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Kingitus kõige kiiremale
KOLUMN Küsi endalt, miks sa teistele asju ostad? Eriti pühade ajal. 
Mida sa sellega saavutada soovid? Mida sa üldse soovid? Ja mida 
soovivad teised? Neid küsimusi on palju ja me ei ole neid ühiskonnas 
piisavalt küsinud.

Teeksid tööd, mis sulle ei meeldiks. 
Oleksid eemal kallitest inimestest. 
Õnneks on sulle antud ülevalt poolt 
need “vabadused”, vabad päevad. Sel-
le hinnaks on muidugi millegi ostmi-
se sundus. Okei, saad vaba päeva, aga 
sa pead selle tasuma tööstusele siiski 
alkoholi, ilutulestiku või kohvimasi-
na ostuga. Ei ole nii, et oled järsku pä-
ris vaba.

Pärast pead tööle tagasi minema. Ja 
mida kehvem seis on inimestel nii aja 
kui ka selle puudusest tuleva vaimse 
tervisega, tundub jõul palju toredam. 

Iga päev on püha. Sekundist sajan-
dini. Jõulu pühadus on toodetud ja 
turundatud ühiskonnas, kus inimese 
kui indiviidi elukorraldus on võõran-
dav ja õõnes. Hoolimata kõigist muga-
vustest puuduvad meil tihti mõtesta-
tud suhted ja suhtlused. Suur enamus 
korraldab oma elu raha pantvangina: 
ei tahaks nii või naa elada, kuid olu-
de sunnil. Olude sunnil oled sattunud 
suure masinavärgi mutriks.

Sellisel juhul on ainus hingetõm-
bekoht riigipüha, kus masin jääb na-
tukeseks seisma. Mutritele lubatakse 
see hetk. Korraks saad vee alt pinnale. 
Tolle, ülevalt poolt kingitud vaba het-
ke kasutatakse muidu puudu jäänud 
inimsuhete lappimiseks, tagasi tege-
miseks. Läbi asjade.

Sedasi on jõulupüha või üldse iga-
sugune kalendripüha seotud sügavalt 
tarbimiskultuuriga. Õnnistatud on 
need, kes oma tööd naudivad ja teek-
sid seda ka rahata või ükskõik millal. 

Sulle müüakse isegi “jõulutunnet”: 
ehteid ja atribuutikat, mis kujundatud 
matkima ebamaisuse tunnet. 

Endale aega kinkides
Kujuta ette jõule ilma kuuseta. Ja asja-
de ostmiseta. Kas sul on siis ka hea tun-
ne? Millal sul viimati lähedasega hea 
juttu ajada oli? Võõraga võib ka. Olu-
line on see side, eks. Seda sidet ei saa 
osta. Oma aega annad juba niigi sellele 
suurele Masinavärgile, nii et miks mitte 
teha kingitus iseendale ja veeta jõulud 
üksi või semuga soojal maal.

Tean paljusid, kes sedasi jõulude 
eest põgenevad.

Sedasi endale aega kinkides võidak-
sid sa suures plaanis vaimselt terviselt. 
Sinu enda vaimne tervis aitab sul re-

E
ga me küsigi eriti miskit. Kõi-
ge vähem kingitusi. Kui sa 
pead küsima, siis pole see 
kingitus, vaid pigem ohvrian-

dam. Ohverdused ja ohvriandide too-
mised viiakse läbi rahu nimel. Et rahu 
saada, et saada rahule jäetud. Ohvreid 
toodi peamiselt jumalustele, kes kont-
rollisid paljude arvates nii ilma kui ka 
juhuseid. Aga ma ei usu, et sa saad tei-
selt inimeselt jõulurahu osta. 

Mida sa teed? Ja miks? Rahu seos-
tub mul pingevaba ajaga, kus suudad 
mõtteid organiseerida. Mõtelda, mida 
sa tegelikult vajad. Kui tunned üksil-
dust, siis uus telekas seda ei kaota. Kui 
sa ei suuda teisega suhelda, siis uus 
telefon seda ei leevenda. Ja kui üldse 
sedasi sammuke tagasi astuda ja vaa-
data, mida inimesed ostetud asjade-
ga teistele teha üritavad, on luua ma-
teriaalset silda kahe hinge vahel. Et 
loobid sinna teievahelisse tühimikku 
suvalisi esemeid ja loodad, et see si-
muleerib midagi olulist. 

Niimoodi on väga kerge küünikuks 
hakata. Algne kogukonnatunnetus on 
tasakesi üle võetud kapitalismi poolt: 
asjade kultus, tühjuse täitmine asjade-
ga. Sind ja inimest, kellest sa hoolid, ei 
tohiks siduda asjad. Olla kammitse-
tud, piiratud ja ümbritsetud asjadest 
on vast igasuguse pühaduse vastan-
diks. Jah, jõulumütoloogia peitub reli-
gioonis ning aina vähem täiskasvanud 
ja ka lapsi usub enam Jeesusesse või 
jõuluvanasse.

Hüpata religioonist materialismi 
ning säilitada sama tugev usk – see ei 
tee head mitte kellelegi. Sama lähene-
mist saab kasutada ka sõbrapäeval või 
kommertsiks muudetud romantilise 
armastuse päeval, kus asjade abil tei-
sele midagi näidata üritatakse.

Sina oled tarbija. Kaupmehed koos 
turundusega on muutnud su sama-
moodi asjaks. Läbi ostmise ja asjade 
tasuta äraandmise ostad sa omakorda 
teiselt mingit krediiti. Usalduskrediiti, 
armastuskrediiti, mida iganes. Autos 
on natukene bensiini, et sellega edasi 
sõita. Ainult, noh, sa pole masin. Ikka 
loodetavasti täitsa elus inimene.

Iga päev on püha
Jõulud, aastavahetus ja muud “pühad” 
ei keskenduks vabadele päevadele, kui 
meie ühiskond koos selle poolt toode-
tud kultuuriga poleks nii ebainimlik, 
nii ebapüha. Ilma vabade päevadeta 
poleks see enam midagi niivõrd eri-
list. Sinu aeg läheks samamoodi eba-
meeldivas rakkes.

guleerida suhteid teistega. On ebaloo-
mulik, et seda aega sulle ei anta. Sa ei 
jää muidu ellu. Sa pead tööl käima, et 
elada napilt ära. Ja siis nõuavad jõulud 
teistele veel asjade ostmist. Aastavahe-
tusel pead sa ostma liha ja ilutulestik-
ku. Iga pühaga seostub sul automaat-
selt mingi toode, mitte tunne. Midagi 
on siin paigast ära.

Ei saa nii olla, et puhkus tekitab ka 
stressi. Millal sa lihtsalt olla võid? Ra-
hus. Rahus ja rahul iseendaga. Jõulu-
toodete irooniast võib lõputult jahuda, 
kuid abi oleks vaja kohe ja praegu. En-
ne ja peale jõule. Ma ei taha, et see lu-
gu oleks selline omamoodi hooajaline 
toode, eks.

Et ebamäärane feel good jutt, mis ei 
tekita kelleski erilisi tundeid. Ma ei ta-
ha, et see oleks selline sümboolne, õõ-
nes tekst nagu kingitused ise on süm-
boolsed. Sõnade maht ei määra sisu 
olulisust, nagu kingitud asja summa 
ei määra sinu hoolivuse määra. Tege-
likult otsid sa ju väljapääsu. Isolatsioo-
nist, asjade kuhja alt.

Sa tahad, et keegi mõistaks seda 
närvilisust, üksildust ja lõputut nuk-
rust, mis sind pühade ajal valdavad. 
Sulle on öeldud, et sa pead tundma 
end just Nii, kuid tunned end vaid 
Naa. Äkki oled sa sunnitud koos viibi-
ma nendega, kellega sa ei tahagi.

Äkki sind surub mitmelt rindelt. Aga 
sa oled ühiskondliku surve all ja sinust 
surutakse elumahl välja. Üks positiivne 
mõte on siin ka. Radikaalne ravi akuut-
sele probleemile.

Ära osta midagi
Põgene jõuludeks soojale maale mõne 
teise mõttekaaslasega. Räägi oma las-
tega, et asjad ei asenda tundeid. Raha 
ei asenda aega. Ja sa pead arvestama 
mõttega, et säärases tarbimiskultuuri 
surutisega leppides muutud ka ise as-
jaks.

Sul pole tunneteks või läheduseks 
aega ega raha. See ei tohiks nii olla. Sul 
on õigus rahule. Et koosveedetud aeg 
lähedastega on normaalsus, mitte eri-
line tähtpäev. Esmaspäev ei tohiks ol-
la hirmuga oodatud hetk.

Tegelikult sa tead seda ja kuigi sa ei 
pruugi teada, mida täpselt selle vas-
tu ette võtta, siis tahan anda sulle sel-
le kingituse ja öelda, et ma mõistan 
sind. Vähemalt üks inimene selle lu-
gejaskonna seas mõistab seda ja kui 
vaid üks inimene selle abil siit teatud 
lähedust suudab tunnetada (sügaval 
sisimas, mitte lihtsalt intellektuaalse 
mõistmise plaanis), siis on see parim 
kink, mida ise saada või teha sooviks. 
Need kingitused peavad olema aga kü-
simata. Ma annan selle sulle siin küsi-
mata. Sa võib-olla ei teadnud, et sa se-
da üldse vajasidki. 

Siin see on.

Iga pühaga seostub 
sul automaatselt 
mingi toode, mitte 
tunne. Midagi on siin 
paigast ära.

Mikk Pärnits
kirjanik

J
õuluaeg on selline aeg, kus hetkeks tõmbavad aasta 
kestnud tegemistest, katsumustest, väljakutsetest ja 
proovikividest hinge ka need, kes seda muidu ei oska 
või ei taha teha. Isegi suurimad bossid ja end alatasa 
ületöötavad saavutushoolikud peavad jõuluajal vähe-

masti paariks päevaks madalama käigu panema, sest keegi 
ei tule nende rapsimisega sel perioodil lihtsalt kaasa.

Ja see on selles mõttes tõesti tore aeg, et kui muidu 
tunneb nii mõnigi käed rüpes molutamisest süümekaid, 
sest nii palju asju on ju vaja tulemuseks rühkida, kätte või-
delda ja korda ajada, siis detsembri teine pool lausa sunnib 
tegema süümekateta pikemaid jalutuskäike, külastama 
perekonda ja lähimaid sõpru ning veetma koos pikemaid 
ja rahulikumaid õhtuid hoopis muust kui tööst ja saavutus-
test jutustades.

Niisiis on jõulurahu 
periood riiklikult lausa häda-
vajalik meie rahva tervise ja 
heaolu nimel. Muidugi toob 
see piparkoogi- ja kingituste-
periood välja ka sügavamale 
peitunud mured, eriti neil 
inimestel, kellel häid lähe-
dasi ja parimaid sõpru veel 
või enam pole.

Ma ei tea ka, kuidas seda parimal viisil veelkord leier-
dada nii, et see tüütavaks ei muutuks, aga märkamine on 
oluline aastaringselt, aga eriti vajalik pühade ajal, kui üksi-
kud või üksi jäänud inimesed satuvad tahes tahtmata sot-
siaalsesse vaakumisse. Ilmselt on ka sinu tutvusringkonnas 
selliseid. Palun püüa neid kõnetada, kutsu õhtusöögile, vii 
jalutama ja küsi, et kuidas päriselt läheb.

Neil, kel on piisavalt raha, on ka piisavalt kinke, mida 
üksteisele tähelepanu osutamiseks soetada ja tseremo-
niaalselt üle anda. Kingitus võib vahel olla muidu kinniste 
eestlaste jaoks suurepärane alibi minna teise inimesega 
enda elus või lausa enda kõrval rääkima. Uskumatu, et see 
vahel nii tõesti on, aga oska seda hetke siis väärtustada, 
juhul, kui see ka sinuga peaks juhtuma.

Jõulurahu ei tohiks vast lähtuda mõttest, et “mul on 
rahulikud jõulud, rahu südames, küll on tore”, vaid pigem 
piiluda mõttega ja lahtise südamega ikka enda ümber rin-
gi, kas kellelgi teisel ka rahu oleks hinge ja päeva vaja. “Mul 
on piisavalt hästi, kas ma saan kellelgi teisel veel teha ole-
mise paremaks?” võiks see põhimõtteline jõulurahu-küsi-
mus mõtteis kumiseda.

Uue aasta Viimsi toob uue vallavanema, uue teema-
aasta ja veel palju-palju uuendusi, mis kõik mõjutavad elu 
Viimsis ja kogukonnas, loodetavasti ikka iga kord paremuse 
suunas. Kokkuhoidmisest saab aga uuel aastal mitme-
tähenduslik juhtmõte. Hoida omavahel rohkem kokku ja 
üksteist, püüdes seejuures paremini mõista, teineteisega 
arvestada. Ja hoida kokku ka loodusressursse, saada targe-
maks ja kogenumaks kogukonnaliikmeks, mis puudutab 
keskkonna, kogukonna ja perekonna jätkusuutlikkust.

Harjutame siis jõulurahu perioodil seda kokkuhoidmist 
ka juba, et see niisama tühja-tähja uue aasta lubadusena ei 
kõlaks, vaid oleks üks tõsine “seljad sirgu” ettevõtmine ter-
vele Viimsile.

Mõni sõna neile ka, kelle jaoks see jutt on nagu jõulu-
hane selga vesi, sest kõik ei taha sugugi lehest jõulumoraali 
ju lugeda. Kiidan sind! Juhul, kui sa juba märkad enda üm-
ber teisi inimesi, teed neile aeg-ajalt kalli, küsid, et kuidas 
neil tegelikult läheb, ja oled toeks, kui selleks on vajadus.

Ja kui see kokkuhoidmise ja üksteise märkamise teema 
sind ei jõulude ega muul ajal tegelikult üldse ei puuduta 
või kõneta, siis ilmselt on su elus täna, siin ja praegu kõik 
väga-väga hästi. Jäägu nii!

Olgu jõul sulle kerge, ilus ja maitsev! Sooja südamesse!
Rain Resmeldt Uusen

peatoimetaja

Räägime jõulurahust 
ja uue aasta Viimsist

Jõuluaeg on selline 
aeg, kus hetkeks 
tõmbavad aasta 
kestnud tegemistest 
hinge ka need, kes 
seda muidu ei oska 
või ei taha teha. 
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Erakoolis õppijate toetused
  1. jaanuarist muutub erakooli õpilase toetamise kord. 

Seni toetati õpilast kooli kaudu, kes esitas vallavalitsusele 
Viimsi õpilaste kohta arve ja sellevõrra vähendas lapse-
vanema omaosalust. Kuna nii mõnigi kool ei olnud nõus 
sellise lisaarveldamisega, siis suur osa õpilastest jäi toetu-
sest ilma. Uue korra järgi toimub arveldamine lapsevane-
maga arve ja maksekorralduse alusel.

Kuidas esitada? Täida taotlus paberkandjal või saada 
digitaalselt allkirjastatuna aet.tampuu@viimsivv.ee. Lisa arve 
ja maksekorraldus. Märtsikuuks loodame taotluse mooduli 
lisada haridusteenuste süsteemi Arno.

Kui tihti esitada? Taotlusi võib esitada nii igakuiselt kui 
ka pikema perioodi eest. Oluline on jälgida, et taotletava 
perioodi vältel oleks lapse ja mõlema vanema registrijärgne 
elukoht Viimsi vallas. 

Kellel on õigus toetusele? Toetusele on õigus õpilasel, kes 
koos mõlema vanemaga on registreeritud Viimsisse ja õpib 
statsionaarses õppes. Kui õpilane õpib mittestatsionaarses 
õppes, siis toetus säilib õppeaasta lõpuni.

Kui suur on toetus? Toetuse suurus on 30 eurot ühes kuus.
Kust leida lisainfot? Õppetoetuse kehtestamise kohta 

saab lugeda www.riigiteataja.ee/akt/417102019005. Küsimuste 
korral palun pöörduda üldhariduse vanemspetsialisti Aet 
Tampuu poole (aet.tampuu@viimsivv.ee või tel 602 8868).

VT

kas teadsid, et...

