-Nõmme Güm-
naasium, Loo Keskkool, Nissi 
Põhikool, Tartu Descartes’i Kool, 
Võru Kesklinna Kool.

Tiitliga “Hea kooli teeraja-
ja” tunnustati: J. V. Veski nim 
Maarja Põhikool, Simuna Kool, 
Tartu Aleksander Puškini Kool, 
Väätsa Põhikool.

“Hea lasteaia edendaja“ tiit-
li pälvisid: Haapsalu Lasteaed 
Päikesejänku, Luunja Lasteaed 
Midrimaa, MLA Viimsi Laste-
aiad, Tabasalu Lasteaed Tibu-
tare, Võsukese Lasteaed.

Tiitliga “Hea lasteaia teera-
jaja” tunnustati: Rakke Laste-
aed Leevike, Saku Lasteaed Päi-
kesekild, Sillamäe Lasteaed Jaa-
niussike, Tallinna Kopli Laste-
aed, Tartu Lasteaed Midrimaa, 
Võru Lasteaed Päkapikk.

Konkurssi korraldab Tartu 
Ülikooli eetikakeskus haridus- 
ja teadusministeeriumi riikliku 
programmi “Eesti ühiskonna 
väärtusarendus 2009–2013” jät-
kuprogrammi raames.

Viimsi Teataja

Parimad lasteaedade edendajad 2018. Foto Tartu Ülikooli eetikakeskus
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“Kas vana arm 
ka roostetab, ei ta 
roosteta!”

Marve ja Arnu Torim. 

Ene ja Rein Valkna.

Lidia ja Lembit Kurg. Evy ja Kalju Kelder on koos olnud 72 aastat. 

Jevgenia ja Jevgeni Rubinstein.

Jõudu, jaksu ja palju aastaid kuldpulmalised! Fotod Annika Haas

Nii ütleb tuntud laulusalm ja selle tõepärasuses 
sai veenduda 12. detsembril Rannarahva 
muuseumis, kus Viimsi vald tunnustas taaskord 
väärikate abielupaaride kuldseid aastaid.

12. detsembril korraldas Viimsi vallavalitsus taas Ranna-
rahva muuseumis vastuvõtu neile Viimsi vallas elavatele 
väärikatele abielupaaridele, kes on koos elanud viisküm-
mend aastat või kauemgi ehk siis neile, kellel kuldpulmadki 
peetud.

50+ aastat abielupaare oli vastuvõtule kutsutud 25, ko-
hale said neist tulla 20. Seega tugev enamus auväärsetest 
tulid kohale.

Koosviibimise puhul pidas kõne meie rahva kestma-
jäämise ja alalhoidlikkuse parimatele esindajatele Viimsi 
abivallavanem Annika Vaikla. 

Kui abivallavanema südamlik tänukõne kuulatud, oli 
järg muusikalise etteaste käes. Sel aastal pakkus väärika-
tele abielupaaridele muusikalist elamust ansambel Meister 
ja Margarita koosseisus Margarita Raun – vokaal ja Peep 
Raun – klahvpillid ja vokaal. Nii Margaritat kui ka Peepu 
peetakse  “sündinud muusikuteks”. Kes neid kordki kuul-
nud pilli mängimas, kreeka viise, vene romansse, latiino 
rütme või eesti muusikat laulmas, saavad aru, millest jutt. 
Olgu veel öeldud, et Margarita on esinenud ansamblites 
Aprilliklubi, Hübriid, Retro, Lindpriid ja Zorbas.

Seejärel kutsuti auväärsed paarid ükshaaval kätt suru-
ma ning koos roosiõiega anti üle ka kalender “Viimsi 100” 
ja kaunilt kujundatud kommikarp.

Korraldusliku poole juures abistas sotsiaaltöö peaspet-
sialist Tõnu Troon. Sellise vastuvõtu korraldamise eest 
tuleks kindlasti tänada ka sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
(mis on selle Viimsi valla struktuuriüksuse nimetus 1. jaa-
nuarist) juhatajat Kairi Avastut.

