
P
ärast Viimsi valla 2020. 
aasta eelarve eelnõu esi-
mest lugemist arutas val-
lavalitsus tähtaegselt lae-

kunud muudatusettepanekuid 
29. novembri istungil ning eelar-
ve- ja arengukomisjon 3. detsemb-
ril toimunud koosolekul. Eelarve 
eelnõu maht suurenes ettepane-
kute läbi 80 000 euro võrra. 

Viimsi valla hariduskriis sai ta-
gasi astunud vallavanema Laine 
Randjärve isiku läbi viimastel nä-
dalatel hulga tähelepanu ja ootab 
uuel aastal kindlasti selget lahen-
dust. Hariduse rida on 2020. eel-
arves 20,9 miljonit eurot, moodus-
tades 57,5 % kogu kulubaasist ja 
väljendades kõnekalt, millele oma-
valitsuse fookus keskendub.

Eelarvesse on sisse kavandatud 
valdkonna allasutuste töötasufon-
di 5-protsendiline kasv. Eelarves-
se on planeeritud ka 390 000 eurot 
meetmete rakendamiseks lasteaia 
järjekorraprobleemi leevendami-
seks Viimsis.

Uute tegevustena on eelarves et-
te nähtud vahendid õpetajate ene-
searendusstipendiumi programmi 
käivitamiseks ning aasta haridus-
teo ja haridustöötaja auhinna väl-
jaandmise rahastamiseks.

Kvaliteetsem teehooldus
Teede valdkonnas jätkatakse tol-
muvabade katete ehitust ning amor-
tiseerunud teekatete säilitusre-
monti. “Kavas on läbi viia uus tee-
hoolde hange ja kehtestada teehoiu 
kvaliteedile täiendavaid nõudeid,”
selgitab valla ehitus- ja kommu-
naalosakonna juhataja Alar Mik.

Transpordikorralduses valmib 
valdkondlik arengukava TRAK 
(Viimsi valla transpordikorralduse 
ja liikuvuse arengukava 2020-2030). 
Vald jätkab uue disainiga bussioo-
tekodade paigaldamist ning alus-
tatakse reaalaja infosüsteemi aren-
dusega (kuhu on kavas viia kokku 
nii linna-, maakonna- kui ka val-
laliinide info). Saartega ühenduse 
pidamiseks on kavas läbi viia riigi-
hange uueks perioodiks Leppnee-
me – Kelnase liinil. 

“Sademevee valdkonnas min-
nakse edasi LIFE sademevee pro-
jekti tegevustega ja kavas on jõuda 
ka testalade ehituseni, et näitlikus-
tada erinevaid säästlikke sademe-
vee lahendusi,” tutvustab Mik. “Üks 
oluline tegevus on ka Rummu tee 
eesvoolutoru rekonstrueerimine, 
et tagada piirkonnas sademevee 
toimekindlus. Samuti alustatakse 
Metsakasti külas sademeveesüs-
teemide järkjärgulise renoveeri-
mistegevusega.”

Väga suured investeeringud 
teeb vald tänavavalgustusse. LED 
II projektiga investeeritakse 2020. 
aastal ligi 850 000 eurot olemasole-
va taristu renoveerimisse. Lisaks 
jätkatakse külavanematega koos-
töös külade siseteede valgustamist.

Töö jätkub ka heakorra ja hal-
jastuse valdkonnas, kus suurene-
vad erinevad amplipunktide ar-
vud ja istutusalad. “Ka lisanduvad 
valla avalikku ruumi maamärgina 
Viimsi väravad, mis koos uute bus-
sipeatustega muudavad valla ava-

40 miljonit valikut 

liku ruumi vormid ühtse disainiga 
tervikuks,” lisab Mik.

Rohuneeme kalmistul valmib 
uus kvartal, Haabneeme rand saab 
uue vaba aja veetmise ala, valmib 
Haabneeme koerte jalutus-tree-
ningplatsi teine etapp ja jätkatakse 
erinevaid projektitegevusi (geoinfo 
põhise keskkonna arendus valla ta-
ristu osas) ning senist mitmekülg-
set tööd vallateenuste pakkumisel.

2020 on keskkonna-aasta
“Sellest tulenevalt pööratakse roh-
kem tähelepanu keskkonnatee-
madele. Keskkonna-aastal kes-
kendume jäätmemajanduse kor-
rastamisele. Kõikide algatuste ning 
tegevuste puhul ka muudes vald-
kondades arvestatakse keskkon-
nahoiu teemaga,”tutvustab kesk-
konna- ja planeerimisosakonna 
juhataja Elvis Tõnnison.

Kavas on valla kaitsealade kait-
sekorralduskavade uuendamine. 
Jätkub loodusõppe- ja tervisera-
dade arendamine.

“Oluline on ruumilise elukesk-
konna parandamine, selleks teos-
tatakse vallas mürauuring,“ räägib 
Tõnnison. “Samuti on kavanda-
tud rohevõrgustiku audit. Nimeta-
tud uuringu tulemused võimalda-
vad valla ruumilist arengut suunata 
ning tagada jätkusuutliku elukesk-

konna arengut,” lisab Elvis Tõnni-
son.

Töös on ka üldplaneeringu osa-
planeeringu “Haabneeme aleviku 
ja lähiala üldplaneering” koosta-
mine. “Olulisel kohal on sadamate 
planeerimine: koostamisel on Kel-
nase sadama, Leppneeme sadama 
ja Püünsi jahisadama detailplanee-
ringud.”

Teenused kodu lähedal
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna eelarve on 
2020. aastal 1 586 466 eurot, mis 
moodustab vallavalitsuse põhite-
gevuse kogukuludest ligi viis prot-
senti ning võrreldes varasema aas-
taga suureneb sotsiaalvaldkonna 
eelarve 5,4 protsenti.

“Vallavalitsuse sotsiaalvaldkon-
na prioriteediks on kodulähedaste 
teenuste arendamine ja kättesaa-
davuse parandamine ning vaja-
duspõhiste toetuste süsteemi ka-
sutamine,” tutvustab sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna juhataja Tõnu 
Troon. “Teenuste  osutamise kor-
raldamisel arvestame lähimuse 
põhimõtet ehk proovime organi-
seerida teenuse võimalikult kodu 
lähedal.”

Üks olulisemaid tegevusi 2020. 
aastal on MTÜ Viimsi Päevakesku-
se laienemine nii ruumis kui ka te-
gevuste osutamisel. “Aasta alguses 
viisime läbi eakate vajaduste uurin-
gu, mille tulemused andsid mõis-
ta, et Viimsi eakad tunnevad ük-
sindust ning üksi jäetust,” selgitab 
Troon. Päevakeskuse laienemine 
annab võimaluse rohkem huvilisi 
kaasata ning läbi varajase märka-
mise propageerimise ka üksindu-
sega kimbus naabri või sõbra kes-
kusesse kaasa võtta.

Päevakeskustes tegutseb 26 eri-
nevat erialaringi ja huviklubi ning 
pidevalt osaleb tegevustes umbes 
400 aktiivset eakat. Päevakesku-
se juurde koondub ka MTÜ Viim-
si Pensionäride Ühendus. “Jätkame 
koostöös selle nimel, et Viimsi ea-
katel oleks ühiseid huvisid ja ees-
märke koondav katuseorganisat-
sioon,” ütleb Troon.

Eelarve kol-
mas lugemine 
toimub 14. jaa-
nuaril. Foto: 
Adobe Stock
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2020 EELARVE Uue 
vallavanema ootuses 
Viimsi valla järgmise 
aasta eelarve 47,6 mil-
jonit eurot on läbinud 
teise lugemise ja esitati 
kolmandale lugemisele 
14. jaanuaril toimuval 
volikogu istungil.

Haridusvaldkonna suuremad 
investeeringud

  Püünsi Kool. Eelarvesse on kavandatud 150 000 eurot kooli 
spordiväljaku rajamiseks.

  Prangli Kool. Eelarvesse on lisatud 20 000 eurot terrassi raja-
miseks.

  Haabneeme Kool. Eelarvesse on lisatud 180 000 eurot kooli 
ruumipuuduse kõrvaldamiseks moodulhoonete soetamiseks.  

  Randvere Kool. Eelarvesse on lisatud 1 100 000 eurot koolile 
juurdeehituse ja ujula rajamisega alustamiseks (tegevused jätku-
vad 2021. aastal). 

  Haridus- ja kultuurikeskus Artium. Eelarvesse on lisatud 
3 000 000 eurot haridus- ja kultuurikeskuse Artiumi ehitamiseks 
(tegevused jätkuvad 2021. aastal).

      Loe ka 
viimsiteataja.ee
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J U H T K I R IJ U H T K I R I Tallinlaste hüved 
ja viimsilaste õigused 
kriisi ajal
KOLUMN Lugesin hiljaaegu väga heast raamatust mõtet, et 
keeldumine mõtisklemisest oma surma üle tähendab ka keeldu-
mist mõtisklemisest oma elu üle. Arvan, et see ei puuduta pelgalt 
üksikindiviidi, vaid kõike. Inimesi, perekondi, külasid, linnu, riike, 
impeeriume ja isegi meie jumalaid ning ebajumalaid.

kõige hapram reaalsus. Ostumöllude 
ja hinnapommidega harjunud põlv-
konnale jäävadki paljud asjad seelä-
bi hoomamatuks irreaalsuseks. Neile 
osutamist hurjutatakse, sest kriisiaja 
lahendused eriolukordadeks jäägu ik-
ka spetsialistide koordineerida.

Aga sinu pere? Milline on sinu pere 
plaan, kui jätame kõrvale reidil oota-
va “valge laeva” muinaslegendi ja usu, 
et kiired kaatrid viivad kõik soovijad 
koos hinnalisemate esemetega turva-
liselt üle mere Rootsi maapakku.

Kuidas sinu pere toimib, kui kriis es-
kaleerub üle pea ka selle reguleerimis-
komisjonil? Kuidas saad lähedastega 
kontakti, kui viie sajandi suurim lume-
torm sulgeb nädalateks kõik transpordi-
ga läbitavad teed ning viib rivist välja ko-
gu kasutusel oleva tsiviilside?

On sinu perel kokku lepitud, kuidas 
üksteist taas leitakse, kui miski oota-
matu paiskab kõik ropsuga laiali? On 
teil omakeskis selline koht kokku le-
pitud, kus kindlatel aegadel on kohtu-
mispaik puhul, kui sidevahendid puu-
duvad?

Teavad sinu lapsed ja sa ise täna se-
da, millised toiduained on kõige kiire-
mini riknevad või kuidas kontrollida 
igapäevaseks paisuvas bakteripandee-
mias pealtnäha puhta joogivee kõlbu-
likkust? 

Need ja paljud teisedki sedalaadi 
küsimused on teatud osale inimestest 
alati itsitama ajavad. Inimene on juba 
kord nii ehitatud, et kui tal on pime-
dasse minnes surmahirm, võitleb ta 
sellega homeerilise reipusega viisitut 
vilet lastes. Neile küsimustele ei saa 
siis enam mugavaid ja valikvarianti-
dega vastuseid, kui kriis juba käes, sest 
imelist nutiekraani võib aku tühjene-
miseni üksnes taskulambina kasutada.

On sul need vastused olemas? Saad 
sa öelda, et tulgu mis tahes?

O
len pool oma elust ehk vee-
randsada aastat elanud 
Viimsis. Tõele au andes 
siiski vähem, sest esime-

sed kümmekond aastat veetsime pe-
rega ainult varakevadest hilissügiseni 
Haabneeme suvilas. Ma isegi ei mõel-
nud sel ajal, kuidas ja kas end kohali-
kuna määratleda. Polnud lihtsalt tek-
kinud sellist üldmõistet nagu on täna 
viimsilane. 

Pigem mäletan, et poolsaarel oli 
iga asukas hingelt oma rannaküla pat-
rioot ja kui võõras teed küsis, võeti ap-
pi üldtuntud “Kirovi-aegsed” maamär-
gid. Mõiste viimsilane kõlab seepärast 
millegi püüdlikult moodsa ja üldis-
tavalt kaasaegsena. Justkui mitmed 
muudki ümardamised, ühendamised 
ja silumised. 

Tõele au andes on see ju miski, mis 
meie päevil tundub enesestmõistetav. 
Püüd kõiges lihtsustatult ja vähema 
vaevaga läbi ajada ning pisematest-
ki erinevustest poolvägisi ühissekto-
reid luua.  

Meie siin Viimsis mööname üle-
eestilise perifeeria surmahääbumise 
ajal, et kunagi varem pole külade kogu-
konnad olnud nii kiirelt paisuvad, te-
gutsemishimurad ja arenemisvõime-
lised. Harjutame endid juba aastaid 
helerohelise trotsiga, et see uusaren-
dus, kus minu pere omale kodu soe-
tas, jäägu viimaseks ning metsatukk, 
mis aknast paistab, olgu linnastumise 
pealetungist puutumata.

Ometi näeme juba üsna varsti, et 
sestsamast metsatukast vaid paar ük-
sikut puutüve turritab ning uued ma-
dalad majad muudkui kerkivad. Uute 
viimsilaste kodud, mis on suuremas 
osas pankade omad ja kus tegelikult 
toredad noored tallinlased öösiti ma-
gamas käivad.

Julgen seda otse välja öelda, sest se-
da näitab üsna üldlevinud trend. Kasu-
tada mitmeid tallinlaste hüvesid ning 
tarbida samal ajal kõiki viimsilaste õi-
gusi. Pean õiguste all silmas seda, mis 
on rahu ajal elementaarne ja eluks 
ning oluks tagatud.

Toon selle mõiste rahu ajal nimme 
sisse, sest tegelikult on see tänapäeva 

Uudissõnade leiutamise ajastul on 
end rehepapliku rahuga lauaperemehe 
kohale istuma seadnud selline termin 
nagu kriisikommunikatsioon. Oleme 
harjunud, et see on midagi nii võimsat, 
mida tuleb vaid palsamina probleemi-
dele määrida ja kadunud nad ongi, na-
gu tina tuhka.

Kuidas toimib kriisikommunikat-
sioon, kui sotsiaal-, multi- ega ükski 
muu meedia ei toimi? Kas sinu pere 
teab, kuidas, kuhu ja kelle poole pöör-
duda, kui on tarvis mis tahes abi sulle 
endale või kellelegi võhivõõrale?

Küsimus ei ole siinkohal inimõi-
gusteks peetavate moodsate muga-
vuste ajutises katkemises, vaid sellest 
hullemasse sattumises. Kust ja kellelt 
saab sinu kodule kõige lähemalt me-
ditsiinilist esmaabi, kui sidevahendid 
ei toimi? Kellele ja kuidas raporteeri-
da metsloomast või märatsevast mets-
lasest koduhoovis, kui kõik majade ak-
nad on pimedad ja harjumuspärased 
kommunikatsioonivahendid kasutud? 
Oskavad sinu pereliikmed esmaseid ja 
elementaarseid elustamis- või esma-
abivõtteid, et raskelt kannatanut abis-
tada, kui abi pole oodata?

Neist asjadest peab pereringis niisa-
muti kõnelema nagu teistest elulistest 
asjadest. Olgu see siis kodanikujulgus 
astuda abi vajava maaslamaja juurde 
või kartmatus astuda vahele, kui sa-
tud peale ülekohtule ning suudad se-
da peatada.

Oled sa valmis iga-aastase uusaas-
talubadusena ennast käsile võtma, et 
teha endale ja oma kallitele hoopis 
need asjad selgeks? Paanika, hirmu ja 
apokalüpsise meeleoluta ning kindlus-
tunnet sisendava tulemuseni jõudes. 

Kui on käes tõeline kriis, huvitavad 
sind nende eespool esitatud küsimus-
te vastused väga. Seepärast julgen kin-
nitada, et kui sa neid vastuseid tead, on 
Eesti riigil palju lihtsam kriisi(de)ga te-
gelema asuda. Rahvusvaheliste ja ka 
Eesti oma jõu-, julgeoleku- ja abiorga-
nisatsioonide kriisikommunikatsiooni 
üks esimesi ülesandeid on reeglina tsi-
viilelanikkonna turvalisuse ja esmava-
jaduste tagamine.

Pane tähele! Mitte harjumuspäras-
te mugavuste ja moodsaks inimõigu-
seks peetava rahuolematuse võimal-
damine, vaid esmavajaduste tagamine. 

Viimsi ei ole siin ei esirinnas ega sa-
bassörkija, küll aga kriisilokatsiooniks 
magus kant.

See uusarendus, kus 
minu pere omale kodu 
soetas, jäägu viima-
seks ning metsatukk, 
mis aknast paistab, 
olgu linnastumise peale-
tungist puutumata.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti.
Uue aasta esimene number ilmub 17. jaanuaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 8. jaanuaril kell 16.

V
iimsi gümnaasiumi koolimeedia Hüpernool ja 
Viimsi noortevolikogu paluvad teil, kallid luge-
jad, jätta see aasta ilutulestik laskmata. Sama-
moodi teeb ka loomapood PetCity, mille Face-
booki tehtud üritusel “Ilutulestikku ei lase 

2019/20” on juba 4800 osalejat.
Viimsi on hea ja vaikne koht, kus pidada lemmikloomi 

ning ühtlasi saavad ka metsloomad looduses vabalt ringi 
joosta. Talv peaks olema rahu ja vaikuse aeg, mil põder 
uitab mööda metsa ja siilgi soovib magada. Siiski rikume 

seda hetke, lastes taevasse 
tohututes kogustes pürotehni-
kat, mis suures osas on sisse 
toodud mitteametlikult. Pau-
gutamine algab tavaliselt juba 
detsembri alguses ja kestab 
jaanuari lõpuni. See on kaks 
kuud pidevat stressi nii looma-
dele kui ka keskkonnale, sest 
raketipadrunid tekitavad prügi, 
mida pahatihti ära ei koristata. 