N, 9. jaan kell 19 Viimsi Huvikeskuses

KUNI TA SURI
Nadežda Ptuškina

Lavastaja Peeter Raudsepp

Restoran NOA
Restoran NOA avab aastavahetusel 
uksed kell 20 ja pidu kestab umbes 
kella 2-ni hommikul. Esinejateks 
on Pete Simpson (UK) live + Ind-
rek Varend saksofonil. Lisaks Lauri 
Pihlap live ning DJ Widenski.

Aastavahetusele kohaselt laseb 
restoran NOA taevasse uhke ilu-
tulestiku. Lisaks on restorani juu-
rest imehea vaade Tallinna ilutu-
lestikule.

NOA restorani aastavahetuse 
menüü: NOA suupistevalik; pu-
nane kalamari parima klassika-
lise lisandiga; Kiievi kotlet, mus-
tad trühvlid; “Viimsi vitamiin” ehk 
kartul seenesalatiga; Mille Feuille, 
Cremé Anglaise, vaarikad, jäätis.

Joogid saavad külalised telli-
da vastavalt soovile restoran NOA 
joogikaardilt.

Dress code üritusel on pidulik.
Pileti hind 149 eurot.
Hinna sees on õhtusöök, tervi-

tusjook, milleks on pokaal Deutz 
šampanjat, Lurisia vesi ja kohv/tee.

Kuigi lastele eraldi tegevust po-
le, on ka nemad aastavahetuse üri-
tusele oodatud.

Seekord tähista aastavahetust Viimsis

Lapsed 0–6 aastat tasuta. Laste-
le 7–12 aastat pileti hind 75 eurot. 
Info piletite kohta: fienta.com/et/
aastavahetus-noas-4884.

Lisainfo: noa@noaresto.ee.
Tutvu programmi, menüü ja esi-

nejatega kodulehel: noaresto.ee.

OKO Resto
OKO Resto avab aastavahetusel uk-
sed kell 20 ning pidu kestab umbes 
kella 2-ni hommikul. Õhtu mee-
leolu loovad Feelgood live ja DJ 
Weatherlake.

Otse loomulikult saab südaööl 
nautida ka imelist ilutulestikku.

OKO Resto aastavahetuse me-
nüü: soolasiig; rostbeef vürtsika 
kastmega; soolatud lõhe, sinepi-
kaste; suitsupardisalat “Buddha”; 
Geisha lõhetartar, ingver; suitsuri-
bi, bbq mopp; mee ja sinepi lõhe; 
krevetid Kill Bill; röstitud juurviljad; 
kartuli gratään; lõikekook.

Joogid saab iga külaline vasta-
valt isiklikele eelistusetel joogikaar-
dilt juurde tellida.

Dress code üritusel on pidulik.
Pileti hind 129 eurot.
Hinna sees on rikkalik bufee õh-

tusöök, tervitusjook, milleks on po-
kaal Deutz šampanjat, Lurisia vesi 
ja kohv/tee.

Lapsed vanuses 0–6-aastat saa-
vad peole tasuta, vanusele 7–12 
aastat maksab pilet 75 eurot lap-
se kohta.

Info piletite kohta: fienta.com/
et/aastavahetus-okos-4891.

Tutvu programmi, menüü ja esi-
nejatega kodulehel: okoresto.ee.

Hirmust vabaks!
Lähisuhtevägivalla saab peatada!
Küsi nõu ja abi tel 5559 2095, 

FB: Hoolimine

Vaimne, füüsiline, seksuaalne ja 
majanduslik vägivald kahjustab jäädavalt 

teie laste tervist.

Kui soovid aidata, võta ühendust 
HooliMine tugivõrgustikuga

Viimsi Naiste Tugikeskus Hoolimine
Märkame, hoolime ja aitame!

PIDU Iga aastavahetus on eriline. Alati on midagi, 
mis on teisiti, uutmoodi. Selle teevad eriliseks nii 
inimesed, kes on meiega koos, kui ka koht, kus uus 
aasta vastu võetakse.

Tallinn Viimsi SPA
Aastavahetusel on Viimsi spaas vä-
ga lai programm.

Kell 18 algab lastekeskuses lõbus 
lasteprogramm, kus külalisi tervi-
tab Spiderman ning rõõmus tege-
lane Kellukestest. Õhtu jooksul on 
kavas lasteetendus, lõbusad män-
gud ning igale väiksele külalisele 
annab Näärivana üle magusa kin-
gikoti Kalevi kommivabrikult.

Kell 19 algab restoranis glamuur-
ne uusaastapidu. Mõnusad hitid 
toob peolisteni ansambel Tricky Jay, 
plaate keerutab DJ ning tuju hoiab 
üleval õhtujuht Nikolai Bentsler. 
Pidulikkust lisavad tervitusjook ja 
rikkalik bufee õhtusöök. Menüüga 
tutvu: spatallinn.ee/viimsi-spa-
aastavahetuse-buffet-menuu.

Kell 23 algab Black Rose Pubis 
uusaastapidu, kus peakokk Ivari 
Kuimet on koostanud maitsva aas-
tavahetuse menüü, mille toel jak-
sad pidutseda uude aastasse välja. 
Pool tundi pärast keskööd alustab 
legendaarne ansambel Apelsin, 
kellega koos kestab pidu kuni va-
rajaste hommikutundideni.

Pilet 130 eurot / inimene
Lapse pilet 59 eurot sisaldab 

osalemist Viimsi spaa lastekeskuse 
aastavahetuspeol kell 18–21.30 ja 
bufee õhtusööki restoranis koos 
vanematega.

Info: spatallinn.ee/offer/sarav-
uusaastapidu-tallinn-viimsi-spa-
hotellis, laudade broneerimine 
e-posti aadressil info@spatallinn.ee 
või telefonil 606 1000.

OKO Resto 
ootab kõiki 
aastavahe-
tuse peole. 
Fotod: Jane 
Saks

Viimsi spaa 
pakub aasta-
vahetusel 
mitmekesist 
programmi. 

NOA restorani 
juurest näeb 
ka Tallinna 
ilutulestikku. 
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Viimsis

Naerata!

2019 MEENUTUS Kunstnik Liivi Leppik Äigrumäelt 
rääkis Viimsi Teatajale, kuidas tema 3D-kangas läbi aasta 
sündis ja arenes.

3D-kangas sünnib loodusega samas rütmis

Liivi Lepik
tekstiilikunstnik

V
iimsis on tore elada – 
saab inspiratsiooni nii 
metsast kui ka mere ää-
rest ja uut loomingut on 

võimalik pildistada otse looduses.
Kuna tegutsen tekstiilidisaine-

rina, algas uus aasta erilise hõbe-
kanga valmissaamisega, mida olin 
kolm eelnevat talve juba pikalt tei-
nud. Ruumiline pärlimuster tun-
dus üllatav ja soovisin oma uut 
šikki kraed sametkleidil pisut loo-
duses esitleda.

Valisin Tammneeme rahuliku 
talvise ranna, oli karge jaanuari-
päev –14 kraadi, tuulevaikne, jää 
oli öösel lahelt lahkunud ja luiged 
ujusid kaugemal. Mantli jätsin au-
tosse ja ruttu paadisillale – see jul-
gustükk ja ilus hetk on meeles tä-
naseni.

Edasi pildistasin seda ulmelist 
kangast jäistel rannakividel nagu 
mingit tundmatu looma nahka. 
Aeg läks ja tundus, et midagi põ-
nevat tahaks veel selle mustriga 
ette võtta – sündis dekoratiivkan-
gas. Foto padjast on tehtud vara-
kevadisel puhkusereisil vulkaani-
lisel samblal.

Kuid suve hakul sai viimaks val-
mis suur hõbedane tekstiilpilt ise, 
milleks ma selle keeruka kanga 
algselt üldse välja mõtlesin. Vast-
valminud “Linnutee” pilt on näha 
hommikuses koduaias.

Kuid järgmine mõte sellele ulme-

lisele kangamustrile oli ellu tuua 
praktiline rannakott ja nii ka läks. 
Viimsis ju randasid jätkub ja mõnu-
sasse suurde kotti mahub palju va-
jalikku. Suvest sai sügis ja tundus, 
et üks soe pleed kuluks ära – nii sai 
alguse modernne fliiskanga sari 
(sügiseses aias). Ka lapselaps mu 
suurel näputööl, pärlimustril tun-
dus päris naljakas. Hetkel on veel 
viimane selle 3D-kangamustri idee 
trükkimisel, enne jõule saavad val-
mis suured õhulised sallikangad, 
mis võiksid daamide õlgadel ke-
nad välja näha.

Ring sai täis – see aastameenu-
tus pole mõeldud reklaamina, vaid 
lühilugu ühe põneva kanga loomi-
sest ja arendamisest, kuidas väikes-
test asjadest saavad kord suured. 
Kõike tuleb ju südamega teha. Soo-
vin ilusat detsembrit Viimsi rahvale 
ja uute unistuste täitumist!

Minu hea aasta
 “Minu saavutus sel aastal oli see, et ma veetsin palju vaba aega 

sõpradega ja täitsin enda eesmärgi,” kirjutab Viimsi Teatajale 
viimsilane Mirtel. “Eesmärgiks oli mul vormis püsida. Käisin ka 
šoppamas ja tegin ägedaid kinke sõpradele. Loodan, et neile 
meeldisid mu kingid.” 

Mirtelile jäi Viimsis aga lõppevast aastast meelde ühe tüdruku 
emotsioon – ta oli Viimsi Keskuses ja sai oma sõbraga kokku. 
“Ta lausa nuttis. Seda oli võrratu vaadata. Viimsis jäi mulle endale 
silma aga veel üks asi – meil avati just uus raamatukogu ja sealsed 
töötajad on nii toredad.”

VT

lugeja kirjutab...

Lapselaps 
pärlmuster-
kangaga 
mängimas. 
Fotod: era-
kogu

Liivi Leppik 
oma 3D-kangast 
presenteerimas. 



mille õpilastega ristkasutuseks va-
hendid hangiti.

Projektikonkursid korraldas 
Eesti Noorsootöö Keskus ning ra-
hastas haridus- ja teadusministee-
rium.

Viimsi vallavalitsus eraldas toe-
tust kolme noortekeskuste hu-
viringi läbiviimiseks 2019/2020 
kooliaasta lõpuni. Viimsi noor-
tekeskuses alustas septembris 
7–12-aastaste noorte disanialaseid 
teadmisi ja oskusi arendav huvi-
ring Minu disain ja 14–19-aastaste-
le mõeldud Viimsi Noorte Fotoring.

Püünsi noortekeskuses alus-
tas kooliaasta alguses iganädalane 
bändiring, mis on mõeldud koos-
mänguoskuse arendamiseks vara-
sema muusikalise taustaga noor-
tele. Noortekeskuste huviringid on 
noortele tasuta.
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Läbi käelisi tegevusi 
arendavate töö-
tubade on noored 
endi sõnul avastanud 
endas andeid ning 
saanud võimaluse 
neid arendada.

Kandes head, andes head
  Kell on üheksa, karge 6. detsembri hommik. Rühm Eesti sõdureid stardib lennuga Lääne-

Aafrikasse Mali riiki. Lennukis on 11 kasti koolitarbeid ja mänguasju, nendega koos ka killuke 
Viimsi noorte südametest.

Palju kuuleme lugusid noortest, kes plakatid käes tänavatel maa-
ilma päästmiseks protestivad. Meeleheitlikult võideldakse ületootmi-
se vastu, feminismi eest või loomade kaitseks. Parema tuleviku nimel 
mässava müra sees jäävad aga tagaplaanile teod. Kordasaatmised, 
mis tõestaksid nende noorte sõnade tõsiseltvõetavust ja näitaks, et 
see tulevik, mille eest nad võitlevad, on õigetes kätes. Vaadates suu-
remat pilti, usume, et paljude ka meid puudutavate ülemaailmsete 
probleemide lahendamise võtmeks on haridus. Selleks, et sõnadel 
oleks kaal, on noorte initsiatiivil ette võetud haridusele keskenduv 
heategevusprojekt.

Ühel tavalisel novembrikuu koolipäeval pärast omavahelist mõtisk-
lemist võtsime julguse kokku, et helistada Eesti Kaitseväe skautspatal-
joni ülemale pakkumisega: “Viimsi gümnasistid soovivad saata Eesti 
sõdurite kaudu Mali lastele koolitarbeid, härra kapten, on see võima-

lik?” Olime vaimustunud mõttest, kuidas meie riigi sõdurid ja õpilased koostöös kaugel Aafrikas 
maailma grammike paremaks muudavad. Toreda üllatusena oli nende meelestatus positiivne, 
projekt sai tuule tiibadesse ja alustasime kiirelt ühise eesmärgi nimel töötamist. Nii läkski abitu-
rientide heategu detsembri alguses Mali poole teele. 

Eesti koolides on traditsiooniks olnud jõulude ajal klassikaaslastele kingituste tegemine. Jõud-
sime oma mõtetega järelduseni, et meile ebavajalikud kingitused on kellegi teise jaoks hädavaja-
likud. Oleme uhked, et meie koolis õpivad empaatilised ja laia silmaringiga noored, kes tänu oma 
teadmistele ja väärtushinnangutele nägid selles võimalust anda oma panus globaalsete problee-
mide lahendamisele. Kahe tüdruku ideest sai nüüd kogu koolipere heategevuslik projekt. 

Kuigi keskendume haridusele, pole see ainus teema, mis meie südant puudutab. Silme ees 
poodide värvilised mänguasjariiulid tuli pisar silma hetkel, mil lugesime vanemveebel Petjärve kir-
jeldust kohalikust eluolust: “Mänguasjadega on samuti keeruline. Lapsed mängivad muuhulgas 
kokku seotud vanade kilekottidega, mis tuules lendlevad.” Otsustasime koguda ka mänguasju, 
unistades, et meile truuks olnud kaisukarust saab kellegi uus parim sõber. Meie suurim lootus on, 
et ka teised Viimsi koolid haaravad võimalusest ning sellest saab valla ühine projekt.

Ükski südamest tulnud heategu ei saa olla liiga väike või suunatud valesse kohta. Meie hea-
tegu ei jää seekord kodumaa piiridesse. Kanname südames austust ja solidaarsust rahuvalvaja-
te vastu, kes kaugel kodust maailma turvalisuse eest seisavad. Sealhulgas kaitstes ka  Mali lapsi, 
nende kodusid ja koole, mida islamistid tahavad sulgeda. 

Uue aasta alguses stardib uus lennuk suuremate pakkidega. Loodame, et see jõuab peale 
meie ka kõikide teiste südametesse ja sellest saab tore traditsioon, mis kasvatab kooliperede üh-
tehoidmist ja mille valguses meie noored tõsiseltvõetavamalt ja heatahtlikena silma paistavad. 

Hedy Läets ja Minna-Liisa Herman

KOKKUVÕTE Viimsi Noortekeskusel on vallas kolm 
filiaali: Viimsi, Randvere ja Püünsi. Lõppeval aastal 
osalesid noortekeskused avatud noortekeskuste 
(ANK) ning Varaait 15 projektikonkursil, kokku 
kirjutati ja viidi ellu 6 projekti ning alustati kolme 
huviringiga.

Viimsi noortekeskuse projektid ja huvi-
ringid pakuvad võimalust end arendada

Aare Vest
Viimsi Noortekeskuse esindaja

Ä
sja uutesse ruumides-
se kolinud ning 5. det-
sembril avatud Viimsi 
noortekeskus viis 2019. 

aastal läbi ANK projektikonkursiga 
rahastatud “Igaüks leiab endale ho-
bi” nimelise projekti, mille eesmär-
giks oli aidata noortel läbi 5 kuu ja 
21 erineva ürituse leida enda jaoks 
sobiv hobi.

Toimusid väljasõidud ning käi-
sid külalised. Käsitletud teema-
deks olid fotograafia, sport, teadus, 
kunst ja muusika. Saadud tagasisi-
de põhjal meeldisid noortele enim 
SkyParki ning SkyLabi külastused ja 
tänavakunsti ning ukulele töötoad.

