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J U H T K I R IJ U H T K I R I Jututubadega 
kriisidele vastu?
KRIISIDEKS VALMIS Harjumaa Omavalitsuste Liidu kriisiks valmisoleku 
projekti läbiviimine kinnitas, et läbirääkimised rohujuuretasandiga kriisi-
olukordades käitumiseks ei ole mitte paanika külvamine, vaid hädavajalik 
tegevus. Tüüpiline on olukord, kus külavanemad ja korteriühistute esindajad 
ei ole kursis kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni tegevusega või ei teagi, 
kes komisjoni kuuluvad.

Barbi Pilvre
MTÜ Linnalabor 
kommunikatsiooni-
ekspert

kamaks. Oktoobri lõpupäevadel Ees-
tit raputanud torm jättis elektrita terve 
Võrumaa, sealhulgas linna koos täht-
sate infrastruktuuriettevõtetega nagu 
haigla ja bensiinijaamad, tormikah-
justused halvasid elutähtsad kom-
munikatsioonid nagu veevärk, kana-
lisatsioon, küte, mobiilside. Torm tegi 
laastamistööd mujalgi Eestis.  

Päästeamet ja teised asjaomased 
institutsioonid tegutsevad sellistes 
olukordades mõistagi professionaal-
selt. Selleks, et kõik sujuks vähimate 
võimalike kahjudega, peaks kriisiolu-
korraks olema valmis iga inimene.

Elu on aga näidanud, et inimesed ei 
usu, et suurõnnetused võivad tabada 
neidki, ega valmistu võimalikeks hä-
daolukordadeks, ei loe juhendeid ning 
kui midagi juhtub, loodetakse, et ühe 
telefonikõne peale numbrile 112 saa-
bub igas olukorras abi. Ollakse kind-
lad, et telefon töötab. Segadus, isegi 
paanika ja teineteisest möödarääki-
mine on sellistes olukordades tavaline.

Suhtlemine kriisiolukordades
Kriisiolukordades muutub oluliseks 
informatsioon. Kommunikatsioonile 
keskenduvatel koolitustel ehk nn jutu-
tubade käigus tulevad välja erinevate 
võtmeisikute koostööd takistavad asja-
olud – puudulik informeeritus, erine-
vad arusaamad.

Kriisiolukordade tõhus lahenda-
mine eeldab, et inimesed suhtleksid, 
tunneksid üksteist, et neil oleksid ole-
mas vajalikud kontaktid ja nad jagak-
sid arusaamu, kuidas käituda, milles 
on kokku lepitud.

“K
üll riik korraldab,” arva-
vad paljud inimesed, 
kui on vaja tegutseda 
suurõnnetuste või loo-

duskatastroofide puhul. Tõsi, mingi 
piirini kindlasti, kuid igale poole “riik” 
ei jõua.  

“Riiki huvitab kriisi korral teenuste 
püsimine. Aga meid, kohalikke, peaks 
huvitama inimesed, nende käekäik,“ 
ütles Raasiku valla arendusjuht Aare 
Ets pärast üht kriisiks valmisoleku päe-
va koosolekut, mille viis läbi Linnala-
bori meeskond (Peeter Vihma, Barbi 
Pilvre, Aide Tonts).

See koosolek oli üks paljudest koh-
tumistest, mis toimusid sel suvel ja 
varasügisel Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu (HOL) eestvõttel ja siseministee-
riumi rahastusel kõikides (v.a Tallinn) 
Harjumaa kohalikes omavalitsustes, sh 
ka Viimsis.

Kriisiks valmisoleku üritustele oli 
kutsutud laiem ring inimesi. Võtme-
isikuteks ei ole kriisiolukorras mitte 
ainult elutähtsate teenuste pakkujad, 
vaid lisaks ka kohalik aktiiv – MTÜ-de 
juhid, külavanemad, korteriühistute 
juhid, asutuste juhid, ettevõtjad. Laie-
ma ringi kokku kutsumises seisnes üri-
tuste peamine mõte.

Ametliku nimega toimus “kriisi-
kommunikatsiooni võrgustike” loo-
mine, ehkki pealtnäha võisid sellised 
kogunemised paista jututubadena, kus 
midagi asjalikku ei toimu. Kuid justni-
melt need jututoad loovad turvalised, 
kriisiolukordadeks hästi ette valmista-
tud kogukonnad.

Õnnetus ei hüüa tulles
Oleme harjunud, et Eesti on rahulik 
maa. Aga näiteks kliimamuutustega 
seotud hädad puudutavad ka Eestit 
– meie tormid muutuvad üha raevu-

Tõsi, lisaks altpoolt tulevale initsia-
tiivile on vahel vajalik survet avaldada 
ka ministeeriumide poolt koordineeri-
tavatele tegevustele. Sellise surve aval-
damise vajadus koorubki välja siis, kui 
inimesed omavahel suhtlevad.

Mõnes omavalitsuses pidid koha-
likud elanikud ka natuke survet aval-
dama vallavalitsuste esindajatele. Mõ-
nes omavalitsuses nad seda veel teha 
ei ole julgenud või osanud. Kuid sel-
listel kokkusaamistel astutakse esime-
sed sammud. Jõelähtmel on aga näi-
teks loodud elanikkonna kaitse selts, 
mis on oma ülesandeks võtnud iga ko-
daniku harimise kriisiolukordades käi-
tumiseks.

Võrgustik valmisolekuks
Harjumaa Omavalitsuste Liit on val-
mis astuma esimesi samme selle pro-
jekti tulemusena, loomaks Harjumaa 
võtmeisikute andmebaasi, mille kaudu 
edastada järjepidevalt infot kriisiolu-
kordadeks valmisolekuks. Eeldatavalt 
saabki Harjumaa Omavalitsuste Liit 
olema esmane algataja vajaliku maa-
kondliku kriisivõrgustiku koondamisel. 

Kriisiks valmisoleku infopäeva-
de tulemusena aga sai selgeks mõni-
gi puuduv lüli Harjumaa valdade kom-
munikatsiooniahelates. Tüüpiline on 
olukord, kus külavanemad ja korteri-
ühistute esindajad ei ole kursis koha-
liku omavalitsuse kriisikomisjoni te-
gevusega või ei teagi, kes komisjoni 
kuuluvad.

Kuni info on ainult kriisikomisjoni 
liikmete peades ja seda ei jagata rohu-
juuretasandil külaseltside, korteriühis-
tute ja suuremate asutustega, on tegeli-
kes häireolukordades oluliselt raskem 
tegutseda.

Kriisikäitumise juhendid ei tööta, 
kuni nad jäävad ainult paberitele või 
netilehekülgedele ning telefoniraken-
dustesse. Info jagamine ja läbirääki-
mised ei ole paanika külvamine, in-
formatsiooni vahetust ja suhtlemist 
kohalikul tasandil ei ole kunagi liiga 
palju.

Selleks, et kõik sujuks 
vähimate võimalike 
kahjudega, peaks 
kriisiolukorraks olema 
valmis iga inimene.

Ü L E S K U T S E :  M I L L I N E  O N  T E I E  P E R E  TA A S K A S U TATAV  J Õ U L U P U U ?

  Viimsi raamatukogu uutes ruumides 
Randvere tee 9 saab enne jõule tutvuda taas-
kasutatava jõulpuuga, mis muidugi üles ehi(ta)-
tud raamatutest. Viimsi keskel saad aga nauti-
da 1. detsembrist Viimsi jõulupuud Teet Suure 
loomingu läbi.

Tehke ka oma perele sel aastal taaskasutus-
jõulupuu. Vaadake kodus ringi, millistest mater-
jalidest ja milliseid huvitavaid tehnikaid kasuta-
tes saaks jõulupuu kokku. Postitage sotsiaal-
meediasse oma jõulupuust muidugi pilte viitega 
#viimsikuusk.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti.
TÄHELEPANU! Ajalehe järgmine number ilmub 13. detsembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 27. november kell 16.
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iimsis on ärevad ajad. Sotsiaalmeediat ja pea-
voolumeediat jälgides võib jääda mulje, et kee-
gi pole mitte millegagi rahul, igal pool on mida-
gi halvasti ja pealegi teeb vallavalitsus päevast 
päeva vaid valesid otsuseid. Teeks ise, küll siis 

teeks paremini ja õigemini! On üks selginemise aeg, sest sel-
gemaks läheb ilm pärast suuremat tormi alati.

Tõesti, toimunud on ju korraga palju, millest rääkida, 
mida kommenteerida ja mille suhtes oma arvamust ku-
jundada. Kõikide faktidega ei jõua end paljud viimsilased 
muude tööde ja tegemiste, pere, sõprade ja vaba aja kõrvalt 
kurssi viia ja nii jääbki tihti tõena kõlama see, mis valjemalt 
kostub või mida sõber või naaber edasi räägib.

See on üks põhjus, miks on olemas seadused, mille järgi 
ühiskonnas kokkuleppeliselt toimetada, ja lepingud, mil-
le alusel omavahelisi kokkuleppeid nende sündimise het-
kel tuleviku tarbeks fikseerida. Pärast, kui elu on edasi läi-
nud, asju juhtunud, mäletab igaüks neid erinevalt, vaatab 
eri nurga alt või tõlgendab toimunut omasoodu.

Viimaste nädalate kriisid Viim-
sis on seda ammust teadmist taas-
kord meelde tuletanud, kui oluline 
on asju ajada täpselt, ikka nii nagu 
kokku on kord lepitud. Ja üksteise 
suhtes seejuures heatahtlikult.

Ka kõrvalolev lugu tuletab meel-
de, et kriisideks peab valmis olema 

nii sisuliselt kui ka taktikaliselt, sest elus võib kõike juhtu-
da, ootamatusi ette tulla.

Täna aktuaalsete teemade puhul kehtib korraga mitu tõ-
de ja seetõttu suur hulk inimesi ka erinevate koosolekulau-
dade taga kohtuvad, et arutada ja lahendusi mõelda. Igast 
tülist tõuseb lõpuks midagi head ka. On selginemise aeg.

Aga see võiks olla ka aeg, mil iga viimsilane iseenda 
sees, hüsteeriat külvamata ja esimesed emotsioonid kõr-
vale jättes, päris tõese tõe tahaks välja otsida ja kõik kõne-
alused teemad iseenda jaoks õigesse, usutavasse konteks-
ti mõelda. Mida mina oleks ühel või teisel puhul teinud? 
Kuidas otsustanud? Millised oleksid olnud tagajärjed või 
lahendused? Kaasamõtlemise kõrval tuleb muidugi aega 
võtta ka muuks, mida Viimsi alanud hooajal pakub.

Rain Resmeldt Uusen 
peatoimetaja

Selginemise aeg

On oluline asju 
ajada täpselt, 
ikka nii nagu 
kokku on kord 
lepitud.
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Viimsi Valla-alused pole ahjualused ega talla-alused, 

vaid hoopis segarahvatantsurühm, mis tegutsenud nüüdseks 

juba 30 aastat. Praegusest 24-st tantsijast saab nii pika 

staažiga uhkeldada ainult meie Arvo. Rühmale pani aluse 

Eevi Kiling, nüüd juhendab meid Heli Tohver. Samme 

harjutame kaks korda nädalas, klaveril saatmas rõõmsa-

meelne Viiu Kallas.

„Minu arm“, „Puudutus“, „Meri“, „Las jääda ükski mets...“ 

on selle sajandi tantsupeod, milles osalenud oleme, lisaks 

mitu varasemat. Festivalid Soomes, Rootsis, Ungaris,

Inglismaal, kolm Europeade´i , rahvatantsu üritused 

Eestimaal – tantsulusti on jagunud kõikjale.

Kergejalgseid tantsupaare mahub meie sekka veel, eriti 

oodatud on muidugi meesterahvad. Tulge kaema meie

 „töövilju“ Viimsi Valla-aluse juubelikontserdil 

30.novembril 2019 kell 16.00 Viimsi Huvikeskuse saalis, 

Nelgi tee 1
                                                              Sinu Valla-alune

LEMMIKUD Viimsi koeraomanikud 
saavad peagi oma neljajalgsed 
sõbrad turvaliselt mängima viia, 
sest spetsiaalse koerteplatsi raja-
mist Viimsisse tulevasse Tammede 
parki riigigümnaasiumi taha 
valmistatakse juba ette.

Haabneeme alevikus ei ole ühtegi koer-
te jalutusplatsi. Nüüd on see projek-

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

Viimsi saab koerte jalutusplatsi 
teeritud tänaseks veel realiseerumata 
Tammede parki, kus vajadus spetsiaal-
selt koertele mõeldud väljaku järele on 
suur.

Jalutusväljaku ehituse hinnapärin-
gu saatis vallavalitsus kümnele ettevõt-
tele. Kokku laekus kaks pakkumist ja 
võitjaks osutus soodsaima hinna alusel 
K-Wood Production Grupp OÜ. Välja-
ku ehitamine maksab koos käibemak-
suga kokku 18 009 eurot ja 60 senti.

“Viimsi koeraomanikud on sellist 
parki pikisilmi oodanud, kus kutsa 
koos teiste sõbralike koertega ohutult 
mängima lasta,” kommenteeris labra-

dori omanik ja ettevõtja ning Viimsi 
Puhtaks eestvedaja Viktoria Tuulas. 
“Eriti hea meel on hoolikalt valitud 
pargi asukoha üle otse Viimsi süda-
mes. Usun, et see rõõmustab kõiki nel-
jajalgsete sõpru!”