Keemilised ühendid nagu mürgine liitium, mis annab ra-
ketile punase värvi, ja lilla, mis tekib radioaktiivsete rubii-
diumi ning strontsiumi läbi, paiskuvad taevasse ning jõua-
vad tagasi maale, tekitades õhu ja veekogude saastet. 

Valgusreostus, mis eredast vaatemängust tekib, kahjus-
tab meie ökosüsteemi, ajades segi öö ja päeva vahelise 
rütmi, raskendab röövloomade saagipidamist öösiti. Samuti 
häirib see elu meres, kus pidev valgus segab seal olevate 
loomade ja lindude suunataju. 

Helireostus on aga ilmselt kõige suurem ohufaktor loo-
madele. Ebaloomuliku müra ees tunnevad kõik loomad 
hirmu ja seetõttu on nende esimene instinkt põgeneda. 
Õnne korral leitakse oma koduloomad varjupaikadest, mis 
on aastavahetuse perioodil sageli üleküllastunud. Kui nii 
hästi ei lähe, siis jäävad nad auto alla, eksivad või hukkuvad 
pakase läbi. Paugutamine tekitab ka loomadel valuaistinguid, 
kuna nende kuulmine on kordades võimsam kui inimesel. 

Tahes-tahtmata oleme siiski harjumustega olevused ja 
ilutulestikest lahku lüüa on raske. Lasershow on aga üks 
võimalustest, kuidas muuta meie keskkonda jätkusuutli-
kumaks, eemaldades keemilised ühendid pidulikest üri-
tustest ja ikkagi vaadata ilusat vaatemängu. Sellise ettevõt-
misega on juba alustanud Soome linn Espoo, kus eelmisel 
aastal kasutati tavaliste rakettide asemel lasershowd. 

Sageli ei mõtle me sellele, kellega koos poolsaart jagame, 
vaid lähtume ainult enda huvidest ja ignoreerime võima-
lusi teha head, et meil endil oleks lihtsam. Seetõttu kutsume 
teid üles nii sellel kui ka tulevastel aastatel väärtustama 
meie keskkonda, korjates enda järelt prügi või jättes ilutu-
lestiku laskmata.

Stella-Maria Sillaste 
Hüpernoole toimetaja

Jäta sel aastal ilu-
tulestik laskmata

Paugutamine 
tekitab loomadel 
valuaistinguid, 
kuna nende 
kuulmine on 
kordades võim-
sam kui inimesel. 

Hannes Võrno
vallavolikogu liige 
(Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond)

Ilutulestikule 
ei! Foto: Andre 
Böttker
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Viimsi vallas tegutseb vähe-
malt 45 erahuvikooli ja stuudiot, 
millele lisanduvad ümber-
kaudsete omavalitsuste huvi-
ringides käimine.

ÜLESKUTSE Viimsi vald pöördub elanike poole 
seoses Viimsi valla 7–19-aastaste laste ja noorte 
huvihariduses ja huvitegevuses osalemise küsi-
mustikuga. Selle täitmine võtab aega maksimaal-
selt 5 minutit. 

Millises huviringis käib sinu laps?

K
üsimustiku täitmiseks on 
vajalik Viimsi valla hari-
dusteenuste haldamise 
süsteemi ARNO sisselo-

gimine, mida saab teha nii ID-kaar-
di kui ka mobiil-ID-ga.

Juhul, kui küsimustikku ei ole 
võimalik täita ARNO süsteemis, 
palume pöörduda Viimsi vallava-
litsuse huvihariduse vanemspetsia-
listi Kaija Mägi (e-post kaija.magi@
viimsivv.ee) poole. Küsimustikule 
palume vastata hiljemalt 31. det-
sembriks.

 
Miks on küsimustiku 
täitmine oluline?
Olemasolevatest infosüsteemidest 
nagu EHIS ja PAI saadav informat-
sioon ei pruugi olla hetkeseisu ka-
jastav ning süsteemides puuduvad 
huviringid, mis ei taotle Viimsi val-
la toetust või neil puudub huvikooli 
õppekava (EHIS-es kanne).

Lapsevanem omab täit infor-
matsiooni oma lapse ja noorte hu-
viringide osas, seetõttu pöördume-
gi esmakordselt otse lapsevanema-
te poole.

Küsitlusest saadav informat-
sioon on oluline nii sooliste huvi-
de kui ka piirkondlike võimaluste 

kaardistamiseks, samuti üldpildi 
loomiseks ja arendustegevuseks, 
sh toetustesüsteemi väljatöötami-
seks. Lisaks on omavalitsusel ko-
hustus Eesti Noorsootöö Keskuse-
le esitada unikaalne hõivatud laste 
arv, mille saame kokku erinevatest 
allikatest. 

Millega Viimsi lapsed 
tegelevad?
Täna teame, et kõige populaarse-
mad spordialad on jalgpall, tennis, 
ujumine, korvpall, võimlemine, ker-
gejõustik ja purjetamine. Meie noo-
red osalevad ka 3D modelleerimises, 
Androidi rakenduste programmee-
rimises, animatsioonis, arhitektuu-
ris, autoringis, estraadilaulus, juuk-
sehooldusringis, logorütmikas, Wing 
Tchun Kung Fu-s, zooloogia huvi-
ringis, rokiringis ja paljudes teistes. 

Teame, et Viimsi vallas tegutseb 
vähemalt 45 erahuvikooli ja stuu-
diot, millele lisanduvad ümber-
kaudsete omavalitsuste huviringi-
des käimine.

Viimsi valla toetused 
huvitegevusele
7–19-aastaste laste ja noorte lap-
sevanemate kinnituse alusel toe-
tab vald spordiklubisid, kelle üles-
anne on sporditöö korraldamine 
ning võimaldamine.

Tallinna linnaga sõlmitud huvi-
koolide arveldamise lepingu alusel 
toetab vald Tallinna munitsipaal-
huvikoolides käivate laste ja noor-
te arvestusliku õppetasu maksmist.

Toetatud saavad ka Viimsi valla 
üldhariduskoolide kooli eelarvest 
tasustatavad huviringid, samuti 
on tegevustoetus määratud MTÜ 

Tähtaeg läheneb!

Teadmiskeskus Collegium Erudi-
tionisele.

Olemas on ka lapsevanematele 
makstav toetus 7–19-aastase lapse 
ja noore eest, kes kasvab vähekind-
lustatud või paljulapselises peres 
või on raske või sügava puudega.

Kord aastas saavad vallas tegut-
sevad juriidilised isikud ja vallava-
litsuse hallatavad asutused taotleda 
7–19-aastaste laste ja noorte huvi-
hariduses ja -tegevuses osalemise 
suurendamiseks, kättesaadavuse pa-
rendamiseks ja võimaluste mitmeke-
sistamiseks projektipõhist toetust.

10. jaanuariks on võimalik läbi iseteenindussüsteemi SPOKU 
taotleda 2019. aasta eest huvihariduse ja huvitegevuse toetust.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:

  huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu 
katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;

  huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuu-
diote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks;

  transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele 
selleks, et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.
Taotlemise tingimused on järgmised: 

  Lapse või noore ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja 
(taotleja seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on 
Viimsi vallas.

  Toetust saab taotleda 7–19-aastase lapse või noore eest:
1) kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ning on pärit vähe-
kindlustatud perest;
2) kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ja kasvab palju-
lapselises peres;
3) kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses, on raske või 
sügava puudega.

Sportlikud 
ettevõtmised 
on huvitege-
vusest suur 
osa. Foto: 
Adobe Stock

  Alusta täitmist: piksel.ee/
arno/viimsi/huviharidus.
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HUVIALAHARIDUS VIIMSIS Peeter Sipelgas on haridusvaldkonnaga olnud 
seotud 1998. aastast ja seda erinevates ülesannetes – keemia-füüsikaõpetajast 
koolijuhini. “Viimsi valda tulin tööle 2006. aastal, kui avati uus moderne Viimsi 
keskkooli õppehoone,” räägib ta Viimsi Teatajale. Tema juhtimisel on Viimsi 
koolis tekkinud teadmiskeskus Collegium Eruditionis, kus tänasel päeval 
arendab oma andeid erinevates huviringides üle 700 Viimsi valla lapse. Alates 
26. septembrist 2019 töötab Sipelgas Viimsi valla haridus- ja kultuurikeskuse 
rajamise projektijuhina ning tulevikus Artiumi direktorina.

Mis on uue Artiumi hoone kõige 
suurem kasutegur huvialaharidu-
se vaatenurgast Viimsis?
Kui vaadata Viimsi valla elanike va-
nuselist koosseisu, siis juba aastaks 
2020 on noori vanuses 7–18 eluaas-
tat üle 3500. Omavalitsus peab nei-
le võimaldama kohustusliku põhi-
hariduse ning koostöös riigiga on 
rajatud omanäoline ja väga põne-
vaid valikuid pakkuv riigigümnaa-
sium. See on loomulik osa lapse 
haridusteest. 

Investeeritud on palju koolihoo-
nete ehitamisse ja õppekeskkonna 
kaasajastamisse, aga siiani on ol-
nud vaeslapse osas Viimsi vallas 
tegutsevad munitsipaalhuvikoo-
lid, mis tänu ruumipuudusele ei 
ole saanud oma tegevustesse kaa-
sata nii palju õpilasi, kui nad oleks 
soovinud.

Kui lugeda Tark ja Tegus Eesti 
2035 hariduse fookuseid, siis üks 
oluline märksõna on “õmblusteta 
haridus” ehk iga õpilase indivi-
duaalse haridustee kujundamine. 
Usun, et aja möödudes hakkavad 
üha enam hägustuma piirid for-
maalse ja mitteformaalse hariduse 
vahel, sest mõlema valdkonna ees-
märk on üks – lapse arengu toeta-
mine.

Mul on siiralt hea meel, et Viimsi 
vald on võtnud vastu otsuse ehita-
da uus haridus- ja kultuurikeskus, 
mis annab noortele inspireerivas, 
tuleviku oskustele orienteeritud ja 
koostöises arengukeskkonnas tipp-
tasemel võimalused individuaalse 
haridustee kujundamiseks muusi-
ka-, kunsti- ja teadushuvihariduse 
valdkonnas.

Klindi alla Randvere tee äärde 
tekib omamoodi hariduslinnak ja 
Artiumi logistiline asukoht peaks 
soodustama igati noorte suure-
mat kaasatust huvihariduses. Olu-
liselt paranevad kõikide valdkon-
dade õppetingimused ja neid ei ole 

isegi paslik võrrelda olemasoleva-
tega, kus õpetajad on teinud väga 
kvaliteetset tööd. Aga kui lisada siia 
juurde inspireeriv ja uusi võimalu-
si pakkuv ruumilahendus, siis ei ole 
ju kahtlust, et asjad saavad liikuda 
ainult paremuse suunas. 

Seniste huvikoolide likvideerimi-
sega ja nende tegevuse viimise-
ga uue Viimsi Huvialakooli alla 
on esile toonud siiski hulga hir-
me antava huvialahariduse jär-
jepidevuse ja õppekavade kvali-
teedi osas?
Igasugune muutus tekitab parata-
matult hirme ja kui ei ole kas piisa-
valt palju, õigeaegset või adekvaat-
set infot, siis on tõlgendused var-
mad tekkima. Teie küsimuses on 
sees sõna “likvideerima”, mis as-
jasse mitte süvenenud inimesel te-
kitab kohe küsimuse, et kas nüüd 
panevad seniste munitsipaalhu-
vikoolide uksed kinni ja tegevust 
enam ei toimu.

Tegelikult toimub seniste huvi-
koolide tegevuse ümberkorralda-

mine, mis tähendab nende liitmist 
uue loodava Viimsi Huvialakooliga 
ja õppetöö jätkub samade õppeka-
vade alusel, mis kehtisid nii Viimsi 
muusika- kui ka kunstikoolis.

Sellega tagatakse mõlema huvi-
kooli sisulise tegevuse järjepidevus 
ja mitte kuidagi ei saa kahjustada 
õppekvaliteet. Õpe hakkab toimu-
ma Eesti hariduse infosüsteemis 
registreeritud õppekavade alusel 
ja kvaliteedi hoidmine on üks prio-
riteete. 2020 septembrist jätkavad 
muusika- ja kunstiosakond tööd 
oma senistes hoonetes ja 2021 su-
vel kolitakse uude õppehoonesse. 

Loodav keskkond annab võima-
luse tegevusi mitmekesistada eri-

nevatel tasemetel ja luua juurde 
uusi õppekavasid, mida seni ruu-
mi- või inimressursi puudusel pol-
nud võimalik teha. Oleme sõlmi-
nud esimese koostöölepingu Eesti 
Kunstiakadeemiaga ja seda sooviga 
pakkuda Viimsi valla noortele pa-
rimat võimalikku kunstialast hari-
dust siinsamas klindi all, kaasates 
selleks akadeemia teadmist nii õp-
pekavade arendamise, õpetajate 
koolitamise kui ka kursuste kaas-
juhendamise näol.

Samasuguse koostöölepingu 
oleme allkirjastanud ka Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemiaga. Tea-
dushuvihariduse sõbrad ei pea sa-
muti pettuma, sest SA AHHAA Tea-

Artium muu-
dab huviala-
hariduse 
Viimsis kvali-
teetsemaks 
ja mitme-
külgsemaks, 
usub Peeter 
Sipelgas. 
Fotod: Tiit 
Mõtus

Piirid 
formaalse ja 
mitteformaalse 
hariduse vahel 
hägustuvad

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja
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duskeskus on valmis kaasa rääkima 
õppekavade seire ja kvaliteedi tõst-
mise teemal. Meile antakse võima-
lus piloteerida uuenduslikke õppe-
meetodeid ja materjale ning Viimsi 
Huvialakoolist saab AHHAA Tea-
duskeskuse ametlik koostööpart-
ner. 

Viimsi Huvialakoolis hakkab te-
gutsema kolm suunda – kunst, 
muusika ja teadus. Milline sü-
nergia Artiumi majas nende kol-
me suuna vahel ja õppetöös te-
kib? Ruumiplaan on ju tekitanud 
palju küsimusi ja veelkord, hirme 
lapsevanemate poolt.

Keskenduma peame eelkõige lap-
sele ja tema jaoks parima arengu-
keskkonna loomisele. Uue hoone 
ruumiprogrammide aruteludeks 
on kulunud nädalaid ja kuid. Hoo-
net suuremaks ehitada paraku ei 
saa, aga sellest hoolimata on kõiki-
del osakondadel võimalus tegevu-
si laiendada.

Oleme projekteerimise käi-
gus korduvalt muutnud ruumi-
de asukohta, arvestades huvikoo-
li juhtide, arhitektide ja inseneride 
ettepanekutega ning viimasele ver-
sioonile andsid oma õnnistuse kõik 
osapooled.

Fakt on see, et kõikide soovide-
ga ei saa kahjuks arvestada ja näi-
teks ruumide akustika poole pealt 
on kaasatud Eesti üks hinnatumaid 
akustikuid pr Linda Madalik, kelle 
nõuannete järgi said paika muusi-
kaosakonna individuaal- ja rühma-
õppe klassiruumid.

Muusikaosakonna 19 klassi-
ruumist asuvad 16 kolmandal ja 
neljandal korrusel ning mind tegi 
küll murelikuks osade lapsevane-
mate arvamus, kus nad viitasid, et 
justkui oleks selline asetus ebatur-
valine või kannataks selle tõttu õp-
pekvaliteet. Kindlasti mitte.

Orkestri harjutusruumi asu-
koht esimesel korrusel on seotud 
kammersaali ja suure saaliga. Sa-
muti saab kunstiosakond enda-
le kauaoodatud galerii õpilastöö-

de või professionaalsete kunstnike 
näituste väljapanekuteks. Võima-
lus on hakata tegelema moekuns-
ti ja disainiga, milleks sisustatakse 
spetsiaalsed klassiruumid.

Teadushuvihariduse osakon-
nas saavad olema füüsika-keemia, 
elektroonika ja mehaanika labor, 
animatsiooni, robootika ja digi-
tehnoloogia õpperuumid jne. Tei-
ses etapis on plaanis valmis ehitada 
Viimsi oma kosmosekeskus koos 
planetaariumiga, mille projekteeri-
misse oleme kaasamas põhjanaab-
rite oskusteavet.

Ruumiplaan sai kaasavalt paika 
pandud ja võimalused on tegelikult 

Ruumiplaan sai 
kaasavalt paika 
pandud ja võimalu-
sed on tegelikult 
võrratud ning õppe-
kvaliteedi langust 
see kaasa ei too.

Sõlmiti koostööleping
  Viimsi valda rajatava uue huvialakooli ning Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia vahel sündis koostööleping.
“On suur au olla koostööpartneriks nii väärikale akadeemilisele 

asutusele nagu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,” ütles Viimsi 
Teatajale Peeter Sipelgas. “Koostööleppe tegevused on ellu kutsu-
tud selleks, et tagada noortele Viimsi valla uues loodavas huviala-
koolis parim võimalik muusikaalane haridus, seda nii õppekavade 
kvaliteedi kui ka sisuliste tegevuste poolest, kaasates selleks aka-
deemia oskusteavet ja rahvusvahelist kogemust.”