Endas andeid avastamas
Varaait projektikonkursil osaleti 
“Nutikalt õppimine” nimelise pro-
jektiga, mille eesmärk oli formaal- 

ja mitteformaalhariduse lõimimi-
ne. Hangitud nutivahendid olid 
ristkasutuses noortekeskuses ja 
Haabneeme koolis ning neid kä-
sitledes viidi õppekavajärgsetel 
teemadel läbi erinevaid infotunde 
ja töötube, mille käigus õpiti muu-
hulgas infotehnoloogilisi vahen-
deid õppetöös kasutama.

Randvere noortekeskus osales 
ANK-i projektikonkursil “Mida kõi-
ke ma lõikan” nimelise projektiga, 
mille käigus viidi läbi 36 töötuba, 
kasutades hangitud Cricut masinat.

Masin on programmeeritav, lõi-
kama erinevaid kujundeid pabe-
rist, vinüülplastist, vildist või kan-
gast. Projekti raames tehti koostööd 
Randvere kooli ja Randvere päeva-
keskusega. Päevakeskuses valmis-
tati vanavanemate päeva tähista-
misel pildiraame ning töötoa viisid 
läbi noored ise. Läbi käelisi tegevu-
si arendavate töötubade on noored 
endi sõnul avastanud endas andeid 
ning saanud võimaluse neid aren-
dada.

Varaait projektikonkursil osale-
ti projektiga, mille eesmärk oli läbi 
18 töötoa arendada noortes mees-
konnatöö oskust. Selleks soetati 7 
meeskonnategevuse vahendit või 
mängu.

Püünsi noortekeskus kesken-
dus oma esimese tegutsemisaasta 
jooksul muusikaliste tegevuste ja 
võimaluste arendamisele.

Avatud noortekeskuste projek-
tikonkursi rahastusega soetatud 
bänditehnikat kasutades said noo-
red indu muusikaõpingute alusta-
miseks, käisid harjutamas juba 
muusikakoolis õppivad noored 

ning alustas tegevust Püünsi noor-
test koosnev Kodumuna Bänd.

Kaasaegne helitehnoloogia
Noorte endi sõnul on nende kasu-
tuses olev varustus kõrge kvalitee-
diga. Nagu projekti nimi “Vaikne ja 
nutikas prooviruum” viitab, on te-
gu elektriinstrumentidest koosneva 
nutika lahendusega, mille juhtimi-
ne käib läbi tahvelarvuti või isikliku 
nutitelefoni ning bändiliikmed saa-
vad oma kõrvaklappides teisi bän-
diliikmeid kuulda just nii valjult, 
kui soovivad.

Kodumuna Bändi trummari 
sõnul sarnaneb kasutusel olev 
elektritrummikomplekt mängu-
omadustelt ja tunnetuselt suuresti 
akustiliste trummidega, ent ei häiri 
ümbritsevaid inimesi, kuna ei teki-
ta võrdväärselt lärmi ja vibratsioo-
ni. Seega saab harjutada igal ajal.

Varaait projektikonkursi rahas-
tusega hangiti Püünsi noortekes-
kusele kvaliteetne helisalvestus-
tehnika ja programmilitsents. Neid 
kasutades saab salvestada oma 
pillimängu ja seeläbi jälgida oma 
arengut või toota kvaliteetseid fo-
nogramme.

Samuti saavad noored vahen-
deid kasutades teadmisi kaas-
aegsest helitehnoloogiast. Noor-
tekeskus tegi projektide raames 
koostööd Viimsi muusikakooliga, 

Tegus päev 
Randvere 
noortekes-
kuses. Foto: 
noortekeskuse 
arhiiv

kas teadsid, et...

Mänguasjad Malisse. 
Foto: erakogu
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JAAPAN 6. detsembril andis Jaapani suursaadik 
Eestis hr Kitaoka Hajime Agu Sisaskile oma 
residentsis üle keiserliku aumärgi Tõusva Päikese 
ordeni kuldsete ja hõbedaste kiirtega jaapani 
kirjanduse tutvustamise ning Jaapani ja Eesti 
vaheliste sõprussuhete arendamise eest.

Agu Sisask: “Haritus saab alguse haridusest”

Teid võib kutsuda tõlgiks, kirjani-
kuks, luuletajaks. Milline ameti-
nimetus Teile endale kõige süda-
melähedasem on?
Tõlgiks võib mind kutsuda küll, ku-
na oma elu kõige tähendusrikkama 
perioodi olen ma mööda saatnud 
tõlketegevusega nii kirjalikus kui 
ka suulises vormis. Kirjanikuks ja 
luuletajaks võiks mind ehk tingimi-
si nimetada, sest mu panus nendes 
valdkondades pole kuigi tähelepa-
nuväärne.

Milline oli Teie lapsepõlv? 
Minu lapsepõlv jäi sõja lõppu ja 
sellele järgnevasse perioodi, aga 
meenub alati põneva ja huvitava-
na. Milline laps ma siis olin? Na-
gu paljud tolleaegsed lapsed: tih-
ti kärnas ja sügelistes. Ravimeid ei 
olnud, nakkust oli võimalik saada 
igalt poolt.  

Elasime Rõngus. Isa töötas kiri-
kuõpetajana. Kuna meie Tartu ko-
du pommitati puruks, siis  olime 
keskmiselt vaesed, aga näljas ei 
olnud. Mina mängisin koos teiste 
omavanuste poistega “jätkusõda”. 
Suvel püüdsin liblikaid, tegin her-
baariumi ja kasvatasin purgis um-
bekasvanud tiigist koogitud ussike-
si ja putukaid.

Kui tähtsal kohal oli usk Juma-
lasse?
Vaatamata isa elukutsele ja tõekspi-
damistele piirdus mu usuline kas-
vatus ainult õhtupalvega, mille ma 
olin ära õppinud vanaemalt veel 
enne, kui ma ladusalt rääkima hak-
kasin, ja see kõlas nii: “Ädi on ma, 
Edu ahmen puhata” (Väsin’d olen 
ma, Jeesus las’ mul puhata).

Usk Jumalasse tekkis keskkooli 
lõpuklassides. Usk on olnud ja on 
minu jaoks see “kindel linn ja var-
jupaik”, mis rasketel hetkedel on 
jõudu andnud ja tugevaks teinud. 
Jumalat pole ma kunagi ette kuju-
tanud halli habemega vanapapina, 
vaid pigem nähtamatu vaimuna. 
Nüüd aga on mulle kõige meele-
pärasem emeriitpaavsti Benedic-
tus XVI pakutud määratlus “mõt-
lev energia”. 

Kui ma Loomingu Raamatuko-
gu vastutava toimetajana tööle asu-
sin, oli keegi kõrgem võimukandja 
mu tuttavalt pärinud, kas ma äkki 
budist ei ole. Tema oli tõtt rääkinud 
ja öelnud, et tema teada ei ole. Aga 
parem vastus oleks olnud: “Veelgi 
hullem – ta on kristlane.”

Kaua olete Viimsis elanud?
Viimsiga olen seotud juba 40 aas-
tat. Algul oli meil siin suvekodu. 
Viimased 10 aastat aga olen pü-
sielanik. Elame koos abikaasaga 
Haabneemes kolmetoalises korte-
ris. Selle aja jooksul on Viimsi pal-
ju muutunud, eriti viimastel aasta-

tel. Ainsad paigad, mis silma eriti ei 
rõõmusta, on Toomas Tooli haigu-
tavad asumaad. Need võinuks val-
lale üldkasutatavad olla, aga ega 
minevikku enam ümber vaheta-
da ei saa.

Milline oli Teie haridustee?
Minu haridustee sai alguse Rõn-
gu koolist, mille auvilistlane ma 
nüüd olen. Õppisin ühe aasta El-
va keskkoolis ja lõpetasin Tartu III 
keskkooli. Pärast seda õppisin paar 
aastat EELK Konsistooriumi juu-
res asuvas Usuteaduse Kõrgemas 
Katsekomisjonis. Mul on olnud 
au seal kuulata Uku Masingu ja El-
mar Salumaa loenguid ning õppi-
da pisut ladina, heebrea ja kreeka 
keelt. Pärast sellist “ristikäiku” ma 
Tartu Ülikooli enam ei kõlvanud ja 
läksin Leningradi. Ma ei varjanud 
seal oma minevikku, aga minult ei 
nõutud ka ateistlikku ajaleheartik-
lit nagu Tartus tingimuseks tehti. 
Leningradis öeldi ainult: “Noh, ja 
siis – õppisid seal vanu keeli, see on 
igati kasuks.”

Ma olen lõpetanud St. Peter-
burgi (tollal Leningradi) ülikooli 
ida osakonna jaapani keele ja aja-
loo erialal, millele vastab kõige täp-
semalt erialajärgne nimetus – japo-
noloog.

Kas jaapani keelt on eestlasel 
kerge õppida?
Mis jaapani kõnekeele hääldamisse 
puutub, siis on see eestlastele tõesti 
suhteliselt lihtne, kuna erilist suu-
seadmist või hääleorganite piruette 
see ei nõua. Mis aga jaapani keelde 
tervikuna puutub, siis peavad kee-
leteadlased seda üheks raskeima-
teks, et mitte öelda “kõige“.

Jaapani keel on ühendus kahest 
kirjasüsteemist, milledest üks põhi-
neb Hiinast ülevõetud hieroglüüfi-
del ja teine silpkirjas väljendataval 
foneetikal, mis omakorda kirjavor-
miliselt kaheks jaguneb, olenevalt 
sellest, kas antakse edasi jaapani-
keelsete sõnade grammatilisi vor-
me või võõrkeeltest tuletatud mõis-
teid.

Kuna hieroglüüfides väljendata-
vad sõnad tekitavad suurel hulgal 
homonüüme, muutub kirjakeeles 
(“bungo”) tekst ainult kuulmisorga-
nitega vastuvõtu teel sageli arusaa-
matuks ja nõuab kõnekeeles üm-
bersõnastamist.

Kõnekeele omandamisel eten-
davad võõramaalastele suuri ras-
kusi Jaapani viisakusreeglitele tu-
ginevad sotsiaalsetest suhetest, 
partnerite east jm lähtuvad spet-
siaalsed kõnestiilid, mis väljendu-
vad eriliste ees- ja tagaliidete ning 
sõnade näol. Nii näiteks on naisele 
üksteist ja pojale-tütrele seitse eri-
nevat sõna.

Olete Te ise Jaapanis käinud?
Ma olen mitmeid kordi käinud tõl-
gina Jaapanis rahvusvahelistel näi-
tustel ja Eesti kultuuri tutvustavatel 
üritustel. Need reisid jäävad nõu-

kogude aega ja olid suhteliselt lü-
hiajalised. Elanud ma seal ei ole. 

Ühel reisidest andsin intervjuu 
ka Jaapani televisioonile, millest 
hiljem üks mu jaapanlastest sõp-
ru hägusad teleekraanilt pildista-
tud fotod saatis.

Üks seik, mis mul praegu meel-
de tuleb, seondub Teie eelmise kü-
simusega jaapani keele kohta. Ni-
melt rääkisin ma Jaapanis ühel 
kontserdil laval vahepaladena üht-
teist Eestist ja eestlastest ning üks 
vanem härra, kes meiega kaasas 
ja koos grupi jaapanlastest vastu-
võtjatega saalis oli, tuli pärast mi-
nu juurde ja ütles, et ta oli jaapan-
lastelt pärinud, kuidas mu jaapani 
keel nende kõrvus kõlab. “Sind kii-
deti,” sõnas ta. “Jaapanlanna ütles, 
et sa räägid ikka korralikku kirja-
keelt”. Ma jätsin hea “sõnumitoo-
ja” õndsasse teadmatusse ega sele-
tanud talle, et kuuldud kiidusõnad 
konstateerisid fakti, et mu suuline 
keeleoskus põhines suuresti tõlke-
teostest omandatud kirjakeelel, aga 
mitte jaapani kõnekeelel. Iseenese 
lohutuseks võin nüüd öelda, et jaa-
panlased andestavad välismaalas-
tele kõnekeeles tehtavaid stiilivigu, 
kuid ei andesta seda kunagi oma 
kaasmaalastele.

Päris kõnekeele sain suhu alles 
siis, kui töötasin aastaid jaapanlas-
te giid-tõlgina Eestis, Lätis ja Lee-
dus.

Rääkige natuke Jaapani kultuu-
rist ja võrrelge seda Eesti kultuu-
riga.
Jaapan on väga rikkaliku ja oma-
pärase kultuuriga maa. Kuna kul-
tuuri loojaks ja edasikandjaks on 
inimene, nii on ka minu õpingute, 
uuringute ja loengute keskpunk-
tiks olnud Jaapani rahvuslik psüh-
holoogia.

On palju tegureid, mis on mõ-
jutanud jaapanlast, aidanud kaa-
sa traditsioonide säilimisele ja väl-
jakujunenud maailmamudelile. 
Kõigepealt ümbrus, geograafiline 
asend, saared, mis sirutuvad põh-
jast lõunasse, läbides erinevaid klii-
mavööndeid. Loodusnähtused, 
tuldpurskavad mäed, sagedased 
maavärinad, orkaanid, tsunamid.

Suur naaber – iidse kultuuri-
ga Hiina, kust ja mille kaudu jõud-
sid Jaapanisse Konfutsiuse õpetus 
ja budism, taoism ja juba eelpool 
mainitud hieroglüüfid. Kõike, mi-
da Jaapan teistelt riikidelt üle on 
võtnud, on ta kohandanud ja kok-

ku sulatanud iseenda maailmavaa-
tega.

Kui nendest filosoofilistest ja re-
ligioossetest tõekspidamistest mi-
dagi päris jaapanlikku välja sõe-
luda, siis on selleks budismi puht 
jaapanlik haru zen-budism, mis 
on saanud Jaapanis erinevate kul-
tuuri liikide lähtealuseks ja and-
nud laialtlevinud elujõu kõikidele 
puhtjaapanlikele kultuurinähtus-
tele: haikuvormis lühiluuletused, 
võitluskunstid karate, judo, kendo 
ja kyudo (vibulaskmine), jaapani 
aiakunst, teatrid No ja Kabuki. Ja 
muidugi ikebana.

Kultuurivahetuse käigus, mil-
lesse ka mina oma tagasihoidliku 
panuse olen andnud, oleme meie 
jaapani kultuuri varasalvest nii 
mõndagi omaks võtnud, aga kau-
geltki mitte kõike, mis ülevõtmist 
vääriks. Ma mõtlen neid tegureid, 
mis on seotud eetika ja käitumise-
ga, viisakuse, enesevalitsuse, tahte- 
ja tundekasvatusega. Loomulikult 
ei räägi ma siinkohal kopeerimi-
sest, vaid põhimõtteliselt, väärtus-
hinnangute revideerimisest, võrd-
lemisest ja mõista püüdmisest. 
Haritus saab alguse haridusest. 
Minu arvates on meil nende kahe 
mõiste vahel mingi lünk, millest 
kinnisilmi mööda püüame hiilida. 
Küllap sellest tulenevadki need sa-
gedased komistamised. Vaatamata 
sellele, et ma olen kristlane, meel-
dib mulle Jaapani rahvususundi 
shinto seisukoht, et igal asjal on 
hing ja igas inimeses jumal (kami), 
mis või kes tuleb ainult üles leida.

Olete kirjutanud ja tõlkinud mit-
meid raamatuid. Milline neist on 
Teile endale kõige olulisem?
Alustasin oma kirjatööd proosa-
luuletustega pealkirja all “Mägi ja 
lehvik”.

Kirjastus Eesti Raamat on kirju-
tanud selle tutvustamiseks järgmi-
sed read: “Seni jaapani keele tõl-
kijana tuntud autori proosaluule-
tuste kogu, mis on inspireeritud 
isiklikest kokkupuudetest Jaapani 
elu- ja vaimulaadiga. Raamatukest 
läbib looduse- ja ilutunne, sellest 
õhkub orientaalset nukrust ja  tun-
dehõrkust.”

Nendes proosaluuletustes väl-
jendan ma oma püüdlusi süüvida 
jaapani hinge ja minu arvates pi-
sut lähemale ma sellele ka jõudsin.