Selline tore kokkusaamine on väga oluline nii korral-
dajatele endile kui ka kindlasti kuldpulma pidanutele. Na-
gu koosviibinute rahulolust järeldada võis, jäädi vastuvõ-
tuga igati rahule. Jätkugu teil jõudu ikka üheskoos elus 
edasi minna, tugevat tervist ja rahulikke jõule!

Ülo Siivelt
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KOGUKOND & PLANEERINGUD

MLA Viimsi Lasteaiad
RANDVERE maja pakub tööd:

MAJAPERENAISELE
(koormus 1,0)
Sobiv kandidaat on kohusetundlik, sõbralik, 
puhtusest lugupidav ning soovib töötada 
toredate laste ja vahvate kolleegide seas.
Uuri täpsemalt:
mirje@viimsilasteaiad.ee
Tel: 5622 0121

Detailplaneeringud
14.–28.01.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus kell 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul detailplaneeringu eskiislahen-
dus: 
• Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, 
reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, 
Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:
003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-
Madise ja Uus-Andrese DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 
2.05.2018 korraldusega nr 229).

Planeeritava ala suurus on ca 27 ha ja see paikneb Pringi 
külas, väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu 
Viimsi Metskond 79 vahelisel alal.

DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist planeerida ruu-
miline terviklahendus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu-
ga reserveeritud väikeelamute maale hajaasustusviisil – maa-
ala planeerimine väikeelamukvartaliks, sh üksikelamukruntide 
moodustamine, miinimumsuurusega 3300 m², krundi ehitusõi-
guse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, 
teedevõrgu planeerimine, liikluskorralduse lahendamine, krun-
tide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine, rohe-
alade (rohekoridoride) asukoha määramine, sh puhkealade ja 
mänguväljaku asukohtade määramine jm planeerimisseaduse                 
§ 126 lg 1 p-des 1–9, 11, 12, 17, 19 ja 20 sätestatud ülesannete 
lahendamiseks.

DP eskiislahendusega on võimalik tutvuda ka valla veebile-
hel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud/eskiisid-avalikul-valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korral-
dused:
• 4.12.2018 korraldus nr 690 “Tammneeme küla, kinnis-
tu Tammneeme tee 18a detailplaneeringu kehtestamine”

DP-ga on hõlmatud Tammneeme külas asuv elamumaa siht-
otstarbega kinnistu Tammneeme tee 18a (89001:003:0356), 
mis asub väljakujunenud hoonestusega väikeelamute piir-
konnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel väike-
elamute maa juhtotstarbega alal. Planeeringualal kehtib 
Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008 otsusega nr 50 kehtestatud 
“Viimsi valla, Tammneeme küla, Silla, Silla I, II ja III DP“, mille 
kohase krundi pos nr 9 lubatud ehitusala piire käesoleva DP-
ga muudetakse ja mis on DP koostamise eesmärk.

DP-ga (Inomatic OÜ töö nr 18007, PJ väljatrükk: 6.06.18) mää-
ratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abi-
hoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 250 m². 
Üksikelamu on planeeritud 2 maapealse korrusega, kõrguse-
ga kuni 8,5 m, samuti 1 maa-alune korrus. Abihoone korruse-
lisus on 1 ja suurim lubatud kõrgus 5 m. Samuti nihutatakse 
lubatud ehitusala naaberkrundi Tammneeme tee 18 poolsest pii-
rist 5 m kaugusele, mis kehtiva DP-ga paiknes vastu krundipiiri. 
• 4.12.2018 korraldus nr 691 “Randvere küla, kinnistu Aia-
otsa tee 5 detailplaneeringu kehtestamine”

DP-ga on hõlmatud Randvere külas asuv 2519 m² suurune 
hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 5 
(89008:001:0001), mis asub endise aiandusühistu Karikakar 
territooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega elurajoo-
nis. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 ot-
susega nr 135 kehtestatud “A/Ü Karikakar detailplaneering“, 
mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneerin-
guga (Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ töö nr T13/17, PJ 
väljatrükk: 20.07.18) muudetakse – senine üksikelamukrunt 
jagatakse ning moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 
1200 m² ja 1319 m² ning määratakse krundi ehitusõigus 1 üksik-
elamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud 
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
8,5 m (2 maapealset korrust), abihoonetel 5 m (1 maapealne 
korrus), suurim lubatud ehitisealune pind on DP kohasel krun-
dil pos nr 1 – 240 m² ja krundil pos nr 2 – 260 m².