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori Ivari Ilja sõnul võimal-
dab tihedam koostöö huvialakooliga akadeemial laiendada tuden-
gite praktikavalikuid. “Ja miks mitte mõelda huvikoolile kui oma 
tulevaste üliõpilaste taimelavale. Allkirjastatud leping sedavõrd kii-
resti areneva vallaga on kindlasti eelduseks ka tihenevale loomin-
gulisele koostööle,” sõnas Ilja. 

VT

kas teadsid, et...

võrratud ning õppekvaliteedi lan-
gust see kaasa ei too.

Mis puudutab sünergia tekki-
mist, siis ega ruumide asetus ük-
si seda head hingamist ei loo. Olu-
lised on inimesed, kes seal majas 
töötavad ja ühes rütmis tegutse-
vad. Ühise meeskonna loomiseks 
on vaja teha järjepidevat tööd. Igal 
õppeosakonnal saab olema eria-
lase ettevalmistusega juht ja tema 
peamiseks ülesandeks on vald-
konna õppetegevuse korraldami-
ne ja fookus on sisulistel tegevustel 
– kvaliteedi seirel ja parendamisel.

Arhitektid on ette näinud uues 
hoones n-ö puhkealasid, kus eri-
nevate huvidega õpilased saavad 
omavahel suhelda ja miks mitte 
koostöös lahendada järgmise koo-
lipäeva koduseid ülesandeid või 
harjutada õpitut. Samuti on puh-
kealades kööginurgad, kus õpila-
sed saavad einestada enne huvi-
alakooli tundi minekut.

Keegi ei saa välistada, et nt mõ-
ni musikaalselt andekas õpila-
ne läheb peale oma harjutustun-
di kunstiosakonda maailma või 
robootik tahab õppida huviõppes 
mõnda pilli. Lapsevanemad ei pea 
enam muretsema sellepärast, kui-
das korraldada laste logistikat, sest 
need teenused on kättesaadavad 
ühest hoonest.

Rajatav huvialakool ei eelda 
kindlaid ainemahte ega lisaai-
neid, mistõttu ei saa selle lõpe-
tanud jätkata professionaalset 

muusikaõpet järgmise taseme 
muusikakoolides, on meediast 
läbi käinud. 
Loodav huvialakool eeldab kind-
lasti õppekavas fikseeritud aine-
mahte koos valdkonnast tuleneva-
te lisaainetega ja lõpetajad saavad 
jätkata soovi korral õpinguid järg-
mise astme koolides. Tänasel päe-
val ei ole võimalik huvialakooli 
asutada, kui puuduvad Eesti hari-
duse infosüsteemis registreeritud 
õppekavad, mis on õppetöö korral-
damise aluseks.

Kas õppekavad säilivad või mit-
te?
Kõik senised õppekavad säilivad ja 
pigem kaalume seoses uute võima-
luste avanemisega lisaks tegevusi, 

mida seni ei ole pakutud. Tööd saa-
vad uues huvialakoolis jätkata kõik 
senised õpetajad. 

Igasugused muudatused tekita-
vad lapsevanemates hirmu. Mil-
le ees ei pea kindlasti hirmu tund-
ma?
Hirm on millegi tagajärg ja tegele-
da tuleb selle tekke põhjustega. Õi-
geaegne kommunikatsioon ja kaa-
samine on kindlasti tegevused, mis 
aitavad muutuste ees hirme vähen-
dada. Minu meelest ei ole vaja sel-
le muutuse valguses tunda hirmu 
mitte millegi ees, sest Viimsi valla 
noored saavad jätkata oma muusi-
ka-, kunsti- või teadushuvihariduse 
valdkonna õpinguid samade õppe-
kavade ja õpetajate juhendamisel 
nagu seni.

Muutub ainult kooli nimi ja asu-
koht. Pakutava huvihariduse kvali-
teedis ei ole plaanis teha mingeid 
järeleandmisi, vaid pigem saame 
teha neid ja uusi tegevusi rajatavas 
õppehoones veel paremini! Tunne-
me pigem rõõmu sellest, et Viimsi 
inimesed saavad endale ühe suu-
repärase keskuse nii kultuurilisteks 
tegevusteks kui ka huvihariduse lä-
biviimiseks. 

Uus huviala-
kool arendab 
koostööd 
oma ala pro-
fessionaalidega, 
lubab Sipelgas.

Õigeaegne kommu-
nikatsioon ja kaasa-
mine on kindlasti 
tegevused, mis aita-
vad muutuste ees 
hirme vähendada.

Koolis 
on kolm 
suunda 
– kunst, 
muusika ja 
teadus.  

Ootame enda toredasse kollektiivi 
uusi töötajaid järgmistele ametikohtadele:

ABIÕPETAJA (koormus 1,0)
RÜHMAÕPETAJA (koormus 1,0)

EESTI KEELE ÕPETAJA (koormus 0,5)
LOGOPEED (koormus 0,5)

Pakume tööd inimestele, kel on huvi töötada rõõmsate laste ja 
toredate kolleegide seas. Pakume head töötasu, kaasaegseid töö-
tingimusi, pikka puhkust (abiõpetajatel 35 kalendripäeva), meele-

olukaid ühisüritusi ja toredaid kolleege.

Tööle asumise aeg on sobivuse korral esimesel võimalusel.

Täpsema info saamiseks võta ühendust:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

E-mail: mirje@viimsilasteaiad.ee
Kontaktelefon: 5622 0121
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VIIMSI KINO pakub mugavas kinokompleksis 
maailmatasemel filmivalikut. 

Aastalõpuseiklused kinos

Norbert Kaareste
Viimsi Kino turundusjuht

“Jumanji: järgmine tase”
Järjekorras kolmas “Jumanji” film 
on taas pakkumas lõbusat meelela-
hutust, mis juba 1995. aastast alates 
Robin Williamsi ja nüüd Hollywoo-
di hetke armastatuima näitleja 
Dwayne Johnsoni juhtimisel lah-
ti rullub.

Koos värskelt autoavarii läbiela-
nud Kevin Hartiga sattuvad peate-
gelased taas fantaasiamaailma, kus 
päästa tuleb hädasolija ning seda 
saadavad uskumatud väljakutsed. 
Lugu saab alguse ikka arvutimän-
gust, mida noor Dwayne Johnso-
ni tegelaskuju keldrikorrusel pei-
tis. Mängu sisselülitamisel leiavad 
end noormehe sõbrad maailmast, 
kus jahti peavad vihased paavianid, 
oht varitseb lumistes mägedes ning 
seiklusi jagub mitmetes kirevates 
paikades.

Mõnusat vanade torisejate mee-
leolu toovad uued tegelaskujud, 
keda kehastavad veterannäitlejad 
Danny DeVito ning Danny Glover. 
Jõulukuu on aeg, mil Hollywood 
panustab vaid tippmeelelahutuse-

le ning “Jumanji” on kindlasti see 
film, mida oma pere noortega on 
mõnus vaatama minna. 

“Lumekuninganna II”
Käesoleva aasta “Lõvikuningas” 
haaras küll enimteeninud anima-
filmi tiitli endale, kuid nüüd on El-
sal ja Annal võimalus revanšiks, 
sest printsesside seiklused jätku-
vad saaga teises osas. 

Seekord on kahe peategelase 
teel üllas eesmärk päästa unusta-
tud linn nõiutud metsast, kus pe-
sitsevad suured kollid. Elsa, ol-
les nüüd küll kodupaiga Arendelli 
austatud kuninganna, peidab oma 
hinges rahutust, mis ta ohtude 
poole teele ajab ning kallist õde An-
nat abiandja rolli sätib.

Lõbusat juttu toob seiklusesse 
ikka vahva lumememm Olaf ning 
Annat on truult saatmas tema hea 
kaasa koos innuka põhjapõdraga.

Läbi aegade Disney modern-
seimaks multifilmiks tituleeritud 
“Lumekuninganna” jätkab oma 
järjeloos ikka samu väärtuseid pi-
di – kangelaste rollis on just tü-
tarlapsed ning enese ja oma õega 
üksmeele leidmisel saab kõik halb 
maailmas heaks.

“Star Wars IX: 
Skywalkeri tõus”
Disney hiigeltehing “Star Warsi” 
autoriõiguste ostmisel on tänaseks 
filmikompaniile teeninud kuhjaga 
raha ning toonud ajaloo kuulsaima 
filmiseeriale oivalised jätkulood. 

Nüüd, järjekorras 9. filmiga saab 
aga Skywalkeri perekonna saaga lõ-
puks punkti. Võitlus hea ja kurja va-
hel leiab filmis tõelise kulminat-

siooni ning seda on tunnistamas 
näitlejad ja tegelaskujud, kellest 
mõni on “Star Warsi” filmisaagas 
kaasa löönud üle 40 aasta. 

Hollywoodi parima meelelahu-
tuse uhkete heliefektide, kvaliteetse 
süžeekirjega ning kogu filmisaaga 
keskmises ja esimese pooles pea-
kurjamit kehastanud Palpatine ehk 
Darth Sidious’ tegelasega toob vaa-
tajateni ikka lavastaja JJ Abrams. 

“Cats”
Muusikalid on olnud alati keeruli-
ne filmižanr, viimaste aegade edu 
“Mamma Mia!” või “Bohemian 
Rhapsody” näol on filmitegijaid tei-
nud veidi julgemaks. Nii on aasta-
vahetuse hakul jõudmas kinodes-
se ajaloo parima muusikalikirjutaja 
Andrew Lloyd Webber’i kultusteos 
“Kassid”, mis on teatrilavadel on 
olnud ajaloo kolme enimteeninud 
muusikali nimekirjas.

Lugu ise jutustab kasside kam-
bast nimega Jellicle, kes laulu ja 
tantsu saatel kogunevad igal aastal, 
et valida endi seest üks, kes karja 
hea tuleviku nimel end ohverdab.

Alust suurepäraseks looks on 
filmis küllaga, sest ettevõtmises 
löövad kaasa hetke parimad Hol-
lywoodi näitlejad, naiste rõõmuks 
Idris Elba juhtimisel. Suurepärast 
näitlejatööd kroonivad vanameist-
rid Ian McKellen ning Judi Dench, 
olles osa tehnoloogia viimase sõna 
järgi tehtud arvutigraafikas, mis 
peategelased tõetruuks kassideks 
on muutnud.

Nüüd, järjekorras 9. filmiga 
saab Skywalkeri perekonna 
saaga lõpuks punkti.

Filmiplakatid. 
Fotod: tootjad
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ÕPILASFIRMA NagiTagi on kahe 
Viimsi hakkaja noore – Grete 
ja Janise – õpilasfirmast alguse 
saanud ettevõtmine, mis tänaseks 
on arenenud noortele juba päris 
tööks. 

Kes NagiTagi meeskonda kuulub?
Grete Tiik (18) ja Janis Tõnisson (19). 
Me mõlemad õpime Viimsi gümnaa-
siumis ning tegeleme vabal ajal spor-
diga.

Kust tuli idee NagiTagi luua? 
Me juba varem käisime tuttavatel gar-
deroobis abiks ja tükk aega mõtlesime, 
et peab mõne hea idee ikka uurimis-
tööks saama, mida viitsiks teha ka. 

Ühel õhtul tööl tuli järsku mõte, et 
teeme õpilasfirmaks garderoobiteenu-
se. Olime kavalad ja ühendasime enda 
töö ja koolitöö. 

Kevadel, kui õpilasfirma aeg sai lä-
bi, nägime, kui palju huvi teenuse vas-
tu läbi aasta tunti.

Meid mõnikord broneeriti lausa 
pool aastat varem ette, kui oli tulemas 
mõni suurem üritus. Alguses kõhkle-
sime korra, aga Grete kasuisa innustas 
meid edasi minema ja ta on siiani iga 
kell valmis mentorina meid aitama, kui 
mõne asjaga toppama jääme.

Mis teenust  NagiTagi pakub?
NagiTagi on  garderoobiteenust pakkuv 
firma, mida saab tellida enda ürituse-
le riietehoidu. 

Nimi tulenebki just sellest teenusest 
ning et oleks põnevust ja jääksime ini-
mestele ka meelde.

Kuidas teenus täpselt välja näeb? 
Teenust pakume erinevalt. Võimalik on 
tellida garderoobi töötajad enda üritu-
sele koos kõikide stangede ja numbri-
tega, aga kui kliendil on enda poolt ju-
ba stanged ja muu vajalik olemas, siis 
on võimalik saada meie poolt ka ainult 
töötajad.

NagiTagi ehk tagi nagisse. 
Nimi lihtne, selge ja meeldejääv 

Kellele teenus mõeldud on? 
Teenus on mõeldud kõikidele ürituste 
korraldajatele, kes teevad suuremaid 
pidusid, firmaüritusi, juubeleid jne.

Kas pakute teenust nii sise- kui ka 
väliüritustel? 
Siiani oleme pakkunud ainult siseüri-
tustel, kuid oleme avatud kõigile pak-
kumistele.

Kas on ka miinimum ja maksimum 
inimeste arv, kellele olete valmis tee-
nust osutama? 
Ei ole kindlat arvu. Meie endi maksi-
maalne jääb hetkel kuskile paari tu-
hande kanti, kuid kuidas klient soo-
vib, nii ka teeme.

Kui palju teenus maksab?
Hind oleneb garderoobi kohtade ar-
vust ehk palju meil tööressurssi va-
ja on. Samuti inventari vajalikkusest, 
ürituse pikkusest ning sellest, kas üri-
tus toimub öösel või päeval.

Kas pakute oma teenust üle Eesti? 
Me pole Harjumaalt väljaspool veel 
teenust pakkunud, aga miks ka mitte. 
Tuleb meile vaid kirjutada ja küll me 
midagi välja mõtleme.

Millistel üritustel olete  juba oma tee-
nust pakkunud? 
Teenust oleme pakkunud erinevatel 
Kultuurikatla üritustel, juubelitel, se-
minaridel, kontserditel.

Millised on teie eesmärgid seoses 
NagiTagiga? 
Meie eesmärk on näha ettevõtlust lä-
hemalt ja teha midagi oma kätega ära. 
Alustasime õpilasfirmana ja nägime, 
et patt oleks jätta võimalust kasuta-
mata. Teoreetilise vajaliku osa majan-
dusest õpime koolis ära ja nüüd prak-
tiseerime. 

Kuidas saab teiega kontakti? 
Meid võib leida Facebookist NagiTagi 
või kirjutage meile info@nagitagi.ee.

Teated

Jane Saks
Viimsi Teataja.ee toimetaja

Janis ja Grete on pool aastat ette broneeritud. Foto: Liisa Kumar
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Müük: Piletilevi, Piletimaailm, kohapeal

Valmimas on valla kinkeraamat
Kümme aastat tagasi ilmus Viimsi valda tutvustav ajalooline raa-
mat. Täna, kui vald on 100-aastane, on hea aeg koostada kõvaköite-
line raamat “Tervitused Viimsist”.

Rohkelt illustreeritud raamat annab hea ülevaate meie igapäevastest 
tegemistest vallas. Raamat valmib Viimsi valla 101. sünnipäevaks, keva-
deks 2020.

Eesmärk on anda Viimsi valla elukeskkonnast põgus ülevaade läbi 
külade ning tegusate ja töökate inimeste. Trükises on palju kauneid vaa-
teid, sündmusi ja inimesi. Viimsi suurim väärtus on inimesed, kes siin on 
elanud ja praegu elavad. 2019. aastal pööras Rannarahva muuseu pilgu 
Viimsi külade minevikku, millest on teateid alates muinasajast. Külade 
ajalugu koondati tahvlitele, mis kajastuvad nüüd ka Viimsi uue raamatu 
lehekülgedel.

Formaat: 210 (laius) x 260 (kõrgus) mm. Maht kuni 168 lehekülge (ees-
ti ja inglise keeles).

Ajaratas liigub oma vääramatu jõuga ja peatselt on sügisest saamas 
talv ning siis kevad. Et üksi oluline tegevus, objekt või inimene ei jääks 
raamatus kajastuseta, kutsume kõiki aktiivselt osalema Viimsi valla raa-
matu koostamisel. Iga idee on teretulnud!

Projekti saab toetada, ostes raamatuid – hea kingitus endale, küla-
listele ja koostööpartneritele, tutvustamaks meie koduvalla tegemisi.  Raa-
matu ettetellimishind kuni 1. veebruarini 2020 on 18 eurot, hiljem 25 eurot.  

Hea kingiidee! Müügil on raamatu “Tervitused Viimsist” kinkekaardid. 
Raamatute ja kinkekaartide tellimusi ning sisulisi ideid ootame e-posti 
aadressile viimsiraamat@gmail.com.

Lisainfo: Siiri Visnapuu (tel 501 2517), Õie Õll (tel 528 9760).
VT

Orthodox Singers kutsub 
aastavahetusel kontserdile
Kontsert toimub reedel, 27. detsembril kell 19 Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus. Dirigent Valeri Petrovi juhatusel esitatakse haruldast õige-
usu jõulukava.

Kontserdikava on täis kauneid jõululaule. Ansambel esitab vanavene, 
Serbia, Kreeka, samuti väga haruldaseid IV sajandi Süüria jõuluaule, 
seda esitatakse aramea keeles. Samuti saab kontserdil kuulata kaas-
aegsete, sh Eesti heliloojate vaimulikku loomingut. 

Professionaalsetest muusikutest koosnev Orthodox Singers tähistas 
äsja oma 30. tegutsemisaastat. Nende repertuaari kuuluvad peamiselt 
varased õigeusu kirikulaulud, kuid viimastel aastatel on seda rikastud 
kaasaegsete Eesti ja Vene heliloojate loominguga. Ansambli looja, diri-
gent ja kunstiline juht on Valeri Petrov.