Osalt Jaapani maailmatunne-
tust käsitlen ma ka oma poeemis 
“Draakonilend”, mille telje kirjastu-

se annotatsiooni kohaselt moodus-
tab eluring lapsepõlvekodust tuu-
maohulisse maailma ja sealt tagasi 
koduturvalisusesse. Orientaalset 
(Jaapani) elutunnetust on seosta-
tud eesti ja slaavi folkloori ning mo-
dernsete elementidega.

Ja muidugi räägin ma jaapanlas-
test ka oma elulooraamatus “Kum-
malised seosed”.

Olen jaapani keelest tõlkinud 
kaksteist romaani. Nendest oluli-
semaks pean Yasunari Kawabata 
“Mäe häält” ja Endo Shusaku ro-
maani “Ajal, mil ma vilistasin”. Ro-
maan kõneleb  põlvkondade konf-
liktist. Endo oli katoliiklik kirjanik. 
On huvitav märkida, et tutvudes 
Jaapani Eesti suursaadikuga hr Ki-
taoka Hajimega alustas ta minuga 
vestlust just Endo Shusakust ja te-
ma romaanist, mainides seejuures, 
et tegemist on kristliku kirjanikuga. 
Romaan meeldis mulle ja ma olen 
kirjutanud sellele essee laadis järel-
sõna, valgustamaks teose stiililisi ja 
kompositsioonilisi seoseid jaapani 
klassikalise kirjandusega.

Olete saanud mitmeid aukirju. 
Milline neist on Teile endale kõi-
ge olulisem?
Mis aukirjadesse puutub, siis... Ma 
pole kunagi mõelnud, et Jaapani 
tutvustamine, olgu siis tõlgete või 
loengute vahendusel, peaks kuna-
gi mingit kõrget tunnustust leid-
ma. Jaapani kultuur ja keel pakku-
sid mulle huvi ja teadmisi, mis juba 
ise tasusid selleks kulutatud aja ja 
pingutused. 

Mulle tuli üllatusena, kui 2017. 
aastal tunnustas Jaapani välismi-
nisteerium ülevas stiilis lausetega 
minu panust meie maade vahelis-
te kultuurisidemete arendamisel. 
Ja nüüd siis veel keiserlik Tõusva 
Päikese orden kuldsete ja hõbe-
daste kiirtega! Ma ei hakka teesk-
lema nagu oleks see mind ükskõik-
seks jätnud.

Kes on olnud Teie suurimad toe-
tajad? 
Ma meenutan tänutundega nüüd 
juba teispoolsuses olevaid õppe-
jõude Leningradi ülikooli idainsti-
tuudist – Kishida Yasumasat, Jevge-
nia Pinust ja paljusid teisi. Samuti 
head ja andekat sõpra Aleksander 
Kabanovit, kellega ma jagasin tead-
misi ja vaateid ellusuhtumisest.

Olete 79-aastane. Kui vaatate 
oma elule tagasi, siis kas olete 
õnnelik ja rahul?
Õnnelik olek – see tähendab minu 
jaoks lühiajalist emotsionaalset sei-
sundit. Ka seda tunnet olen ma elus 
nii mõnigi kord kogenud. Mul on 
toetav pere ja piisavalt sõpru. Aga 
õnneks ei ole ma kogu aeg õnnelik. 
See väsitaks, kaotaks oma maitse ja 
tüütaks ära. Peamine on olla eluga 
rahul. Täitumata unistused on jää-
nud täitumata ja neid pole mõ-
tet taga nutta. Tunnen heameelt, 
et Eesti kõrgkoolides on võimalik 
kvalifitseeritud õppejõudude käe 
all jaapani keelt ja kultuuri õppida. 
Nii kasvab pidevalt nende inimes-
te arv, kes oskavad ja tahavad vaa-
data iseendasse ning saavutada sa-
tori seisundit (valgustushetke), mil 
tõde näitab oma tõelist nägu.

Soovin kõikidele rahulolu, edu 
ja kordaminekuid! Häid jõule!

Ordeni üle-
andmine. 
Jaapani suur-
saadik Eestis 
Kitaoka Hajime 
ja Agu Sisask. 
Foto: Jaapani 
Suursaatkond 
Eestis

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja
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Agu Sisask: “Haritus saab alguse haridusest”
vanuses 8–13 aastat. Kokku saadak-
se korra nädalas, esmaspäeva õh-
tuti Viimsi kooli ruumides.

Kahe aasta jooksul on Viimsi ko-
dutütred teinud nii mõndagi: tut-
vunud kodukoha ja selle mälestis-
tega, osalenud erinevates laagrites 
ja väljasõitudel. Lisaks veel meis-
terdanud, kokanud, õppinud nii 
metsatarkusi, ellujäämisoskusi, 
esmaabi andmise põhimõtteid, 
tuletegemist, terariistade kasuta-
mist, rivis marssimist kui ka palju 
muud. Külastatud on Rakvere po-
litseimuuseumit, MTÜ Estlande-
ri korraldatavat Ekströmi marssi ja 
ellujäämisõppepäeva,  erinevaid 
Harju ringkonna laagreid ja matka-
päevi. Viimsi kodutütar  Laura-Liis 
Uussaar on ka väga aktiivne esinda-
ja üleriigilistel võistlustel. Näiteks 
aastal 2019 on ta osalenud nii Ku-
perjanovlaste rajal kui ka Militaar-
laagris.  

Kodutütred Laura-Lumi Orub , 
Amanda Johanna Sulg, Laura-Liisa 
Härmson, Lilian Selter  ja Mia Mee-
rits on rühma loomisest peale vä-
ga aktiivsed osalejad ning panus-
tavad igati kogukonna üritustel ja 
koonduste läbiviimisel nii ideede 
kui ka konkreetsete ülesannete täit-
misega.

Viimsi rühm korraldab ka ise 
laagreid ja väljasõite, tihtilugu koos 
Randvere rühmaga, mille rühma-
vanem on Avo Aljas.

2019. aasta suuremad üritused 
on olnud Pealinnalaager, Harju ke-
vad-, suve- ja sügislaager, matka-
päev Valgehobusemäel, perenai-
se eriala laager ja pidulik koondus 
Harju malevas.  

Viimsi rühma kodutütred tee-
vad tihedat koostööd ka naiskodu-
kaitse Viimsi jaoskonnaga. Koos 
käiakse väljas peamistel valla isa-
maalistel ja kogukondlikel üritus-
tel: Eesti Vabariigi aastapäev, maa-
kaitsepäev, isamaaline piknik, tur-
valisuse päev, veterani- ja isade-
päev sõjamuuseumis jne.

Rühmal on tekkinud ka väike 
traditsioon. Nimelt septembris toi-
muva maailmakoristuspäeva ajal 
on juba 2 aastat toimunud ka rüh-
malaager, kus alati antakse ka oma 
panus – eelmisel aastal korrasta-
ti Jägala metsa alust, sel korral aga 
Püünsi raketibaasi lähiümbrust, 
kus toimus selleaastane rühmalaa-
ger, mis on ka kahe Viimsi kodutüt-
re 8. klassi loovtöö.

Võib öelda, et Viimsi rühm on 
tuule tiibadesse saanud ja vahvaid 
tegemisi neil jätkub. Kristina põh-
jendab oma valikuid ja otsuseid 
niimoodi: “Noortetöö on mulle 
alati hingelähedane olnud ning ku-
na enda tütar alustas samas majas 
kooliteed, oli loogiline isamaa-ar-
mastus, pere- ja hobitegevus ühen-
dada.

Vabatahtliku panus noortetöös-
se annab mulle just selle energia-
süsti, mida igapäevane kontoritöö 
ei paku. Püüame oma teadmisi ai-
na täiendada ning panustada ko-
gukonna turvalisusesse ja heaollu, 
säilitades vanu traditsioone ja isa-
maalisi väärtusi.”

“Kes sai innustust ja  soovib ka 
Viimsi kodutütarde rühmaga lii-
tuda või täiskasvanuna panusta-
da meie tegemistesse, siis võib kir-
jutada e-posti aadressil viimsikt@
gmail.com.”

KAITSELIIT Alates 2017. aasta sügisest tegutsevad 
Randveres ja Viimsis kodutütarde ja noorkotkaste 
rühmad Avo Aljase ja Kristina Laasiku  juhtimisel. 

Viimsi tegusad kodutütred ja noorkotkad

Palju on rühmades liikmeid? 
Hetkel on noorkotkaste rühmas 
7 poissi ja kodutütarde rühmas 9 
tüdrukut. Poiste vanus jääb 8–13 
ning tüdrukutel 8–11 aasta vahele. 
Meil toimuvad koondused Randve-
re koolis igal esmaspäeval (v.a va-
heajad), mille kestvus on üks tund. 
Lisaks võtame kord kuus ette ühe 
matkapäeva või muuseumikülas-
tuse ning osaleme kord kvarta-
lis Harju maleva poolt korraldata-
vas 3-päevases noortelaagris. 21. 
novembril tähistasime Eesti sõja-
muuseumis koos Viimsi kodutütar-
dega oma rühmade moodustamise 
2. sünnipäeva piduliku koonduse-
ga, kus võtsime vastu ka oma uued 
liikmed. 30. novembril osales Viim-
si-Randvere koondrühm Sakus toi-
munud Talvepäeval.

Millistel üritustel olete koos noor-
tega osalenud?
Lisaks eeltoodule on meil kohustus 
toetada oma koolis toimuvaid Ees-
ti Vabariigi (edaspidi EV) aastapäe-
va pidulikke aktusi, kus NK ja KT on 
kooli ja EV lipu toimkonnas. Ole-
me pannud välja auvahtkonna EV 
aastapäeval Laidoneride mälestus-
märgi juurde mälestustseremoo-
nia ajal. Samuti oleme korra pan-
nud EV liputoimkonna välja Tartu 
rahu aastapäeva pidulikul üritusel 
sõjamuuseumis. Koostöös Eesti 
Sõjamuuseumi – kindral Laidone-
ri muuseumi ja Rannarahva muu-
seumiga said meie lapsed osaleda 
eelmisel suvel Viimsi lastelaagris, 
kus üks õhtupoolik sai sisustatud 
NK/KT stiilis ja terve öö veedeti sõ-
duritelkides. Kui lapsed mõne aasta 
pärast on vanemad ja kasvult suu-
remad, siis on võimalus osaleda ju-
ba organisatsiooniülestel üritusel.

On teil rühmal ka traditsioonid?
Me oleme veel liiga noor rühm, et 
rääkida oma traditsioonidest. Kuid 
me järgime kõiki organisatsiooni 
traditsioone ja tähistame NK/KT 
asutamise aastapäevi, EV aastapäe-
va, emadepäeva, võidupüha, isade-
päeva ja jõulusid.

Kes sobib noorkotkaks, kodutüt-
reks? 
Kõik koolieas lapsed 7. kuni 17. 
eluaastani on teretulnud organi-
satsiooni. Kedagi ei ole veel tagasi 
saadetud lapse mittesobivuse pä-
rast. Minu puhul on äraütlemine 
tulnud pigem selle tõttu, et lapsele 
ei sobi koondusel käimise koht ja 
aeg ning hetkel võtan lapsi vastu 
alates 3. klassist. Lapsed kustutan 
nimekirjast alles siis, kui selleks on 
ta ise soovi avaldanud või passiiv-
seks muutunud ja seda loomulikult 
lapsevanema kinnitusel.

Mida annab noorele noorkot-
kaks/kodutütreks olemine?
Kõigepealt annab see lapsele täien-
dava  ja kõlbelise kasvukeskkonna, 
mida me organisatsioonis nimeta-
me isamaaliseks kasvatuseks. Me 
arvame, et see peaks toetama en-
nekõike kodu, kust laps saab kõi-
ge väärtuslikuma osa kasvatusest. 
Samuti eeldame ka paremat toi-

metulekut koolis, et koordineerida 
iseloomu erinevaid tahke juba suu-
remas sotsiaalses keskkonnas. Me 
õpetame neile läbi järkude (vald-
kondadepõhised teadmised) lugu 
pidama oma perekonnast, kaasini-
mestest ja isamaast ning vajalikke 
sotsiaalseid oskusi toimetulekuks 
iseendaga, teistega ja looduskesk-
konnas.

Organisatsioonis olles võtab 
laps/noor omaks selle eetika (NK/
KT seadused ja põhimõtted), mida 
tal tuleb organisatsiooni liikmena 
sellel eluperioodil ka teostada.

Lõppkokkuvõttes on loodud 
eeldused, et lapsed/noored ede-
neksid ja neist kasvaksid mentaal-
selt ja füüsiliselt terved  ning eetili-
se taipamisvõimega EV kodanikud.

Milline on olnud Randvere kooli 
ja lapsevanemate tagasiside Teie 
tööle ja tegemistele noortega?

Ma olen Randvere kooli juht-
konnale väga tänulik, et nad leia-
vad  NK/KT tegevuse seal vaja-
likuna olema. Seetõttu on meie 
tegevuskeskkond  ja suhted suure-
pärased. Samuti ei kujuta ma ette-
gi, et  lastevanematega suhe võiks 
olla teistsugune. Oleme saavuta-
nud juba vägagi usaldusväärse ja 
toimiva koostööformaadi.

Kas ja millist toetust tuge ootak-
site Viimsi vallavalitsuse poolt?
Kui ma noorte tegevust Randvere 
koolis alles planeerisin, uurisin val-
lavalitsuse huvihariduse spetsialis-
tilt oma tegevusele ka rahalise toe-
tuse võimalusi. Need olidki olemas, 
tegin vastava taotluse vallavalitsu-
sele ja saadud summade eest soe-
tasin vajalikke tarvikuid ning va-
hendeid. Ka sel aastal on plaanis 
teha taotlus rahalise toetuse saami-
seks, koos Viimsi KT rühmavanema 
Kristina Laasikuga, kuna vaatama-

ta eraldiseisvatele rühmadele ole-
me me laagrite, väljasõitude kor-
raldamisega juba ammu lõimunud.

Kas ja kuidas saavad lapsed kodu-
tütarde/noorkotkastega liituda?
Hetkel saavad Randvere NK/KT 
rühmaga liituda lapsed alates 3. 
klassist, kes õpivad Randvere koo-
lis, sh ka need, kes elavad Viimsis 
või sellega piirnevas kogukonnas, 
tingimusel, et koonduse toimumi-
se aeg on sobiv osalemiseks. Samu-
ti saavad tüdrukud liituda Viimsi 
koolis tegutseva KT rühmaga. Sa-
mas olen mõelnud vanema (alates 
13. eluaastast) NK rühma asutami-
sele Viimsi koolis. Loodetavasti ei 
saa ma oma “kiusatusest” võitu ja 
realiseerin idee järgmise aasta al-
guses.

Viimsi kooli noorkotkaid 
ja kodutütreid juhendab 
Kristina Laasik
Kristina liitus Harju ringkonna 
naiskodukaitsjatega 2017. aasta 
kevadel. See otsus oli pikalt kaa-
lutletud nagu ka erialagrupi valik. 
Kristina täpsustab: “Liitusin nais-
kodukaitsega (edaspidi NKK) kind-
la plaaniga hakata noortejuhiks. 
Minu arvates on see kõige laiema 
haardega erialagrupp naiskodu-
kaitses, sest noortega tegelemise 
käigus harjutame me noortejuhti-
dena ka ise praktiliselt kõikide teiste 
erialagruppide tegevusi ja oskusi.”

Esmalt tuli läbida aga NKK baas-
väljaõpe, sel aastal läbis Kristina ka 
SOK e sõdurioskuste kursuse. Li-
saks osales ta 2017. aasta sügisel 
kaitseliidu vabatahtlike noortejuh-
tide kursusel, peale mida võttis ta 
ühendust Viimsi kooliga ja korral-
das esimese tutvumisõhtu tüdru-
kutele. Nii loodigi novembris 2017 
Viimsi kodutütarde rühm, mille va-
batahtlik rühmavanem Kristina on.

Tüdrukute huvi oli suur ja juba 
jaanuaris 2018, kui tähistatakse ko-
dutütarde aastapäeva, võeti amet-
likult vastu 6 esimest Viimsi rühma 
kodutütart.