Koertele mõeldud mänguväljak val-
mib eeldatavalt 20. detsembriks. “Aedi-
kus on treeningvahendid, et oleks või-
malik koertele pakkuda ka erinevaid 
tegevusi – nt poom, A-takistus, kiik jm,” 
selgitas Viimsi Teatajale heakorra va-
nemspetsialist Kai Utt. “Lisaks valgus-
tatakse väljak ning edaspidi planeeri-
takse ala veelgi laiendada.”

Ettevõtja 
Viktoria Tuulas 
ootab juba 
ammu koerte-
platsi. Foto: 
Tiit Mõtus

Harjumaa aasta tegu on 
soomusrong nr 7 Wabadus 
sõjamuuseumis Viimsis
2019. aastal laekus Harjumaa aasta tegijate tunnustamiseks kahe-
teistkümnes kategoorias 121 ettepanekut.

Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati 2019. aasta teoks 
aasta soomusrong nr 7 Wabadus. Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 
100. aastapäeva tähistamiseks valmis juubeliaastal soomusrong nr 7 
Wabadus. Taasloodud soomusrongi koosseisu kuuluvad suurtükivagun, 
kuulipildujavagun, dessantvagun, sanitaarvagun ja katteplatvormil asuv 
soomusauto Estonia. Näidisrongis on vabadussõda ja soomusronge 
tutvustav näitus.

Harjumaa Tervisenõukogu poolt tunnistati Harjumaa terviseteoks 
vanemahariduse koolitussari “Lapsevanema kool” Viimsi eralasteaias 
Väike Päike. Kandidaatide tänamine ja tunnustuste üleandmine toimub 
28. novembril Arvo Pärdi Keskuses. Vaata heak.ee/harjumaa-aasta-tegija 
ja esm.ee/ekspositsioon/soomusrong-nr-7-wabadus.

VT

Haabneeme ja Viimsi keskuste 
soojusvõrkude rekonstrueerimine 
on lõpusirgel
Adven Eesti AS teostab kuni 2020. aasta maini Haabneeme ja 
Viimsi alevike soojusvõrkude rekonstrueerimistöid. Käesolevaks 
aastaks planeeritud tööd on lõpujärgus.

Novembri lõpuks taastatakse kõikjal Haabneeme ja Viimsi keskus-
tes asfaltkatted, sillutis ja äärekivid. Detsembris tehakse täiendavalt 
projektijärgne freespuruga taastamine Kolhoosi teel ja betooniparan-
dused Mereranna tee majade juures.

Praeguse seisuga on valmis ehitatud umbes 70% rajatavast 3 km 
pikkusest soojatorustikuvõrgust. 2020. aasta kevadel tehakse tööd 
kahel viimasel väiksemamahulisel etapil Viimsi alevikus, haljastus 
viimistletakse samuti järgmise aasta kevadel.

VT

Teated
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DISAIN Viimsi T-särgi konkursi võitis Eesti ühe 
tugevaima ja enim auhinnatud disainibüroo 
Velvet disainijuht Kristian Kirsfeldt, kes elupõlise 
viimsilasena valutab südant kodukoha jätkusuut-
likkuse pärast. Särgil olev sõnum on irooniline.

Kui kaua Sa juba Viimsis elanud 
oled?
Mu perel oli siin juba 60 aastat ta-
gasi suvila, mille nüüd, 7 aastat ta-
gasi majaks ümber ehitasime. Pea-
me end põlisteks viimsilasteks. Kõik 
mu lapsepõlve suved möödusid 
siin. Vanaemal-vanaisa siin külas-
käimine tähendas tollal maal käi-
mist. Tammepõllu elamupiirkonna 
asemel oli siis heinamaa, kus kar-
jatati lehmasid ja kasvatati herneid. 
Kelvingit polnud tol ajal olemaski. 
Viimsi oli 1980ndatel piiritsoon, 
ilma loata siia ei saanudki. Olen 
kuulnud, et siin isegi riisuti randa-
sid, et nende jalajäljed, kes nõuko-
gude riigist üle mere paadiga põge-
neda üritasid, liival välja paistaks.

Sa võitsid hiljuti Viimsi valla kor-
raldatud T-särgi kavandite idee-
konkursi. Kirjutasid oma Face-
booki seinal: “Kuna Viimsi kulti-
veerib autokeskset ja ninakat el-
lusuhtumist, siis tegin konkursile 
vastavasisulised kavandid.” Sind 
häirib see, et Viimsi pole enam 
see, mis ta oli?

Viimsi on saatuslik kombinat-
sioon kõigile neile tuhandetele 
buumi ajal siia kolinud inimeste-
le, kes on soovinud korraga kaht 
asja: rohelist keskkonda ja võima-
lust hoida sõrme linna pulsil. Elu 
on näidanud, et tegelikult saad vaid 
ühe neist. Sellest saavad aru kõik, 
kes autoga linnas tööl käivad või 
kelle kodu ümbrus on maju täis 
ehitatud ja kodutänavast on saa-
nud liiklussõlm.

Olen üritanud Viimsi valda ta-
kistada, et minu kodutänavale Kesk 
teele ei suunataks suurt liiklust. 
Kunagi varem oli see tupiktänav, 
mis ei olnud Heki teega ühenda-
tud, aga kui ehitati valmis esime-
sed Kesk põigi majad, hakkas ehi-
taja sealt üle haljasala sõitma – nii 
tekkis “tee”, mille vald hiljem liht-
salt ära asfalteeris. Algul tehti tee 
de facto, siis de iure. See logistilis-
te probleemide lahendamine ini-
meste arvelt oli üks paljudest ajen-
ditest, miks ma kujundasin särgid 
just selliste sõnumitega.

Mis need sõnumid olid?
Facebookis võitis rahvahääletusel 
särk sõnumiga: “Ma armastan um-
mikuid”.

Ülejäänud kolm särki, mis kon-
kursile esitasin, kandsid sõnumeid: 
“Viimsi, autorahva kodu” (para-

fraas väljendist “Viimsi, rannarah-
va kodu”), “Võim vs rahvas” ja “Pa-
rem kui Tallinn”. See viimane kirjel-
dab mu meelest hästi vallavalitsuse 
retoorikat, mille järgi peame “Tal-
linnale kandadele astuma” ja Viim-
sisse uue “tõmbekeskuse” looma. 
Ma ei saa aru, milleks seda vaja on.

Keegi konkursil osaleja oli pak-
kunud välja sõnumi: “Vii Mind Sin-
na”. Ma vastaks: “Ei saa viia, istun 
ummikus!”.

Ummikud on viimsilaste jaoks 
suur probleem. Mida siis teha?
Mina näiteks sõidan igal hommikul 
Viimsist oma töökohta Velvetisse, 
mis asub Telliskivis, bussiga. Balti 
jaamani saan bussiga, sealt edasi 
jala.

Kui kõik need 10 000 inimest, 
kes hommikul autodega Pirita teel 
venivad, kasutaks ühistranspor-
ti, oleks nende mahutamiseks vaja 
125 bussi. Kui Viimsist läheks linna 
poole 2 bussi minutis, poleks min-
git ummikut. Kui kõik inimesed ka-
sutaksid bussi. 

Aga kõik ju ei kasuta ega hakka-
gi kasutama. Mis Sa arvad, miks 
inimesed ei soovi ühistransporti 
kasutada?
Asi on inimeste hoiakutes. Võib-ol-
la on neil ühistranspordist kehv et-
tekujutus ja ilmselt on ühendused 
kehvad. Busse peaks olema rohkem 
ja liinivõrk peaks olema parem.

Kas sellest piisaks, et inimeste 
harjumusi muuta? Sa oled disai-
ner, anna palun nõu, kuidas ini-
meste käitumist disainida.

Kui autoga käimine veelgi ebamu-
gavamaks muutub, siis hakkavad 
inimesed alternatiive otsima. Mu-
jal maailmas tehakse teid kitsa-
maks, mitte laiemaks, et inimesed 
hakkaks ühistransporti kasutama. 
Mitte mingil juhul ei tohiks teha 
teid laiemaks, sest muidu hakka-
vad käima autoga ka need, kes seda 
seni ei teinud. Teede laiendamine 
ehk sõiduridade lisamine suuren-
dab liiklusvoogu, mitte ei lahenda 
probleemi.

On kohti, kus on mõtet disaini-
da keskkonda inimeste käitumise 
järgi, näiteks rajada pargis teera-
jad sinna, kus inimesed käia taha-
vad (muidu käivad nad lihtsalt üle 
muru). Mõnes teises kohas on aga 
nagu hammaste pesemisega – tu-
leb suunata, selgitada, et kui pe-
sed, siis hambad ei valuta. Autoga 
sõitmine tuleb teha ebamugavaks, 
sest seda aina mugavamaks muu-
tes probleem ehk autostumine ei 
lahene.

Inimeste käitumist on ju sama 
raske muuta kui nende veendu-
musi.
Jah, aga sellesse tõdemusse ei to-
hi kinni jääda, muidu ei muutugi 
mitte miski. Vallavalitsuse ülesan-
ne on seda teha. Kodanikud peak-
sid muutma on suhtumist autodes-
se, poliitikud peaksid muutma oma 

suhtumist inimestesse, opositsioo-
ni ja kriitikasse. Kui keegi saab või-
mule 51% häälteenamusega, ei tä-
henda see seda, et nad ülejäänud 
49%-st võiksid üle sõita. See tähen-
daks ju igast teisest inimesest üles-
õitmist. See on poliitilise kultuuri 
küsimus, võimulolijate inimlik ko-
hustus on seda mitte teha. 

Kas see ei oleks lahendus, kui ini-
mesed linna sõitmise asemel roh-
kem kodukontoris töötaksid?
Tõenäoliselt oleks, aga kõigile, sh 
mulle see ei sobi, sest minu töö Vel-
veti disainijuhina on tiimitöö.

Sa võitsid särgikonkursi iroonili-
se autostumist puudutava sõnu-
miga. Kas autostumine on Viimsi 
suurim probleem?
See sõnum võitis, sest Viimsi ini-
mesed otsivad võimalusi oma 
meelsust väljendada. Tegelikult po-
le autostumine ainus probleem. Ka 
ülerahvastatus on probleem, Viim-
sis elab juba rohkem kui 20 000 ini-
mest. Vallavanem Laine Randjärv 
on öelnud: “Eelmiste vallavalitus-
te poolt kinnitatud detailplaneerin-
gute järgi võiks siin elada ka 30 000 
inimest. Maksimaalne elanike arv, 
kellele on võimalik siin poolsaarel 
elu korraldada, on 40 000, aga nii 
suur rahvaarv võiks siin olla ehk 
aastal 2050. Ta viitab enne teda teh-
tud otsustele, aga me pole ju eel-
miste vallavalitsuste pantvangid. 
Kõiki otsuseid on võimalik muuta 
ja ümber teha, kui tahe selleks ole-
mas oleks.

Minu meelest on kõige suurem 
probleem selles, et vald pole siia-

Autoga sõitmine tuleb teha 
ebamugavaks, sest seda aina 
mugavamaks muutes probleem 
ehk autostumine ei lahene.

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Kristian
Kirsfeldt:
“Ma “armastan” 
ummikuid”
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ni inimesi kuulata tahtnud ja otsu-
seid on tehtud võimulolijate huve 
arvestades. 

Mis võidusärgist edasi saab? 
Kas need lähevad ka tootmisse 
ja müüki?
Neid valmistatakse piiratud kogus, 
mis loositakse Facebookis välja. 
Tehakse ka meenesärk, mis läheb 
uues raamatukogus müüki. 

Kuna sõnumite autoriõigus kuu-
lub mulle, toodan koostöös Mu-
hooviga terve kollektsiooni “äng on 
suburbia” särke, mis on mõeldud 
kõigile neile, kes tunnevad eeslin-
nades elades ahistatust. See ei ole 
ainult Viimsi teema, vaid puudutab 
ka paljusid teisi. Neid särke saab 
tellida: capslock.ee/collections.

Ma ei teinud seda kõike isikliku 
kasu ega promo huvides. Särkide 

müügitulu läheb Eestimaa Loodu-
se Fondile ehk heategevuseks. Kui 
siinkandis rohelust hävitatakse, siis 
kuskil ehk kaitstakse. 

Sinu võit oli ninanips vallavalit-
susele?
Ega nad vist päris sellist tulemust 
tõesti ei oodanud. Ilmselt loode-
ti mingit hea tuju lahendust, aga 
võitis protest.

Raamatu 

"33 kohtumist" esitlus

5. detsembril 

kell 17

Viimsi Raamatukogus 

Foto: R
asm

us K
oosk

ora

Sissepääs vaba
Vestlust 

juhib 

vallavanem 

Laine Randj�rv 

Hannes Võrno 

Ma ei pea end konfliktseks ini-
meseks, ei kaaguta viimsilaste 
grupis, sest pean seda mõttetuks. 
Olen lihtsalt inimene, kelle vimm, 
mis kogunenud salaja, ühel hetkel 
plahvatab.

Kuidas Sa ise kriitikat talud? Ilm-
selt oled seda oma pika disaine-
rikarjääri jooksul pidanud ikka 
kuulma.