Ansambli esinemismaneeri iseloomustab täielik süvenemine pühakirja 
igasse sõnasse, laitmatu hääletehnika ja stiilitaju. Kriitikud on korduvalt 
esile tõstnud ansambli lausa üleloomulikku oskust säilitada esitamise 
käigus teose vormiühtsus, saavutades samal ajal võrratult dünaamilise 
piano, mida kõige paremini kirjeldab väljend ”heli sulab ära”.

Jõulukontserdi pileteid hinnaga 15 ja 10  eurot saab osta Piletilevi 
müügipunktidest, samuti enne kontserdi algust kohapeal.

VT



Viimsi JazzPopFest pakkus 
küllaga rõõmu 

  Festivali Viimsi JazzPopFest korraldati esmakordselt 2010. aastal 
ja seda on taaskorraldatud igal aastal peale seda. Selleaastane 
kontsert toimus 23. novembril Viimsi koolis.

Festivalil said osaleda erineva tasemega koorid ja ansamblid. 
Esinejatel oli kohustus esitada vähemalt 3 teost, millest üks oleks 
a capella ja üks eestikeelne lugu.

Festivalil oli kokku kolm kategooriat erinevas vanuses lauljatele. 
Esinejaid oli mudilaskooridest segakoorideni. Paljud koorid ja an-
samblid olid jazzlugudele väga huvitavalt ja omanäoliselt lähenenud. 

Lauljatel algasid proovid juba kella 10 hommikul ja festival lõp-
pes kell 21. Tegemist oli pika, väsitava, kuid väga meeleoluka päe-
vaga nii lauljatele kui ka publikule, kes esinejatele hoogsalt kaasa 
elasid.

Vahva oli ka see, et konkursil osalesid mitmed Viimsi kooli ja 
gümnaasiumi õpetajad, õpilased ja vilistlased. Õpilaste ja õpetajate 
vaheline äratundmisrõõm oli tore ja üksteise esinemistele elati 
kaasa.

Osaleda sai ka kohapealsel workshopil, kus lauldi ühiselt ja tut-
vuti üksteisega.

Festivali žüriis olid Anne Erm, Riivo Jõgi ja Ivo Heinloo, kes and-
sid omapoolse positiivse hinnangu.

Festivalil oli ka lõppkontsert, mille peaesineja oli ansambel Horos-
koop ja Voldemar Kuslap.

Aitäh Viimsi vallavalitsus, Viimsi Kool, OKO restoran, Viimsi Güm-
naasium, AS Viimsi Keevitusa, Rikets lilled, Ilusaadikud, MUUSIKA, 
Eesti Kultuurkapital ja Viimsi Keskus.

Eliise Lepp
Viimsi Kooli 8. klassi õpilane ja õpilasesinduse liige

sündmus
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Esineb 
Veronika Kivisilla 

SISSEPÄÄS VABA

Advendiõhtu 
luule ja muusikaga 

KUNI ARMASTUS PEALE TULEB 

17. detsembril kell 18 
Viimsi Raamatukogus
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N, 9. jaan kell 19 Viimsi Huvikeskuses

KUNI TA SURI
Nadežda Ptuškina

Lavastaja Peeter Raudsepp

TOIMUS Kui 10 aastat tagasi sai otsitud ideed, 
mis annaks hoogu kogukondlikule laulukultuurile 
ning millega Viimsi oleks eestvedajaks Eesti 
muusikaelus, tekkis mõte kaasaegse vokaalmuusika 
festivalist, mis avab uusi muusikalisi silmapiire.
Sündis Viimsi JazzPopFest.

T
äna saame öelda, et küm-
nendat korda toimunud 
VJPF areneb tõusujoones, 
olles kasvanud üheks suu-

rima osalejate arvuga kultuurifesti-
valiks Viimsis.

Lõppkontsert tõi publiku ette 
eelmise aasta võitjad – Eesti Rah-
vusooperi meeskvinteti –, ansambli 
Blue-S, Eesti Televisiooni tütarlas-
tekoori ning žürii poolt valitud pa-
rimad selleaastased osalejad. 

Väärtustame neid, kes on läbi 
aastakümnete kandnud eesti jazz- 
ja popmuusika vibratsioone – esi-
mesel festivalil oli meiega Uno Loop, 
seekordne erikülaline Voldemar 
Kuslap – mees, kes on olnud aas-
takümneid Rahvusooper Estonia 
publikumagnet –  ansambliga Ho-
roskoop näitas, kuidas artisti vanus 
on osa kvaliteedist. 

Viimsi JazzPopFest pidas juubelit

Publikuhuvi oli suur, Viimsi koo-
li saal jäi väikseks ja tuli avada saa-
li tagaosa lükanduksed – nii said ka 
fuajees olevad kuulajad kontserdist 
osa ning täiel häälel kaasa laulda.

Kümnenda festivali puhul tuleb 
tänada kõiki, kes olid alguse juures 
ning on aidanud festivali 2010. aas-
tal ellu kutsuda ja tänasesse tuua: 
Viimsi vald, Urve Palo, Haldo Ora-
vas, Laine Randjärv, Ott Kask, Mar-
je Plaan, Kristel Pedak ja Silvia 
Käsk, Eesti Kultuurkapital, Klassi-
karaadio.

Viimsi võib olla õnnelik – suure-
pärase debüüdi korraldajana tegid 
Viimsi gümnaasiumi vabatahtlikud 
ja korraldaja Mariann Nirk.

Suur tänu kõrgetasemelisele 
ekspertžüriile: Anne Erm/Jazzkaar, 
Klassikaraadio jazzitoimetaja Ivo 
Heinloo ja Riivo Jõgi!

Erilist rõõmu valmistavad mui-
dugi osalevad Viimsi koorid – Haab-
neeme kooli mudilas- ja lastekoor, 
ViiKerKoor, Viimsi kooli vilistlas-
koor ja gümnaasiumi segakoor.  

Minnes vastu järgmisele festi-
valile, on heameel, et meil on juba 
mitmeid uusi arendusideid. Kind-
lasti ootame tulevikus osavõtjateks 
kõiki Viimsi koolikoore. “Selleaas-
tasel Viimsi PopJazzFestil oli rõõm 
kuulda veidi värskemaid seadeid, 
nagu Bianca Rantalalt,” kommen-
teeris Anne Erm. “Tulevikus peaks 
seda suunda veelgi stimuleerima, 
kasvõi vokaalansamblite seadete-
le olulisem preemia panna välja.”

Aarne Saluveer
eestvedaja

Tulemused

A-kategooria esikoht – Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor. 

Žürii – Ivo Heinloo, Anne Erm, 
Riivo Jõgi. Fotod: Martin Männik

Vanameister Voldemar Kuslap 
ja ansambel Horoskoop.

  Tulevikukooridest said eripreemia Haab-
neeme kooli mudilas- ja lastekoorid.

  A-kategooria – Simply The Best: 1. koha 
saavutas Eesti Raadio Laulustuudio tütarlas-
tekoor ja 2. koha TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia segakoor ja bänd.

  B-kategooria – Just For Fun: 1. koha saa-
vutas Viimsi Kooli Vilistlaskoor; 2. ja 3. koht 
– Eesti Kunstiakadeemia kammerkoor ning 
Viimsi Gümnaasiumi segakoor; eripreemia 
laulu “Väike öömuusika” särava esituse eest 
– ITK segakoor (juhendaja Mare Väljataga).

  Vokaalansamblitest saavutas 1. koha 
Sõidame! (juhendaja Kristina Bianca Rantala); 
2. koha Pokaalansambel (juhendaja Kristina 
Bianca Rantala); 3. koha GAGi vokaalansam-
bel aKustikad (juhendaja Ly Tammerik).

  Pubiku lemmikud: Viimsi Gümnaasiumi 
segakoor ja vokaalansambel Sõidame!



Viimsi valla aastalõpu kultuurikalender
jõuluootel. Naissaare Püha Maarja 
kabelis.
22. detsembril kell 11 4. advendi 
jumalateenistus armulauaga. 
Muusikaga teenivad kaasa Viimsi 
kooli solistid. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
22. detsembril kell 12 4. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Viimsi Vabakirikus.
22. detsembril kell 14.30 4. advendi 
jumalateenistus EELK Randvere 
kirikus.
24. detsembril kell 14.30 püha 
jõuluõhtu jumalateenistus EELK 
Randvere kirikus.
24. detsembril kell 16 jõuluõhtu 
kontsert-jumalateenistus Viimsi 
Vabakirikus.
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu 
liturgiline jumalateenistus. Muu-
sikaga teenib kaasa koguduse 
kammerkoor. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
24. detsembril kell 22 jõuluöö 
jumalateenistus EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
25. detsembril kell 11 jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
25. detsembril kell 13 jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga Rohu-
neeme kabelis.
25. detsembril kell 14.30 jõulu-
püha jumalateenistus EELK Rand-
vere kirikus.
29. detsembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
29. detsembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
29. detsembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
31. detsembril kell 23.30 aasta-
vahetuse palvus EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

13. detsembril kell 19 Noorkuu ja 
Maltised. Piletitega. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Eakatele

13. detsembril kell 14 Jõuluoote-
päev – luutsinapäev: jõululaat, 
-kohvik ja kontserdid Viimsi päeva-
keskuses.
13. detsembril kell 12 –14 vääri-
kate ülikooli loeng. Aivar Mäe: 
“Elu ooperis”. Osalemine tasuta. 
Viimsi huvikeskuses.
17. detsembril Randvere päeva-
keskuse jõulupidu Barto puhke-
majas Lääne-Virumaal. Buss 
väljub kell 9.30 Haabneeme busside 
lõpp-peatusest suunaga Rand-
vere – Mähe.
19. detsembril kell 14 jõulukont-
sert EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Lastele ja noortele

Kuni 20. detsembrini muuseumi-
programm “Jõulutoimetused 
talus”. Eelregistreerimine: 
haridus@rannarahvamuuseum.ee. 
Viimsi vabaõhumuuseumis.
13. detsembril kell 10.30 väike-
laste jõuluhommik Viimsi huvi-
keskuses.
15. detsembril kell 15 Leppneeme 
küla laste jõulupidu. Eelregistree-
rimine: heidy.rebane@mail.ee. 
Leppneeme sadamas.
20. detsembril kell 11 ja 12.30 
Viimsi kooli jõulukontserdid EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Jumalateenistused

15. detsembril kell 11 3. advendi 
jumalateenistus armulauaga. 
Muusikaga teenib kaasa Kiili 
Kammerkoor. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
15. detsembril kell 12 3. advendi 
jumalateenistus, lastele püha-
päevakool. Viimsi Vabakirikus.
15. detsembril kell 14.30 3. advendi 
jumalateenistus EELK Randvere 
kirikus.
20. detsembril Randvere kooli 
laste ühiskülastus EELK Randvere 
kirikusse.
21. detsembril kell 12 missa 

14. detsembril kell 11 Piip ja Tuut 
esitlevad: miisukal “Kassid” Viimsi 
huvikeskuses.
14. detsembril kell 15 Kaitse-
liidu Tallinna maleva orkestri jõulu-
kontsert. Viimsi huvikeskuses.
14. detsembril kell 17 Akadeemi-
line Meestelaulu Selts, ViiKerKoor, 
Villu Veski ja Tiit Kalluste EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
15. detsembril kell 15 naiskoor 
Virvik EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
16. detsembril kell 19 Maire 
Eliste Muusikakooli Mariel lapsed. 
Tasuta. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
17. detsembril kell 18 Advendi 
luuleõhtu/kontsert koos Veronika 
Kivisillaga Viimsi raamatukogus.
18. detsembril kell 19 Viimsi 
gümnaasium EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
19. detsembril kell 14 Viimsi 
päevakeskus EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
19. detsembril kell 19 Jäääär. 
Piletitega. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
20. detsembril kell 11 Viimsi 
kooli jõulukontsert EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
20. detsembril kell 12.30 Viimsi 
kooli jõulukontsert EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
21. detsembril kell 16 Eesti Meeste-
laulu Seltsi Tallinna meeskoor 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
22. detsembril kell 17 ITL sega-
koor ja naiskoor Meretule EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
23. detsembril kell 19 Dave, 
Sissi ja Lisa “Jõululugu”. Pileti-
tega. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
26. detsembril kell 13 Kaitseliidu 
Tallinna maleva orkester EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
27. detsembril kell 19 ansambli 
Orthodox Singers aastalõpukont-
sert. Piletitega. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
28. detsembril kell 19 Estonian 
Voices. Piletitega. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Varia

Kuni 20. detsembrini jõulu-
pidu asutustele, lastegruppidele. 
Eelregistreerimine: info@ranna-
rahvamuuseum.ee. Rannarahva 
muuseumis.
16. detsembril kell 16.30 Viimsi 
Keskuse jõululaat. Esineb Viimsi 
Muusikakooli Jazzband. Viimsi 
Keskuses.
17. detsembril kell 17 Viimsi 
Keskuse jõululaat. Esinevad Viimsi 
Muusikakooli keelpilliansamblid. 
Viimsi Keskuses.
17. detsembril kell 17.30 Viimsi 
Keskuse jõululaat. Esineb Viimsi 
Muusikakooli puhkpilliorkester. 
Viimsi Keskuses.
18. detsembril kell 18 Viimsi 
kogukonna Kärajad. Kohtumine 
abivallavanema Annika Vaiklaga. 
Viimsi raamatukogus.
20. detsembril kell 12 Viimsi 
raamatukogu avamine. Austria 
kunstnike näituse avamine. Viimsi 
valla taasasutamise aastapäev 
ning parimate tunnustamine 
(kutsetega). Viimsi raamatukogus.
31. detsembril kell 23.30 Metsa-
kasti aastavahetus – ühine ilutu-
lestik Metsakasti külaplatsil Jäätma 
tee ja Angervaksa tee ristis.

Õpi- ja jututoad

14. detsembril kell 12 mööbli 
restaureerimise õpituba Viimsis. 
Lisainfo: Tsunftijänes OÜ kodule-
hel ja tel 505 1490. 
17. detsembril kell 18.30 albumi, 
märkmiku, seina- või lauakalendri 
valmistamise õpituba Viimsi huvi-
keskuses.
17. detsembril kell 18.30 Belgia 
pistes albumi, märkmiku, seina- 
või lauakalendri valmistamise 
õpituba Viimsi huvikeskuses.
19. detsembril kell 18–20 suur 
jõulutoitude õhtu Harmooni-
kumis. Leiva ja verivorsti õpi-
tuba – jõulutoidud kaasa oma jõulu-
lauale. Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee. Harmoo-
nikumis.

29. detsembril kell 19 Raul ja 
Carlos Ukareda. Piletitega. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Meelelahutus ja 
muusika

13. detsembril kell 21 ansambel 
Hot’n’Dot Black Rose pubis.
14. detsembril kell 21 Black 
Rose’s Latin Night – ansambel 
Plan Caliente & DJ Margus Kaukes 
Black Rose pubis.
18. detsembril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
20. detsembril kell 21 ansambel 
Inerts Black Rose pubis.
21. detsembril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose pubis.
24. detsembril kell 19 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
27. detsembril kell 21 ansambel 
Randers Black Rose pubis.
28. detsembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose pubis.

Näitused

16. detsembrist 30. jaanuarini 
Lola Tehveri maalinäitus “Dimor-
fism” Viimsi huvikeskuses.
Detsembris-jaanuaris T–R kell 
14–18 Vano Allsalu maalinäitus 
“Nii palju” EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
16. detsembril kell 18.30 Lola 
Tehveri maalinäituse “Dimorfism” 
avamine Viimsi huvikeskuses.
Detsembris E kell 11–16 ja K kell 
11–15 viimsilase Toomas Tuule 
loodusfotode näitus Randvere 
päevakeskuses.
Detsembris-jaanuaris grupi-
näitus “Kirjapildid” (maal, graa-
fika, trükigraafika, fotograafia). 
Kuraatorid: Regina ja Peter Rieder. 
Koostöös Austria saatkonnaga. 
Viimsi raamatukogus.
Detsembris Rein Meresaare 
näitus “Läbi aastate” Viimsi huvi-
keskuses.
20. detsembrist kell 10–17 näitus 
“Viimsi 100” Rannarahva muu-
seumis.
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JÕULUVANA

17. DETSEMBRIL KELL 10.30

VIIMSI RAAMATUKOGUS 

O S A L E M I N E  R E G I S T R E E R I  
S A N D R A @ V I I M S I R A A M A T U K O G U . E E

LASTEHOMMIK 

LASTEAIALASTELE

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

Jälgi ja lisa 
Viimsi kultuurisündmusi:

kalender.viimsi.ee
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PRANGLI 20. NOVEMBRIL 2019 Prangli on Tallinnale lähim saar, mis on 
olnud püsiasustusega alates 13. sajandist. Saar peidab endas kolme küla, 
imetlusväärset loodust, huvitavaid legende ning sõbralikke elanikke.

S
aare männimetsade ilu, ja 
imekaunid liivarannad kut-
sutavad alati tagasi Prangli-
le, kuid paljud ei tea, et saar 

peidab endas veelgi enamat.