Tänaseks on rühm tegutsenud 
juba 2 aastat. Ka liikmete arv on 
selle aja jooksul märgatavalt kasva-
nud. Hetkel on rühmas pea 20 liiget 

Randvere kooli noor-
kotkaste ja kodutütarde 
eestvedaja Avo Aljas 
Avo, milline on Teie taust? 
Olen kaitseliidu (edaspidi KL) taas-
asutaja liige (1990). Peamine mo-
tiiv KL-i astumiseks oli kaasa aida-
ta Eesti Vabariigi taasiseseisvumi-
sele ja panustada kaitsejõudude 
ülesehitamisse. Organisatsioonis 
hoiab mind jätkuvalt kohusetunne 
ja soov saavutatut (kaitsevõimet) 
alal hoida ja selle arengule kaasa 
aidata.

Töötasin tegevväelasena KL-i 
Rapla malevas kaks perioodi: 1992-
1994 staabiülemana ja 1997-2003 
malevapealikuna. Samuti töötasin 
kaitseväes 1994-1997 ja 2003-2016. 
2016. aastast olen Harju maleva te-
gevliige (vabatahtlik), 2017. aastast 
Rävala malevkonna pealik (major 
reservis).

Miks ja millal otsustasite alusta-
da tööd noortega?
Elan Viimsi kogukonnas alates 
2008. aastast. Randvere on mu ko-
duküla ja peamine motiiv oli an-
da oma Randvere koolis õppivale 
pojale isamaalise kasvatuse täien-
dav keskkond, sh teistele lastele, 
kes täna on organisatsiooniga lii-
tunud. Seetõttu alustasin 2017 sü-
gisest Randvere koolis kodutütar-
de/noorkotkaste (edaspidi NK/
KT) tegevusega. Samuti tunnetan, 
et hetkel on mul paras aeg kasvava-
le põlvkonnale oma elutarkust läbi 
noorte tegevuse edasi anda. Laie-
malt toetab noorte tegevus ka KL-i 
kui vabatahtliku organisatsiooni 
kestlikkust, sest paljud noored ot-
sustavad pärast noorteorganisat-
sioonist lahkumist liituda kaitse-
liiduga.

Milline on noorte ja lapsevane-
mate huvi kaitseliidu kui organi-
satsiooni vastu?
Kaks aastat tagasi tuli esimese-
le koondusele võrdselt 7 poissi ja 
tüdrukut, kellest said paari kuu pä-
rast Randvere noored kotkad ja ko-
dutütred. See näitab, et lastevane-
matel on huvi täiendava kõlbelise 
kasvukeskkonna järele, mida orga-
nisatsioon pakub nende lastele sh 
ka lapsed on põnevil. Täna on dü-
naamika selline, et kodutütreid on 
mul  rohkem kui noorkotkaid. See 
nähtus on iseloomulik üle kogu or-
ganisatsiooni, arvestades 7–10-aas-
taste laste vanusegruppi. Samuti 
mõjutab meie liikmelisust asjaolu, 
et konkureerime kõigi teiste noor-
te tegevustega. Ka minu lapsed 
käivad muudes huvialaringides ja 
koonduse aja kooskõlastamine igal 
õppeaastal ei ole kerge, mille tõttu 
oli ka neid, kes nüüdseks on pida-
nud loobuma.

Kuidas suhtuvad aga lapseva-
nemad KL organisatsiooni, seda 
ma pole veel jõudnud neilt küsida. 
Aga küsitluse tegemiseks ma igata-
hes idee sain.

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Kaks aastat tagasi tuli esime-
sele koondusele 7 poissi ja 
7 tüdrukut, kellest said paari 
kuu pärast Randvere noored 
kotkad ja kodutütred.

Viimsi kodu-
tütred ja noor-
kotkad koos 
tegutsemas. 
Foto: erakogu



KONTSERT Suurepärased muusikud 
Raul ja Carlos Ukareda pakuvad 
oma detsembrikuise kontserdi-
sarjaga võimaluse mõtiskleda 
nende väärtuste üle, mis kipuvad 
tänapäeva maailma hoogsas elu-
rütmis käest libisema. 

Isa ja poeg viivad kitarrimängu ja laulu 
asutajad jõulu ajal kontserdiga “Puis-
tab lund nagu lendlevaid linde” erilis-
tesse esinemispaikadesse. Nad valisid 
Jõhvi kontserdimaja kammersaalis al-
gavaks ja EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus kulmineeruvaks ringsõiduks 
tänapäevasesse vormi valatud rahva-
koraalid, spirituaalid ja ka päris vaimu-
likku muusikat.

“Kava on meie jaoks väljakutse, sest 
esitame meie jaoks üsnagi ebatavali-
si lugusid ja see on esimene kord, kui 
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Orthodox Singers kutsub 
aastavahetusel kontserdile
Kontsert toimub reedel, 27. detsembril kell 19 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Dirigent Valeri Petrovi juhatusel esitatakse harul-
dast õigeusu jõulukava.

Kontserdikava on täis kauneid jõululaule. Ansambel esitab vanavene, 
Serbia, Kreeka, samuti väga haruldasi IV sajandi Süüria jõuluaule, seda 
aramea keeles. Samuti saab kontserdil kuulata kaasaegsete, 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 rikastasid nad seda 
kaasaegsete Eesti ja Vene heliloojate loominguga, mis jälgib iidseid 
õigeusu traditsioone.

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”.

Ansambel koosneb kutselistest muusikutest ja on pühendunud õige-
usu kirikulaulule, mida kontserdisaalis saab harva kuulata. Ansambli looja, 
dirigent ja kunstiline juht on Valeri Petrov.

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

VT

Viimsi heategevusballiga 
koguti 13 700 eurot
Viimsi invaühingu poolt korraldatud Viimsi heategevusball toimus 
sel aastal juba 13. korda ja aasta 2020 ball on juba ettevalmistamisel.

Sel aastal oli balli nau-
timas üle 300 külalise. 
Kokku koguti 13 700 eurot, 
millest 2020 eurot koguti 
Haabneeme ja Randvere 
koolides toimunud õpi-
laste jõululaatadelt. Kogu 
raha läheb MTÜ Viimsi 
Invaühingu tegevuste 
toetamiseks nagu näiteks 
talve- ja suvelaagrid ning 
delfiiniteraapia. Südam-
likud tänud kõikidele toe-
tajatele!

Annetusi võtab MTÜ 
Viimsi Invaühing vastu 
igal aastaajal. Täpsemalt 
saab ühingu tegemiste 
kohta lugeda kodulehelt 
viimsiinva.ee.

Jane Saks

Raul ja Carlos Ukareda laulavad 
meeste kombel maailma asjadest

täispika kavaga kahekesi ringreisile lä-
heme,” ütles Raul Ukareda. “Carlos on 
suurepärane kitarrist ja sügav ning pi-
siasjadeski tähendust otsiv laulja. Oo-
tan neid esinemisi väga ja olen kindel, 
et kõlame kokku suurepäraselt.”

Taolises erilises vormis koos musit-
seerimise võimalust ootasid mõlemad 
muusikud juba kaua ja on õnnelikud, 
et see võimalus avanes just nüüd, mõ-
lema jaoks olulisel jõuluajal. Kontser-
tidega rõhutatakse eriliselt isa ja poja 
teineteisemõistmist. Võrratu akusti-
kaga saalides kõlavad sootuks teist-
sugused meloodiad, kui oleme harju-
nud aastavahetusel kuulma raadios või 
kaubanduskeskustes.

“See on hämmastav, kui keeruline 
on väga lähedastel inimesel tänapäe-
va pöörases elurütmis oma ühiseid 
unistusi teoks teha, mõtteid vahetada 

ja isegi üksteisele tähelepanu pööra-
ta,” tõdes Raul Ukareda. “Me soovime 
oma kontsertidega pakkuda kuulajate-
le just seda harmooniat, mis tekib pe-
reväärtustest ja oma lähedastega koos 
tegutsemisest. Iga isa igatseb seda ae-
ga, et pojaga nagu mees mehega maa-
ilma asju arutada saaks.”

 Esitusele tuleb samuti nii Rauli kui 
ka Carlose lugusid täiesti uues seades, 
aga ka palu, mida kumbki pole varem 
esitanud ja ilmselt niipea ka enam ei 
esita. Lisaks lauldud lugudele jutusta-
vad isa ja poeg lugusid sellest, kuidas 
kireva minevikuga isa ja lootusrikka tu-
levikuga poeg on teineteist kasvatanud 
nii muusikute kui ka inimestena.  

Kontsert “Puistab lund nagu lendle-
vaid linde” algab Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus 29. detsembril  kell 19. 

VT

Raul ja Carlos Ukareda ootavad viimsilasi aastalõpukontserdile. Foto: erakogu

HENN ROODE 
maalid, eskiisid  ja  joonistused

HENN ROODE HENN ROODE HENN ROODE HENN ROODE HENN ROODE 

Rannarahva 

Muuseumis

Nurme tee 3, Viimsi

7.01 kuni 15.03
2020

MARIKA 
KOROLEV
HENRIK 
NORMANN

Pimekohting

Autor: Ivo Parbus, 
Lavastaja: Rednar Annus
Kunstnik: Riina Andresen 

Grimm: Hille Leiten, 
Mare Bachman 

2 näitlejat 
12 rolli!

VIIMSI HUVIKESKUS
31.01 kell 19

Müük: Piletilevi, Piletimaailm, kohapeal

MTÜ Viimsi Invaühingu juhatus ja balli 
peakorraldajad. Foto: erakogu



Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
jumalateenistus armulauaga EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
25. detsembril kell 13 1. jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga Rohu-
neeme kabelis.
25. detsembril kell 14.30 1. jõulu-
püha jumalateenistus EELK Rand-
vere kirikus.
26. detsembril kell 18.30 2. jõulu-
püha missa Muuga meremeeste 
kabelis.
29. detsembril kell 11 jumala-
teenistus 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.
24., 31. detsembril ja 7., 14. jaa-
nuaril kell 19 Katoliku missa. 
Missat pühitseb isa Thomasz 
Materna. Eesti keeles. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
5. jaanuaril kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
5. jaanuaril kell 12 jumalateenis-
tus leivamurdmisega, lastele püha-
päevakool. Viimsi Vabakirikus.
5. jaanuaril kell 13 jumalatee-
nistus armulauaga Rohuneeme 
kabelis.
5. jaanuaril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
8. jaanuaril kell 19 piiblitund 
Viimsi Vabakirikus.
12. jaanuaril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
12. jaanuaril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
12. jaanuaril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.

Eakatele

17. jaanuaril kell 12 TÜ väärikate 
ülikool. Hendrik Relve “Eesti 
looduse eripärad maailma taustal” 
Viimsi huvikeskuses.

Lastele ja noortele

2.–3. jaanuaril kell 10-17 Viim-
si tüdrukute talve CHILL (vanuses 
7-13 a) Viimsi huvikeskuses.
2.–3. jaanuaril kell 10-17 Viimsi
poiste CHILL (vanuses 7-13 a) 
Viimsi huvikeskuses.

Jumalateenistused

21. detsembril kell 12 jõulueelne 
missa 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. adven-
di jumalateenistus EELK Rand-
vere 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. Muusi-
kaga teenib kaasa koguduse 
kammerkoor. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
24. detsembril kell 18 jõuluõhtu 
jumalateenistus EELK Prangli 
kirikus.
24. detsembril kell 22 jõuluöö 
jumalateenistus EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
25. detsembril kell 11 1. jõulupüha 

19. jaanuaril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga, teenib Ants 
Leedjärv. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
19. jaanuaril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool 
Viimsi Vabakirikus.
19. jaanuaril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

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-i sega-
koor ja naiskoor Meretule EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
23. detsembril kell 19 Dave, Sissi 
ja Lisa “Jõululugu”. Piletitega. 
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.
29. detsembril kell 19 Raul ja 
Carlos Ukareda. Piletitega. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
4. jaanuaril kell 12 küpsetame 
koos, tsirkuseshow Viimsi huvi-
keskuses.
4. jaanuaril kell 15 oreliduo Denis 
Makhankov – Dina Ikhina (Petseri – 
Peterburi) EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
5. jaanuaril kell 17 Ita-Riina 
Muusikastuudio EELK Viimsi 

Karulaugu Spordikeskuse korv-
palliareenil.

Varia

20. detsembril kell 12 Viimsi 
raamatukogu ja Viimsi noorte-
keskuse ametlik avamine (kutse-
tega).
20. detsembril kell 18 Viimsi valla 
taasasutamise aastapäev ning 
parimate tunnustamise gala 
(kutsetega) Viimsi raamatukogus.
31. detsembril kell 23.30 Metsa-
kasti aastavahetus – ühine ilu-
tulestk Metsakasti külaplatsil 
Jäätma tee ja Angervaksa tee ristis.
8. jaanuaril kell 19 Viimsi mälu-
mäng. Küsimused koostab Andres 
Kaarmann. Haabneeme koolis.

Näitused

Kuni jaanuari lõpuni grupinäitus 
“Kirjapildid” (maal, graafika, trüki-
graafika, fotograafia). Kuraatorid: 
Regina ja Peter Rieder. Koostöös 
Austria saatkonnaga. Viimsi raa-
matukogus.
Kuni 31. detsembrini jõuluraama-
tute väljapanek Prangli raamatu-
kogus.
Kuni 6. jaanuarini Vano Allsalu 
isikunäitus. Maale aastatest 2013–
2019. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
Kuni 31. jaanuarini Lola Tehveri 
maalinäitus “Dimorfism” Viimsi 
huvikeskuses.
Alates 7. jaanuarist Henn Roode 
maalid “Meri ja rannarahvas”, 
eskiisid ja joonistused. Ranna-
rahva muuseumis.
Detsembris ja jaanuaris E 11–16 
ja K 11–15 viimsilase Toomas 
Tuule loodusfotode näitus Rand-
vere päevakeskuses.
Detsembris ja jaanuaris kell 10–17 
näitus “Viimsi 100” Rannarahva 
muuseumis.

Püha Jaakobi kirikus.
9. jaanuaril kell 19 Rakvere Teatri 
etendus “Kuni ta suri” Viimsi huvi-
keskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

20. detsembril kell 21 ansambel 
Pixels 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.
3. jaanuaril kell 21 ansambel 
Vanaviisi Black Rose Pubis.
4. jaanuaril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.
8. jaanuaril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
10. jaanuaril kell 21 ansambel 
Debüüt Black Rose Pubis.
11. jaanuaril kell 21 Black Rose’s 
Latin Night – ansambel Plan 
Caliente ja DJ Toomas Tuude 
Black Rose Pubis.
15. jaanuaril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
17. jaanuaril kell 21 ansambel 
VTS Projekt Black Rose Pubis.
18. jaanuaril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.

Sport

20. detsembril kell 19 Saku I liiga. 
KK Viimsi/Noto vs Tartu Ülikool/
Kuremaa SK Karulaugu Spordi-
keskuse korvpalliareenil.
17. jaanuaril kell 19 Saki I liiga. 
KK Viimsi/Noto vs Tamsalu Los 
Toros/Taltech Karulaugu Spordi-
keskuse korvpalliareenil.
17.–19. jaanuaril kell 9 Poiste 
Balti Korvpalliliiga U 15 vanuse-
klassi turniir. Info: www.kkviimsi.ee. 
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Teated

Prae asemel jõuluburger
Burger Kitchen Tänavagurmee on olnud viimsilaste lemmikuks läbi 
aasta. “Meie väike pere tunneb suurt uhkust ja rõõmu, olles ka 
2019. aastal valitud parimate restoranide nimistusse,” ütleb burgri-
resto juht Dan Nurmik.

Burger Kitchen Tänavagurmee rebis Silverspooni gastronoomia-
konkursil tänavatoidu kategoorias taaskord kolme parima restorani sek-
ka. “Selle aasta finaalikoht ei olnud vähem oluline kui 2017. ja 2018. aas-
ta võidud samas kategoorias,“ rääkis Nurmik, kelle juhtimisel valmib just 
Viimsis parim tänavatoit.

2019. aastal oli võistlusel registreeritud 24 tänavatoidurestorani. 
“Saame uhkusega öelda, et oleme kolm aastat järjest parim burgeri-
restoran Eestis.”