Kui disainerina alustasin, oli kriiti-
kat raske taluda, sest iga töö oli na-
gu oma hinge vili, nagu oma laps. 
Nüüd on 15 aastat mööda läinud ja 
ma saan aru, et ei tea kõike. Endast 
targema kuulamine on kõige oluli-
sem osa mu tööst. 

Oma kogemusest olen tähele 
pannud, et kui kohe alguses tähe-
lepanelikult kuulata, siis teedki lõ-
puks asja, mis on hea. Minu tööks 
on lahendada tellija probleemi. 
Kriitika tekib siis, kui lahendatak-
se valet probleemi. 

See on tüüpiline viga, mida 
loovinimene teeb – ei saa problee-
mist aru ja asub lahendama valet 
asja. Aga disain – see on lihtsalt 
terve mõistus. Ja kui leiad tervet 
mõistust kasutades lahenduse, 
siis reeglina inimesed nõustuvad 
sellega.

Midagi on kindlasti hästi ka. Mil-
lega Viimsis rahul oled?
Koolid ja lasteaiad on siin toredad. 
Neis on alles see väikse koha tun-
ne, samas mitte põgenemine suure 
maailma eest, õpetajad on mood-
sad.

Mul on kolm last, üks neist käib 
Lillelaste lasteaias, ülejäänud kaks 
Haabneeme koolis. 

Viimsi poolsaar on asukohana 
tore ja mulle armas, kriitiline olen 
seda valitseva süsteemi suhtes. See 
on sama tunne, kui armastad Ees-
timaad, aga praegune valitsus ei 
meeldi. 

Kas Viimsis on mõni Sinu lapse-
põlvepaik ka muutumatuna pü-
sinud? 
Jah, sügiseti on Haabneeme rand 
tühi, untsantsakad sinna siis ei tu-
le ja kohalikud käivad külma veega 
ujumas. Siis on täpselt sama tunne 
nagu vanasti. 

Rääkisime autostumisest ja üle-
rahvastatusest. Mida Sa veel 
Viimsis muudaks?

Kuna globaalse kliimakriisi põh-
juseks on ületarbimine ja loodus-
keskkonna kurnamine, siis ma ei 
vähendaks mitte ühtegi ruutmeet-
rit metsa ega rohelust enam Viim-
sis ja tooks roheluse tagasi sinna, 
kust ta on läinud.

Kristian 
Kirsfeldti 
kavandatud 
T-särgid. 
Fotod: Kristian 
Kirsfeldt

5. detsembril kell 18
Viimsi Raamatukogus

Sissepääs vaba

10.00 Lugejaid tervitavad 
 Annika Vaikla, Tiiu Valm ja Villu Veski

11.00 Lastehommik lasteaia lastele
13.00-15.30 Raamatukogu tervitavad Viimsi Muusikakooli

õpilased ja Viimsi Gümnaasiumi etlejad 
Juhendajad Urvi Haasma ja Külli Täht

13.00 Viimsi Muusikakooli kitarriõpilased
13.30 Etlejad

14.00 Viimsi Muusikakooli kandleõpilased
14.30 Etlejad

15.00 Viimsi Muusikakooli saksofonikvartett
16.00 Suvelugemise lõpuüritus koos Vimpsiku, 

Triinu ja kloun Ummiga 
17.00 Hannes Võrno raamatu "33 kohtumist" esitlus

18.00 Teater "Varius" etendus "Sada ja üks" 
Sissepääs vaba! 

Viimsi Raamatukogu avamine uutes ruumides

5. detsembril kell 10.00
Randvere tee 9
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UUDIS! Meie spordikeskuse

HOMMIKUPAKETT!
Vabad ujularajad, jõusaal ja rühmatreeningud

igal hommikul
6:00-13:00

Tule kogu perega pühapäevasele

PEREBRUNCHILE!
Naudi merevaadet ja maitsvat buffeed
igal pühapäeval
12:00-15:00

49€*
/kuus

22€*
* Lapsed alla
 12 a TASUTA!

PARKIMINE
3h TASUTA!

Ootame teid restoranis Regatta
hotelli 5. korrusel, Purje tn 9, Tallinn

Lisainfo ja broneerimine tel.: 5344 6050

Ootame teid hotelli spordikeskuses
Purje tn 9, sissepääs kesklinna poolt
Vaadake lisa: www.piritamarinahotel.ee

* pakkumine kehtib
 kuni 31.01.2020

Teavitus – ilutulestik!

7. detsembri hilisõhtul toimub Haabneemes ilutulestik.
7. detsembril ajavahemikul kell 22.50–23 toimub Viimsi heategevus-

balli raames ilutulestik Viimsi kooli tagumisel platsil (Randvere tee 8). 
Palume kõigilt mõistvat suhtumist! 

MTÜ Viimsi Invaühing

Hauaplatside puudust Viimsis pole
“Enam kui 20 000 elanikuga Viimsi vallas on neli väikest surnu-
aeda,” vahendas 13. novembri Aktuaalne Kaamera. “Ajalooliselt on 
poolsaare põliselanikud maetud kas Pirita või Jõelähtme kalmistu-
tele. Uute elanike jaoks on ainus võimalus saja aasta eest rajatud 
väike Rohuneeme surnuaed.”

“Me oleme tõesti laienemisele mõelnud ja ka juba järgmisel aastal 
on Rohuneeme kalmistul ette nähtud uue kvartali avamine,” selgitas 
ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mikk ERR-i uudistele.

Kui Jüri kalmistul võib surnuaiavaht hauaplatsi anda vaid Rae valda 
registreeritud elanikule, siis Viimsi vald elukohta ei kontrolli. Mikk möö-
nab, et võib-olla mõne aja pärast see vajadus tekib.

VT

Teated

Ilutulestiku ajal tasub lemmikloomad turvaliselt kodus hoida. 
Foto: Adobe Stock

HUVIHARIDUS 7. novembril allkir-
jastasid vallavanem Laine Randjärv, 
tulevases Artiumi nimelises majas 
tegutsema hakkava Viimsi huvi-
alakooli direktor Peeter Sipelgas 
ning Eesti Kunstiakadeemia õppe-
prorektor Anne Pikkov vallamajas 
raamlepingu pooltevaheliste 
sidemete tihendamiseks ja koos-
töö arendamiseks.

“Kuna uues huvialakoolis Artiumi hoo-
nes hakkab tegutsema olemasoleval 
Viimsi kunstikoolil baseeruv kunstiosa-
kond ja hetkel on käimas õppekavade 
uuendamine, siis siin saab Eesti Kuns-
tiakadeemia olla meile abiks oma kõige 
kaasaegsemate, tipptasemel teadmiste-
ga,” selgitas koostöölepingu sisu Viimsi 
huvialakooli direktor Peeter Sipelgas.

“Lisaks loodame olla akadeemia-
le väga heaks praktikabaasiks, et vä-
ga andekad tudengid tuleksid meie 
juurde laste huviringe juhendama, 
ja samuti pakub [lepingu alusel] aka-
deemia huvialakooli juhendajatele eri-
nevaid täiendkoolitusi,” lisas ta. “Loo-
mulikult tahame akadeemiale olla ka 
heaks partneriks erinevate teadusuu-
ringute tegemisel.”

“Kunstiakadeemia haaras võimalu-
sest kohe kinni, kui Peeter Sipelgas sel-
le ideega meie juurde tuli,” ütles Viimsi 

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

Viimsi uuel huvialakoolil koostöö-
leping Eesti Kunstiakadeemiaga

Teatajale Eesti Kunstiakadeemia õp-
peprorektor Anne Pikkov. “Kunstiaka-
deemia ei taha mingil juhul olla üks 
elevandiluutorn, mis on ühiskonnale 
kinni ja suletud ja salapärane. Vastu-
pidi, tahame vaadata ühiskonnale laie-
malt,” ütles ta. “Kui pakutakse niivõrd 
head võimalust minna noorte juurde, 
kes on täis tegutsemislusti, ja kui vald 
ehitab neile ka raamistiku, mille sees 
on hea tegutseda, siis meil ei ole kade 
meel oma teadmisi jagada.” 

Raamleping ei seo pooli rahaliste 
kohustustega. Koostööprojektide ja 
konkreetsete küsimuste lahendami-

seks sõlmivad pooled vajadusel lisa-
kokkuleppeid koos õiguste ja kohustus-
te ning ühisprojektide finantseerimine 
tingimustega.

Koos aga arendatakse õppekavu, 
korraldatakse huvialakooli õpilaste-
le akadeemia info- ja teemapäevi, et 
tekiks ülevaade edasistest õpingu- ja 
karjäärivõimalustest ning korralda-
takse vajalikke täiendkoolitusi juhen-
dajatele.

Koostööleping sisaldab ka lõputöö-
de juhendamisel abi osutamist ning 
õpilaste kaasamist teadusuuringute 
läbiviimisse.

Vallavanem Randjärv, Viimsi huvialakooli direktor Peeter Sipelgas ja Eesti Kunsti-
akadeemia õppeprorektor Anne Pikkov sõlmisid kolmepoolse lepingu koostöö 
tugevdamiseks Artiumis. Foto: Rain Resmeldt Uusen

õnnesoovid
  Palju õnne EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoori 

dirigendile ja kooriliikmetele 25. sünnipäeva puhul.
Viimsi vallavalitsus
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PIDUSTUSED 14. novembril tähistas Viimsi 
gümnaasium oma esimest sünnipäeva. Kogu sünni-
päevanädala raames toimusid erinevad tegevused 
koolimajas. Enamik tegevusi toimusid seoses 
muusikaga ning jagati ka kommi ja söödi kooki. 
Erilisel päeval pandi ka end pidulikumalt riidesse.  

K
õik hommikud algasid 
koolimajas muusika-
ga. Eesmärgiks võetigi, 
et  kogu nädal kulgeks 

Viimsi gümnaasium tähistas oma esimest 
sünnipäeva muusika ja koogiga

muusika saatel. Hommikuti tervi-
tati õpilasi koolis väikeste muusika-
liste paladega, mida esitasid güm-
nasistid ise. 

Söögivahetundidel oli aatriu-
mis võimalik kuulata erinevaid et-
teasteid, esineda võisid kõik ja üks-
kõik millega. Tahtjaid oli palju ning 

Grete Maria Ivanov
Hüpernoole toimetaja

esineti nii mitmekesi kui ka soolo-
numbritega, mängiti kitarri, kla-
verit ja lauldi. Kõigil oli võimalus 
seda kuulama minna ning kaasa 
elada. 

13. novembril käisid koolis esi-
nemas Püünsi kooli esimene, kol-
mas ning kuues klass, nad tegid 
kümme etteastet, mis olid pühen-
datud Viimsi valla 100. sünnipäe-
vale. Sellega tervitati Viimsi güm-
naasiumi sünnipäeva puhul.

14. november oli kõige erilisem 
ning tähtsam päev. Sellel päeval 
saigi uus, armas ja hubane Viimsi 
gümnaasium üheaastaseks. Hom-
mikul võeti õpilasi vastu muusika 
ja kommidega ning söögiks oli sel 

päeval pidusöök koos magusa ülla-
tusega. Neljas tund jäi sellel päeval 
ära ning selle asemel said õpilased 
minna nautima kooli sünnipäeva 
puhul aktust. 

Pidulikul koosviibimisel laulis 
koor koolilaulu ja kõne pidas koo-
li direktor Karmen Paul. Kõnes lau-
sus direktor: “Meie eesmärk ei ole 

olla parim kool maailmas, vaid me 
tahame olla täna paremad kui eile 
ja homme paremad kui täna.” 

Samuti tuli esinema ETV Tütar-
lastekoor, mida juhendas Aarne 
Saluveer. Üllatusena astus lavale 
ka osa kooli abiturientidest koos 
räppiva ajalooõpetaja Reesiga. Nad 
esitasid ühes tunnis valminud vah-
va räpiloo.

Esimese sünnipäeva puhul sai 
iga õpilane teha koolile ka kingitu-
se. Nimelt ootas kooliraamatukogu 
endale erinevaid raamatuid, mida 
õpilased sooviksid gümnaasiumile 
kinkida, oli see siis koju seisma jää-
nud või lihtsalt taheti teistega mõn-
da teost jagada.

Meie eesmärk ei ole olla parim 
kool maailmas, vaid me tahame 
olla täna paremad kui eile ja 
homme paremad kui täna.

Viimsi gümnaa-
siumi direktor 
Karmen Paul kõnet 
pidamas. Foto: 
Martin Männik 

Koor esitamas 
koolilaulu. Foto: 
Martin Männik 

Ansambel 
Vaesemehe 
Noorkuu 
esinemas. 
Foto: Karl 
Mikovits

Õpetaja 
Reesi Kuslap 
esitamas 
klassiga 
räpilugu. 
Foto: Martin 
Männik 

Sünnipäeva- 
tort. Foto: 
Martin Männik

Sünnipäeva-
hommik. Foto: 
Karl Mikovits

ETV Tütar-
lastekoor. 
Foto: Martin 
Männik
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Tantsuks mängib

Publiku ett e astuvad Reet Linna, keda saadab Are Jaama, 
ansambel Robirohi, üllatusesineja, mitmed lauljad ning tantsijad.

Toimub heategevuslik loterii!

Heategevusballiga kogutakse raha 
Viimsi Invaühingu erivajadustega laste toetuseks.