Müüt või tegelikkus?
Legend väidab, et Prangli saarel oli 
kunagi kuusemets ning metsas ela-
sid mereröövlid. Heade kaubatee-
de tõttu on kauba vedu kogu aeg 
Prangli saarest ühelt või teistelt 
poolt mööda läinud. Tihtipeale 
sattus purjekaid ja muid asju kivi-
de otsa ja karile ning need varasta-
ti tühjaks, mistõttu ei jõudnud saa-

detised sihtkohta. See aga vihastas 
välja Rootsi kuninga, kes seejärel 
saatis oma sõjaväe saarele, et üri-
tada mereröövleid kätte saada – se-
da aga tulutult. Et mingil moel me-
reröövleid ikka välja ajada, pandi 
mets põlema, kuid sedagi asjatult, 
sest ka tulekahju korral ei andnud 
tood end näole. Nüüd arvatakse, 
et kuskile on peidetud mererööv-
lite varandus, sest ega nad ei saa-
nud saarelt põgeneda koos kullaga. 
Muidu võtaksid inimesed räägitut 
kui müüti, et polnud saarel mingit 
kuusemetsa, sest nüüd on ainult 
männid, kuid soo juurde kraave 
kaevates on leitud põlenud kuuse-
palke. Nii et mingisugune tõepõ-
hi sellel lool olema peab, et põleng 
aset leidis ning kuused on saarel ol-
nud. Kas ka mereröövleid oli – kes 
seda teab. 

Eestiranna mälestus säilib
1941. aasta suvel hukkus Prangli 
lähedal Eesti kaubalaev Eestirand. 
Rohkem kui 2000 meest jõudsid 
uppuvalt laevalt Prangli saarele, 
kuid kahjuks oli paljude saatus kur-
vem, hukkudes katastroofi käigus. 
Prangli saare liivakaldale on raja-
tud Eestiranna kalmistu, kus nelja 
meetri kõrgusele puuristile on pai-
gutatud laeva päästerõngas koos 
tekstiga “Eestirand”. 

Saarel ringi rännates võib aga 
näha väga mitmetes aedades vanu 
ning huvitavaid ja kohati kahjusta-
da saanud objekte. Suure tõenäo-
susega võib kuulda kohalike käest, 
et see on järjekordne ese, mis meri 
Eestiranna laevalt kaldale tõi. Näi-
teks võib aedadest leida Eestiran-
nal asunud piirituse tünne või ise-
gi aurulaeva aknaid. Ka
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Prangli –
Prangli iidsed 
kiviaiad. Fotod: 
Anne-Mari Visnapuu

Kohalik 
suveniiri-
pood. 

Eestiranna 
kalmistu.

Allakukku-
nud Saksa 
sõjalennuki 
mootor.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja
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Peremärgid
Peremärgi abil tähistati perekonna 
omandit. Seda on kasutatud palju-
de esemete, näiteks kalapüügiriis-
tade, viljakottide ja põllutööriistade 
tähistamiseks. Pranglil oli igal perel 
oma märk, et tunda ära, kellele mis 
kuulub. Peremärk oli päritav – pere 
jagunedes pärandus põhitalu 
märk koos mõningate muudatus-
tega tütartaludele. Märkide kasu-
tamise alguseks arvatakse aega, 
mil inimesed hakkasid koos põldu 
harima, karja kasvatama või kala 
püüdma, sest just siis tekkis vaja-
dus eraomand märgistada. Samu-
ti märgistati sedamoodi ka laarikus 
käies enda leiud. Prangli saarele oli 
materjali väga raske tuua ja saada 
ning seetõttu kõik, mis meri an-
dis, võeti endale ehk käidi laari-
kus. Näiteks kui meres oli nii suur 
palk, mida ei saanud kohe veest 
kätte, siis tehti oma peremärk pea-
le ning kui keegi teine palki nägi, 
teadis, et see on juba leitud ning 
seda ei võetud. 

Prangli kirik
Legendi kohaselt asus saarel mit-
mesaja aasta eest kabel, mille ehi-
tasid Soome hülgekütid. Kaks 
soomlast läksid jää peale hülge-
püügile, kuid korraga tõusis torm, 
mis purustas jää. Mehed pääsesid 
ühe suurema jääpanga peale, mil-
lega viimaks Prangli saarele said. 
Nad olid jumalale andnud tõotuse, 
et kui too nemad merehädast pääs-
tab ja maale saadab, siis ehitavad 
nad tänutäheks saarele kabeli. Ka-
beli kohavalikul jõuti aga üksmee-
lele sõelaga vett kandes ning kabel 
asutati sinna, kus sõel kõige pare-
mini vett läbi laskis. Kabeli nime-
tasid hülgekütid Lauritsa kabeliks, 
sest just lauritsapäeval pääsesid 
nad tormi käest saarele. 

Kabel ehitati veel mitmeid kor-
di Prangli saarele otsast peale üles. 
Leiti, et see oli kaldale niivõrd lä-
hedal ja külast väljaspool ning ot-
sustati, et see tuleks ehitada keset 
küla. 18. sajandil puhkes aga suur 
tulekahju, kus põles küla keskelt 

palju hooneid, sealhulgas ka kõr-
vuti asunud kirik ja võõrastemaja. 
Tänapäevane Prangli Laurentsiu-
se puukirik valmis aga 1848. aastal, 
mil uues kabelis sai ka esmakord-
selt peetud jumalateenistus. 

Imelised männimetsad
Prangli saare männimetsad pei-
davad endas nii mõndagi imetlus-
väärset. Näiteks võib metsas seigel-
des märgata rändrahnu – Punane 
kivi. Kivi klassifitseerub oma suur-
te mõõtude tõttu hiidrahnude hul-
ka. Tegemist on rabakiviga, mis 
on tuntud punaka värvi järgi ning 
sealt tuleneb ka kivi nimi. Metsas 
jalutades võib kohata ka õnnetusse 
sattunud Saksa lennuki mootorit. 
Sügisel 1944. aastal toimusid saa-
re kohal õhulahingud. On teada, 
et lennukis viibinud piloot pääses 
eluga, hüpates langevarjuga lennu-
kist välja. Saare kalurid toimetasid 
piloodi langevarju vastu Tallinna 
ning langevarju siidist said saare 
naised endale pruutkleidid.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla alustab 
Pranglil esmaabiteenuse osutamisega

  Aprillikuust võib Prangli saarel näha kiirabiautot. See pole seal siiski ainult 
vaatamiseks, vaid hoopis Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) alustab Prangli 
saarel esmaabiteenuse osutamisega.

Reanimobiiliosakonna juhataja Andrus Remmelgase sõnul alustati väikesaarte 
projektiga seetõttu, et ka väikesaarte elanikel oleks erakorraliste terviseprobleemide 
ja traumade korral võimalik saada kiirabiteenust. 

Selle käigus õpetatakse saarel välja kohalikud inimesed, kes on valmis ööpäev 
läbi reageerima häirekeskusest saabunud kiirabikutsele ja oskavad anda esmaabi – 
nende kasutuses on täisvarustuses kiirabiauto telemeetrilise aparatuuriga. Loomuli-
kult ei ole väljaõpetatud inimesed valmis ravima raskes seisus patsiente päris üksi – 
nad annavad esmaabi ja neid juhendavad telefoni või videosilla abil oma ala spet-
sialistid regionaalhaiglast. Vajadusel sõidavad PERH-i arstid ka ise kohapeale ning 
tõsise mure korral sõidutatakse patsiendid ka mandrile, haiglasse. Esmaabibrigaadi-
de töös on suure tähendusega just videokontakt arstiga. Viimane näeb nutitelefoni 
kaamera vahendusel oma silmaga nii sündmuskohta, abivajajat kui ka abistavat 
esmaabispetsialisti. 

Viimsi vallavalitsus kohendab kiirabibrigaadile vajalikud ruumid saarel asuvas 
õpetajate majas.

VT

Tee, mis 
viib kirikuni.

Prangli 
Laurentsiuse 
kirik.

Küla-
kalmistu.

Iga aed 
peidab endas 
ajaloolisi 
objekte.

Männi-
metsas asuv 
Punane kivi.

Peremärgid.

Piirituse- 
tünn Eesti-
rannalt.

Prangli 
rahvamaja.

Prangli kool 
tähistas sel 
aastal 150. 
sünnipäeva.

Käesoleval 
aastal ehitati 
saarele 
spordiväljak.

Eistuk – 
Prangli stiilis 
paat.

Üks vane-
matest 
majadest.

kas teadsid, et...
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Meie eesmärk on pakkuda 
Viimsi noortele mitmekesiseid 
võimalusi sisukaks vaba aja 
veetmiseks.

VABA AEG Viimsi Marketi teisel korrusel avati 
5. detsembril uus noortekeskus, mis on uuenenud 
raamatukoguga ühendatud. Selle raames küsitlesin 
uue noortekeskuse juhatajat Kaire Tobiast.  

Viimsi uus noortekeskus – uudsete 
lahendustega keskus igale noorele

Sanne Taveter
Hüpernoole toimetaja

Mida uus noortekeskus Viimsi 
noortele pakub?
See pakub juba ainuüksi oma ruu-
mide poolest väga mitmeid või-
malusi, sest seal on mitu erineva 
eesmärgiga ruumi: köök, käelise 
tegevuse tuba, koosolekuruum, 
multimeediatuba, saal ning ava-
tud ruum. Käelise tegevuse ruu-
mis saab meisterdada, seal on eri-
nevad masinad, millega saab hästi 
ägedaid asju teha, näiteks on meil  
lõikamis- ja tikkimismasin.  Profes-
sionaalseks sisuloomeks on meil 
mitmekesiste võimalustega mul-
timeediaruum fotostuudio ja vi-
deotehnikaga ning ühtlasi on see 
varustatud kolme iMaci arvutiga. 
Samuti on meil köök, kus on või-
malik kokanduse töötubasid läbi 
viia, ning noorteühenduste ruum, 
kus pakume võimalust Viimsi 
noorteorganisatsioonidele koos-
olekute või koolituste läbiviimiseks. 
Meie eesmärk on pakkuda Viimsi 
noortele mitmekesiseid võimalusi 
sisukaks vaba aja veetmiseks.

Millised tegevused on eri vanu-
ses noortele?
Meil on huviringid, mis on mõel-
dud erinevatele vanusegruppidele. 

Hetkel on meil iganädalaselt toi-
mumas meisterdamisring Minu 
disain (noortele vanuses 7–26) ja 
Viimsi noorte fotoring vanusele 
alates 14+.  Noortekeskuses toimu-
vad igakuiselt nii noorte endi kui 
ka noorsootöötajate algatatud te-
gevused ja üritused. Tegevustel ta-
sub silma peal hoida sotsiaalmee-
dia kaudu.  

Mis on uues noortekeskuses teist-
moodi kui vanas?
Uuenenud ja moodsad ruumid, 
mis lisavad noortekeskusesse ava-
rust. Meil on mitu erinevat ruu-
mi ning seetõttu saame erinevaid 
tegevusi samal ajal teha. Veel on 
meie avamisajad pikemad – oleme 
avatud esmaspäevast reedeni kell 
12–20 ja oleme avatud ka laupäe-
val kell 10–16. Siiani ükski noorte-
keskus Viimsis laupäeviti avatud ei 
ole olnud – soovime sellega näha, 
kas laupäeval on noorel huvi kes-
kusesse tulla. Ruumidest lähtuvalt 
hakkavad meie tegevused olema ka 
mitmekesisemad, kui need on siia-
ni olnud. 

Pikas perspektiivis, missugune
on Teie nägemus uuest Viimsi 
noortekeskusest ning millised on 
tulevikuplaanid?
Ma näen, et noortekeskus on koht, 
mis võiks koostööd teha erineva-
te organisatsioonidega. Sellele on 

plussiks juba see, et oleme raama-
tukoguga hästi ühenduses ning 
näen raamatukoguga suurepärast 
koostöövõimalust. Heaks näiteks 

on Randvere noortekeskus, kes 
teeb väga tihedalt koostööd Rand-
vere kooli ja päevakeskusega. Plaa-
nime jätkata ka rahvusvahelise 
noorsootöö arendamist Viimsis, et 
anda Viimsi noortele võimalus kul-
tuuridevaheliseks õppeks. 

Mis meelitaks noort uude Viimsi 
noortekeskusesse tulema?
Iga noor on siia oodatud ja meil on 

väga toredad noorsootöötajad, kes 
on noortele toeks nende muredes 
ja rõõmudes. Meil on väga palju 
võimalusi, mida saame pakkuda. 
Kui noor tahab tulla ja leida oma-
le vaba aja tegevust, siis ta saab tul-
la noortekeskusesse ja ei pea selle 
eest tasu maksma. Infot meie üri-
tuste ja tegemiste kohta saab Viimsi 
noortekeskuse Facebookist ja Ins-
tagramist.

Viimsi noorte-
keskus. Foto: 
Karl Mikovitš

RAHVATANTS Nii varahommikul 
kui ka õhtuti on Randvere kooli-
maja aula aknad tuledes ja põrand 
vappub tantsumüdinast. 385-liik-
melisest õpilasperest on moodus-
tatud rida tantsurühmi. Koos 
Randvere koolist Viimsisse läinud 
vilistlastega on rahvatantsule käe 
andnud 102 õpilast kokku kuues 
rühmas.

Lisaks laste- ja noorterühmadele te-
gutseb koolis õpetajatest, lapsevane-
matest ja muudest kogukonnaliikme-
test loodud kaks naisrühma. Kogu see 
vägi koondub rahvatantsuseltsi Pääsu-
ke laiade tiibade alla.

Rahvatantsuselts Pääsuke sündis 
1979. aastal, kui tolleaegse Ehitustrus-
ti juurde loodi naisrühm. Segarühma-
na jätkas Pääsuke 1994. aastal, kuid 
aeg-ajalt tantsiti ka naisrühma tantse.

Juhendajate kaardivägi
Tänaseks on rahvatantsuselts Pääsuke 
jõudsalt kasvanud – aktiivseid “pää-
sukesi” on meil kolme täiskasvanu-
te segarühma, kuue naisrühma, kahe 
noorterühma ja nelja lasterühma jagu. 
Tallinnas tegutsevaid rühmi juhendab 
tõeline meestevägi – lisaks kunstilisele 

juhile Rauno Zubkole on tee Pääsuke-
seni leidnud ka treenerid Siim Praats 
ja Allar Valge. Randvere laste-, noorte- 
ja kahe naisrühma tantsusamme seab 
ritta Anli Soosaar.

Tänavu tähistab rahvatantsuselts 
Pääsuke oma 40. tegevusaastat, mille 
tipphetkeks oli suurejooneline kont-
sert Alexela kontserdimajas 23. no-
vembril. Seltsi kunstiline juht Rauno 
Zubko oli lavastanud tähendusrikka 
etenduse, kus kujutati argirahmeldus-
tes hingetuks muutunud olevusi, kes 
leiavad lõpuks – läbi viha ja võitlust si-
saldavate tantsunumbrite – rahustava 
lahenduse. Õnnerajale viib ühtne har-
mooniline liikumine – kiigepeole ko-
gunemine ja lustimine. 

Õnnestunud meeleolu
Üht kui teist rahvatantsutraditsioonist 
oli esitatud üsna värskes kastmes, nii et 
põnev oli kava õppida. Lavastuse käi-
gus tekkis palju südamlikke hetki, mil 
eri vanuses tantsijad omavahel koos-
tööd tegid, samme sobitasid ja koos 
mõjusaid liikumispilte vormisid. 

Kontsertetenduse tutvustuses on 
kaunis ajalooline viide kiikumise ja 
kiigepeo kohta: 

“Hing satub uinutusse ja ta unus-
tab seejuures mõneks ajaks oma vilet-
suse. Mis on värav idamaalasele, se-
da on kiik sellele rahvale. Noor ja vana 
tulevad siia kokku; isa tunneb rõõmu 

Randvere koolimaja särab ja mürtsub
oma poegadest, ema tütardest.” Nõn-
da kõneles baltisaksa literaat Christian 
Hieronymos Justus Schlegel eestlaste 
kiigekultuurist 1819. aastal. 

Kirjeldatud meeleolu õnnestus luua 
ka rahvatantsuseltsi Pääsukese eten-
dusel, nagu tunnustas järelpeol Kalev 
Järvela, Eesti Rahvatantsu ja Rahva-
muusika Seltsi juhatuse esimees. 

Selle suurepärase elamuse lainel on 
huvipakkuv uurida, kuidas niisugune 
tantsuharrastus meie kogukonnakoo-
lis üldse välja on kujunenud.

Tagasi tantsu juurde
“Lastele rahvatantsu õpetamisega olen 
tegelenud rohkem kui 12 aastat. Alus-
tasin Jüri gümnaasiumis, kus trenn 
toimus pärast ainetunde,” räägib ju-
hendaja ja lasterühmade algataja Anli 
Soosaar. “Kuna olen klassiõpetaja, 
siis koostöös kooli ja lapsevanema-
tega proovisime alustada klassipõhi-
se rühmaga. See toimis 3 aastat ehk 
nii kaua, kui nad minu käe all õppisid 
(4.-6. klass). Siis lagunes rühm kahjuks 
laiali, kuna paljud vahetasid kooli.”

Pärast Jüri gümnaasiumi töötas ta 
aasta Viimsi koolis (sel ajal Randvere 
kooli alles ehitati) ja alustas seal tun-
de 1. klassiga, kellega hakkas ka rah-
vatantsu tegema. “Seekord, koostöös 
kooliga, lisasime rahvatantsu ka tun-
niplaani. Arutasime vanematega koos-
olekul läbi ja otsustasime, et tunnid 

hakkavad toimuma kaks korda näda-
las eeltunnina ehk siis hommikul algu-
sega kell 8 ning seda põhjusel, et pä-
rast tunde on lastel ka muid kohustusi. 
Olen igati uhke oma Randvere tantsu-
pere üle ja loodan, et meie sekka leiab 
tee veel palju “pääsukesi”.”