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/teenused/planee-
ringud/detailplaneeringud/kehtestatud-detailplaneerin-
gud-2018.

Viimsis tegutseva vaba-
ühenduse Kogukonna 
Klubi juubeliaasta vestlus-
õhtute sari on lõppenud. 
Tänavu olid külalisteks 
kirjanik Indrek Hargla, 
reklaamimees Olav Osolin, 
multitalent Mihkel Raud, 
võrdõigusvolinik Liisa 
Pakosta, kirjanik Valdur 
Mikita, saatejuht Roh-
ke Debelak, ajakirjanik 
Juku-Kalle Raid, ettevõtja 
Raivo Vare ja luuletaja 
Paul-Eerik Rummo.

Kogukonna Klubi vestlusõhtu-
te moderaatori Ivo Rulli sõnul 
toimusid tänavused kingituse-
na EV100 raames ja olid huvi-
listele tasuta. “Neil õhtutel rää-
kisime lisaks jututatavate tege-
vusele ja vaadetele ka eestluse 
arengutest viimasel sajandil. 
Vestlusõhtuid aasta jooksul käis 

Kogukonna Klubi korraldas 
EV100 kingitusena vestlus-
õhtute sarja

kuulamas üle 300 inimese,” mär-
kis Rull. 

Tänavu toimunud vestlusõh-
tuid on võimalik vaadata veebi-
aadressil https://www.ev100.ee/
et/vestlusohtute-sari-eestluse-
palgejoonest-viimasel-sajandil.

Varasemalt on klubi vestlus-
õhtute külaliseks olnud kirjanik 
Armin Kõomägi, IT-guru Lin-

nar Viik,  diplomaat Jüri Luik, 
maailmarändur Tiit Pruuli, rah-
vakirjanik Andrus Kivirähk, aja-
loolane David Vseviov, saate-
juht Hannes Võrno, meediaette-
võtja Hans H. Luik, poliitikud 
Jürgen Ligi ja Marju Lauristin, 
dirigent Tõnu Kaljuste, ajakir-
janik Toomas Kümmel, õigus-
kantsler Ülle Madise, bravuu-

ritar Anu Saagim ning režis-
söör Ilmar Raag.

Kogukonna Klubi tegevuse 
eesmärk on korraldada harivaid 
koosviibimisi ning edendada ko-
gukonnaliikmete omavahelist 
suhtlust. Klubi on kaasa löönud 
nii Viimsi mälumängu sarjas kui 
ka kohvikute päevadel ning osa-
lenud heakorratalgutel.

Kogukonna Klubi tänab kõi-
ki kaasategijad, klubiõhtute kü-
lalisi ja esinejaid, Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapitali, Eesti Sõ-
jamuuseumi – kindral Laido-
neri muuseumi, EV100 korral-
dustoimkonda ning Viimsi Tea-
tajat!

2018. aastal möödub 100 aas-
tat Eesti Vabariigi loomisest. 
Lähem info juubelisündmus-
te kohta on leitav veebilehelt 
www.EV100.ee.

Ivo Rull
MTÜ Kogukonna Klubi

Oli rõõmus meil meel,
kui pidu ootas ees…

Me tantsuga sügises jälle,
teatas Aime Salmistu meile. 
See päev oli 17. november,
kui oma rõõmsal kombel
tervitussõnad ütles 
Annika Vaikla, 
kes eakate elule kaasa aitab.

Oli pidu meil hoogne,
veidi sellest siin ära toome.

Tantsuks Varumees mängis,
nautisime Avinurme perebändi.
Viimsi Kooliteater oli kohal,
Külli Talmar neid juhendas.
Kõik laulud muusikalidest 
olid,
mis hinged meil helisema 
panid. 

Toomas Voll koos  kooriga laval,
nende etteaste oli “kaval”.
“Kõik laulu pikkused ta ajas 
segi, 
kontserdi nii lühemaks tegi”.