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

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

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

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

Info ja müük: inva@viimsivald.ee, 50 59 388 (Jana).
MTÜ Viimsi Invaühing kuulub tulumaksusoodustusega mitt etulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

7. detsembril kell 19.00 Viimsi kooli7. detsembril kell 19.00 Viimsi kooli7. detsembril k

RAHVAKULTUUR “Reedest, 15. novembrist asus 
Prangli rahvamaja juhataja kohale sädelev Külli 
Talmar,” tutvustas Viimsi Teatajale valla kultuuri-
osakonna juhataja Villu Veski.  

“V
arasemalt on Külli 
juhendanud Viimsi 
Kooliteatrit, lavas-
tanud mitmeid edu-

kaid etendusi. Teater on ta elus 
mänginud suurt rolli – Külli Talmar 
ise ongi nagu “teater”. Soovime 
uuele Prangli rahvamaja juhile edu 
ning toredat koostööd kogu Prang-
li rahva ja saare külalistega,” rääkis 
Villu Veski.  

“Minu jaoks on üheks oluliseks 
märksõnaks koostöö. Et suuri pro-
jekte läbi viia, on vaja väga koostöö-
võimelist meeskonda. Selle välja-
kujundamist peangi oma töös üheks 
tugevaks küljeks,“ ütles Külli Talmar 
Viimsi Teatajale.

“Prangli saarega seob mind 25 
aasta pikkune sõprus. Olles klassi-
juhataja, ajalooõpetaja ja ka kooli-
teatri juhendaja käisin õpilastega 
palju kordi saarel, nii laagrites kui 
ka lihtsalt ekskursioonidel. Nii tek-
kis sõprus saarerahvaga, mis kestab 
tänaseni,” rääkis ta.

“Minu soovi Prangi rahvamajja 
tööle asuda motiveerisid sealsed 

Prangli rahvamaja sai uue juhataja

elanikud ja saare austust vääriv aja-
lugu. Soovin pakkuda tänastele 
Prangli inimestele meeldivaid ela-
musi läbi erinevate koosviibimiste, 
olgu nendeks siis peod, kontserdid, 
tähtpäevade tähistamised, lihtsalt 
meeleoluõhtud jne.” 

Külli Talmari sõnul oleneb eda-
sine ka Prangli rahva soovidest 
ning harjumustest, millega tuleb 
koheselt arvestada. “Kook tuleb 
küpsetada ja kaunistada üheskoos, 
teisiti mina ei oska. Kindlasti on 

saarerahval omad unistused, mida 
sooviksin väga koos Viimsi vallava-
litsusega samm-sammult ja ühes-
koos ellu viima asuda, et rahva-
majast saaks kultuuri kodu ja koht, 
kuhu kõik tulla soovivad.”

  Külli Talmar on lõpetanud Viljandi Kultuuri-
kooli 1986. aastal klubitöö ja Tallinna Ülikooli 
(TLÜ) 1993. aastal kultuurhariduse teaduskon-
na, näitejuhtimise lisaerialaga mõlemas koolis.

Pärast TLÜ lõpetamist asus 18.08.1993 tööle 
Viimsi keskkooli, kus töötas senini. Täitis erine-
vaid kohustusi ajaloo- ja kultuuriloo, sõna- ja 
väljenduskunsti õpetaja ning näiteringi juhen-
dajana. “Õige pea sai minust Viimsi keskkooli 
huvijuht ja näiteringist Viimsi Kooliteater.”

Kindlasti on saare-
rahval omad unis-
tused, mida sooviksin 
väga koos Viimsi 
vallavalitsusega 
samm-sammult ja 
üheskoos ellu viima 
asuda.

14. novembril teatas vallavanem 
Laine Randjärv meediale, et algatas 
Prangli tööriistakuuri lammutami-
se asjus põhjaliku juurdluse. “Avali-
kust huvist ja tekkinud eriarvamus-
test lähtudes tegin täna otsuse viia 
läbi põhjalik juurdlus ja külmutada 
nii kuuri edasine kasutamine kui ka 
selle lammutamine. Aruande ava-
likustame jaanuaris 2020,” kinni-
tas Randjärv. Vallavanema sõnul on 
erineva kaaluga infot kuuri lammu-
tamise küsimuses olnud liikvel pal-
ju ning osa sellest on kallutatud lä-
bi emotsioonide.

“Prangli kultuurielu lööb kind-
lasti lõkkele ka eesootaval hooajal,” 
avaldas ta lootust, et koostöövaim 
saarel taastub ning uued sisukad 
ja põnevad ning juba traditsioo-
niks kujunenud kultuurisündmu-
sed saavad toimuma ka hoolimata 
vahepealsest pahameelest ja sega-
dusest laguneva tööriistakuuriga. 
“Vald on Pranglil toimuvat kultuu-
rielu läbi aastate toetanud sealt tu-
lu teenimata.”

Kultuuriosa-
konna spet-
sialist Ott 
Kask annab 
Külli Talmarile 
üle Prangli 
rahvamaja 
võtmed. Foto: 
Villu VeskiRain Resmeldt 

Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja



Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
haridus@rannarahvamuuseum.ee. 
Viimsi vabaõhumuuseumis.
2.–6. detsembril Viimsi kooli 
jõululaat.
5. detsembril kell 12 avatakse 
Viimsi noortekeskus. Viimsi noorte-
keskuses.

Jumalateenistused

24. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. Teenib Ants 
Leedjärv EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
24. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool 
Viimsi Vabakirikus.
24. novembril kell 14.30 igaviku-
pühapäeva jumalateenistus armu-
lauaga EELK Randvere kirikus.
27. novembril kell 19 piiblitund 
Viimsi Vabakirikus.
30. novembril kell 12 advendi-
missa Naissaare Püha Maarja 
kabelis.
1. detsembril kell 11 1. advendi 
jumalateenistus armulauaga. 
Leeripüha. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
1. detsembril kell 12 1. advendi 
jumalateenistus leivamurdmisega, 
lastele pühapäevakool Viimsi 
Vabakirikus.
1. detsembril kell 13 1. advendi 
jumalateenistus armulauaga 
Rohuneeme kabelis.
1. detsembril kell 14.30 1. advendi 
jumalateenistus EELK Randvere 
kirikus.
3. detsembril Randvere lasteaia 
laste ühiskülastus EELK Randvere 
kirikus.
8. detsembril kell 11 2. advendi 
jumalateenistus armulauaga. 
Muusikaga teenib kaasa Tallinna
Rotary klubi segakoor. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
8. detsembril kell 12 2. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool Viimsi Vabakirikus.
8. detsembril kell 14.30 2. advendi 
jumalateenistus armulauaga EELK 
Randvere kirikus.
11. detsembril kell 19 piiblitund 
Viimsi Vabakirikus.

Eakatele

26. novembril kell 12 jõulu-
kaunistuste valmistamine Rand-
vere päevakeskuses.
27. novembril kell 15 lõbus 
kadripäev kiiksuga kübarates. 
Külas on Saue päevakeskuse laulu- 
ja tantsuring. Viimsi päevakes-
kuses.
28. novembril kepikõnd ja 
jalgsimatk 80+ eakatele. Buss 
V2 väljub Haabneeme busside 
lõpp-peatusest kell 10.45. Kogune-
mine Randvere Aedlinna peatu-
ses. Tutvume Randvere vaatamis-
väärsustega. Matka pikkus u 3 km. 
Randvere külas ja Tädu matka-
rajal.
29. novembril kell 17 Seeniorid 
tantsuga sügises & Viimsi vald 100. 
Korraldaja: Viimsi Pensinäride 
Ühendus. Viimsi koolis.
8. detsembril kell 15–18 eakate 
jõulupidu. Kaunimate aastate 
vennaskond. Osalemine tasuta. 
Viimsi koolis.
10. detsembril “Lõbusad jõulud 
kilplaste juures”. Korraldab VPÜ. 
Kell 11.30 väljasõit Haabneeme 
busside lõpp-peatusest suunaga 
Randvere – Mähe. Järvamaal, 
kilplaste kodus Müüsleris.

Lastele ja noortele

Kuni 30. novembrini noorsootöö 
nädal Viimsis.
22. novembril kell 18 noorte-
keskuse lõpupidu Viimsi noorte-
keskuses.
22. novembril noorsootöö nädal: 
Tallinna Tehnikaülikooli IT-tuden-
gite projekt Geeks on Wheels ehk 
nohikud ratastel Püünsi koolis.
24. novembril kell 12–14 noorsoo-
töö nädal: helkurite valmistamise 
töötuba Viimsi Keskuses.
26. novembril kell 16–18 ja 18–19
noorsootöö nädal: helkurite valmis-
tamise töötuba. Helkurikõnd. 
Viimsi kaubanduskeskuses.
2.–20. detsembril muuseumi-
programm “Jõulutoimetused 
talus”. Eelregistreerimine: 

Kontserdid ja 
teatrietendused

23. novembril kell 17 Ülistus-
muusika õhtu Viimsi Vabakirikus.
23. novembril kell 11.30 ja 19 
Viimsi JazzPopFest 2019 kooride ja 
vokaalansamblite konkurss. Lõpp-
kontsert. Esinevad parimad koorid 
ja vokaalansamblid. Ansambel 
Horoskoop ja Voldemar Kuslap. 
Viimsi koolis.
30. novembril kell 16 Valla-alune 
30 Viimsi huvikeskuses.
30. novembril kell 19 Eesti Inter-
preetide Liit “Menuetist tangoni” – 
esinevad Heigo Rosin (löökpillid), 
Jelena Ossipova (kitarr) ja Svetlana 
Kekiševa (orel). Piletitega. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
1. detsembril kell 18 Rolf Roosalu 
ja Nele-Liis Vaiksoo EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
4. detsembril kell 18 jõulukont-
sert: segakoor Viimsi, Viimsi kooli 
mudilaskoor, rahvapilliorkester 
Pirita, külalisena Liivabänd. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
5. detsembril kell 19 JõuluDuur – 
Evelin Samuel-Randvere, Johan 
Randvere. Piletitega. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
7. detsembril kell 12 Viimsi 
muusikakool EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
8. detsembril kell 11 jõulukont-
sert – esinevad Viimsi huvikeskuse 
huviringid ja Mari-Liisi laululap-
sed. Tasuta! Viimsi huvikeskuses.
8. detsembril kell 16 Inseneride 
Meeskoor EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.

Meelelahutus ja 
muusika

22. novembril kell 22 30+ pidu – 
Sulo ja DJ Kermo Hert. Piletid 
Piletilevis. Black Rose pubis.
23. novembril kell 21 DJ Margus 
Kaukes Black Rose pubis.
27. novembril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
29. novembril kell 21 Hellad 
Velled Black Rose pubis.

6. detsembril kell 16 Rein Veide-
manni esseede ja pihtimuste raa-
matu “Kui sõna on su saatus” esitlus. 
Kaassõna ja esitluse juht Joonas 
Hellerma. Viimsi raamatukogus.
8. detsembril kell 14.15 jõulu-
pärja valmistamise õpituba Viimsi 
huvikeskuses.
10. detsembril kell 18 raamatu-
kogu treppidel esimene mõtlemise-
õhtu “Mõtlemine on luksus”. Koha-
le ootame kõiki, keda kõnetab kiu-
samise teema. Vestlust modereerib 
Annika Gorelova, kohale on ooda-
tud Igor Volke. Viimsi raamatu-
kogus.
10. detsembril kell 18.30 karbi 
valmistamise õpituba Viimsi huvi-
keskuses.

Varia

22.–30. novembril helkurikam-
paania. Võta endale tasuta helkur 
Viimsi Keskuses ja Rimi majas 
(Viimsi Marketis).
27. novembril kell 19 Viimsi mälu-
mäng 2019/2020 II voor. 30 küsi-
must. Küsimused koostab Andres 
Kaarmann. Haabneeme koolis.
1. detsembril süütame advendi-
küünla Viimsi kuuse juures.
2.–20. detsembril jõulupidu asu-
tustele, lastegruppidele. Eelregist-
reerimine: info@rannarahvamuu-
seum.ee. Rannarahva muuseumis.
7. detsembril kell 10–16 jõululaat. 
Palju erinevaid kingitusi. Tegevused 
lastele. Rannarahva muuseumis.
7. detsembril kell 19 Viimsi Hea-
tegevusball. Jakko Maltis Big Band 
feat Laura ja Gerli Padar. Ballikutse 
hind kuni 1.12 on 35 €, hiljem 50 €. 
Viimsi koolis.
9. detsembril kell 16–19 vägi-
vallatu jõulukuu Viimsis. Regist-
reerimine: FB hoolimine Viimsi 
avalik ruum.
10. detsembril kell 17.30–19 
Metsakasti OTT (Otse Tootjalt 
Tarbijale) kaubakohting. Igal teisel 
teisipäeval. Lisainfo: Metsakasti 
külaselts, Kaia-Leena Pino, tel 
5661 9649. Metsakasti külaplatsil 
Jäätma tee ja Angervaksa tee ristis.

30. novembril kell 21 DJ Lenny 
LaVida Black Rose pubis.
4. detsembril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
6. detsembril kell 21 ansambel 
Randers Black Rose pubis.
7. detsembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose pubis.
11. detsembril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
1. detsembril 12.10 Vano Allsalu 
isikunäituse avamine EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
Detsembris E 11–16, K 11–15 
viimsilase Toomas Tuule loodus-
fotode näitus Randvere päeva-
keskuses.
Aasta lõpuni Rein Meresaare 
näitus “Läbi aastate” Viimsi huvi-
keskuses.
Kuni 12. detsember E–N 10–16 
Tiina Tammetsi maalitud kivide 
näitus “Kiiksuga kivid” Viimsi 
päevakeskuses.
Aasta lõpuni kell 10–17 näitus 
“Viimsi 100” Rannarahva muu-
seumis.