Uus hooaeg tervitab uusi 
tantsijaid
Õpetaja Kristi Kurist on aastaid olnud 
laste rahvatantsuga seotud, ta on kor-
raldanud mudilaste tantsupidusid ja 
pidanud seda harrastust igal moel kal-
liks. Nüüd on ta järginud Anli eeskuju 
selles, et on kogu oma 1b klassi rahva-
tantsu rajale meelitanud.

Ehkki lapsed on ju vaid mõne kuu 
koolis käinud ja tantsu harjutanud, 
võeti nad kampa Pääsukese suurel 
kontsertetendusel ja osati neile anda 
jõukohane ülesanne Alexela suurel la-

val toimetulekuks. Lapsed olid väga as-
jalikud, said aru, mida neilt oodati, ja 
oskasid väga hästi suures inimsummas 
(227 tantsijat) orienteeruda ja õigel 
ajal õiges kohas olla. Ja, mis peaasi – 
rõõmuga tantsida ja oma rõõmu saa-
liga jagada.  

Õpetaja Kristi Laving on ühtaegu 
kahe tantsupoisi ema, mitme tant-
surühma liikme klassijuhataja ja ka 
ise naisrühma siresäär. Ta leiab, et rah-
vatants annab lastele palju võimalusi 
eneseväljenduseks – ja just selliselt, 
mida tavaline õppetöö alati ei võimal-
da.

Tantsus peegeldub lastele omane 
elurõõm. Kindlasti arendab tants las-
te kehaliikmete koordinatsiooni ja aju-
tegevust, sest keha ja pea koostöö toi-
mimine või ebaõnnestumine on kohe 
silmanähtav.

Rahvatantsulaste vahel tekib eriline 
kambavaim, mis veab neid trennisaali 
taas ja taas kohale ka kõikide tänapäe-
vaste kiusatuste kontekstis.

2020. aasta ligineb koos oma tore-
date võimalustega – esinemised nii ko-
dumurul kui ka välismaal, uued tant-
sud ja uued vahvad ettevõtmised suure 
ja sõbraliku Pääsukeste perega. 

Ootame uusi tantsijaid nii noorte- 
kui ka naisrühma – pidage jõulud ära, 
võtke ühendust Anli Soosaarega (tel 
5667 1447) ja juba jaanuaris tulge tant-
sima! 

Mare Müürsepp
Randvere kooli klassiõpetaja

Tänavu tähistab rahva-
tantsuselts Pääsuke 
oma 40. tegevusaastat, 
mille tipphetkeks oli 
suurejooneline kontsert 
Alexela kontserdimajas.
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Pakuti erinevaid fantaasia-
rikkaid ja humoorikaid lahen-
dusi, näiteks kooli WC-de tasu-
liseks muutmine.

  Meie kooli panus keskkonnahoidu – Viimsi valla keskkonna-aasta 2020.
  Meie koolikeskkonna korrashoid (sh WC ja garderoob) ja kuidas parandada olu-

korda.
  Tervislik elu – kuidas hoida vaimset tervist koolikeskkonnas?
  Kuidas kujundada tervislikke harjumusi, eluviisi?
  Hindamine, hindamismeetodid – mis on olukord praegu, kas oleme rahul, milline 

võiks olla tulevik?
  Hea koolikeskkond – kuidas muuta meie kool turvalisemaks ja sallivamaks?
  Digipädevus – kuidas teha Viimsi kool digipädevuse poolest kõige moodsamaks 

kooliks Eestis?
  Meie kooli õpilane – milline ta välja näeb, kuidas käitub, milline on õpimotivat-

sioon, mis täna õpilast kõnetab/huvitab?
  Millised me tahame olla?
  Kas loodud kujutus vastab meie soovidele ja ootustele? Mida saame ise teha?
  Õpilaste motivatsioon – millised tegevused tunnis motiveerivad õpilasi kaasa töö-

tama?
  Õpilasesinduse roll – milline on õpilasesinduse roll koolis?
  Kogukonna kaasamine – kuidas kaasata lapsevanemaid ja kogukonda kooliellu?

HARIDUS Sellel sügisel toimus koostööprojekt 
“Koostöised õpilasesindused” Viljandi Jakobsoni 
kooli ja Viimsi kooli õpilasesinduste vahe, milles 
osales ligikaudu 60 noort. Projekti eesmärk oli 
arendada olemasolevaid ja luua uusi noorte osalus-
võimalusi.  

Õpilasesindused arendavad koostööd

Lea Pullerits
Viimsi Kooli kommunikatsiooni- ja 
noortejuht

O
ktoobris toimus esime-
ne kohtumine õpilas-
esinduste vahel, kus tut-
vuti üksteisega ja tutvus-

tati oma kooli ja õpilasesindust. 
Mõlemad koolid on üle elanud 
muutuste aja, kus keskkoolist on 
saanud põhikool ning osa kooli-
perest ja õpilasesindusest lahkus 
gümnaasiumisse, erinevustest on 
VJK ligi poole väiksema õpilaste ar-
vuga kool. Noored jagasid rõõme ja 
muresid, mõned erinevad, mõned 
sarnased. Näiteks oli mõlemas õpi-
lasesinduses liikmeid, kes ÕE te-
gevuse tõttu tihti puudusid, samas 
hinded olid korras. Erines õpetajate 
ja õpilaste suhtumine. Kuulati hu-
viga, kuidas on õnnestunud õpila-
sesindust paremini toimima saada, 
ja vahetati häid praktikaid.

“Saime palju mõtteid, kuidas 
õpilasesinduse tööd muuta efek-
tiivsemaks,” arvas kohtumise koh-
ta Viimsi kooli ÕE president Meri-
liis Kivimägi.

Viljandi noortevolikogu tegevust 
tutvustas spiiker Ursula Ilves ja tut-
vuti noortekeskusega VANT.

Õhtul katsetasid noored osa-
luskohviku meetodit, kus teema-
deks oli valitud: “Milline on Sinu 
unistuste kool?”, “Millest tunnevad 
õpilased koolis puudust”, “Milli-
sed tegevused motiveerivad õpila-
si tunnis kaasa töötama?” ja “Mil-
line on õpilasesinduse roll koolis?”. 
Osaluskohviku proovist kirjutab 
VJK õpilasesinduse meediajuht 
Emma Elenor Peta: “Arutleti väga 
aktiivselt ning mõned mõtted olid 
väga juhtivad meie edasiseks koo-
lielu edendamiseks. Palju toodi 
välja haridussüsteemi punkte ning 
tõdeti, kui vajalik on õpetajate vas-
tutulelikkus, teadlikkus ning mõist-
mine õpilaste suhtes. See oli väga 
huvitav arutelu.” 

Noored said lähemalt tuttavaks 
jalutuskäigul lossimägedesse, kus 
Viljandi ÕE jutustas Viljandi linna 
sümbolitest ja ajaloost. Ühiselt kii-
guti külakiigel ja lauldi üheskoos 
laululava kaare all. 

19. novembril toimus paralleel-
selt nii Viljandi Jakobsoni koolis 
kui ka Viimsi koolis osaluskohvik, 

kuhu oodati nii õpilasi, õpetajaid 
kui ka külalisi vallast ja kogukon-
nast. 

Arutelude vahepalaks olid luu-
letused Eva-Riin Järvelt ja kand-
lemuusika Meriliis Kivimäelt. VJK 
osaluskohvikus olid lisaks õpilas-
tele arutluslaudades ka hoolekogu 
liikmed, õpetajad, vanemad ning 
juhtkond. 

“Rohkem õpilasi puudutavaid 
teemasid käsitletavate laudade 
juures olid muidugi õpilased ning 
koolikeskkonda üldisemalt puu-
dutavaid teemasid arutasid pigem 
täiskasvanud. Arutleti väga aktiiv-
selt ning kohati teemade üle isegi 
vaieldi. Arutelude kokkuvõtetes tõ-
deti, et kool annab meile päris hea 
põhja eluks, kuid mõned eluks va-
jalikud teemad jäävad puutumata. 
Selleks, et õpilane oleks motiveeri-
tud, peab olema õppetöös mitme-
kesisust ja valikuid. Vaimse tervise 
lauas jõuti isegi konkreetse ideeni 
luua kooli teraapia/vaikuse tuba,” 
kirjutab VJK osaluskohvikust õpi-
lasesinduse meediajuht Emma Ele-
nor Peta.

Viimsi kooli osaluskohvikus osa-
lenud olid peamiselt õpilased ning 
õpetajad. Otsiti võimalusi kooli-
päeva aktiivsemaks ja puhvetitoi-
du tervislikumaks muutmiseks, ak-
tiivne arutelu käis kooli korrashoiu 
teema üle, kus pakuti erinevaid 
fantaasiarikkaid ja humoorikaid 
lahendusi, näiteks kooli WC-de ta-
suliseks muutmine.  

22.–23. novembril kohtusid 

Osaluskohviku teemad:

ÕE-d teist korda, seekord Viimsis. 
Tutvustati osaluskohvikute tulemu-
si ning analüüsiti tekkinud prob-
leeme ja võimalusi. Otsiti võimalusi 
edasiseks koostööks ja parendusi-
deede teostamiseks. “Koostöö on 
ideederohke ja annab võimalusi 
meie kooli õpilastele ka edaspidi,” 
arvas koostööprojekti kohta VK ÕE 
liige Axel Daar.

Viimsi kooli õpilasesindus pla-
neerib 16.–20. märtsil 2020 vahe-
mikus osaluskohvikut Viimsi koolis 
uuesti korraldada. Axel Daar aval-
dab lootust, et tuleb rohkem osa-
lejaid: “Lootus on et tuleb rohkem 
inimesi, rohkem ideid, tagasisidet 
ja otsuseid kooli arendamiseks.”

Projekti algatas Viktoria Lato-
va ja viis läbi Lea Pullerits ja Viim-
si kooli õpilasesindus.

Projekti toetab Eesti Noorte-
ühenduste Liidu noorte osaluse 
fond. Noorte osaluse fondi läbivii-
mist toetavad haridus- ja teadus-
ministeerium ning Eesti Noorsoo-
töö Keskus.
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SÜNNIPÄEV Kristi Sipra korraldab Viimsis nii 
temaatilisi sünnipäevapidusid lastele kui ka teema-
õhtuid naistele. Kõik need ideed said alguse tema 
enda vajadustest.

Pesake Viimsis pakub uutmoodi sünni-
päevapidusid ja dünaamilisi naisteõhtuid

Jane Saks
Viimsi Teataja.ee toimetaja

K
risti Sipra on kolme lapse 
(11-, 9-aastane ja 8 kuud) 
ema. Elades ise küll Meri-
väljal, peab ta ennast roh-

kem just viimsilaseks, sest Viim-
sisse on tal n-ö kaks sammu üle 
raudtee ning kogu melu ja elu koos 
parima turu ja ostlemispunktiga on 
ikka Viimsis.

“Olen lõpetanud TÜ Pärnu Kol-
ledži turismi- ja hotelliettevõtlu-
se eriala, kuid pärit hoopis Võrust 
ja seto, rännanud palju ringi. Aas-
tast 2014 olen olnud The Journey 
Brandon Bays/Rännak Eesti üks 
eestvedajatest,” ütleb Kristi ja sel-
gitab: “Kui nüüd hästi lihtsalt öel-
da, siis olen tegelenud inimeste 
hinge ja sügavuste teemadega: kui-
das jõuda armastuse ja andestuse-
ni. Laste kõrvalt olen läbi käinud 
erinevaid kursusi ja koolitusi ning 
paljud neist ka ise korraldanud. Ik-
ka ja alati selliste sügavate teema-
dega, mille eesmärgiks on tervene-
mine. Aktiivselt osalen ka Merivälja 
kooli vanematekogu töös, olen 4.-6. 
klasside eeskõneleja ning eelmisel 
aastal olin koolis jõululaada kor-
raldaja.”

Tüdrukute peod 
Pesake Viimsis
Nagu enamus asjadega siin elus 
tuli ka Kristil mõte tüdrukute pi-
dusid korraldaja just enda vaja-
dusest. “Olen viimased kaks aastat 
otsinud Viimsis ja Pirital sellist mõ-
nusat sünnipäevapeo kohta oma 
suuremale tüdrukule, kus ta saaks 
võtta oma 10 kõige-kõigemat ning 
kus oleks võimalik temale meele-
pärast pidu teha. Mu laps armastab 
savist asju teha, maalida, kokata. 
Talle meeldivad kristallid ja maa-
gia, ka patside punumine ja soen-
gute tegemine on põnev teema. 

Meie Nelgi tee korter on seni 
kasutuses olnud kontorina ja beebi 
kõrvalt tekkis mul mõte luua Viim-
sisse Pesake Viimsis, kus hakata 
korraldama tüdrukutele meeldejää-
vaid sünnipäeva- ja teemapidusid. 
Otsustasin, et loon ise sellise koha.”

Kristile tuli appi tema hea sõb-
ranna kunstnik ja disainer Eve-
lin Vaherpuu, kes väga naudib li-
saks sisekujundusprojektidele ja 
kujundusmaastikule maaliränn-
kute läbiviimist naistele ja noor-
tele. Mõeldud, tehtud. Nii loodigi 
koos maagilised ruumid ja kont-
septsioon ehk siis eriline koht, kus 
neiud ja naised tunnevad end hoi-
tult ja tiivustatult. “Mina korraldan 
ja loon kõik vajaliku ning pakun 
tööd inimestele, kes armastavad 
luua sisu ja muidugi, kes on pari-
mad noortega töötamises. Õnneks 
on mul neid tuttavaid läbi aasta-
te palju kogunenud. Lisaks korral-
dame me pühapäeviti tüdrukutele 
maali-, maagia-, kristalli- jms hom-
mikuid. Ühineda saab igaüks, kes 
soovib, ja vanus võiks olla vahemi-
kus 7 kuni 13 ja mahub meid 10 ku-
ni maksimum 12 tüdrukut.” 

Kuid see pole veel kõik: “Eraldi 
on plaanis luua lahedaid pakette ka 
vanusele 13–16 – selles eas enam 
maalida ja meisterdada ei tahe-
ta, pigem soovitakse mõne ägeda 
ja laheda kokaga kokata või laua-
mänguturniiri koos henna tätovee-
ringutega.”

“Oluliseks pean seda, et jõua-
me iga lapseni ja et iga laps saab 
tähelepanu. See tähendab, et meil 
oleks iga lapsega aega suhelda ja 
juttu rääkida.” 

Pesake Viimsis pakub tüdruku-
tele erinevaid sünnipäevapeopa-
kette ja teemapidusid. Kristi leiab, 
et Viimsis on lahedad tegijad, kes 
on rõõmuga nõus tulema sünni-
päevapidusid korraldama, üks 
nendest on näiteks Fredy Bakery, 
kes ootab juba pikisilmi, et üks mõ-
nus kokkamise töötuba või sünni-
päev tüdrukutele korraldada. 

Peo teemad on erinevad: juuk-
sepidu, maagiapidu, maalimispi-
du, kristallipidu, keraamikapidu, 
kokkamispidu, lauamänguringipi-
du. “Huvitavad töötubade või sün-
nipäevade läbiviijad on garanteeri-
tud,” lisab Kristi.

Laupäeva ja pühapäeva hom-
mikuti (info Facebookis) korralda-
takse samadel teemadel töötubasid 
tüdrukutele. “Kui tüdrukuid oota-
me hommikuti, siis emasid ja nai-
si õhtuti.”

“Alguses panin kohale nimeks 
Laste Peod Viimsis, kuid siis muut-
sin Tüdrukute Peod Viimsis ja nüüd 
muutsin uuesti Pesake Viimsis,” 

räägib Kristi kohale nime otsingu-
test. “Tahtsin tunnetada, milline on 
see õige nimi kohale, mis võiks ja 
peaks jääma. Suund on ikka tüd-
rukutele, kuid sekka teeme lisaks 
naistele ka ühte koma teist ning 
tulemas on beebimassaaži hom-
mikud.” 

Ennekõike on Pesake Viimsis ik-
ka tüdrukutele mõeldud. “Me loo-
me koos maagilisi ja meeldejäävaid 
tüdrukute pidusid, kas siis toreda-
te hommikute või sünnipäevade 
näol.”

Sünnipäevapeopakettide hin-
nad algavad 195 eurost. See sisal-
dab alati töötoa läbiviijat, perenai-

se teenust, soojad kaneelisaiad, 
kakao, ruumide kaunistused, väi-
ke fotoalbum peost ja kõik vajalik 
teemapeoks on kohapeal olemas.

Tüdrukute maalihommikute 
osaluspanus on 16 eurot noor ja si-
saldab see samuti kõiki eelnevaid 
asju, välja arvatud fotoalbum.

Pesake Viimsis asub huvikesku-
se ja vallamaja vahetus läheduses 
uues kortermajas Nelgi tee 5 kor-
teris number 17.

Hingekosutavad naisteõhtud 
ja sportlikud peod poistele
Tänaseks on toimunud ka juba 
naistele ja emadele nii mõnusaid 
maaliõhtuid koos elava muusika-
ga kui ka toetavaid vestlusõhtuid. 
Just nii nagu vanasti – naised, emad 
ja vanaemad peavad ju ka aeg-ajalt 
koos käima. Kristi ütleb, et ta tun-
neb rõõmu, kui saab neile selleks 
õdusa, mõnusa ja turvalise kesk-
konna luua ning parimad läbivii-
jad kohale organiseerida.