VT

TERVIS Hüpokoer on spetsiaalse 
väljaõppe saanud koer, kes tunneb 
haistmismeele abil ära inimese 
madala veresuhkru (hüpoglü-
keemia) ning annab talle sellest 
märku (markeerib). 

Selle, kuidas koer märku annab, valib 
omanik ise, kuid enamasti kasutatak-
se ninaga tonksamist või käpaga kraa-
pimist. Kuna kõrge veresuhkur (hüper-
glükeemia) ei ole nii ohtlik kui madal, 
siis seda ära tundma koera eraldi ei 
õpetata. Hoolimata sellest hakkab ena-
mus hüpokoeri ikkagi ka hüperglükee-
miat markeerima, kuna lõhn, mis orga-
nismis tekib nii ühe kui ka teise puhul, 
on sarnane. Hetkel teadaolevalt tun-
neb koer mürkainete ehk ketokehade 
lõhna, mis hüpo- või hüperglükeemia-
ga kaasnevad.

Koerad on õpetatud markeerima nii 
kaua, kuni inimene oma veresuhkruga 
midagi ette võtab ja palub koeral töö 
lõpetada. Vajalik on see selleks, et ei 
tekiks olukorda, kus hüpoglükeemiast 
nõrk ja segaduses olev inimene koera 
ära saadab ning siis koomasse langeb. 
Kui selline asi peaks siiski juhtuma, on 
hea koer nii iseseisvaks probleemide 
lahendajaks treenitud, et ta läheb teis-
telt pereliikmetelt või vajadusel ka mu-
jalt abi otsima.

Lisaks markeerimisele õpetatakse 
hüpokoertele ka omanikule suhkrut si-
saldava toidu või joogi toomist, et ini-
mene saaks kiiresti veresuhkrut tõsta.

Mis on diabeet?
Diabeet ehk suhkruhaigus on krooni-
line ainevahetushaigus, mille puhul 

Hüpokoer aitab diabeedihaigeid

kõhunääre ei tooda insuliini piisavalt 
või on selle mõju puudulik või on in-
suliini tootmine organismis sootuks 
lõppenud. Insuliin on aga vajalik or-
ganismi loomulikuks ainevahetuseks 
– selleks, et glükoos saaks imenduda 
rakkudesse.

Eestis on ligikaudu 4200 I tüübi dia-
beeti põdevat inimest (I + II tüüpi kok-
ku on ca 70 000).

Selleks, et diabeeti põdev inimene 
saaks elada täisväärtuslikku elu ning 
vältida veresuhkru kõikumisega kaas-
nevaid tüsistusi, on vaja suhkrutase 
hoida võimalikult stabiilsena.

Üheks heaks võimaluseks veresuhk-
rutaset normis hoida on insuliinipum-
baga integreeritud glükoosijälgimise 
süsteem. Paraku on aga selliste sead-
mete ekraanile kuvatav veresuhkrnäit 
mõõdetud nahaalusest koevedelikust 
ning seetõttu väikese viibega, näida-
tes seda glükoosisisaldust, mis oli ve-
res 10–15 minutit tagasi. Kiirem abiline 
veresuhkru taseme muutusest märku 
andma on hüpokoer. 

Aastal 2018 osales LC Viimsi Ranna 
Viimsi turvalisuse päeval, tutvusta-
des hüpokoeri ehk diabeedi abikoeri. 
Sama aasta Viimsi Teataja pressitea-
te üleskutsele vastas Viimsis pere, kel-
le diabeedihaigele lapsele oleks hüpo-
koer abiks. Meiega võttis ühendust üks 
tore Viimsi pere.

Kuidas Lions klubid aitasid 
hüpokoeri soetada?
Rahvusvahelise Lions klubide organi-
satsiooni Eesti piirkonna Lions klubid 
toetasid diabeedihaigetele lastele hü-
pokoerte soetamist rohkem kui 12 000 
euro ulatuses 2019. aastal. 

Viimsi Ranna Lions klubi toetas 
2019. aastal diabeedihaigetele lastele 
hüpokoera soetamist kokku 1500 eu-
roga. Sellest 750 eurot läks meie oma 
Viimsi kogukonna hüpokoerale Lottale 
(omanik Gaili Luik) ja 750 läbi ELDÜ 
ehk Eesti Laste ja Noorte Diabeedi-
ühingu perenaise Kristi Peegli Eesti 
perele.

VT

Viimsi Ranna Lions klubi toetuse üleandmine hüpokoer Lottale. Foto: erakogu

Veiseliha burger kõrvitsasalati ja pohla-piparmündi moosiga: veise-
lihapihv, brioche käsitöökukkel, Gouda juust, marineeritud, kõrvitsa-
porgandi salat, frillis salat, Tamme talu pohlamoos piparmündiga, 
marineeritud kurk, marineeritud punane sibul, küüslaugumajonees. 
Foto: Burger Kitchen
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LAUALE JA KÕHTU Traditsioonilised Eesti jõulu-
road ahjuprae, hautatud kapsa, verivorstide ning 
piparkookide näol on küll väga maitsvad, ent mõni-
kord oleme advendiajal klassikalise kraamiga juba 
liialdanud ja jõuluõhtul ning aastavahetusel sooviks 
midagi kardinaalselt erinevat ja ehk ka kergemat. 

Midagi uut ja midagi vana jõululauale

V
aatasin oma 21 aastat ta-
gasi loodud Nami-Nami 
retseptikogus ringi ja ko-
gusin kokku mõned eba-

traditsioonilisemad jõuluretseptid. 
Mõned on ammu unustatud vanad 
lemmikud, mõned aga täitsa uued 
kooslused. Loodetavasti leiavad 
kaasviimsikad siit midagi maitsvat 
oma pühadelauale.

Crostini ehk krõbesaiad 
marineeritud kõrvitsaga
- viilutatud pikka saia või pakk mi-
niröstsaia
- marineeritud kõrvitsat (nt Salvest)
- Gourmet Clubi kõrvitsa-sinepi 
kreemjuustu
- jõhvikaid
- röstitud kõrvitsaseemneid

Valmistamine: Rösti saiaviilud 
kuldseks, aseta serveerimisalusele.

Määri igale saiaviilule lusikatäis 
kreemjuustu, kata marinaadist nõ-
rutatud ja soovi korral väiksema-
teks kuubikuteks lõigatud kõrvit-
saga.

Puista peale jõhvikaid ning ha-
kitud röstitud kõrvitsaseemneid. 
Serveeri kohe.

Krõbesaiad valgehallitus-
juustu ja pohladega
- röstsaia või haputainaleiba
- oliiviõli
- meresoolahelbeid
- Brie valgehallitusjuustu
- pohlamoosi

Valmistamine: Piserda röstsaia vii-
ludele kergelt oliiviõli, maitsesta soo-
laga. Rösti ahjus õrnalt krõbedaks.

Ahjust tulnud saiaviiludele tõs-
ta valgehallitusjuustu viilud ning 
pohlamoos ja kuumuta veel veidi 
ahjus, kuni juust on sulanud.

Peedilõõtsad
kuuele
- 6 väiksemat peeti
- veidi oliiviõli
- 2–3 õhukest krõbedat piparkooki
- värsket või kuivatatud tüümiani

Pille Petersoo
Nami-Nami retseptikogu

- soola
- küpsemat kitsejuustu
- palsamiäädikakreemi

Valmistamine: Koori peedid ning 
auruta või küpseta ahjus, kuni pee-
did on pehmed (seda võid ka päev-
kaks varem valmis teha või kasuta 
nt Laheotsa keedetud peete vaa-
kumpakendis).

Tambi piparkoogid puruks.
Aseta peedid lõikelauale, vaja-

dusel lõika põhja alt veidi ära, et 
peet püsti seisaks. Tee nüüd iga-
le peedile terava noaga ülevalt al-
la sisselõiked 3/4 peedi osas (põh-
ja alt jäävad peedid terveks).

Aseta peedid ahjuplaadile, niris-
ta peale veidi oliiviõli ja puista pea-
le veidi soola, tüümiani ja pipar-
koogipuru. Küpseta 200*C ahjus, 
kuniks peetide servad veidi pruu-
nistuvad.

Aseta soojalt serveerimistaldri-
kutele, murenda peale kitsejuust ja 
nirista peale palsamiäädikakreemi. 
Serveeri kohe.

Ahjukala peediga
kuuele
- 1 kg lõhefileed
- 2 tl soola
- 0,5 tl purustatud musta pipart
- 2 sl hakitud värsket tilli
- 200 g ehk umbes 3 väikest keede-
tud peeti
- 2 sl oliiviõli

Valmistamine: Kontrolli, et lõhefi-
leesse pole luid sisse jäänud – vaja-

dusel eemalda need spetsiaalsete 
pintsettidega. Kenama välimuse ja 
ühtlase küpsemise jaoks lõika kala 
nn kõhuäär ära (kasuta seda suppi-
de-pirukate valmistamisel).

Tee lõhefileesse sügavad sisse-
lõiked vastavalt portsjonite arvu-
le, siis tõsta see võitatud ahjuvor-
mi, nahk allpool. Maitsesta soola 
ja pipraga, puista peale rohkelt ha-
kitud tilli.

Lõika keedetud peedid õhu-
kesteks viiludeks, siis nt viinapitsi-
ga väikesteks ratasteks. Laota pee-
dirattad “soomustena” lõhefileele. 
Nirista peale veidi oliiviõli.

Kata vorm fooliumiga ning küp-
seta 200-kraadises ahjus 20-30 mi-
nutit, olenevalt lõhefilee paksusest 
ja soovitud küpsusastmest.

Serveeri kooritud keedetud kar-
tulitega ja mõne külma kastmega.

Hõrgud hõõgveinipirnid
- 1–2 kõvemat pirni sööja kohta
- pudel punast veini
- suhkrut
- pakk hõõgveini- või glögimaitse-
ainet
Serveerimiseks:
- röstitud mandlilaaste või kookos-
helbeid
- vanillijäätist

Valmistamine: Pese pirnid hoole-
ga, siis koori ja lõika alt väike viil 
ära, et pirnid kenasti püsti püsik-
sid. Tõsta madala ja laia poti sisse 
üksteise kõrvale.

Kalla peale punane vein, lisa 
maitse järgi suhkrut. Lisa potti ka 
hõõgveini- või glögimaitseainese-
gu. Kontrolli, et kõik pirnid oleksid 
kenasti veini sees – muidu jäävad 
need laigulised.

Kuumuta keemiseni, siis keeda 
tasasel tulel umbes 30 minutit, ku-
ni pirnid on pehmed. Ära puuvilju 
katki keeda! 

Võta pott tulelt ja lase pirnidel 
hõõgveinis jahtuda. (Nüüd võid 
poti mõneks päevaks külmkappi 
tõsta.) 

Enne serveerimist võta pirnid 
leeme seest välja ja aseta magustoi-
dutaldrikutele. Soovi korral keeda 
hõõgveinileem veidi kokku ning ni-
rista pirnidele. Ja kui soovid, puis-
ta pirnidele kookoshelbeid või rös-
titud mandlilaaste.

Kõrvale sobib kenasti hea vanil-
lijäätis. 

Ahjuõunad piparkoogi-
puruga
- 4–6 vähemagusat taliõuna
- 6–8 piparkooki

- 3–4 sl hakitud sarapuupähkleid 
või mandleid
- 2–3 sl pruuni suhkrut (nt fariin-
suhkrut)
- 50 g pehmet võid
Serveerimiseks:
- vanillijäätist või vanillikastet või 
vahukoort

Valmistamine: Eemalda õuntelt sü-
damikud ja lõika õunad sektoriteks. 
Aseta sektorid ahjuvormi. 

Sega või, piparkoogipuru, haki-
tud pähklid ja suhkur ning jaota se-
gu õuntele.

Küpseta 200-kraadises ahjus 
umbes 20 minutit, kuni purukate 
on krõbedaks küpsenud.

Serveeri vanillikastme või -jääti-
sega või lihtsalt vahukoorega.

Päkapikkude mõnus 
jäätisekokteil
- 500 ml vanillijäätist
- 300 ml alkoholivaba glögi
- 5 õhukest piparkooki

Valmistamine: Pane kõik koostisai-
ned kannmikserisse ja surista üht-
laseks kokteiliks.

Serveeri pruuni suhkru või pi-
parkoogipuruga kaunistatud klaa-
sidest.

Pille Petersoo 
retseptikogu-
dest leiab 
ohtralt põne-
vaid taas-
avastusi ja uusi 
maitseüllatusi. 
Foto: Nami-
Nami



Viimsi vallavolikogu poolt 10.12.2019 vastu võetud 
otsused:
nr 64 Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsuse nr 7 muutmine
nr 65 Vallavalitsuse liikme kinnitamine
nr 66 Lubja külas kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere 
tee 28 detailplaneeringu kehtestamine
  

 Viimsi Vallavolikogu 10.12.2019 nr 64 otsusega muudeti 
Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsust nr 7 punkti 1 ja sõnastati 
see alljärgnevalt: “Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse arvuliseks 
koosseisuks 5 liiget.“

 Viimsi Vallavolikogu 10.12.2019 nr 65 otsusega kinnitati 
vallavalitsuse liikmeks Evelin Vahenõmm.

 Viimsi Vallavolikogu 10.12.2019 nr 66 otsusega kehtestati 
Lubja küla, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 
detailplaneering (edaspidi DP) (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 09-18).

Planeeringuala, mille suurus on u 6,1 ha, asub Viimsi vallas 
Lubja külas Randvere tee ja Lubja klindiastangu vahelisel maa-
alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Allika 
(89001:001:0728, 56 726 m²), transpordimaa sihtotstarbega kin-
nistu Randvere tee L6 (89001:001:0729, 127 m²) ja maatulundus-
maa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee 28 (89001:010:3705, 
3815 m²). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, on valda-
valt hoonestuseta ning jääb valdavas ulatuses Haabneeme klin-
diastangu maastikukaitsealale (kohaliku omavalitsuse kaitstav 
loodusobjekt). 

DP-ga muudetakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
kohased maakasutuse juhtotstarbed perspektiivsest väikeelamu-
te maast üldkasutatavate hoonete maaks (A) ja metsamajandus-
maast üldmaaks (puhkeotstarbeliseks maaks – AP) ning osaliselt 
üldkasutatavate hoonete maaks (A). Üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut sisaldava DP koostamise avalik huvi seisnes eesmär-
gis ehitada koolihoone piirkonda, mis on selleks juba ette valmis-
tatud ja valdavalt haridusasutustega hoonestatud. 

DP-ga moodustatakse kaks krunti: üks haridus- ja lasteasutu-
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Autode kokkuost
Autode kokkuost. Ostame kõiki 
sõidukeid ja töömasinaid. Võib 
pakkuda remonti vajavaid ja seis-
vaid sõidukeid. Sõiduk ei pea 
olema arvel, ülevaatusega ega 
kindlustusega. Pakkuda võib kõi-
ke! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 
5055.

Tööpakkumine
Otsime eesti keele õpetajat Viimsi 
Kooli 6. klassi tüdrukule kahekeel-
sest perest. Tore oleks, kui õpetaja 
saaks meie kodus Heki tänaval 
tunde anda. Tel 5454 5457. 

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

Ehitus 
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
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. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.
Teostame vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto 
(multilift) teenused, lammutus- ja 
koristustööd. Vanametalli tasuta 
äraviimine. Tel 507 4178.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.
Teostan ehitus- ja remonditöid, 
nii sise- kui välistöid, ka pisemad 
remonditööd. Küsi pakkumist! 
Tel 5696 5277.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. 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 õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 
5625 1195, Tiiu.
Klaverihäälestusteenus professio-
naalselt klaverimeistrilt. Vaata 
lisainfot ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee või e-post
juhan.ungru@gmail.com.
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatika õpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi kat-
seteks ja põhikooli lõpueksamiks. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5340 0165, Mare. 
Eelpensionärist mees on nõus 
abistama majapidamis- ja remon-
ditöödes elamispinna võimalda-
misel. Tel 5194 7868.