Sport

29. novembril kell 19 Eesti meistri-
võistlused korvpallis, Saku I Liiga: 
KK Viimsi/Noto vs EMÜ. Karulau-
gu Spordikeskuse korvpalliareenil.

Õpi- ja jututoad

26. novembril kell 18.15 foto- või 
teadetetahvli valmistamise õpituba 
Viimsi huvikeskuses.
29. novembril kell 11 õpituba 
lapsevanematele “Ainulaadne laps – 
armastusväärne ja andekas!” 
Viimsi huvikeskuses.
29. novembril kell 18 jõuluehete 
valmistamise õpituba Viimsi huvi-
keskuses.
30. novembril kell 12 mööbli 
restaureerimise õpituba. Lisa-
info: Tsunftijänes OÜ kodulehel, 
tel 505 1490. 
6. detsembril kell 11 õpituba 
lapsevanematele “Lapsed nutikas 
maailmas – võta heaks või anna 
andeks?” Viimsi huvikeskuses.
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N, 9. jaan kell 19 Viimsi Huvikeskuses

KUNI TA SURI
Nadežda Ptuškina

Lavastaja Peeter Raudsepp
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29. nov.  kell 17.00   Viimsi koolis Randvere tee 8

Meeleolu loovad     Viimsi muusikakooli jazzband
Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel LIISO  

Tantsumuusika Boris Lehtlaan ja Are Jaama

Ootamas tervitusjook, suupisted  catering’ilt TULI

Pääsmed  10 € müügil  alates 4. nov. VPÜ  ruumis Kaluri tee 5   ja  
Randvere päevakeskuses

Korraldab  Viimsi Pensionäride Ühendus 

Seeniorid tantsuga sügises &
Viimsi vald 100

Läksime! 
Viimsi suurimasse 

lemmikloomakauplusesse!
Uus PetCity nüüd avatud 
Viimsi Keskuse I korrusel

Tere Tulemast!

»petcity.ee
Sõpruse tee 15, Haabneeme
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P
äevad on ühteaegu nii ettearvamatud kui ka üksluised. Vihmast puudu ei tule. Ega 
ka lumest, mis kord maha sajab, et siis jälle järgmine hetk ära sulada. Viimased vär-
vid on loodusest välja uhutud. Alles on jäänud hallikas taevalaotus ja hulga pruune 
varjundeid, mis katavad põlde, lehetuid puid ja metsaelukaidki. 

Nii on ka metskits oma raudja kuue hallika talvekasuka vastu vahetanud. Nüüd tuleb sok-
kudel veel enne talve tulekut sarved heita. Kel teravam silm, võib mõne sellise huvitava su-
veniiriga koju naasta. Lisaks välimusele muutub metskitse käitumine. Suvel eraklikku elu 
elanud loomad ühinevad talveks väiksematesse karjadesse. Koos on ikka hõlpsam liikuda ja 
toitu otsida. Samuti on rohkem silmapaare ohtude märkamiseks. 

Mets, mis tundub külmakuul tõesti kõle ja vaikne, võib aga üllatada oma elususega. Ol-
les mõnda aega metsa all jalutanud võib ootamatult sattuda kesk häälekat ja rõõmsakõlalist 
siristamist. Need on talveks kokku tulnud salk väikeseid, kuid hakkajaid tihaslasi. Toitu ot-
sides kammitakse metsi koos läbi, taustaks pidev “jutuvada”. Tegu on tõeliselt kireva kam-
baga, kust leiab nii rasvatihaseid, sinitihaseid, sabatihaseid kui ka tutt- ja salutihaseid. Aeg-
ajalt on kuulda veel pasknäärigi krääksumist, kuid seda palju harvemini kui sügise alguses. 
Küllap on esialgne entusiasm vähenenud nagu ka tõrud tamme alt, mida hoolikalt korjati ja 
peidupaikadesse toimetati. 

Praegu, kui hing igatseb nii väga valgust ja soojust, on oluline seda eneses hoida ja toita 
ning ümbritsevatelegi jagada. Aga neil hetkedel, mil silm veel seletab välisilmas toimuvat, 
soovitan praktiseerida oskust näha elu ja ilu neil pealtnäha tuhmidel ja ilmetutel maastikel. 

Ella Kari

LOODUSE KALENDER Valged ajad on märkamatult sõrmede vahelt libisenud ning 
suurt osa päevast täidab üha ulatuslikum pimedus.

e külmakuu e hingekuu 
November

Metskits 
padrikus. 
Fotod: Ella 
Kari

Tamme-pahk-
vaablase pahad.

Pasknäär.
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VAIM JA KEHA Viimsi huvikeskuse täiskasvanute 
huviringide seast leiab kaks huviäratava nimega 
treeningut: qigong ja shindo – üks pärit Hiinast, 
teine Jaapanist. Mida need endast kujutavad ning 
kes on inimesed, kes treeninguid läbi viivad?

Qigongi treener RIINA HEIN 
on Hiina tervisevõimlemist 
(qigongi)  õppinud selle pärit-
olumaal – Hiinas. Sealt tõi ta 
Eestisse kaasa omandatud 
teadmised ja oskused, mida ka 
siinsetele huvilistele õpetab.

Mis on qigong?
Hiina tervisevõimlemine (qigong) 
on aastatuhandete vanune keha-
asendi ja liikumise, hingamise ja 
meditatsiooni süsteem, mida ka-
sutatakse tervise, vaimsuse ja võit-
luskunstide treenimiseks. Juba am-
mustel aegadel on Hiinas kehalise-
le heaolule tähelepanu pööratud. 
Kehasse suhtutakse kui energeeti-
liselt toimivasse struktuuri, mida 
tuleb märgata, muutes seda tuge-
vamaks, ja hoida see tasakaalus. Tõ-
husad tehnikad, mis on läbinud üle 
3000-aastase ajaproovi, rahustavad 
vaimu ja keha ning suurendavad 
energiat, aeglustades ka vanane-
misprotsessi. Lisaks harjutustele 
õpetatakse ka enesemassaaži. 

Tänu treeningule õpid olema 
tavaelus lõdvestunud. Tulemuse-
na ei ole kogu aeg õlad ja selg pin-
ges ning õpid oma keha just nimelt 
tunnetama, mitte tundma. Tunne-
me me seda juba nagunii, aga olu-
line on seda osata ka tunnetada. 
Näiteks puusaringe tehes ei liigu 
mitte põlved, vaid ainult puusad. 
Meil on nii palju erinevaid kehaosi, 
mida me ei pane tähele, ning alles 
trennis hakkame nendest aru saa-
ma. Kõik tehtud harjutused loovad 
uusi sidemeid ka meie ajus. Hak-
kame ennast tervikuna tunnetama. 

Kuidas jõudsid qigongi treenin-
guteni? 
Tänaseks olen tegelenud Hiina ter-
visevõimlemise erinevate vormide-
ga (taiji ja qigong) 22 aastat. Eelne-
valt tegin ainult taijid, kuid 2005. 
aastal, mil Hiina meister Xu Ming-
tang tuli Eestisse, alustasin Zhong 
Yuan Qigongi praktiseerimist. 2007. 
aastal läksin meistri juurde Hiinas-
se, seal läbisin ka  treeneri kursu-
se ja eksami. Qigongil on tegelikult 
väga palju erinevaid koolkondi. 
Kodumaale naastes võtsin õpitu 
endaga kaasa ning hakkasin siin 
treeninguid andma.

Milline oli esimene samm enne 
treeningutega alustamist Eestis?
Enne, kui ma hakkasin treenin-

guid andma ja teisi õpetama, mõt-
lesin, mida enne energiaharjutuste 
tegemist oleks vaja inimesele, kes 
tuleb töölt, on pinges ja väsinud. 
Sain aru, et kõigepealt on vaja ini-
mestele õpetada oskust oma keha 
lõdvestada ja avada energiakana-
leid, et energia (qi) saaks kehas va-
balt voolata, ning seejärel asume 
spetsiifilisemate energia kogumise 
harjutuste juurde. Hiina meditsii-
ni mõistes, vajutades akupunktuu-
ri punktidele ning seejärel tundes 
valu, tähendab, et seal on energia 
liikumine blokeerunud. Kuid se-
da on võimalik uuesti liikuma saa-
da erinevate meetoditega ja enese-
tervendamise (qigongi) harjutused 
on üks nendest. 

Hiina meditsiinis peetakse hea 
tervise aluseks eluenergia qi vaba 
ja takistusteta voolamist nii meie 
kehas kui ka meid ümbritsevas.

Mida inimene trennist saab?
Qigong on tõhus keha vormishoid-
miseks ja hea praktika teadveloleku 
harjutamiseks.

Inimene saab treeningutest lõd-
vestunud toonuses keha ja rahuliku 
meele, et jaksata selles kiires maa-
ilmas edasi toimetada. Treeningu-
tel õpime tunnetama lõdvestuse ja 
pingutuse vahet ja märkama, mil-
lises seisundis keha erinevad osad 
igal hetkel on ja kuidas neid aida-
ta. Kõigepealt teeme qigongi tree-
ningutel harjutusi ja õpime vaju-
tama olulisi akupunktuuri punkte 
(õlapesad, randmed, puusad, laba-
jalad, alaselg jne), mis aitavad meie 
keha kõige kriitilisemates kohtades 
energia liikuma saada. Need harju-
tused on lihtsad ja igaüks on neid 
kunagi koolis teinud. Vahe on aga 
selles, et me teeme neid harjutusi 
väga aeglaselt ja täie tähelepanu-
ga. Selliselt tunned, nagu poleks-
ki midagi teinud, aga sul on siiski 
kuum, nagu oleksid jõusaalis tren-
ni teinud. Väga olulised on harju-
tused jalgadele, eriti reitele, et need 
lihased saaksid tugevaks ja suudak-
sid lõdvestunult seista. Treeningu-
tes õpime ja harjutame seismist ja 
istumist erinevate harjutuste juu-
res. Õige istumine ja seismine ai-
tab meil püsida pidevalt terve ja er-
gas. Väga oluline on ka hingamine 
ning see, et inimene õpiks sügavalt 
hingama. Selle edendamiseks tee-
me tunnis ka kõhuhingamist.

Meie treeningus on tähtsal ko-
hal ka sügavad meditatiivsed harju-
tused, kus teeme tööd energiatega 
neid kasvatades, tugevdades ja lii-
kumises hoides. Meie treeningutes 
osalenud inimesed on öelnud, et 
see on olnud nende ainus aeg nä-

dalas, kus nad on saanud täielikult 
olla iseendaga nii, et mitte ühtegi 
liigset mõtet ei ole peas, sest kogu 
tähelepanu on suunatud oma ke-
ha erinevatele kohtadele. Hiinla-
sed ütlevad: “Seal kus on Sinu mõ-
te, sinna läheb Sinu energia. Kuhu 
läheb Sinu energia, sinna läheb Si-
nu veri.” Treening aitab sul oma ke-
ha õppida nägema ja kuulama. Sa 
pead tunnetama liigutusi ja seda, 
et oled lõdvestunud olekus ja aju 
on tühi ning peas ei ole mitte üh-
tegi mõtet. 

Meil on käed-jalad tööd täis 
ning arvame, et suudame väga pal-
ju teha. Tegelikult on meil iga päev 
ja kogu aeg vaja teha valikuid. Va-
likuid, et mis on ikka päriselt vaja-
lik ja mis ei ole. Qigongi treening 
on ka üks valikutest, mis toob mei-
le hea tervise ja rõõmsa ning rahu-
liku meele.

Riina Hein 
praktiseerib 
3000 aastat 
vanu tõhusaid 
tehnikaid.  
Fotod: Anne-
Mari Visnapuu

Idamaised keha ja vaimu treeningud

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Qigong: lõdvestu 
ning sinus vallandub 
energia

  Qigongi treeningul osalenud toimetaja: Riinaga kokku saades ning 
laua taga intervjuuga alustades märkasin, et meie istumisasendid on vä-
ga erinevad. Mina istun alati enda jaoks vabalt, nii nagu on kõige muga-
vam, enamjaolt jalg üle põlve ning selg mitte just kõige sirgemalt. Riina 
istumisstiil on aga vastupidine: sirge selg ning jalad vastu maapinda, 
põlvedest täisnurga all. Esmapilgul tundus mulle tema asend pigem eba-
mugavavõitu, kuid olin väga üllatunud, kui kuulsin, et vaid selliselt istudes 
oled pingetest vaba. Seda kuuldes sättisin end kõhklemata koheselt sa-
mamoodi toolile, kuid õige asendi hoidmine on alguses raskem kui arva-
ta oskasin, sest see peab just tulema loomulikult, mitte olema sunnitud. 

Treening ise oli väga omapärane ning minu jaoks midagi uut ja huvi-
tavat. Olen pigem harjunud spordiklubide rühmatreeninutega ning 
kiirete treeningtempodega. Üllatusin, et saan keha soojaks ka, kasu-
tades mõttejõudu, ilma et rakendaksin energilisi liigutusi. Kindlasti oli 
minu jaoks väljakutseks keskenduda vaid oma kehale ning mitte mõelda 
trenni ajal ebavajalikule, et hoida pea puhtana. 