Sõnakunstnikud Randverest 
tulid, 
aga Bennol kolm sopranit olid.
Kõik peolised hoogsalt tantsu 
lõid,
Kertu Koldre ja Andrus Kalvet  
muusikat tõid.

Kõik kokku sai tore pidu,
see annab meil uut indu,
et ise tublid ja tegusad olla,
ja uus pidu võiks jällegi 
tulla…

Malle  Annus
VPÜ Seenioride Nõukoja liige

Seeniorid tantsuga sügises
ehk 25 aastat Viimsi Pensionäride Ühendust

Andrus Kalveti juhtimisel perekonna valssi keerutades. Fotod Ruslan Dontsov

Avinurme perebänd.

Kohtumine kirjanik Valdur Mikitaga. Ekraanitõmmis YouTube’st

Seeniore tervitas abivalla-
vanem Annika Vaikla koos 
peokorraldaja Aime Salmistuga.

Randvere sõnameistrid Helle 
Tomingas ja Elina-Lehta Kaasik.
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Uuringutele kutsutakse 30–55-aas-
taseid ravikindlustatud naisi iga viie 
aasta järel. 

2018. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõel-
uuringule ravikindlustatud naisi sünniaasta-
tega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963. 
Uuringuid on võimalik läbida kuni 31.01.2019!

Alates 2.01.2019. aastal kutsutakse emaka-
kaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi 
sünniaastatega 1989, 1984, 1979, 1974, 1969 
ja 1964.

Aegu saab broneerida: veebiregiastratuur.ee 
lehelt ööpäev läbi, otsing Pirita Naistearstid; 
meilitsi evita@naistearst.ee; erivajadusel he-
listamine arstile tel 601 4331.

Külastage kindlasti emakakelavähi sõel-
uuringuid!

Pirita Naistearstid 
Dr G. Litter, Dr L. Mitt, Dr H. Kotkas

Lisainfo www.naistearst.ee
Leping Eesti Haigekassaga olemas

Emakakaelavähi sõeluuring

Toidukogumispäevad
7. ja 8. detsembril toimusid Toidu-
pankade selle aasta jõulukuised 
toidukogumispäevad. Kokku anne-
tati poekülastajate poolt 37 070 kilo 
toidukaupa puuduses elavate ini-
meste jaoks. Toidukogumispäevad 
toimusid 48 toidupoes üle Eesti.

Toidukogumispäevad on Toidupanga üle-ees-
tiline heategevusaktsioon, mida korralda-
takse kaks korda aastas. Selle aktsiooni käi-
gus inimeste annetatud toidukaubaga saab 
aidata suurt hulka abivajajaid. Kogutud toi-
dukaupa kasutatakse nii jõulukuiste toidu-
abipakkide komplekteerimisel kui ka tuleva 
aasta alguses toimetulekuraskustes peredele 
jagatava regulaarse toiduabi koostises.

Tulemused
Kõige suurem kogus toidukaupa annetati Tal-
linnas ja Harjumaal – 12 osalenud kaupluse 
peale kokku 17 910 kilo. Pärnus annetasid 5 

toidupoes head inimesed 3800 kilo ja Rakve-
re 3 toidupoes annetasid inimesed 2080 kilo 
toitu. Kõige populaarsemate annetatud toi-
dukaupade pingerida jäi samaks. Kõige roh-
kem annetati  kuivained (pudrumaterjal, tang-
ained), kokku 6910 kilo. Kuivainetele järg-
nes pasta- ja makaronitoodete kategooria, mi-
da annetati kokku 5940 kilo. Kolmandal ko-
hal olid purgisupid ja purgitoidud, mida an-
netati 4860 kilo.

Eesti Toidupank tänab kõiki heatahtlikke 
vabatahtlikke ja toidu annetajaid, kelle abi-
ga koguti üle Eesti puuduses elavate perede 
jaoks toiduaineid! Suur tänu osalenud kaup-
lustele, kes meie aktsioonist osa võtsid ning 
meie vabatahtlike meeskondi toidupoodides 
abistasid ja toetasid!