Pidusid teeb Kristi ka poiste-
le. Selleks on loodud Facebooki 
leht Laste jalgpalli- ja spordipeod 
Viimsis. “Korraldame poistele äge-
daid jalgpalli-, korvpalli-, tennise- 
ja muid sportlikke pidusid. Vaata, 
kui palju on Viimsis spordipoisse! 
Minu poeg on soovinud juba kaks 
aastat järjest lahedat jalgpallisün-
nipäeva oma kodu lähedal, Mõi-
sapargi palliplatsil. Sel aastal ma 
selle talle ka korraldasin ning jalg-
pallisünnipäeva pakett on väljas ka 
meie Facebooki lehel.”

“Juba mõnda aega olen otsinud 
enda meeskonda kedagi tegusat ja 
vahvat, kelle hea meelega spordi-
pidude korraldamisega kampa ja 
abisse võtaksin. Kes tunneb, et just 
temal hakkas praegu süda kiiremi-
ni põksuma, siis ole hea ja võta mi-
nuga ühendust.”

Kristiga saab kontakti Faceboo-
ki lehel Pesake Viimsis, e-posti aad-
ressil kristi@skillconsult.ee või te-
lefonil 513 2886.

Nagu enamus 
asjadega siin elus 
tuli ka Kristil mõte 
tüdrukute pidusid 
korraldada just enda 
vajadusest.

Kristi. Foto: 
erakogu

Tüdrukute 
sünnipäeva-
pidu. Foto: 
erakogu

Naisteõhtu. 
Foto: erakogu 

Pesake 
Viimsis 
ruumid on 
mugavalt ja 
maitsekalt 
kujundatud.
Fotod: Jane 
Saks
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KÜSIMUSED
RICHARD.VIIES@PPPROJEKT.EE
+372 5083438

EHITISE 
AUDIT!

WWW.PPPROJEKT.EE

2020. aastal ilmub Viimsi Teataja järgmistel kuupäevadel: 
17. jaanuaril; 7. ja 21 . veebruaril; 6. ja 20. märtsil; 3. ja 17. aprillil; 
8. ja 22. mail; 5. ja 19. juunil; 14. ja 28. augustil; 11. ja 25. septembril; 
9. ja 23. oktoobril; 6. ja 20. novembril; 4. ja 18. detsembril

Hea reklaamiklient. 
Aitäh, et oled olnud sel 
aastal meiega!

Telli reklaampinnad uueks aastaks ette: teataja@viimsiteataja.ee
Vaata hindu ja reklaamide mõõte viimsiteataja.ee/kontaktid
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KORVPALL Korvpalliklubi 
Viimsi/Estover esindusmees-
kond KK Viimsi/Noto alistas 
Saku I liiga 9. vooru kohtu-
mises Tartu Kalev/Estiko. 
See oli viimislastele hooaja 
kuues, aga esimene võit võõral 
väljakul.

Võidu võtmeks võib pidada kaitse-
mängu, kui peale avaveerandit, mis 
lõppes tartlaste paremusega 13:18, 
lubati kodumeeskonnal edaspi-
di visata vastavalt 7, 7 ja 6 punkti. 
Lõppskooriks jäi 73:38.

Meeskonna edusse 11 punk-
ti panustanud Kevin Sünd hindas 
võitu ja kiitis meeskondlikku tegut-
semist. “Mängu algus oli raske, la-
sime Tartul rünnakul liiga lihtsalt 
korve saada. Teisest veerandist ala-
tes kuni mängu lõpuni  saime kait-
se pidama,  sundides vastaseid ras-
keid viskeid võtma ja selle toel ise 
rünnakul õnnestusime. Väga hea ja 
vajalik võit,” rääkis Sünd.

Meeskonna treener Martin Too-
mas leidis, et soojendus jäi küll lü-
hikeseks, mis andis alguses tunda, 
kuid hiljem, peale esimest mõtle-

misaega ärakukkumisi ei olnud. 
“Kuna pikk bussisõit seljataga ja 
palliga saime teha soojendust vaid 
mõne minuti, oli algus konarlik. 
Kulus pool esimesest veerandist, 
et mõista, kuidas vastane sel õh-
tul mängib. Edasi pidas meeskond 
kokkulepitud asjadest nii kaitses 
kui ka rünnakul kenasti kinni. Ek-
simusi kaitses oli vähe ja abistami-
ne toimis. Visketabavus kõige pa-
rem ei olnud, aga viskekohad olid 
välja mängitud, lihtsalt võõras saa-
lis ei tabanud. Kokkuvõttes treene-
rite närve taastav mäng, kus edu 
kasvas vaikselt, kuid pidevalt ning 
pärast esimest mõtlemisaega üh-
tegi ärakukkumist polnud,” selgi-
tas Toomas.

 

  Osale kindlasti järgmisel 
kodumängul 13. detsembril 
kell 19 Karulaugu areenal, 
kui Saku I liigas toimub Bur-
ger Kitchen Tänavagurmee 
eri: KK Viimsi/Noto vs Paide 
Viking Window!

KK Viimsi/Noto tõi Tartust kaasa hooaja kuuenda võidu

November oli meie mees-
konnale positiivne kuu.

KK Viimsi/Noto 
vs Tartu Kalev/
Estiko. Tartus. 
Foto: erakogu

MVP – Kristjan Evart
Saku I liiga novembrikuu kõige 
väärtuslikumaks mängijaks vali-
ti KK Viimsi/Noto kapten Kristjan 
Evart.

“Iga auhind on tore tunnustus ja 
loomulikult on hea meel, et silma 
jäin. November oli meie meeskon-
nale positiivne kuu ja loodame, et 
paneme detsembris samas vaimus 
edasi,” sõnas Evart.

Evarti näitajad möödunud kuul 
toimunud nelja mänguga olid kesk-
miselt 24 punkti, 4 resultatiivset 
söötu, 3 lauapalli, 2 vaheltlõiget, 
keskmine efektiivsusnäitaja 29,5 
ja kahe punkti visete tabavus 53 
protsenti. Evarti juhtimisel kogu-
sid viimsilased Viimsis novemb-
ris kolm võitu ja ühe kaotuse. Se-
nise hooaja keskmiselt on Evart 
kogunud pisut enam kui 20 punk-
ti mängu kohta ning paikneb liiga 
parimate skoorijate tabelis hetkel 
kuuendal positsioonil.

Rafineeritud süsivesikud 
tekitavad kehas põletikku.

TOITUMISNÕUSTAJA SOOVITAB Kui ilmad muu-
tuvad niiskemaks ja jahedamaks, on kohe tõusuteel 
järjekorrad arstikabinettide taga ning bussides võib 
kuulda turtsatusi ja nuuskamist. Kas saame ise 
midagi terve olemiseks ette võtta? 

Kuidas püsida terve sügistalvisel ajal

Maia Vaab
toitumisnõusataja

K
una toidu kaudu loome 
me sõna otseses mõt-
tes enda füüsilist ke-
ha, siis on tegemist vä-

ga võimsa tööriistaga, mille abil 
on võimalik suures osas enda vas-
tuvõtlikkust haigustele mõjutada.

Kõigepealt pole külmetushai-
gustesse haigestumise ja nõrga 
immuunsuse taga mitte üks põh-
jus, vaid mitmete põhjuste kogum. 
Laias laastus võib neid jagada ka-
heks. Üks osa on toitumisega seo-
tud põhjused, mille alla kuuluvad 
toidud, mida me sööme, aga ei 
peaks sööma, ja toidud, mida me ei 
söö, aga peaksime sööma, et tervist 
tugevdada. Teine suur osa on stres-
siga seotud põhjused, mida antud 
artikkel ei puuduta. Siia alla kuu-
luvad vähene liikumine, halb une 
kvaliteet ja suhteprobleemid (mõ-
nikord võivad tülid lähedastega või 
keerulise ülemuse alluvuses tööta-
mine inimese sõna otseses mõttes 
haigeks teha). Liigne pessimism 
ning enda elu mõtestamisega seo-
tud küsimused võivad samuti ter-
visele laastavalt mõjuda.

Alustame sellest, et räägime toi-
tudest, mida võiks menüüs vähen-
dada või üldse välja jätta, tugev-
damaks enda vastupanuvõimet 
haigustele.

Suhkur ja glükoosi-fruktoosi 
siirup
Pole ilmselt enam kellelegi uu-
dis, et suhkur kehale hästi ei mõ-

ju, sest ta soodustab põletike teket, 
mis omakorda loob soodsa pinna-
se külmetus- ja muude põletiku-
liste haiguste tekkeks. Tasub luge-
da pakendite silte, kui mitu grammi 
lisatud suhkrut antud toiduaines 
100 grammi kohta on. Mõnikord 
võib sel viisil avastada, et lausa 70–
80% 100-grammisest toidust moo-
dustab suhkur või, mis veel hullem 
– glükoosi-fruktoosi siirup. Kuigi ka 
puuviljad sisaldavad fruktoosi, on 
see taimes seotud kiudainetega 
ning tarbitavad kogused pole nii 
suured kui kõrge kontsentratsioo-
niga puhtal kujul glükoosi-fruktoo-
si siirupi tarbimisel.

Kindlasti tasuks toidusedelist 
välja jätta karastus- ja energiajoo-
gid, aga ka näiteks poemahlad on 
tavaliselt liiga kõrge suhkrusisal-
dusega. Sel teemal on tehtud palju 
erinevaid teadusuuringuid ja tule-
mused on üsnagi sarnased – suhk-
ru ja glükoosi-fruktoosi siirupi tar-
bimine suurendab põletiku taset 
kehas ja soodustab seega haiges-
tumist.

Transrasvad
Kuigi transrasvade vähendamise-
ga toitudest on lausa riiklikul tasan-
dil tegeletud, tasub siiski pakendit 
lugeda. Kui seal sisaldub märksõ-
na “osaliselt hüdrogeenitud taim-
sed rasvad”, siis on tegu transras-
vadega ja mõistlikum oleks toode 
tagasi riiulile panna. Taaskord on 
transrasvade vältimise soovituse 
põhjuseks nende põletikku tõst-
vad omadused kehas. Kohad, kus 
võib tõenäoliselt transrasvu leida, 
on näiteks friikartulites ning teistes 
kiirsöögikohtade õlis praetud toi-

tudes, aga ka küpsistes, kookides ja 
kommides.

Rafineeritud süsivesikud
Rafineeritud tähendab töödeldud. 
Kõige kasulikumad on n-ö töötle-
mata toidud. Iga protsess, mida toi-
duainega tehakse, muudab mingit 
osa temast ja kasutegur, mis söömi-
sest saada on, väheneb. Rafineeri-
tud süsivesikud tekitavad kehas 
põletikku ja soodustavad n-ö hal-
va soolestiku mikrofloora kasvu, 
mis ei ole abiks haiguste enneta-
misel, vaid pigem soodustab neid. 
Rafineeritud süsivesikuid võib lei-
da kommides, saias, pastatoode-
tes, valgest jahust küpsetistes, küp-
sistes, kookides, karastusjookides 
ning töödeldud toitudes, mis sisal-
davad lisatud suhkrut või rafinee-
ritud jahu.

Liigne alkoholi tarbimine
Alkohol tekitab põletikku ja lööb 
paigast ära normaalse bakteriaal-
se mikrofloora. See takistab toksii-
nide eemaldamist kehast ning võib 
põhjustada nn lekkiva soole sünd-
roomi,  mis omakorda viib kogu ke-
ha põletikku.

Töödeldud liha
Näiteks vorstid, peekon, sink ja 
suitsuliha. Liha töötlemise prot-
sessi käigus võib tekkida ühendeid, 
mis tõstavad kehas põletiku taset.

Järgnevalt toon nimistu toitudest, 
mida tuleks menüüsse lisada, et 
toetada keha vastupanu haiguste-
le ning vähendada põletikku.

Hapukapsas
Ehedalt hapendatud kapsas sisal-
dab palju vitamiine ja häid bakte-
reid, mis takistavad halbadel bakte-
ritel meie kehas võimust võtta. NB! 
Vali ehe hapukapsas turult või va-
naema juurest, sest kui pakendile 
on kirjutatud pastöriseeritud, siis 
on sealt osa head kraami kadunud.

Marjad
Nad pakatavad vitamiinidest, kiud-
ainetest ja mineraalainetest. Vali, 
millised rohkem meeldivad: maa-
sikad, mustikad, vaarikad, mura-
kad jne. Isegi talvel on võimalik sü-
gavkülmutatud toodete letist marju 
osta. Nad sisaldavad rohkelt an-
tioksüdante, mis vähendavad põle-
tikku ja tõstavad immuunsust ning 
vähendavad südamehaiguste riski.

Rasvane kala
Taaskord vali enda lemmik: lõ-
he, sardiinid, heeringas, makrell, 
anšoovis. Neist saame asendama-
tuid oomega-3-rasvhappeid EPA 
ja DHA, mis osalevad põletikulis-
te protsesside vähendamises ja on 
abiks ka südamehaiguste enneta-
misel. Kui kala sööd vähe või üld-
se mitte, tasub kaaluda kalaõli si-
saldava toidulisandi tarbimist, sest 
oomega-3-rasvhapped on asenda-
matud ning keha neid ise toota ei 
suuda – neid peame saama toidu-
ga. Kala puhul on oluline silmas 
pidada, et saaksid teda võimalikult 
puhtast allikast, sest paljud veeko-
gud on saastunud ning saasteained 
sadestuvad ka kaladesse.

Brokoli
Brokoli on väga toitaineterohke an-
tioksüdant ja põletiku vähendaja. 

Kuulub ristõieliste hulka nagu ka 
lillkapsas, kale ja rooskapsas.

Avokaado
Sisaldab rohkelt südamesõbralik-
ke monoküllastumata rasvhappeid 
ning vähendab põletikku.

Paprika
Tõeline C-vitamiini pomm, sisalda-
des ka rohkelt antioksüdante, ning 
omab põletikku vähendavat toimet.

Kurkum
Tihti kasutusel karrides ja India 
köögis. Sisaldab kurkumiini, mis 
on teadlaste tähelepanu pälvinud 
võimsa põletikku vähendava toime 
tõttu. Kurkumit tasub toitudesse li-
sada koos musta pipraga, sest see 
aitab kordades selle imendumist 
kehas suurendada.

Kvaliteetne külmpress 
oliiviõli
Sisaldab rohkelt monoküllastuma-
ta rasvhappeid ja on ka Vahemere-
maade toitumispõhimõtete lahu-
tamatu osa. Põletikku vähendava 
toimega.

Tomatid
Sisaldavad rohkelt antioksüdanti 
nimega lükopeen, millel on tugev 
põletikuvastane toime. Tomatite 
küpsetamine õlis suurendab lüko-
peeni imendumist kehas.

Kirsid
Antioksüdantide rohked kirsid on 
head põletiku vähendajad. Lisaks 
sisaldavad kirsid ka melatoniini, 
mis soodustab und. Ideaalne va-
hepala päeva lõpuks on kirsid koos 
peotäie pähklite-seemnetega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et keha 
“valmisolekut” haigustele vastu-
võtlik olla tõstavad põletikku soo-
dustavad toidud ja keha vastupanu 
haigustele aitavad hoida just põle-
tikku vähendavad toiduained.

Tasakaa-
lustatud 
toitumine 
garanteerib 
rõõmsa ja 
terve oleku. 
Foto: Adobe 
Stock
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R E A K U U LU T U S E D

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Autode kokkuost
Autode kokkuost. Ostame kõiki 
sõidukeid ja töömasinaid. Võib 
pakkuda remonti vajavaid ja 
seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea 
olema arvel, ülevaatusega ega 
kindlustusega. Pakkuda võib 
kõike! Kuulutus ei vanane. 
Tel 5457 5055.

Tööpakkumine
Viimsi Kooli 6. klassi tüdruk otsib 
endale kirjanduse ja eesti keele 
õpetajat. Elukoht Heki tee, Viimsi. 
Tel 5454 5457.
Pakun tööd kohusetundlikule 
kodukoristajale. Helistada tel 
516 6188.
Viimsis asuv toitlustusettevõte 
vajab tublit kokka. Tööaeg E–R 
kell 6–14. Ruskus OÜ, Aiandi tee 
21, Viimsi, tel 508 8141, e-post 
ruskus@ hot.ee.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321. 
Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos 

lahenduse! Meid saab kätte tel 
5626 3857, www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahendu-
se. Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Teostan ehitus- ja remonditöid, nii 
sise- kui ka välistöid, ka pisemaid 
remonditöid. Küsi pakkumist! Tel 
5696 5277.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, 
krohvimine, viimistlus. Tel 5787 
8925.
Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-

satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto (mul-
tilift) teenused, lammutus- ja koris-
tustööd. Vanametalli tasuta äravii-
mine. Tel 507 4178.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.
Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima hinnaga 
Eestis. Kvaliteetne liugvärava-
komplekt kuni 4 m avale 1595 eu-
rot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m 
avale 1150 eurot. Vaata www.kodu-
värav.ee, tel 5895 8809, e-post 
info@koduvärav.ee. 

Köögid, liuguksed ja garderoobid. 
Hinnad soodsad. Garantii. 
Tel 502 9075, e-post liuguksed@
kallion.net.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. Küt-
tekollete ehitus, paigaldus ja re-

mont. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, e-post
korsten.korda@gmail.com.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, heki 
lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, mahu-
tid, tööriistad, autoosad, seadmed, 
pliidid, vannid, pesumasinad, aia-
võrk, akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, 
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. Hind 

kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 
0165, Mare.
Eelpensionärist mees on nõus 
abistama majapidamis- ja remon-
ditöödes elamispinna võimaldami-
sel. Tel 5194 7868.
Pakume raamatupidamisteenust 
väiksematele ja keskmise suuru-
sega ettevõtetele, MTÜ-dele 
ning KÜ-dele. Einapar OÜ, tel 
5330 0895, 5343 4389, e-post
info@arvepidamine.ee.