Järgneval päeval tundsin end rohkem lõdvestunult ning ees ootas 
mind eksam koolis. Leian, et tegin nii keha kui ka vaimu jaoks suure 
teene, käies mitme tassi kohvi joomise ning kodus närveerimise asemel 
hoopis eelneval õhtul pingeid madaldavas treeningus.

QIGONG  O N  A E G  I S E E N DA L E
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PÄRASTLÕUNA
Rein VeidemannI ja
Joonas HellermaGA
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Rein Veidemanni esseede ja pihtimuste
raamat "Kui sõna on su saatus" esitlus.
Kaassõna Joonas 
Hellermalt  

Sissepääs vaba

6. detsembril kell 16
Viimsi Raamatukogus

Inseneride meeskoori 
advendikontsert

8. detsembril kell 16
Viimsi Püha Jaakobi Kirikus

Nurme tee 2, Haabneeme

Dirigendid:    

Ülle Tuisk , Kuldar Schüts 

Solist: Kristine Muldma

Orelil: Kadri Toomoja

TASUTA

Shindo treener AIVE MÄRTSON 
ei kujutaks enam elu ilma 
shindo venitus-, hingamis- ja 
massaažiharjutusteta ettegi. 
Need Jaapanist pärinevad 
harjutused on saanud tema 
igapäevaelu osaks.

Mis on shindo?
Shindo koosneb kolmest osast: ve-
nitus, hingamine ja massaaž. See 
harjutustesüsteem sündis Jaapa-
nis. Idamaise tava kohaselt käsit-
leb shindo inimest kui tervikut. See 
on ideaalne tagamaks igapäevaelus 
tasakaalu ning hoidumaks tervise-
häirete eest. 

Treeningu eesmärk on vabas-
tada keha ja meel sinna kuhjunud 
füüsilistest ja emotsionaalsetest 
pingetest ning saavutada keha ja 
meele tasakaal. Ka füüsilisel pinnal 
on venitusharjutused igati kasuli-
kud. Need aitavad hästi tugiliiku-
misaparaadi vaevuste ja liigese-
probleemide puhul. Läbi shindo 
venitus- ja hingamisharjutuste 
ning massaaživõtete mõjutatakse 
inimkeha läbivaid 12 energiameri-
diaani. Treening aitab tasakaalus-
tada keha, hinge ja vaimu, hoides 
energiamediaanid avatuina. 

Räägi endast. Kuidas jõudsid 
treeningute andmiseni?
Mina olen tänaseks päevaks tegele-
nud shindoga 7–8 aastat. Treenin-
guni jõudsin läbi oma kauaaegse 
Pilatese treeneri, kelle juures olen 
käinud trennis juba 1990. aastast. 
Pilatese treeningu lõpus nagu ikka 
tehakse venitusi. Seekord olid aga 
venitused teistsugused, mõnusad 
ja rahustavad. Püüdsin neid isegi 
meelde jätta, et kodus järgi teha. 
Uurisingi temalt, et mis need on. 

Selgus, et ta on asunud shindod 
õppima ja praktiseeris neid kohe 
ka meie peal. Nii ma selle n-ö pisi-
ku saingi ja mõni aeg hiljem läksin 
ka ise seda õppima. 

Kuidas näeb välja selle treeneriks 
õppimine?
Alguses läbitakse lühikursus ning 
seejärel saad endale assistendi pa-
berid. See tähendab, et võid hakata 
tegema treeninguid. Pikem õpe, et 
instruktoriks saada, võtab ikka mi-
tu aastat. Kuid kui see on läbitud, 
võid teha veel lisaks ka massaaže 
ja teisi juhendada. Eksamid võtab 
vastu sensei (jaapani keeles õpeta-
ja) isiklikult.

Kuidas sai shindo alguse?
Shindo sündis Jaapanis 1980. aas-
tate algul sensei Kazuko Kuratomi 
vajadusest leida abi oma tütre ast-
ma ja allergia raviks. Otsinud asja-
tult abi ja vastust arstidelt, jõudis 
ta otsuseni otsida lahendust oma 
lapsepõlveaegsetest kogemustest. 
Ta leidis sealt puudutuse ja sooju-
se. Ühelt ida traditsioone käsitlevalt 
konverentsilt leidis ta raamatu jal-
gade massaažist ning selle tähen-
dusest inimesele. Kuratomi proo-
vis neid võtteid oma tütre peal iga 
päev ning mingi aja möödudes 
hakkas tütar tervenema ja paranes 
täielikult. Ajapikku on shindost väl-
ja kujunenud laiaulatuslik ja mit-
mekülgne, ent samas lihtne ene-
seabi- ja enese korrashoiu meetod 
igas vanuses ja erinevas füüsili-
ses vormis inimestele. Meetodina 
on see pidevalt arenev ja täiustuv 
ega ole seotud ühegi filosoofilise 
või usulise vooluga. Meetodi väl-
jaarendaja sensei Kazuko Kurato-
mi pidev enesearendamine ja õp-

pimine julgustab avatusele kõige 
uue omandamise suhtes. See toob 
ka meetodile juurde uusi teadmisi, 
vorme ja võimalusi. Ta on sukeldu-
nud oma uurimustes sügavale Jaa-
pani kultuuri unustatud juurteni, 
mis ulatuvad Jomoni perioodi väl-
ja (810 000 eKr). Nii võimegi öelda, 
et shindo areng baseerub tuhande-
te aastate tagusel tarkusel. See oli 
rahu aeg, kui inimesed elasid har-
moonias nii üksteisega kui ka neid 
ümbritseva loodusega, see on ka 
shindo juurteks. Jomoni periood 
oli viljakas kunstile, eriti keraami-
kale. Meridiaane venitavad harju-
tused jäljendavadki selleaegseid 
mustreid, kujutades Jomoni-aeg-
set nägemust maailmast ja usku-
must looduse ja inimeste vahelis-
se jätkuvusse.

Kuidas jõudis see Eestisse? 
Shindo jõudis Eestisse tänu tollele 
jaapanlannale. Ta alustas Soomest 
ning tutvustas sealsetele elanikele 
shindod. Seal võeti ta hästi positiiv-
selt vastu ning see julgustas teda ka 
üle lahe Eestisse tulema. Kusjuures 
ta kiidab, et eestlased on tunduvalt 
paremad shindokad kui soomlased. 
Eestis käib ta kord aastas ning tu-
leb siia iga kord uute tarkustega ja 
täiendustega, tänu millele saame 
ka meie end muudkui arendada. 

Treeningu nimi võib ehmatada nii 
mõndagi... 
Täiesti tõsi, kuigi mina leian, et täh-
tis pole mitte kest, vaid sisu. Samas, 
kui oleks pannud treeningu nimeks 
lihtsalt venitustunnid, oleksid 
võib-olla mõned ära ehmatanud, 
sest shindos käivad ju ka mehed. 
Pole oluline, kui palju sa venid, sest 
meie kehad on ju erinevad. Oluline 
on see, et venituses olles tunned, et 
keha hakkab avanema. Ja trennist 
minnes tunned, et keha on lahe-
dam ja kergem kui tulles. Sügav ja 
rahulik uni on kauba peale.

Veel midagi huvitavat treeningu 
kohta?
Muideks, shindost jääb sõltuvus-
se. Keha harjub sellega ära. Kui ma 
näiteks lähen puhkusele, siis vahel 
juhtub, et esimestel päevadel tun-
nen ennast veidi kehvasti. Pea on 
uimane ja keha kuidagi vastik. Käid 
ringi nagu siil udus. Kui lõpuks tai-
pad, et äkki teeks mõned venitus-
harjutused, siis tõmbab kohe pil-
di klaariks ja enesetunne taastub. 
See on selline huvitav tunne nagu 
oleks saanud energialaksu, aga il-
ma lisaainet tarvitamata. 

Shindo: vabasta oma 
keha ja meel pingetest

  Shindo treeningul osalenud toimetaja: Võrrel-
des shindo treeningut qigongiga mõistsin kohe, et 
shindo on energilisem ning seetõttu suutsin ka kiire-
mini treeningusse sisse elada. 

Sügav hingamine on see, mis venituse tõhususe 
tagab ning seetõttu oli üks olulisemaid tegevusi jäl-
gida venituste ajal oma hingamist. Õiget hingamis-
tehnikat tuletas treener ka mitmeid kordi meelde. 
Meeldetuletused olid minu jaoks igati vajalikud, 
sest tihtipeale on venituse ajal raske hingamist kont-
rollida või ununeb see üldse mingiks ajaks ära, näi-
teks põhjusel, et keskendusin liigselt hoopis keha-
raskuse jagamisele venituse ajal. Tihtipeale tuli 
venitusharjutuste puhul keharaskus jagada nii, et 
keha toetuks vaid ühele jalale või käele ning üle-
jäänud jäsemed toetuksid vabalt, ilma raskuseta. 
Harjutuste ajal kogesin, et ei ole just kerge jaotada 
keharaskust nii nagu treener ette ütleb, sest tihti-
peale tahab keha käituda sedamoodi nagu meile 
endile kõige mugavam.

SH INDO  T E K I TA B  S Õ LT U V U S T !

Aive Märtsoni 
sõnul baseerub 
shindo areng 
tuhandete aastate 
tagusel tarkusel.
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JALGPALL 10. novembril oli 
Viimsi JK esindusmeeskonnal 
hooaja viimane mäng. Selleks 
hetkeks aga oli klubi jaoks kõik 
paigas ja viies koht koos tabelis 
püsimisega kindlustatud.

Kuna Martin Reimi jalgpalliklubis 
on veel palju noori gruppe, siis tek-
kis idee proovida mängu veidi suu-
remalt ette võtta. Lõpetati ühes-
koos terve klubi jalgpallihooaeg ja 
tehti ka head. Nimelt on üks klubi 
noorema grupi õpilase lapsevanem 
raskelt haige ning sooviti tema pa-
ranemisse panus anda. Pühendati 
oma mäng ja tegemised Aitame Ee-
vat “mütsi alla”.

Selle juures on kõige vahvam 
ja südantsoojendav see, et nii pal-
jud tulid appi. Idee oli müüa toeta-
japileteid. Tavaliselt korraldatakse 
saadud tulust järgmine kodumäng, 
aga seekord otsustati hoopis kogu 
saadud tulu Eevale kinkida. Paljud 
olid valmis panustama loosirattas-
se ning loosiauhindade jagajate 
hulgast ei puudunud ka meie Viim-
si asutused: Atlantis H2O Aqua-
park, Tallinn Viimsi SPA, Buxhöw-
den, Burger Kitchen, Golden Club, 
Sportland, Muuuuv, Viimsi Kuul-
saali bowling ja piljard. Samu-
ti andsid abikäe: Tüdrukute peod 
Viimsis, Salenemisakadeemia.ee, 
Monkey Sport ja Apotheka. Inime-
sed ostsid pileteid 1 ja ka 15 kau-

pa, aga kõigile läks üritus korda. On 
väga mõnus aidata, kui tullakse ap-
pi ja ulatatakse abikäsi, et olla koos 
tugevamad ja suuta rohkem. Mäng 
ise ei lõppenud küll skooriga, mil-
lest klubi unistas, aga see ei olnud 
seekord prioriteet.

Hooaeg lõppes tegelikult mõ-
lema meeskonna jaoks plaanitud 
tulemustega. Eesmärk oli oma lii-
gasse püsima jääda – Viimsi JK 
esindusmeeskond esiliiga B-sse 
ja Viimsi JK II teise liigasse. Mõle-
mal juhul see ka õnnestus. Esilii-
ga eest mängides said kaks män-
gijat, Ken-Marten Tammeveski ja 
Geir-Kristjan Suurpere, väravalöö-
jate TOP 10-sse. Teises liigas skoo-
ris piisavalt Gregor Lehtmets, et 
saada samuti TOP 10-sse. Tubli töö 
meestelt!

Üks selle hooaja eesmärkidest 
oli ka jalgpalli populariseerimine ja 
inimeste staadionile meelitamine. 
Ka selle plaani võib kordaläinuks 
lugeda. Keskmiselt käis igal esilii-
ga B mängul 137 ja teise liiga män-
gul 47 inimest. Mõlema numbriga 
ollakse liigas vaatajate arvu poolest 
teised. Juba järgmisel aastal loode-
takse oma poolehoidjate armeega 
saavutada esimest kohta. Võrrel-
des eelnevate hooaegadega tehti 
suur edasiminek ja see on ainult 
puhas rõõm jalgpallist. Seda kin-
nitab ka peatreener Ivo Lehtmets. 
Tema eesmärk ei ole suruda pea-
le jalgpalli – kui mängida ei taha, 
ära mängi. Mängu peab nautima, 
tahtma võidelda võidu nimel ja sel-
le nimel ka tööd tegema ning siis 

mid, mida saab edaspidi kasutada 
fitness-saalina, kus kõigil jalgpallu-
ritel, nii väikestel kui ka suurtel, on 
võimalik  treenimas käia. See on ka 
nii-öelda tagavaraplaaniks, kui ju-
huslikult peaks tulema külm talv 
ja õues treenimine enam võima-
lik ei ole.