Müük, ost
Meilt saab taas tellida kartulit, 
köögivilju ja mett! Tellimusi võtame 
vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage 
tel 5865 2190.
Kesk-Eesti Puidukoda müüb Eestis 
toodetud: puitbriketti 960 kg 
(kask), 8 mm pelletit (premium, 
hele), turbabriketti, 84 tk alusel. 
Kaminapuu lepp, kask 40 l võrk-
kotis. Kivisüsi 25 kg kott, 1 t. Jõulu-
kuul tellijatele kingitus. Tel
5373 3626. Töötame ka nädala-
vahetustel ja pühade ajal.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb;
minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
                                      V. Osila

Mälestame Viimsi valla tegusat ja väärikat eakaaslast
Madis Kaasikut

Avaldame sügavat kaastunnet treener  
Elina-Lehta Kaasikule abikaasa kaotuse puhul.

Viimsi päevakeskuse pere

Volikogus

Detailplaneeringud

se maa (50%), puhke- ja spordirajatise maa (50%) krunt (pos 1), 
üks puhke- ja spordirajatise maa (95%) ning haridus- ja lasteasu-
tuse maa (5%) krunt (pos 2). Krundile pos 1 määratakse ehitusõi-
gus huvikooli ehitamiseks ning krundile pos 2 määratakse ehitus-
õigus endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas 
mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud 
hooneteks. Lisaks määratakse DP-ga ehitusõigus Karulaugu ter-
visespordiraja pikendamiseks, kõnniteede ehitamiseks ja endise 
tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks. DP-ga määratud ehitus-
õigus huvikooli hoonele lähtub arhitektuurikonkursi võidutööst, 
mille võitis Kavakava Arhitektuuribüroo töö “Robin”.

Planeeritava koolihoone krundi (pos 1) ehitisealune pind on 
4500 m² (koolihoone suletud brutopind on 12 000 m² ja kinnistul 
asuvatel muudel objektidel – tuletõrjeveehoidla, mahuti ja pumba-
maja – 60 m²). Hoone maapealsete korruste suurim lubatud arv 
on 4 (neli), kuid koolihoone on põhimahus siiski 2-korruseline, 
4-korruseline hooneplokk asub hoone keskosas. DP-ga on lubatud 
ka üks maa-alune korrus. Koolihoone suurim lubatud kõgus ümb-
ritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 31,0 m. Krundil 
pos 2 on lubatud olemasolevate mahutite rekonstrueerimine, 
suurim lubatud ehitisealune pind on 1200 m², suurim lubatud 
korruste arv on 3 (kolm). 

Kehtestatud DP on nähtav ka Viimsi valla veebilehel: https://
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
kehtestatud-detailplaneeringud-2019.

Viimsi vallavolikogu poolt 10.12.2019 vastu võetud määrused:
nr 27 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 
2020–2024 vastuvõtmine
nr 28 Viimsi valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine
nr 29 Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Volikogu 10.12.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguvälja-
ande veebilehel.

Avalikud arutelud
 06.01.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nel-

gi tee 1) I korruse koosolekuruumis Pringi küla, Rohuneeme 
tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu (edaspidi DP) 
(vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 88) 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

 08.01.2020 algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nel-
gi tee 1) I korruse koosolekuruumis Metsakasti küla, Pikapõl-
lu ja Jaanilille kinnistute DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 
13.08.2019 korraldusega nr 478) eskiislahenduse avaliku väljapa-
neku tulemuste avalik arutelu.

 13.01.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi 
tee 1) I korruse koosolekuruumis Lubja küla, kinnistute Kallaku 
ja Serva DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 otsu-
sega nr 51) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

 29.01.2020 algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi 
tee 1) I korruse koosolekuruumis Pringi küla, Makrilli tee 4 DP 
(algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.05.2019 korraldusega nr 316) 
eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalikud väljapanekud
03.01–20.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 
ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Leppneeme küla, Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistu DP
 (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2019 korraldusega 
nr 748). 

Planeeringualasse kuulub Leppneeme tee 75 // Kuusiku kin-
nistu (katastritunnus 89001:003:0689, suurus 13 596 m², maaka-
sutuse sihtotstarve 100% elamumaa). See on hoonestatud. Pla-
neeringuala piirneb idas Leppneeme teega (riigimaantee), 
põhjas Leppneeme tee 77 // Laane kinnistuga (elamumaa), loo-
des Mäelaane kinnistuga (maatulundusmaa), läänes Hundiuru 
tee 9 kinnistuga (elamumaa) ja edelas Hundiuru teega (Viimsi 
vallale kuuluv tee). 

DP-ga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti 
(suurusega 10 218 m² ja 3378 m²), kummalegi krundile antakse 
ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

DP vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele 
maakasutuse juhtotstarbele, mis on Leppneeme tee 75 // Kuusi-
ku kinnistul väikeelamute maa. Mandriosa üldplaneeringu koha-
selt on see hajaasustuse piirkond, mis sätestab uute elamukrunti-
de suuruse minimaalselt 3300 m². DP eesmärk ei sisalda vastuolu 
üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja 
rohevõrgustik”, mille kohaselt jääb kinnistu rohevõrgustiku puh-
veralasse.

03.01–03.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 
ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

 Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liiva DP 
(vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 47).

Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheina-
maa külas asuva kinnistu Liiva (katastritunnus 89001:001:0041, 
suurus 10 411 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Planee-
ringualaga vahetult külgnevad: põhjas Liivaranna kinnistu (maa-
tulundusmaa), idas Sumbergi kinnistu (maatulundusmaa), lõu-
nas ja läänes meri. 

DP-ga muudetakse Liiva kinnistu sihtotstarve elamumaaks 
ja määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu, ühe abihoone ja ühe 
paadikuuri ehitamiseks. 

DP vastab Naissaare üldplaneeringu kohasele maakasutuse 
juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on elamute ja suve-
majade maa. Vastavalt Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjale 
on Väikeheinamaa külas ranna ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m 
põhikaardile kantud rannaastangu servast. Kuivõrd planeerimise 
käigus tekkis vajadus teha ettepanek ranna ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks (paadikuuri hoonestusala kaugus 20 m rannajoo-
nest), liigitus DP üldplaneeringut muutvaks.

 Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Ranna-
Heinamaa DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 ot-
susega nr 35).

Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikehei-
namaa külas asuva kinnistu Ranna-Heinamaa (endine nimi Väi-
ke-Heinamaa, katastritunnus 89001:001:0160, suurus 11 650 m², 
sihtotstarve maatulundusmaa). Kinnistul asub ajalooline ehitus-
koht, algsetest hoonetest on säilinud ainult kelder. Hiljem on en-
disaegsetele vundamentidele rajatud suvila ja kaks abihoonet 
ning kinnistut läbivale kraavile on ehitatud puitsild. Kinnistut lä-
bib Männiku tee.

DP-ga tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks kolmeks krun-
diks, millest 6043 m² on metsamaa krunt, 336 m² tee- ja tänava-
maa krunt ning 5271 m² on elamukrunt. Elamukrundile on mää-
ratud ehitusõigus ühe hooajalise elamu (suvila) ja nelja abihoone 
(sh paadikuur) ehitamiseks, metsamaa krundile on lubatud ehi-
tada kuni 50 m² ehitisealuse pinnaga abihoone, mis on kavanda-
tud metsahooldustöödeks vajaliku tehnika ja tööriistade hoidmi-
seks, tee- ja tänavamaa krunt võõrandatakse tasuta vallale. 

DP-ga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit paa-
dikuuri osas kuni 5,4 meetrini põhikaardile kantud rannaastangu 
servast (18,9 m kaugusele merepoolsest katastriüksuse piirist). 
Kui DP sisaldab ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepa-
nekut, koostatakse planeering üldplaneeringut muutvana. Muus 
osas on DP kehtiva Naissaare üldplaneeringuga ja üldplaneerin-
gut täpsustava Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjaga kooskõlas.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võimalik tutvuda 
ka Viimsi valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valja-
panekul.

Kehtestatud detailplaneeringud
 Laiaküla, Muuga põik 4a kinnistu DP (kehtestatud Viimsi 

Vallavalitsuse 04.12.2019 korraldusega nr 749).
Planeeringuala hõlmab kinnistut Muuga põik 4a (katastri-

tunnus 89001:001:0204, suurus 11 130 m², sihtotstarve 100% ela-
mumaa), mis asub Viimsi valla lõunaosas Laiakülas. Kinnistu on 
hoonestatud ühe üksikelamu ja ühe abihoonega ning on kõrg-
haljastatud. Planeeringuala piirneb järgmiste kinnistutega: põh-
jas Muuga põik (transpordimaa), idas Muuga põik 6 (elamumaa), 
kagus Uus-Kaarle (maatulundusmaa), edelas Käspre (maatulun-
dusmaa), läänes Ees-Kaarle (maatulundusmaa) ja loodes Muuga 
põik 4 (elamumaa). 

DP-ga (Casa Planeeringud OÜ töö nr 12/17) moodustatakse 
kuus üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1501–1843 m²), üks 
tootmismaa krunt reoveepumpla tarbeks (suurus 90 m²) ja juur-
depääsude tagamiseks üks transpordimaakrunt (suurus 1569 
m²), mis võõrandatakse tasuta vallale. Üksikelamukruntide-
le määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehi-
tamiseks. Hoonete suurim lubatud korruselisus üksikelamul on 
kuni kaks maapealset korrust (kuni 8,5 m), abihoonel üks korrus 
(kuni 5,0 m). DP-ga lahendatakse muuhulgas planeeringualale 
juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtted ja haljastus. 

DP vastab üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstar-
bele, mis planeeritavas asukohas on väikeelamute maa, samuti 
vastab DP üldplaneeringu teemaplaneeringule “Viimsi valla ül-
diste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”, 
mille kohaselt on planeeritava piirkonna üksikelamukrundi vä-
him lubatud suurus 1500 m². DP eesmärk ei sisalda vastuolu üld-
planeeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja 
rohevõrgustik”, kuivõrd ei asu rohevõrgustiku aladel. Planeeritav 
ala asub tiheasustuses, kus ehitamise aluseks on üldplaneeringu 
kohaselt kehtiv DP.

Kehtestatud DP on nähtav ka Viimsi valla veebilehel: https://
www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
kehtestatud-detailplaneeringud-2019.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise 
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esita-
mise tähtaeg on 30.01.2020. Täpsemat informatsiooni saab maa-
ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.



HAMMASTE TERVIS Hambaravi 
osutatakse tänapäeval Eestis 
valdavalt eraettevõtluse vormis. 
Ettevõtja arvestab teenuseid 
planeerides, kes on tema siht-
grupp, milliseid tooteid ja teenu-
seid pakkuda ning kuidas see 
kattub tema äriplaaniga. 

On elementaarne, et meil on nii kõrge-
ma sissetulekuga, aga ka keskmise ja 
sellest madalamate rahaliste võima-
lustega patsientidele mõeldes loo-
dud hambaravikliinikuid. Hambara-
vis on analoogselt teiste erialadega 
kvaliteetse teenuse osutamiseks vaja-
lik sisseseade. Mugavus- ja trendisis-
seseade puhul teenuse kvaliteet pat-
siendi jaoks enam märkimisväärselt 
paremaks ei muutu. Valiku selle osas, 
kuidas ja mida teha, teeb ettevõtja ehk 
hambakliiniku omanik. Eestis on sel-
leks sageli hambaarst ise.

Nagu ka finantsteenuse puhul ei 
tohi hambaraviteenust reklaamides 
enam klienti mõjutada, esitades tal-
le tegutsemisele kutsuvaid pakkumisi. 
Patsient või klient peab ettevõtte rek-
laami nähes ise järeldusele jõudma, et 
tegu on talle huvipakkuva teenusega, 
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PURJETAMINE Star Sailors League Gold Cupi 
nimeline uudne purjetamisvõistlus toob 2021. aasta 
sügisel Šveitsi 11-liikmelised rahvusmeeskonnad 
rohkem kui neljakümnest riigist. 

Purjetajad pürgivad rahvusvõistkonda

Greta Külvet
SSL Team Estonia

T
egemist on uue võistlus-
formaadiga, mille eesmärk 
on luua maailma suurim 
ja kõrgeima tasemega 

purjetamisvõistlus, kus omavahel 
võtavad mõõtu riikide praegustest 
ja endistest parimatest purjetaja-
test koosnevad meeskonnad. Kap-
ten Tõnu Tõniste poolt juhitavasse 
Eesti rahvusvõistkonda kandidee-
rib ka mitu Viimsi purjetajat.

Võistluse korraldajate inspirat-
sioon pärineb jalgpalli MM-i süs-
teemist, seega kroonitakse SSL 
Gold Cupil maailma parim purje-
tamisriik, kes saab endale nii-öel-
da kuldse karika. Esmalt sõidetakse 
kvalifikatsioonid Šveitsis Grandso-
nis Neuchateli järvel, seejärel vee-
rand- ja poolfinaalid ning finaal 
Genfi järvel. Korraldajate laiem 
eesmärk on purjetamist kui spor-
diala populariseerida ning muuta 
selle jälgimine laiemale publikule 
lihtsamaks ja kaasahaaravamaks.

SSL Gold Cupil võisteldakse 
SSL-47 tüüpi jahiga, millega Eesti 
võistkonna kandidaadid on korra 
suvises treeninglaagris juba harju-
tada saanud. Asjaolu, et kõik rii-
gid kasutavad võistlusel täpselt sa-
masuguseid jahte, loob aga võrdse 
olukorra ehk ei anna eelist nei-
le, kellel on rohkem raha. Enamik 
Eesti tiimi kandidaate puutusid su-
vises treeninglaagris seda tüüpi ja-
higa esimest korda kokku.

11-liikmeline võistkond moo-
dustatakse nii kapteni valikute kui 
ka paadiklasside ülese pingerea 
põhjal – viis liiget saab võistkon-
da nimetada kapten Tõnu Tõnis-
te, viis liiget selguvad aga pingerea 
alusel. Kogu võistkonna moodusta-
mise protsess kestab kuni 10. april-
lini 2021. Praeguseks on selgunud 
kaks esimest liiget, kelle nimetas 
võistkonda kapten Tõnu Tõniste. 
Need on Toomas Tõniste ja Peter 
Šaraškin. “Kui mind aasta alguses 
SSL Gold Cupi Eesti tiimi kapteniks 
kutsuti, oli mul kohe selge, et Too-
mas ja Peter on kindlasti tiimis,” sõ-
nas kapten Tõniste. 

Juba mõne nädala pärast, 10. jaa-
nuaril 2020 selgub aga esimene 
paadiklasside ülese pingerea alu-
sel võistkonda pääsenud liige. Pin-
gerea koostavad võistluste korral-
dajad sportlase isiklike tulemuste 
alusel oma paadiklassis. Kapten 
Tõnu Tõniste on Toomas Tõniste ja 
Peter Šaraškini näol kaks liiget ju-
ba nimetanud, mis jätab lahtiseks 
veel kaheksa kohta. Kandidaate, 
kes veel vabale kaheksale kohale 
pürgivad, on u poole rohkem. Nen-
de hulgas on lausa kuus Viimsi val-
laga seotud purjetajat.

Juba võistkonna liikmeks nime-
tatud Toomas Tõniste elab Viim-
sis ja on purjetamisega tegelenud 
43 aastat. Enda olulisemateks saa-
vutusteks purjetamises peab ta 
olümpiamängude 1988. aasta hõ-
be- ja 1992. aasta pronksmedalit 
ning 1992. aasta Euroopa meist-
ri tiitlit paadiklassis 470. “Kindlas-
ti on suur au kuuluda Eesti mees-

konda ja osa saada ühest maailma 
suurimast purjetamisvõistlusest,” 
ütles Toomas. 

Võistkonna noorim kandidaat 
on Viimsist pärit Aleksander Kuusik, 
kes on purjetanud üheksa aastat. 
Kõige olulisemaks peab ta enda kah-
te saavutust: 2018. aasta Euroopa
meistri tiitel Zoom8 klassis ja 2019. 
aasta MM-il saavutatud 3. koht samas 
paadiklassis. “Suurimaks lähiaja 
eesmärgiks purjetamises oleks pää-
seda SSL Gold Cupi võistlusele Ees-
ti meeskonda,” ütles Aleksander.