Müük, ost
Meilt saab taas tellida kartulit, köö-
givilju ja mett! Tellimusi võtame 
vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja 
lisainfo saamiseks helistage tel 
5865 2190.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 
12 tonni: tel 507 9362.
Müüa puitbrikett 150 €/960 kg, 
kuivad kütteklotsid 110 €/48 kotti, 
pellet premium, kuiv lepp ja kask 
kottides. Tel 5692 4924. 
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneering:

 Viimsi vallavalitsus võttis 20.11.2019 vastu 

korralduse nr 721 “Randvere külas, Mündi 

tee 16 kinnistu detailplaneeringu algatamine 

ja lähteseisukohtade kinnitamine”. 

Detailplaneeringu alasse kuulub Mündi 

tee 16 kinnistu (katastritunnus 89008:003:

0052, suurus 6152 m2, maakasutussihtots-

tarve 100% elamumaa). Planeeringualaga 

vahetult külgnevad: põhjas Mündi tee 20 

(elamumaa), idas Ajaotsa (maatulundusmaa, 

mets), lõunas Mündi tee 14 (elamumaa) ja 
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99 
  Vilma Kivi 

97 
  Evi Kalbus 

96 
  Klara Indrikson 

95 
  Ella Rätsep 
  Evi Kallastu

93 
  Valentina Lont 
  Klavdiya Kovbasyuk

92 
  Laine Kiil 
  Astrid Muuk 

91 
  Leili Saaring 

90 
  Tamara Strelkova

85 
  Harri Põld 
  Rudolf Salin 
  Aadu Sard 
  Elvi Soe 
  Senta Lembinen 
  Atko Rootsma 
  Roland Hurt 

80 
  Kalev Nurk 
  Vladislav Vasiliev 
  Tiiu Rusi 
  Aadu Püvi 
  Aino Sikemäe 
  Milja Kask 

75 
  Marje Kokk 
  Mati Pajus 

  Saima Kaldma 
  Lia Tulpe 
  Vaike Kriisa 
  Galina Lapouhhova 
  Eduard Nork 
  Ants Hübner 
  Elvi Viitamees 
  Jevlampia Medvedkova 

70 
  Igor Zautin 
  Aleksandr Nikiforov 
  Liidia Lahk 
  Mati Lill 
  Sirje Lüüs 
  Lidia Landra
  Tiina Andreson
  Epp Timmermann
  Valja Lepikult
  Viktor Gorodskoi
  Maimu Lilleväli
  Enn Sau 

93 
  Irina Djakova 
  Evi-Emilie Kimm 

92 
  Irene Kutser 

91 
  Vally Püssa 
  Ilvi Uibo 

90 
  Alide Pajupuu 
  Margarita Vaikre

85 
  Elle Kristlepp 
  Vaike Toim 
  Õie Rimpaum 

  Ainu Nurm 
  Hilda Puuts 
  Heino Savisto 
  Valentin Kovalev 

80 
  Helvi Lutter 
  Niina Voznjuk 
  Nina Staganovich 
  Virve Kanger 
  Kalju Moor 
  Taimi Jõesaar 

75 
  Mare Dontsova 
  Villu Kiviorg 
  Hilja Sepp 
  Nadežda Aleštšenko
  Hille Kivikas 

  Malle Kaarlep 

70 
  Sirje Kallion 
  Helgi Kiho 
  Eha Alla-Napritson 
  Valentina Jelõkova 
  Galina Galueva 
  Sirje Piilberg 
  Liivi Pardla 
  Elna Adamson 
  Jaan Tomp 
  Heidi Kamm 
  Hillar Landra 
  Lembit Mõtlik 
  Juta Tamvelius 
  Aksel Luige 
  Vilve Alliksoo 

läänes Mündi tee L1 (transpordimaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 

Mündi tee 16 kinnistu kruntideks jagamine ja 

ehitusõiguse määramine üksikelamute ehita-

miseks. Vajalik on ka juurdepääsutee planee-

rimine ning selle avalikult kasutatavaks teeks 

määramine. 

Vajalik on topo-geodeetiline uuring.

Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi 

valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/

teenused/planeeringud/detailplaneeringud/

algatatud-detailplaneeringud.

Armast töökaaslast 

Taime Viitman’i
mälestavad 

endised kirovlased

Merivälja Pansion otsib oma 
töökasse kollektiivi 
HOOLDAJAT 
Töö toimub graafiku alusel vahetustega 
12/24 tundi. Töötada saab ka osalise 
koormusega. Täiendavate küsimuste ja 
huvi korral palun võtta ühendust tele-
fonil 609 2605.
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  Viimsi Keskus aitab jõulu-
ootuse ilusamaks muuta. 
Vaata poodide lahtioleku-
aegu www.viimsikeskus.ee.

Tegelusraamat 
“Lõbus jõulu-
ootus” Apollo 
raamatupoest. 
Foto: tootja

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

Jõulud Viimsi Keskuses

R 13.12      kell 18   Zumba

L 14.12      kell 12 Ita-Riina Muusikastuudio

E 16.12      kell 17.30     Viimsi Muusikakooli jazzbänd

T 17.12      kell 17 Viimsi Muusikakooli  
keelpilliansambel

N 19.12     kell 17  Püünsi Kooli  
„Viimsi vald 100“ kontsert

L 21.12      kell 13 Black ja White Dance

13.–22.12      kell 10-19   

16.–22.12

E–R      kell 16–18

L P        kell 12–15

Vahvad esinejad Suur jõululaat

Jõuluvana

Väärt laadakraami  
pakuvad ligi 30  

erinevat kauplejat!

JÕULUOOTUS Kas sinu detsembrikuu on täis pöörast sagimist, 
väsitavaid ettevalmistusi ja lõputuid jõulupidusid ning üsna 
keeruline on kõigest rõõmu tunda? Aga proovi sel korral teist-
moodi – võta aeg maha ning püüa iga hetke nautida. Nii tulevad 
jõulud täitsa teistmoodi tundega. Isetehtud jõulud? Siin vaid 
mõned soovitused.

1Jäta kuusk metsa. Kuna mets 
ja puud on meie riigi kalleim 
vara, siis jätaks seekord kuu-

sed kasvama. Täiesti sobiv on kasu-
tada tehispuud (uuri valikut Kodu-
ekstras või Kodu ja Köök kaupluses), 
mida saab kasutada pikki aastaid 
ning soovi korral isegi lastele eda-
si pärandada. Teine võimalus on 
meisterdada jõulupuu ise – sel-
leks sobivad nii looduslikud ok-
sad, mida nööri abil sobivalt vor-
mida, või hoopis teip, millega puu 
seinale kujundada. Igal juhul on li-
saks loodussõbralikkusele sellisel 
lahendusel unikaalne väärtus ning 
ka pere pesamunasid saab vahvas-
se loomeprotsessi kaasata.

2 Tee jõuluehted ise. Jõu-
luehete tegemiseks on nii 
palju võimalusi, et nende üle-

lugemiseks ei piisaks tervest ajale-
hest ka. Kasutada saab erinevaid 
materjale, värve, kodus juba leidu-

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Ise ja südamega tehtud jõulud

vaid nipsasjakesi, õunu ja mida 
kõike veel. Väga suur valik erine-
vaid materjale, juba välja lõigatud 
puitmaterjalist tähekesi, lumehel-
beid, kuuski jms on saadaval Ko-
duekstra kaupluses. Nende puhul 
jääb vaid meistrimehel sobiv värv 
või muu kujunduselement lisada, 
vajadusel ka kinnitus ning vahvad 
jõuluehted ongi valmis. Armsaid 
jõulupuule sobivaid elemente lei-
dub ka Apollo kaupluses.

3Meisterda jõulukaardid. 
Ka kõige originaalsemad jõu-
lukaardid saad koos lastega 

ise valmistada. Sellised, mis on just 
teie pere moodi ja milliseid ei ole 
mitte kusagil mujal. Kaartide meis-
terdamiseks vajalikke materjale, 
näiteks glitterteipe, jõuluteemali-
si kleepse, pabereid ja palju muud 
vägagi inspireerivat leiad Selveri ja 
Apollo kauplustest. Omanäolisi 
kaarte saad ka washi teipidega (saa-
daval Apollos), mille puhul kas või 
Internetist hulgi ideid saab ammu-
tada.

4Kaunista kodu. Lase jõulu-
tundel tuppa tulla. Küpseta 
piparkooke, pane kuuseok-

sad vaasi, süüta mõned küünlad. 
Viimaste puhul soovitame eelis-
tada steariinküünlaid, mis on val-
mistatud palmivahast ning mis ei 
tilgu, põlevad suitsuvabalt ja rahu-
liku leegiga (saadaval Biomarketis).

5Muuda jõuluootus lastele 
toredaks. Psühholoogid on 
kinnitanud, et erinevad pere-

traditsioonid on laste arengu jaoks 
väga olulised. Lase lastel jõuluoo-
tust tõeliselt nautida! Päkapikud ei 
pea igal hommikul jõulusussi sisse 
šokolaadi pistma, vaid seal võib ol-
la ka lubadus, et ema-isa pesamu-
naga õhtul koos luuletavad, sala-
dusi lahendavad või pilte värvivad. 
Vahvaid ideid leiad näiteks raama-
tust “Lõbus jõuluootus” (saadaval 
Apollos).

6Lisa valgust. Jõuluootus on 
ilusam ja imelisem, kui meie 
ümber on rohkem valgust. Nii 

õues kui ka toas. Lisaks küünaldele 
saad seda lisada erinevate valgus-
kettidega, mida on väga laias valikus 
saadaval Selveris ja Koduekstras.

7Ära unusta lemmikloomi. 
Päkapikud ei pea vaid heade-
le lastele üllatusi tooma. Pere 

karvaseimad liikmed – kassid-koe-

rad – on samuti igahommikuste 
üllatuste üle kindlasti rõõmsad. 
Suure valiku lemmikloomade män-
guasju ja maiuseid leiad PetCity 
kauplusest.

Ka oma 
kätega 
meisterdatud 
jõulupuu on 
kaunis ja 
pidulik. 
Foto: Pexels
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Aasta lõpuni on E-N 
SPA18+ pääsme ostmisel 
sissepääs ajapiiranguta 
ning lastehoid tasuta.  
 

ning ajaloosündmustele. Need 
ligi paarsada viidet on tabavad, 
vaimukad ja tõeliselt naudita-
vad. Nende taga võib vaid aima-
ta tõlkija Ulla Kihva suurt tööd 
sobivate vastete leidmisel.

Mart Kivastik 
Taevatrepp
Väike Öömuusika, 2019. 
262 lk
Teose minategelase üks pool 
kujutab keskealist meest, kel-
lel kõik on justkui olnud, ja tei-
ne pool 13-aastast poissi sellel 
viimasel lapsepõlvesuvel, enne, 
kui kõik justkui algas.

Peategelane on pigem nuk-
rameelne rändaja elus, mis an-
nabki raamatule melanhoolse 
alatooni. Tegemist on kurbnal-
jaka looga, kus mingi osa teks-
tist on kirjutatud oma pere näi-
tel ja midagi on konstrueeritud.

Osaliselt on tegemist kaht-
lemata mälestusteraamatuga, 
kus õige mitmest huvitavast as-
pektist portreteerib Kivastik ka 
oma noorusaja Tartut. Romaani 
sündmustik areneb kahes ajas. 
Lugedes süveneb tunne, et kir-
jutaja jaoks on olnud oluline, et 
minevik ei oleks pelgalt mööda-
nik, kadunud aeg. 

Minevik ja olevik võivad ek-
sisteerida kõrvuti. Vahel viib 
mõni lõhn või maitse või ratta-
sõit inimest hetkega tagasi lap-
sepõlve, oleneb, mis kellelegi 
käivitavaks jõuks muutub. 

KIRJANDUST Põnevat ja mõtlemapanevat 
lugemist talveõhtuteks soovitab Reet Kukk 
Viimsi raamatukogust.

Juhustest võivad saada erilised sündmused

Alain Mabanckou 
Katkine Klaas
Loomingu Raamatukogu, 
2019. 143 lk
Viimasel ajal on märgata üha 
suuremat huvi Aafrika kirjan-
duse vastu. Eelmisel aastal ära-
tas elavat tähelepanu Adichie 
raamat “Pool kollast päikest”. 
Huvipakkuvat lugemist pakub 
ka Mabanckou looming.

Tema jutustamisviis erineb 
euroopalikust stiilist. Iseloo-
mulik on suulise pärimuse kul-
tuur. Võib  öelda, et tegemist 
on kõnekeeles kirjutamisega, 
kus Aafrika traditsioonilisi ele-
mente on ühendatud modernse 

kirjutamisviisiga. Olulisel kohal 
on idenditeediküsimus. Tekstis 
esineb palju pingeid, problee-
me, rassismivastast ühiskon-
nakriitikat, kuid kõike kirjutatut 
tuleb võtta reservatsioonidega. 
Mabanckou stiili iseloomustab 
satiir, paroodia, grotesk. Sage-
li on rasketest asjadest kergem 
rääkida läbi huumori prisma, 
“Katkises Klaasis” küll pigem 
läbi musta huumori. 

Eriliseks teeb Alain Mabanc-
kou raamatu mäng keelereeg-
litega, täpsemalt väljendudes 
nende eiramine. Teoses puu-
duvad traditsioonilised suured 
algustähed ja lõpupunktid. Ain-
sad kirjavahemärgid on komad. 

Samas ei takista see lugemist 
ega loetu mõistmist. Tegevus-
tikku viib edasi hämmastavalt 
sundimatu vestmisandega mi-
najutustaja Katkine Klaas, kes 
punase veini toel paneb kir-
ja kuuldud sündmusi Tuulest 
Viidud Krediidi baari värvikalt, 
enamasti elu hammasrataste 
vahele jäänud seltskonnalt. 

Teoses kujutatakse, sageli 
üsna meeleliselt, lihtsa inimese 
elulootust ja rusuvat pettumust. 
Tõeliseks maiuspalaks lugejale 
on romaanis esinevad vihjed 
kirjandusteostele ja kultuuri- 

Seal mõnda aega ringi kola-
nud, võib vaadata reaalsele elu-
le hoopis uutmoodi ja ka iseen-
nast näha hoopis teistmoodi. 

“Taevatrepis” on helgus ja 
sära ning tugev annus igatsevat 
äraolemist. Viimsel hingetõm-
bel usaldab kunstnikust sõber 
Georg Uule saladuse, kuidas 
rännata minevikku. Olevikus 
on sügis ja kohustused, sõbrad 
kibestunud, laps kaugenenud, 
naine tavapärane ja etteaima-
tav ning kunagisest spordime-
hest isal Alzheimer.

Minevikus on igavene suvi, 
pikad juuksed, laiad püksid, põ-
nevad tüdrukud, hea muusika 
ja Jenkki näts. Lõpuks peab Uu 
siiski otsustama, kuhu jääda ja 
kuidas edasi. Keskea murede ja 
rõõmude kirjeldusega “Taeva-
trepis” vaheldub nooruse uljus 

ja unistused. Aeg ja elu möödu-
mine on need tõsised teemad, 
mida romaanis käsitletakse. Lu-
gu balansseerib kerge lõbususe 
ja elu traagika vahepeal.

Veronika Kivisilla 
Kuni armastus peale 
tuleb
Hunt, 2018. 222 lk
On inimesi, kes oskavad vaa-
delda ja leida igas päevas püha-
päeva. Nad oskavad elu pisisei-
ku suurendusklaasi all vaadata 
ja näha seal imesid. Veronika 
Kivisilla on üks neist inimes-
test, kes märkavad väikeses pei-
tuvat suurt.

Nii kannavad tema näiliselt 
lihtsad proosapalad suuri ideid 
ja arusaama maailma toimimi-
se alustest. Kivisilla on ise neid 
nimetanud argipäeva pühitsus-
teks. Autor peab märkmikku, 
kuhu kiirelt kirja panna lugu, 
mis kõnetab. Need on teel ole-
mise lood.  Lühipalade kange-
lasteks võivad olla pereliikmed, 
aga ka võõrad, kellega koos ole-
mine tekitab äratundmise. 

Veronika Kivisilla mõtisk-
luste kogumik “Kuni armas-
tus peale tuleb” koosneb autori 
päeviku sissekannetest aastatel 
2013 kuni 2018. Tema lühiproo-
sas saavad kokku linn, loodus, 
inimene ja aeg.

Sageli leiavad stseenikesed 
aset kõige argisemates kohta-
des: poeriiulite vahel, rongis, 

koduvärava ees. Kivisilla poolt 
kirjutatu on helge, mänguline ja 
samas tõsimeelne, sisaldab las-
te ütlusi, linnu- ja inimvaatlusi, 
kaunist keelt, mõistvat suhtu-
mist kõigisse, kel hing sees.

Seal on maailm, mida meel-
tega tajume, et üksteist toetada. 
Selles maailmas on palju ime-
sid, aga meil peavad olema sil-
mad lahti, et seda märgata.

Tavalise poetiseerimine võib 
mõjuda köitvalt. See esitab argi-
päevasusele väljakutse, annab 
võimaluse hetkel peatuda nagu 
suurel kaadril filmilindil. Tava-
rutiinis oluliste hetkede taba-
mine ei ole kerge ülesanne, aga 
Kivisilla saab sellega väga häs-
ti hakkama.

Unustusest saab päästa ka 
juhuslikke sündmusi. Kui mär-
gata juhuseid, võivad nad saa-
da erilise tähenduse.