Marie Kanarik
Eesti Toidupank

www.toidupank.ee
www.facebook.com/toidupank

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Lumetõrje katustelt üle terve Harjumaa. 
Tel 5638 8994.

n Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega 
häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.

n Viimsi Autorent OÜ pakub erinevateks välja-
sõitudeks 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 
remonditööd. Tel 5360 5083.

n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klass Viimsis.
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

n Remonditööd, plaatimis-, krohvimis- jm ehitus-
tööd. Saunade ehitus. Tel 511 0992.

n Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vana-
de remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetun-
nistus. 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 santehnika-
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava, äärekivide ja aiakivide 
paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, 
hind 150 €. Tel. 5656 2191. Sertifikaadiga paigal-
daja 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, 
pesumasinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
tööriistad, mootorid,  akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 
10 €. Tel 5550 5017.

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, 
kolimisteenus, 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 Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, 
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, 
ehitus@miltongrupp.ee.

n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused Viimsis ja Meriväljal. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekol-
lete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.kor-
da@gmail.com.

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

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

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud 
korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilat-
siooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

n Koduteenus eakale või puudega inimesele: 
poes ja apteegis käimine, koristamine, kütte-
puude tuppa toomine või ladumine, toiduvalmis-
tamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutus-
tes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas 
kilomeetri hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. 
Tel  5380 5133.

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee.

TÖÖ
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 
ka soovitajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404, 
Merle.

n Soovin leida tööd hooldajana Viimsis või 
Tallinnas. Vajalik elamispind. Kõik pakkumised 
on teretulnud. Tel 507 2230.

OST JA MUU
n Otsime uut kodu valgele 6-aastasele briti 
lühikarvalisele (tõutunnistus) kiisule. Hästi sobiks 
aiaga eramaja ja koduse eluviisiga pererahvas. 
Kontakttelefon 511 1834.

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 ülevaatu-
seta! kasutult.seisevauto@mail.ee  Pakkuda võib 
kõike! Tel 5459 5118, Magnus.

n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! 
Pakkuda 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, 
vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning 
muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628, Tim.
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Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451

Helista 601 1812 ja
vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares  ja
Viimsi SPA majas

Avasime septembris Viimsis 
vallamaja vahetus läheduses 
Astri tee 2/2 uue pisut teist-
moodi kontseptsiooniga Peo-
Zaali – sellise kogupere üri-
tuste koha, kus on mõnus eri-
nevaid pere- ja sõpruskonna 
sündmusi korraldada.

Koolivaheajaga seoses toi-
mub taas talvevaheaja Uuz-
aasta laager, mis kestab 2.–4. 
jaanuarini! Ootame lapsi mõnu-
salt koos aega veetma ning 
mängima iga päev alates kella 
10-st.

Ühe toreda Zügislaagri ole-
me PeoZaalis juba korraldanud. 
Selle käigus külastasime laste-
ga KUMU muuseumi ja see oli
osalejate jaoks väga teistmoodi 
sündmus juba sellel põhjusel, 
et muuseum on koht, kus peab 
käituma viisakalt ja vaoshoi-
tult. Ka sel korral on plaan käia 
mõnes harivas ja põnevas muu-
seumis.  

Head mõtted sünnivad just 
oma vajadustest. PeoZaali idee 
tekkis soovist pakkuda mõnu-
sat ja hubaselt kodust õhkkon-
da ka väljaspool kodu. Kohta, 
kus oleks ruumi ja avarust joos-
ta, mängida, kokku tulla ja lo-
biseda. Soovime pakkuda täis-
teenust nii laste kui ka vanema-
te üritustele, alustades cateringi 
organiseerimisest kuni meele-
lahutajateni välja. 

Oleme sünnipäevi korralda-
des kõik lähemad ja pisut kau-

gemad teenusepakkujad mit-
meid kordi läbi käinud. Kõige 
enam on meeldinud meie sõp-
ruskonnas nii lastele kui ka 
vanematele siiski sellised peo-
ruumid, kus on mõeldud kõiki-
de osalejate mugavusele. Kuna 
nendele ootustele vastavat koh-
ta Viimsis ei olnud, oligi idee 
küps. Laste sünnipäevad Peo-
Zaalis kestavad kolm tundi ja 
samal ajal saab meil pidada 
kahte pidu. 