Kui rääkida noortest mängija-
test, siis üldse kokku osales Ees-
ti meistrivõistlustel MRJK klubist 
kolm tüdrukute ja 18 poiste grup-
pi. Väga häid tulemusi näitasid näi-
teks 2005. aasta poisid, võites U15 
II liiga. Sealjuures tuli alagrupi pa-
rimaks väravakütiks Oliver Säälik. 
TOP 10-sse mahtus veel Roden Va-
he. Samuti tulid alagrupi võitjaks 
U13 C (A-tugevusgrupis) mängi-
vad 2007. aasta poisid. U12 I (A-tu-
gevusgrupis) võidutsesid samuti 
MRJK omad, 2008 I poisid. Ka tüd-
rukud näitasid platsil korralikku 
võitlusvaimu ja tulid U15 vanuse-
klassis teisele kohale.

tuleb kõik juba iseenesest. Treener 
on vaid selleks, et mehi õiges suu-
nas juhatada.

Hooaja lõpp toob kaasa ka muu-
tusi, et kõigil oleks aega harjuda. 
Nii näiteks alustab klubis Anas-
tassia Morkovkina, kes on Eesti re-
kordinternatsionaal, mitmekord-
ne Eesti meister ja aastaid parim 
jalgpallur. Tema ülesandeks saab 
olema väiksemate tüdrukute tree-
nimine. Teise muutusena asub 
nüüdsest tööle kogukonnajuhina 
Erle Meresmaa. Varasemalt seda 
vabatahtlikuna tehes sai katseta-
tud, et kas sellel asjal üldse oleks 
jumet ja mõtet, aga tundub, et asi 
toimib, ja nii see ametlikuks saigi. 
Erle peamiseks ülesandeks on üri-
tuste korraldus, sotsiaalmeedia, 
erinevad jooksvad kogukondlikud 
küsimused ja muu selline, mis ot-
seselt kellegi teise rida ei ole.

Lisaks saadi koostöös Karulau-
gu Spordikeskusega endale ruu-

Erle Meresmaa
MRJK kogukonnajuht

Klubi loodab 
järgmisel 
aastal poole-
hoidjate ar-
meega saavu-
tada esimest 
kohta. Foto: 
Mihkel Naukas

Nii nagu meeste mängus on ka 
noortel, et Eestit ja Eesti koondist 
saab esindada vaid kutsete alusel. 
Ka selles vallas oli klubil hea aas-
ta. Nii nähti U17 koondise juu-
res toimetamas Miikael Johann 
Raassalut. U17 II koondist käisid 
esindamas Oskar Jõgi, Aleksander 
Ojamets ja Rain Rähni. U16 noor-
tekoondises said mängida Robin 
Kane, Gregor Lehtmets, Karl Erich 
Kaljuvere, Oscar Ollik, Johann Kõ-
re. U19 eest said kutse mängida 
Georg-Marten Meumers ja Raoul 
Rocco Riigov. Klubi suureks rõõ-
muks ei jää ka tüdrukute võistkond 
alla. Tüdrukutest käis Martin Reimi 
Jalgpallikooli alt U15 koondise eest 
mängimas kuus tüdrukut: Liisa Lii-
mets, Liselle Palts, Natali Sigija-
ne, Eva-Liis Aasmaa, Miia Malm 
ja Kätrin Välga. Samuti olid tublid 
U14 vanuses tüdrukud: Maris Haa-
vik, Olga Simagina, Liis Getter Saar, 
Crisset Lahe, Melissa Aume. Eel-
toodud tulemused kinnitavad, et 
Martin Reimi Jalgpallikoolis koon-
disematerjali leidub.

Uus hooaeg esiliiga B-s algab 
tõenäoliselt juba märtsis. Praegu 
võtavad kõik grupid siiski kergelt 
aja maha ja puhkavad ning nau-
divad treeninguid, et uus hooaeg 
saaks tulla veel parem.

  Hoia klubi tegemistel 
silma peal Facebookis: 
Viimsi JK; Instagramis: 
viimsijk!

Koos suudame rohkem! Viimsi JK lõpetas jalgpallihooaja
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ÕPIRÄNNE Tänu Erasmus+ programmile on 
Eesti õpetajatel läbi õpirände võimalik ennast 
täiendada erinevates Euroopa riikides. Seda 
võimalust kasutasid ka mitmed Randvere kooli 
õpetajad. Külastatud sai riike eksootilisest 
Hispaaniast põhjanaabri Soomeni.  

Mida kujutab endast 
Erasmus+ õpiränne?
Erasmus+ on Euroopa Liidu ha-
ridus-, koolitus-, noorte- ja spor-
diprogramm. See on üleeuroopali-
ne õpirändeprogramm, mis annab 
võimaluse näha, kuidas õppimine, 
õpetamine ja haridussüsteem ter-
vikuna teistes riikides välja näeb. 
Kuna õpetaja töös on ülimalt olu-
line ennast pidevalt täiendada ja 
omada laia silmaringi, annab Eras-
mus+ programm selleks suurepä-
rase võimaluse.

Randvere kooli projekti eesmärk 
oli õpetajate toetamine uute õpeta-
mismeetodite ja õpistrateegiate ra-
kendamisel kaasava hariduse tin-
gimustes. Randvere koolist osales 
projektis kümme, eelkõige erivaja-
dustega lastele pühendunud õpe-
tajat. Projekt kestis 1. juunist 2018 
kuni 30. novembrini 2019.

Kus käidi ja mida nähti?
Kohe 2018/2019 kooliaasta alguses 
käisid eriklassiõpetaja Aet Urbas 

Randvere kooli õpetajad käisid ennast 
täiendamas erinevates Euroopa riikides

ja õppejuht Siiri Alamaa töövarju-
na Helsingis Malmin peruskoulus. 
Eriklassiõpetaja sai teadmisi tõhu-
sast ja sihipärasest autismispektri 
häirega õpilaste kaasamisest. Õp-
pejuht tutvus, kuidas Soome koo-
lis korraldatakse kõigi tuge vajava-
te õpilaste õppe- ja kasvatustööd. 
Samuti loodi uusi kontakte koos-
töö arendamiseks rahvusvahelisel 
tasandil.

Randvere kooli saksa ja inglise 
keele õpetaja Ruth Rappold osa-
les aga 15.-20. oktoobril toimunud 
koolitusel Itaalias Firenzes. Koo-
litusel keskenduti veebis olevate-
le õppematerjalidele ning sellele, 

kuidas muuta tunde mitmekülg-
semaks laulude ja draamaõpetu-
se abil. 

Uusi kogemusi said ka klassi-
õpetajad Kaidi Klaas ja Kadri Käsk, 
kes külastasid Portugali, kursu-
se teemaks oli kaasav haridus. Eri-
klassi õpetaja Margit Šein aga 
täiendas end erivajadustega laste 
suunal Prahas.

Veebruari alguses osales klassi-
õpetaja Ljubov Erik kaasava kooli 
teemalistel kursustel Kreekas. Kur-
sused olid üles ehitatud väga huvi-
tavalt ning sisukalt – kaasava ha-
riduse õpitubade, koolikülastuse 
ning loengute kõrvalt ei puudunud 
ka huvitavad arutelud teiste osalis-
tega teemadel, milline on kaasava 
hariduse seis nende riigis ja koolis. 

Soome koolisüsteemis ei 
pidanud pettuma
Soomet külastati õpirände raames 
koguni kolm korda. Klassiõpetaja 
Kaidi Klaas külastas peale Portu-
gali ka Latokartano kooli Soomes, 
kus õpivad üheskoos nii eestlased 
kui ka muud Soomes elavad rah-
vused, sh ka soomlased ise. Kaidi 
sõnul oli kõige huvitavam jälgida 
õpet sealses liitklassis ja näha kaa-
sava hariduse rakendumist Soo-
me näitel, mis on üllatavalt sarna-
ne Randvere kooli omaga. Samuti 
käisid Soomes Randvere kooli õpe-

tajad Virve Maasik ja Tiina Lehis-
mäe, kes täiendasid ennast Ki-
lonpuisto koolielu vaatlemisega. 
Eesmärgiks oli erivajaduste laste-
ga töö jälgimine ja võrdlemine oma 
oskustega Randvere koolis. Vaadel-
di ühtekokku 13 ainetundi. Soome 
haridussüsteem on Eestile alati 
eeskujuks olnud, neilt on meil nii 
mõndagi õppida, leiavad õpirändel 
käinud õpetajad.

Viimseks õpirändeks jäi õpeta-
ja Mirjam Mätliku õppereis His-
paaniasse Mallorcale, kus ta sai osa 
võtta erinevatest inglise keele tun-

didest, ühest inglisekeelsest kuns-
titunnist ja õppekäikudest. Mirjam 
käis töövarjuks koolis nimega Ra-
mon Llulli instituut, mis on väga ti-
hedalt seotud Mallorca saare kul-
tuuri ja hariduse ajalooga. 2016. 
aastal täitus koolimajal 100 aastat 
selles hoones. Õppekeskus asuta-
ti juba aastal 1835, aga 1916. aasta-
ni asus see praeguses Monti-Sioni 
kloostris. See on esimene haridus-
keskus Hispaanias, kus hakati ja-
gama keskkooliharidust, mistõttu 
peetakse seda esimeseks Hispaa-
nias asutatud instituudiks.

Pilk väljapoole andis jaksu 
ja motivatsiooni edasiseks
Kõik õpirännetel osalenud õpeta-
jad said jagada oma kogemusi ja 
uusi teadmisi ka kolleegidega. Sel-
leks korraldati peale iga õpirännet 
koolis väike töötuba, kus said osa-
leda nii Randvere kooli õpetajad 
kui ka tugispetsialistid. Kõik pro-
jektis osalenud õpetajad kinnita-
sid, et teiste riikide külastamine 
ja sealse koolielu nägemine andis 
palju juurde ja avardas silmaringi. 
Samuti sai juurde õpitud uusi osku-
si ja õppemeetodeid, mis ehk Eestis 
nii tuntud ei ole. Õpiränne annab 
õpetajate sõnul hea võimaluse ene-
setäienduseks, kuid eelkõige moti-
veerib tegema oma tööd veelgi pa-
remini!

Külastati ka Latakarno kooli 
Soomes, kus õpivad üheskoos 
nii eestlased kui ka muud 
Soomes elavad rahvused, sh 
soomlased ise ka.

Latakarno 
kool Soomes. 
Fotod: 
erakogu

Portugali kooliõpilased.

Jõululaat

Palju ilusaid ja erilisi kingitusi,
Tegevused lastele

VIIMSI Rannarahva muuseumis,
7.detsembril kell 10.00-16.00
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juubilarid Viimsi vallas
95 

  Maara Kaarlep 

94 
  Aksel Peetsalu 

93 
  Laine Prits 

91 
  Lilia Pohl 
  Pelagea Lorits 
  Fanny Valamaa 
  Virve Tammer 

85 
  Veera Roosma 
  Mall Ohak 
  Eevi Lang 
  Margi Orgmets 

80 
  Aleksei Bajanov 
  Lea-Maie Karner 
  Aino Lepik 

  Endla Rannaste 
  Laine Sahtel 
  Zinaida Grosheva 
  Arvo Toots 
  Veljo Rääsk 
  Jüri Rebane 
  Sinaida Lajal 

75 
  Ants Sirgo 
  Maimu Suterman 
  Valeri Nabokov 
  Maie Mättas 

70 
  Toivo Räim 
  Nelja Pšenitšnikova 
  Terence Anthony 

     Gallagher
  Gevorg Zaharjan 
  Terje Ratassepp 
  Valentina Alender 
  Aleksander Titov 
  Jaak Heinola 
  Alla Erbe

uued vallakodanikud
  Emilia Elizabeth ja Archil Chochial sündis 2. septembril 

poeg Franz Alexandre.
  Nele Kööpil ja Mario Lehisel sündis 4. septembril poeg 

Maru. 
  Kai ja Andri Märdikesel sündis 26. septembril tütar Miina.
  Kersti ja Kreego Kruusmannil sündis 27. septembril 

tütar Kertu Mia.
  Katrin Pajulal ja Karli Kruusmannil sündis 2. oktoobril 

tütar Keteli.
  Viktoria ja Vadim Samulinil sündis 11. oktoobril poeg Stefan. 
  Triin Prantsil ja Kaarel Leegenil sündis 14. oktoobril 

poeg Lukas. 
  Maria ja Andrei Semenjukil sündis 17. oktoobril tütar 

Diana.
  Kadi ja Rait Parvel sündis 19. oktoobril tütar Iida.
  Kadi Kummil ja Ott Soovikul sündis 19. oktoobril poeg 

Sebastian. 
  Maaris ja Uku Sildojal sündis 20. oktoobril poeg Frank.
  Aili Volkoval ja Roland Rinkil sündis 22. oktoobril poeg 

Kris Robin.
  Jaanika Tomsonil ja Indrek Matsonil sündis 23. oktoobril 

tütar Hanna Lisandra.
  Maili Tannenbergil ja Peter Švernsil sündis 25. oktoobril 

poeg Otis.
  Birgit Mägil ja Aivar Põldal sündis 28. oktoobril tütar 

Victoria.
  Liis ja Kert Süsmalainenil sündis 31. oktoobril tütar Keiti.