Viimsilane Georg Haud alustas 
purjetamisega 2005. aastal. Georg 
hindab noorte seas Zoom8 klassis 
saavutatud kahte Euroopa meist-
rivõistluste hõbemedalit, kuid kõi-
ge olulisemaks saavutuseks peab 
ta 2019. aasta kevadel Palma rega-
til kuldgruppi jõudmist. “SSL Gold 
Cup pakub võimalust võistelda 
koos Eesti parimate purjetajatega 
teiste riikide parimate purjetajate 
vastu. Lisaks saab näha purjetamist 
natuke teise nurga alt, kui mul ta-
valiselt võimalus on,” sõnas Georg.

Viimsis resideeruv profipurje-
taja Karl-Martin Rammo on pur-
jetanud 1998. aastast ja valmistub 
hetkel suvisteks Tokyo olümpia-
mängudeks. Kõige olulisemaks saa-
vutuseks peab ta Miami MK-etapi 
hõbemedalit aastal 2013. SSL Gold 
Cup on tema hinnangul väga intri-
geeriv võistlusformaat. “Sarnaseid 
regatte, kus riigid omavahel mõõtu 
võtavad, pole nii suurejooneliselt, 

nii kõrge tasemega enne ette võe-
tud,” ütles Karl-Martin. 

Mati Sepp elab Viimsis, aga pur-
jetamisega alustas 37 aastat tagasi 
Haapsalus. Mati on professionaal-
sete roolimeeste match race ede-
tabelis hetkel 6. kohal. Samuti on 
ta maailmameister, Euroopa meis-
ter ja võitnud palju rahvusvahelisi 
suurregatte. Mati hinnangul teeb 
SSL Gold Cupi eriliseks täiesti rah-
vuslik meeskond. “Eestit esindada 
on alati tore,” lisas Mati. 

Viimsilane Maiki Saaring on 
purjetanud üle 30 aasta. Enda olu-
lisemateks saavutusteks peab ta 
klassis 470 juunioride MM-i hõbe- 
ja juunioride EM-i pronksmedalit 
ning klassis Melges 24 MM-i 6. koh-
ta ning EM-i 5. kohta. “Lõppvõist-
lusele minevasse meeskonda pää-
semine on ainulaadne võimalus 
oma seniste purjetamiskogemus-
te realiseerimiseks Eesti värvides,” 
sõnas Maiki. 

Tänaseks on selgunud 32 riiki, 
kes võistlustel osalevad, ning see 
nimekiri täieneb pidevalt. Kapteni-
te hulgas on mitmekordseid olüm-
piavõitjaid ja maailmameistreid 
erinevatest paadiklassidest.

Eesti tiimi 
kandidaadid 
proovisid 
SSL-47 tüüpi 
jahiga esimest 
korda kätt 
suvises tree-
ninglaagris. 
Foto: Raigo 
Pajula

Hambaravihüvitise vahendamise otsustab kliinik

Jaanika Lauk
Viimsi Hambakliiniku tegevjuht

mida ta tarbida soovib. Nüüd on Ter-
viseamet regulatsiooni järgimist tihe-
damalt kontrollima hakanud ja seega 
on partnerlus haigekassaga hamba-
raviteenuse osutaja valimisel saanud 
patsiendi jaoks oluliseks argumendiks. 
Kirjeldatud olukord on tagajalgadele 
ajanud hambakliinikud, mis on posit-
sioneeritud heal majanduslikul järjel 
olevale patsiendile, kes kliiniku eeldu-
sel hambaravihüvitist ei vaja.

Haigekassa ja sotsiaalministeerium 
on üles ehitanud hambaravihüvitise 
süsteemi selleks, et ajendada patsienti 
tegema esimest sammu oma suutervi-
se parendamisel. Reeglina saab esime-

se visiidi puhul kasutatud ka hamba-
ravihüvitis ning järgnev ravi on juba 
hambakliiniku hinnakirja alusel. Sel-
lega, et haigekassa hambaraviteenuste 
piirhinnad kvaliteetse teenuse osuta-
miseks liiga madalad oleks, ma kind-
lasti ei nõustu.

Patsiendi jaoks on usaldusväärne 
see hambakliinik, kellel on Eesti Hai-
gekassaga lepinguline suhe. Teadvus-
tasime oma ettevõtet luues, et haige-
kassa lepingupartneriks olemine on 
patsiendile oluline usaldusgarantii 
ning hüvitise kasutamine ka kliiniku 
jaoks võimalus, mitte ohverdus. 

On loogiline, et ettevõtja planeerib 
teatud summa ka oma turunduskulu-
deks ja arvestab, milline on nii-öelda 
ühe patsiendi sissetoomise kulu. Kui 
hambakliiniku tavahinnakiri on oluli-
selt kõrgem haigekassa piirhindadest, 
võibki turunduskuluks nimetada ka 
esimest visiiti, mis tehakse patsiendi-
le haigekassa piirhindadega.

Hambakliinikud, mis püüavad jätta 
avalikkusele muljet, nagu oleks haige-
kassa piirhinnad liiga madalad, et klii-
nikud saaksid nendega töötada, või-
mendavad  hambaraviteenuse kallist 
kuvandit ning päris kindlasti ei aita see 
kaasa hambaraviteenuse kasutamise 
suurenemisele. Aga just sellega peak-
sid hambakliinikud ja hambaarstid te-
gelema. 

Hüvitise kasutamine on 
lihtne nii patsiendile kui ka 
kliinikule
Patsiendi jaoks on hambaravihüviti-
se kasutamine väga mugav – enam ei 
pea ta ise haigekassasse arveid esitama 
ning hüvitise laekumist ootama. Hü-
vitise summa võetakse teenuse tarbi-
misel arvest maha ning haigekassaga 
suhtleb hüvitise osas kliinik. Samuti on 
aruandlus mugav hambakliiniku jaoks, 
kuna kogu statistika esitatakse haige-
kassale juba jooksvalt arveid väljasta-
des ja mingit lisatööd sellega ei kaasne.   

Täiskasvanute hambaravihüviti-
se ning proteesihüvitise vahendami-
seks on hambakliinikul tarvis esitada 
avaldus, sõlmida leping ning ham-
baarstidel õppida ära süsteem, kuidas 
ja milliste teenuste eest haigekassa-
le teenusarveid esitada. Kõik see võ-
tab aega alla nädala. Väita, nagu oleks 
riik jätnud osa patsiente sihilikult ham-
baravihüvitise saamisest ilma, on eks-
lik. Tegelikkuses on see ikkagi hamba-
kliiniku otsus.

Patsiendid on hinna-
teadlikumad
Praegusel kujul hambaravihüvitise 
süsteem on olnud kasutusel 2017. aas-
ta 1. juulist ning tänaseks on patsien-
did sellest juba päris teadlikud ja süs-
teem ennast õigustanud. Suurenenud 

konkurentsisituatsioonis ning vähene-
nud reklaamivõimaluste juures otsus-
tavad paljud patsiendid minna kliini-
kusse, mis pakub hambaravihüvitist. 
Lisaks hinnatundlikele patsientidele 
teevad seda ka inimesed, kes leiavad, 
et kui nad tasuvad sotsiaalmaksu, siis 
see hüvitis ongi neile kasutamiseks 
loodud.

Kuuleme igapäevaselt oma patsien-
tidelt, et neil on küll aastaid olnud vä-
ga hea arst, kes paraku on otsustanud 
hambaravihüvitist mitte vahendada, 
ning see on ka ajend hambakliiniku va-
hetamiseks. Samas vahetatakse ham-
baarsti ka asukohamuutuse, mugavuse 
ning selle tõttu, et pole tekkinud pii-
savalt tugevat usaldust hambaarsti ja 
patsiendi vahel.

Just usaldus on see, millele hamba-
raviteenuse tarbimine lõpuks taandub 
– patsiendi jaoks ei ole oluline viimase 
peal tehnika või kulukad sisekujundus-
detailid, vaid see, et ta tunneb end arsti 
visiidil turvaliselt. Patsient ootab, et nii 
arst kui ka kliinik jätaksid usaldusväär-
se mulje, ta tunneks end pärast visiiti 
hästi, saaks aru, et tema tarbitud tee-
nus oli kvaliteetne, selle eest esitatud 
arve õiglane ning ta oli heades kätes. 

Viimsi Hambakliinikus oli nii 2018. 
kui ka 2019. aastal 48% patsientidele 
esitatud arvetest haigekassa hüvitisega 
seotud. See number on väga kõnekas.

Hambad uuel aastal korda! 
Foto: kampaania

  Juuli 2019 kapten avalikustab EST tiimi kandidaadid. 
  November 2019 nimetab kapten lisaks endale veel 2 tiimiliiget.
  Jaanuar 2020 selgub esimene tiimiliige paadiklasside ülese 

pingerea alusel.
  August 2020 selguvad kaks järgmist tiimiliiget paadiklasside 

ülese pingerea alusel.
  Aprillil 2021 selguvad kaks tiimiliiget pingerea alusel ja viima-

sed kolm liiget nimetab võistkonda kapten.
  August-september 2021 sõidetakse kvalifikatsioonid Grandsonis.
  September 2021 avamine Lausanne’is olümpiamuuseumi ees, 

millele järgnevad veerand- ja poolfinaalid Genfi järvel.
  Oktoober 2021 toimub finaal Genfi järvel.

Võistluste ajaliin
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  Kindel on see, et jõulu-
lauad saavad rikkalikud ja 
maitsvad ning eriti tore, 
kui lisaks senistele lemmi-
kutele sinna ka midagi 
uudset ning üllatavat lisad. 
Viimsi Keskuse kohta leiad 
infot www.viimsikeskus.ee.

Lase maitse-
meeled valla! 
Fotod: Pexels

PIDULAUD Verivorstid, hapukapsas, pohlamoos ja 
seapraad – need klassikud ei puudu jõululaupäeval 
ilmselt üheltki pidulaualt. Kui jõulumenüü kipub 
aastast aastasse sarnaseks kujunema, siis võiks 
vahelduseks ka midagi uut menüüsse valida – 
seniste lemmikute kõrvale muidugi. Üllata sel aastal 
ennast ja lähedasi näiteks Viimsi Keskuse kauplus-
test pärinevate uudsete maitsetega.

Hõrgud küpsetised
Biomarketi kaupluses on saadaval 
Täkumetsa kaneeli- ja kakaoküp-
sised, mis juba paljude lemmikuks 
kujunenud. Pitsilised küpsised on 
tehtud meeallergikute peale mõel-
des maheda roosuhkruga, glutee-
nivabades ja suussulavates küpsis-
tes on liidetud toortatra ja käsitöö 
vägi. Saadaval on ka rikkalik valik 
erinevaid piparkooke Pagar Võtaks 
kaubamärgilt, muude hulgas näi-
teks tatra- või mandlijahust hõrgud 
maiused. Pidulauale sobiv panet-
tone ootab aga Eugenios’e gurmee-
letis – seda klassikalist rosinaid ja 
puuvilju sisaldavat kooki armasta-
takse paljudes peredes just jõulu-
pühade ajal.

Põnevad suupisted
Rikkalikku ja kõhtu täitvat õhtu-
sööki võib pikendada hoopis ker-

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Üllatavalt põneva maitsega jõulud

gemate ning mitte nii traditsiooni-
liste suupistetega. Juustukuningate 
kaupluses on ootel väga erinevad 
juustud, teiste hulgas näiteks tšilli-
juust, lavendlipestoga talujuust või 
hoopis trühvlit sisaldav juust. Ele-
vust tekitavad kindlasti ananassi-
ga kreemjuust ja värvilised pesto-
juustud. 

Erilisi suupisteid saab valida 
ka Eugenios’e gurmeeletist – siin-
gi ootavad erinevad juustud, lisaks 
oliivid (näiteks tšilliga), singid, aga 
ka marineeritud kaheksajalg. Sel-
veri gurmeevalikus on samuti hu-
vitavaid leide: Vihula mõisa poolt 
valmistatud kuivatatud kõrvits ka-
neeliga, kuivatatud marjade segu 
või hoopis kuivatatud ploomid šo-
kolaadis.

Maitsvad lisandid
Traditsioonilisi toite saab huvitava-
maks muuta uudsete lisanditega – 
jõululauale sobivad loomulikult 
erinevad moosid ja kastmed, mi-
da saab nautida nii soolaste kui ka 
magusate roogadega. Selveri gur-

meeletis on näiteks ootel kuivata-
tud tomati-balsamico tšatni, sidru-
ni-laimi marmelaad, ingverimoos, 
jõhvika kaste portveiniga (kõik Mrs 
Bridges), aga ka Tamme talu jõulu-
moos ja sibulasärts. Juustude juur-
de saab pakkuda viigimarjasinepit 
või kirsikastet, mis jõulutoitude-
le uudseid maitsenüansse lisavad.

Jõulujoogid
Kruegeri veinipoest leiab erinevaid 
täiskasvanutele sobivaid joogivali-
kuid. Kuid  jõulud on perega koos-
olemise aeg ning nii täiskasvanu-
tele kui ka pesamunadele sobiva 
joogina on kodumaine joogibränd 
Öun valmistanud alkovaba orgaa-

nilise vahujoogi, mis on saadaval 
rabarbri-kuuse ja öuna-kadaka 
maitsega. Loodusväe poolt on aga 
valmistatud mahe rabajõhvika glö-
gi. Kaubamärkide Öun ja Loodus-
vägi joogid leiad Biomarketi kaup-
lusest.

Naudi kaunist 
jõuluaega ja 
pühadega 
seotud hõrke 
maiustusi!

/viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   

Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

Viimsi Keskuse jõululaat on avatud
kuni 22.12

I ja II korruse äripinnad 10–18
II korruse toitlustuspinnad 11–18
MyFitness     9–15
Kuulsaal 11–20
Muuuv 11–20
Selver 8–20

T, 31. detsember

I ja II korruse äripinnad 10–21
II korruse toitlustuspinnad 11–22
MyFitness     9–17
Kuulsaal 11–23
Muuuv 11–22
Selver 10–21

I ja II korruse äripinnad 10–18
II korruse toitlustuspinnad 11–18
MyFitness     9–15
Kuulsaal suletud
Muuuv suletud
Selver 9–19

I ja II korruse äripinnad suletud
II korruse toitlustuspinnad suletud
MyFitness     suletud
Kuulsaal 11–23
Muuuv 11–22
Selver 10–21

I ja II korruse äripinnad suletud
II korruse toitlustuspinnad suletud
MyFitness     suletud
Kuulsaal 14–23
Muuuv 14–22
Selver 12–21

N, 26. detsember

K, 1. jaanuar 2020

Jõuluvanaga saab kohtuda

T, 24. detsember

K, 25. detsember

20.12 16–18
21.12 12–15
22.12    12–15

VIIMSI KESKUS ON PÜHADE AJAL AVATUD
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Kõik autod, üks ekspert!
• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

TEENINDUS

• Hooldus  • Remont  • Diagnostika• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

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 telefonil 609 2605.

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid
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KÜSIMUSED
RICHARD.VIIES@PPPROJEKT.EE
+372 5083438

EHITISE 
AUDIT!

WWW.PPPROJEKT.EE

Püünsi Kool otsib 
oma tegusasse kollektiivi:
ÕPPEJUHTI (1,0 ametikohta)
PSÜHHOLOOGI (0,75 ametikohta)
PROJEKTIJUHTI (0,5 ametikohta)
 

TELLI MEILT

MÜÜGIEELNE AUDIT, EHITISE KORRALINE AUDIT, 
KASUTUSEELNE AUDIT, POOLELIOLEVA EHITISE AUDIT, 

MÕÕDISTUSPROJEKT

Oh, kuusepuu!
Kuusepuu toob jõulurõõmu

Kuusepuu loob jõulutunde
Lase kuusepuu tuppa!

TASUTA KAUNIS JÕULUPUU! 
Kõigile, kes ostavad perioodil 19–23.12 Viimsi Kaubanduskeskusest 

vähemalt 50 € eest. Uuri lähemalt: viimsikaubanduskeskus.ee

Rõõmsaid pühi!

viimsikaubanduskeskusVIIMSI KAUBANDUSKESKUS  I  Randvere tee 6  I  Keskus avatud E–L 10-20, P 10-18, Delice avatud E–P 9-22

Tööle asumine: jaanuar 2020.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 23. detsembriks aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, 

Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.