Tänu erinevatele ruumidele 
ja tasapindadele õnnestuvad 
PeoZaalis hästi ka suuremad juu-
belid ja sünnipäevad, eriti sel-
lised, kus peres on lapsed ja ta-
haks ka vanavanemad peole 
kutsuda, mitte neid lapsi hoid-
ma jätta. PeoZaalis saavad sa-

Sügisel avatud uus PeoZaal 
ootab pidu pidama 

mal ajal, kui vanemad täiskas-
vanute seltskonda naudivad, 
lapsed suures mängusaalis möl-
lata pallimeres ja nerfi lahingu-
väljal lahinguid pidada.

Pakume võimalust rentida 
ka kogu maja, et läbi viia pri-
vaatsemaid üritusi nagu koo-
litusi, seminare või firmapidu-
sid. Iga koosviibimine on ainu-
laadne ning vastavalt vajadus-
tele kohanduvad ka PeoZaali 
pakutavad teenused. 

Rohkem infot leiab meie 
kodulehelt www.peozaal.ee 
ja facebookist https://www.
facebook.com/peozaal/. 

Helista 507 4828 ja teeme 
ühe toreda peo! 

PeoZaal
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LEITUD 
ASJAD

J õ u l u j a h u t u s ko n t s e r t

JAREK KASAR   
JAAN PEHK   

MARI KALKUN

Eest i  Kontserdi
suur toetaja

VJ ANDRUS KUZMIN
AUHINNALOOS
•  Õhtusöök Black Rose pubis

•  Majutus kahele Tallinn Viimsi SPA, 
   Grand Rose SPA või Meresuu SPA hotellis

•  SPA18+ pääsmed kahele Kõikidele laua 
 broneerijatele 

TASUTA 
TERVITUSJOOK

Broneerimistasu 10€ / inimene
Broneerimine vahetusevanem@rosepub.ee / 505 1834

Taastusravi ja
rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenust pakume Sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel.

Omame pikaajalist kogemust ortopeedilise, neuroloogilise, 
kardioloogilise ja sisehaiguste taastusravi valdkonnas. 
Taastusravil on tihe sünergia  haiglas pakutavate 
rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on toetada 
inimeste iseseisvat toimetulekut.

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Psühhoteraapia

Kõneravi

Elektriravi

Laserravi

Magnetlaserravi

Ravimassaž

Parafiinravi

Loovteraapia

Rehabilitatsioon lastele

Külmaravi

www.fertilitas.ee

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

 JÕULU-
KOOGID

CAFÉ LYONIST!

cafelyon.ee/tellimine     Viimsi äritare, Paadi tee 3. www.cafelyon.ee, 622 9217

TELLI ETTE VÕI
OSTA KOHAPEALT!
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Uuel aastal uus ja moodne juuksetoon – 
airtouchi värvimismeetodiga
Iga algav aasta toob 
kaasa iseendale anta-
vaid uusi lubadusi ja ka 
soovi oma välimuses 
midagi muuta. Naised 
saavad seda teha näi-
teks uue juuksevärviga. 
Uurisime Viimsi Keskuse 
II korrusel asuva MAKE 
YOUR ID ilusalongi juuk-
sur-koloristilt Julia Zah-
harovalt uudse airtouchi 
juuksevärvimismeetodi 
kohta.

Mida kujutab endast airtouch 
värvimistehnika? 

Airtouch on üsna uus, vaid 
3 aastat kasutusel olnud juuk-
sevärvimistehnika. Eestis ha-
kati sellest rääkima umbes aas-
ta tagasi.

Sõna-sõnalt tõlkides tähen-
dab airtouch õhu puudutust. 
Juuksekihid föönitatakse läbi 
ja värvitakse – see tehnika või-
maldab juukseid väga detail-
selt töödelda. Õhuke juukse-
salk föönitatakse külma õhu-
ga, õhuvool eraldab väikesed ja 
nõrgad juuksekarvad ning neid 
ei värvita, mis on antud tehni-
ka suureks plussiks. 

Mille poolest erineb see teis-
test meetoditest? 

Airtouchi tehnika annab juus-

tele kardinaalselt uue joone. 
See meetod ei sarnane teiste-
le värvimise moodustele nagu 
näiteks balayage, melireerimi-
ne jt. Peamine erinevus – mak-

MAKE YOUR ID salong asub 
Viimsi Keskuse II korrusel. 
Vaata www.makeyourid.ee.

simaalselt säästev korrigeerimi-
ne – ei puuduta varasemalt vär-
vitud juukseid, mis on väga täh-
tis juuste kvaliteedi säilimist sil-
mas pidades. 

Milliseid tulemusi see teh-
nika võimaldab? 

Selle tehnika abi luuakse ko-
hevate juuste efekt pleekinud 
salgukestega. Taolise värvimi-

sega on võimalik saavutada 
sujuv üleminek oma loomulik-
ku värvi juuksejuurtelt otsteni. 
Samuti on võimalik katta 30% 
ulatuses halle juukseid nii, et 
hallide juuste kasvamine tun-
dub värvimise jätkuna. 

Kui kaua selline värvimine 
aega võtab? 

Protsess on tehnoloogiliselt 
keerukas, seepärast võib see võt-
ta kuni 4 tundi, olenevalt juus-
te pikkusest ja paksusest.

Kui püsiv on airtouchi mee-
todil juustele kantud värv? 

Kuna tulemus on loomulik 
ja üleminek juuksejuurtest ots-
teni on väga sujuv, siis on värv 
tavalisest püsivam. Et säilitada 
värvi võimalikult pikalt, siis soo-
vitame külastada salongi kord 
1,5 kuu jooksul juuste kergeks 
toonimiseks ja taastavateks prot-
seduurideks. Nõnda säilib värv 
kauem ja juuste kvaliteet on pa-
rem.

Iga inimese puhul on püsi-
vus veidi erinev, värviaktsente 
dikteerib loomulik juuksekasv.

Millised toonid on alanud 
hooajal moes? 

Praegu on moes väga palju 
stiile ja suundi, minu meelest 
mingeid piire pole.

Viimsi Keskus

Airtouch meetodil värvitud juuksed. Fotod erakogu Juuksed pärast töötlemist.
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SULARAHAAUTOMAADID PAKIAUTOMAADIDKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmuKingirõõmu
igaühele! Viimsi Kaubanduskeskus, 

Delice Toidupood,
E-L 10 - 20, P 10 - 18

Randvere tee 6 
E-P 9.00 - 22.00

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

Viimsi KesKus on pühade 
ajal avatud järgmiselt

e 24.12.2018 
I ja II korruse äripinnad 10 - 18
II korruse toitlustuspinnad 11 - 18
MyFitness 9 - 15
Kuulsaal ja Muuuv SULETUD
Selver 9 - 19

T 25.12.2018 
I ja II korruse äripinnad SULETUD
II korruse toitlustuspinnad SULETUD
MyFitness SULETUD
Kuulsaal 11 - 23
Muuuv 11 - 21
Selver 10 - 21

K 26.12.2018  

I ja II korruse äripinnad 10 - 21
II korruse toitlustuspinnad 11 - 18
MyFitness 9 - 17
Kuulsaal 11 - 23
Muuuv 11 - 21
Selver 9 - 21

e 31.12.2018  

I ja II korruse äripinnad 10 - 18
II korruse toitlustuspinnad 11 - 18
MyFitness 06.30 - 15
Kuulsaal ja Muuuv 11 - 20
Selver 8 - 21

T 1.01.2019  

I ja II korruse äripinnad SULETUD
II korruse toitlustuspinnad SULETUD
MyFitness SULETUD
Kuulsaal 14-23
Muuuv 14-22
Selver 12 - 21

viimaseid päevi on veel avatud viimsi Keskuse jõululaat. 
Jõuluvanaga saab viimsi Keskuses kohtuda 17.-23.12 

e-r kell 16.00-18.00 ja l,p kell 12.00-15.00.