Volikogus ja vallavalitsuses
Viimsi vallavolikogu poolt 12.11.2019 vastu 
võetud otsused:
nr 60 Viimsi vallavolikogu esindajate nimeta-
mine Viimsi haridusasutuste hoolekogudesse
nr 61 Lubja külas kinnistu Lubja tee 2 ja lähi-
ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule esitamine
nr 62 Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähi-
ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule esitamine
nr 63 Prangli saarel Idaotsa külas kinnistu 
Loigu mets 1 detailplaneeringu vastuvõtmine 
ja avalikule väljapanekule esitamine

 Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 60
otsusega nimetati Viimsi vallavolikogu esin-
dajateks Viimsi Kooli hoolekogus Marko Mih-
kelson, Haabneeme Kooli hoolekogus Taivo 
Luik, Randvere Kooli hoolekogus Priit Robas, 
Püünsi Kooli hoolekogus Kristjan Jõekalda,  
Prangli Põhikooli hoolekogus Valdur Kahro ja 
MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogus Janek 
Murakas.

 Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 61
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule 
väljapanekule Lubja külas kinnistu Lubja tee 
2 ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP) 
(Viimsi haldus OÜ, töö nr 03-19). 

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,8 
ha ja see paikneb Lubja külas Pärnamäe tee ja 
Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõl-
mates maatulundusmaa sihtotstarbega kin-
nistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult 
teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahen-
damiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja 
kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõu-
nakaartest Pärnamäe tee ja Lubja teega, põh-
jast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnis-
tuga Vanatoa kallak ning idast hoonestatud 
elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on ole-
mas Lubja teelt. Planeeritav ala külgneb Lubja 
klindiastangu maastikukaitsealaga.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 
muuta Lubja küla klindiastangu piirkonna üld-
planeeringu kohane maakasutuse juhtots-
tarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailpla-
neeringuga moodustatakse kaks krunti ning 
määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, 
lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, teh-
novõrgud ja haljastus. Ärimaa sihtotstarbega 
krundile määratakse ehitusõigus ühe 2-korru-
selise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pin-
naga kuni 1500 m² ja suurima lubatud kõrgu-
sega kuni 11 m. Teemaa sihtotstarbega krunt 
võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäe-
vani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel 

kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1). 
Sellega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla 
veebilehel: www.viimsivald.ee/teenused/pla-
neeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-
ja-avalikul-valjapanekul.

 Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 62
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule väl-
japanekule Leppneeme külas kinnistu Lehe ja 
lähiala detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, 
töö nr 01-19). 

Planeeritava ala suurus on 5773 m² ning see 
asub Leppneeme külas Reinu tee ja Lännekalda 
tee nurgas, hõlmates kinnistu Lehe (89001:003:
0491, pindala 3085 m², elamumaa) ja kinnistu 
Lehe lähialana käsitletava kinnistu Lännekalda 
tee / Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, pindala 
2688 m², transpordimaa). Planeeringuala piir-
neb põhjast Reinu teega, läänest Lännekalda 
teega, idast Sauna kinnistuga ja lõunast refor-
mimata riigimaaga. Kinnistu Lehe on hoones-
tamata ja rohke kõrghaljastusega. 

Detailplaneeringuga moodustatakse üks 
üksikelamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 
3030 m² ning kolm tee- ja tänavamaa sihtots-
tarbega krunti. Üksikelamumaa krundile on 
antud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise 
üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone 
püstitamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatav vastab 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu koha-
sele maakasutuse juhtotstarbele, mis planee-
ritavas piirkonnas on väikeelamute maa haja-
asustusviisil, kuid üksikelamukrundi suurus 
ei vasta üldplaneeringu teemaplaneeringule 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted”, mille koha-
selt on üksikelamukrundi vähim lubatud suu-
rus 3300 m², mistõttu liigitub detailplaneering 
üldplaneeringut muutvaks. Kuivõrd kinnistuga 
piirnev valla omandis olev Lännekalda tee / 
Reinu tee on väga kitsas ning seda on ohutu 
liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks 
vaja laiendada, siis detailplaneeringuga mää-
ratakse osa kinnistu Lehe koosseisust teemaaks, 
mis antakse tasuta Viimsi vallale. Samuti on 
vajalik tagada planeeritaval kinnistul paikneva 
Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasu-
tuse servituut. See on liigilt üldisema planee-
ringu detailplaneeringuga muutmise põhjen-
dus ja avalik huvi.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast nel-
japäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning 
reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nel-
gi tee 1). Sellega on võimalik tutvuda ka Viimsi 
valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.

 Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 63
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule väl-
japanekule Prangli saarel Idaotsa külas kinnistu 
Loigu mets 1 detailplaneering (Viimsi Haldus 
OÜ, töö nr 06-18). 

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha 
ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstar-
bega kinnistu Loigu mets 1 (89001:002:0244), 
mis piirneb läänest Kelnase teega ja idast ran-
naalaga. Planeeritav maa-ala on hoonestamata 
ja valdavalt kõrghaljastatud. Planeeringuala 
läbib olemasolev sõidutee (Estali tee), mis 
loob loogilise piiri Idaotsa küla asustusala ja 
rannikuäärse kaitsemetsa vahel. Pääs kinnis-
tule on nii Estali kui ka Kelnase teelt.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 
Prangli saare üldplaneeringu kohase maaka-
sutuse juhtotstarbe muutmiseks. Prangli saare 
üldplaneeringu järgi on planeeringualale osa-
liselt ette nähtud ärimaa funktsioon, liivik ja 
kaitsemets. Käesoleva detailplaneeringuga 
moodustatakse planeeritavale alale üks üksik-
elamumaa sihtotstarbega krunt (3300 m²), üks 
tee- ja tänavamaa krunt (107 m²) ja üks loodus-
liku maa krunt (17 472 m²). Üksikelamumaa 
krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu 
ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Tee- ja 
tänavamaa sihtotstarbega krunt on moodus-
tatud kinnistut läbivale Estali teele, mis peale 
detailplaneeringu kehtestamist võõrandatakse 
tasuta Viimsi vallale. 

Detailplaneeringu koostamise avalik huvi 
seisneb moodustatava teemaa omandamises. 
Teest ühele poole planeeritakse üksikelamu 
krunt ja teisele poole loodusliku maa krunt 
kaitsemetsale. Hoonestuse lubamisega Loigu 
mets1 kinnistu külakeskuse poolsesse osasse 
tihendatakse olemasolevat külakeskkonda, 
mitte ei looda uut elamuala. Saare infrastruk-
tuuri korrastamine ning Prangli juurtega ini-
mestele saarele suvekodu rajamise võimalda-
mine ongi põhjenduseks Prangli saare üldpla-
neeringu muutmisele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast nel-
japäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning 
reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nel-
gi tee 1). Sellega on võimalik tutvuda ka Viimsi 
valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.

Viimsi vallavolikogu poolt 12.11.2019 vastu 
võetud määrused
nr 22 Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määruse 
nr 5 “Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- 
ja noorsooprogrammide ning -ürituste toeta-
mise kord” muutmine

nr 23 Viimsi Vallavolikogu 14. augusti 2013 
määruse nr 14 “Munitsipaalasutuse Viimsi 
Raamatukogu põhimäärus” muutmine
nr 24 Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2017 
määruse nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse 
toetamise kord” muutmine
nr 25 Viimsi vallavolikogu määruste muutmine 
nr 26 Viimsi valla tänavavalgustuse arengu-
kava 2019–2029 vastuvõtmine

NB! Volikogu 12.11.2019 otsuste tervikteks-
tidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebi-
lehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväl-
jaande veebilehel. 

Viimsi vallavalitsus teatab:
 6.–23.12.2019 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 Lubja külas kin-
nistu Alajaama tee 10 detailplaneeringu 
(algatatud Viimsi Vallavalitsuse 18.06.2019 
korraldusega nr 370) eskiislahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on 4547 m² ja 
see asub Lubja külas kavandatavas elurajoonis 
Viimsi veetööstusjaama lähedal, hõlmates toot-
mismaa kasutamise sihtotstarbega krunti Ala-
jaama tee 10 (89001:010:0236). Planeeritav ala 
on ebakorrapärase kujuga, hoonestatud (alal 
on neli hoonet) ja kaetud hõreda kõrghaljastu-
sega. Kinnistu piirneb põhjast ja idast kavanda-
tava elurajooniga, läänest hoonestatud elamu-
alaga ning lõunast tootmisalaga. Juurdepääs 
planeeringualale toimub Alajaama ja Otsa teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks 
krunti. Ühe krundi sihtotstarve on väikeette-
võtluse hoone maa, kuhu on lubatud ehitada 
üks 3-korruseline ärihoone. Teise krundi siht-
otstarve on väikeettevõtluse maa, majutus-
hoone maa ja büroohoone maa ning sellel 
asub neli olemasolevat hoonet, mida võib 
laiendada ja rekonstrueerida. 

Alajaama tee 10 detailplaneering vastab 
Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplanee-
ringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele. 
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav 
krunt kaubandus-, teenindus- ja büroohoone-
te maa ning tootmismaa juhtotstarbega alal. 
Üldplaneeringuga on lubatud kuni kolm kor-
rust. Detailplaneering ei sisalda vastuolu üld-
planeeringu teemaplaneeringuga “Rohevõr-
gustik ja miljööväärtuslikud alad”, kuna pla-
neeritav ala ei asu rohevõrgustiku alal ega mil-
jööväärtuslikul hoonestusalal.

Avalikule väljapanekule esitatava detail-
planeeringu eskiislahendusega on võimalik 
tutvuda ka Viimsi valla veebilehel: www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud/eskiisid-avalikul-valjapanekul.



 
          

 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 
 

Kõik autod, üks ekspert!
• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

TEENINDUS

• Hooldus  • Remont  • Diagnostika• Hooldus  • Remont  • Diagnostika
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A la Carte Design
K U N S T I S A L O N G

T - R 11 - 18 / L 11 - 16  PAADI TEE 3 HAABNEEME 
+372 56873236 WWW.ALACARTEDESIGN.EU

Asukoht VIIMSI ÄRITARE

Ehte-,tekstiili-,portselani-,
klaasi- ja maalikunst ning palju muud!

Müügile on tulnud , 

Raamatuid piiratud kogus - saadaval 
eesti-inglise ja vene-inglise keelne variant.

“Krooniraamat”
mis sisaldab 8. originaalpaberraha 
1-500 kroonini aastatest 1991-2007.

R E A K U U LU T U S E D

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 
kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 
5457 5055.

Tööpakkumised
Firma Haabneemes pakub tööd 
raamatupidajale osalise koormu-
sega. Info: tel 520 4914.

Pakkuda tööd hakkajale ja kohuse-
tundlikule inimesele haljastus- ja 
heakorratöid pakkuvas ettevõttes. 
Põhilised tegevused: talihoole, lu-
mekoristus, maa-alade trimmer-
damine, teemaa-alade niitmine, 
haljasalade rajamine, istutustööd. 
Kasuks tuleb eelnev töökogemus 
ja B-kategooria juhiload. Töötasu 
alates 6 eurot tunnis (neto). Kon-
takt: tel 503 0019, Haljastus Plus 
OÜ, info@haljastusplus.ee.

Otsime lapsehoidjat oma 1-aasta-
sele rahulikule ja armsale tütrele. 
Kui leiate, et võiksite meile sobida, 
võtke palun ühendust: tel 520 8754.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-

duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321. 

Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos 
lahenduse! Meid saab kätte tel 
5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (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. 

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Majade, kõrval-
hoonete ehitamine täislahendus-
tega. Tel 5352 9476, e-post
mehitus@gmail.com.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, kroh-
vimine, viimistlus. Tel 5787 8925.
Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.

Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.

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

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, 
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm 
puisteveod hea manööverdusvõi-
mega soodsal väikekalluril kuni 
6 tonni. Tel 525 2632.

Maja soojaks – tuulekindlaks! Polü-
uretaanvahuga (PUR-vaht) soojus-
tamine – paigaldus kiire, tulemus 
efektiivne. Vundamendid, soklid, 
sise- ja välisseinad, vahelaed, pöö-
ningud ja katusealused. Küsi pak-
kumist: tel 505 4366, e-post
jaanus@ultrapur.ee, www.nordpur.ee.

Teostan ehitus- ja remonditöid, nii 
sise- kui ka välistöid, ka pisemad 
remonditööd. Küsi pakkumist! Tel 
5696 5277.

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto (mul-
tilift) teenused, lammutus- ja koris-
tustööd. Vanametalli tasuta äravii-
mine. Tel 507 4178.

Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.

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. 

Pakume raamatupidamisteenust 
väiksematele ja keskmise suuru-
sega ettevõtetele, MTÜ-dele ning 
KÜ-dele. Einapar OÜ, tel 5330 
0895, 5343 4389, info@arvepida-
mine.ee.

Kogemustega elukutseline õmbleja 
teostab Viimsis Aiandi teel paran-
dus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, 
Tiiu.

Laste kooliks ette valmistamine, 
lugema ja kirjutama õpetamine. Tel 
505 9605.

Pikaajalise tõõkogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo: 
tel 5340 0165, Mare.

Müük, ost
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 
12 tonni: tel 507 9362.

Meilt saab taas tellida kartulit, köö-
givilju ja mett! Tellimusi võtame 
vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja 
lisainfo saamiseks helistage tel 
5865 2190.

Müüa puitbrikett 155 €/960 kg, tur-
babrikett, pellet premium, kuiv lepp 
ja kask 40 L kotis, kuivad kütteklot-
sid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused
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PIDU-PIDU Viimsi Keskuse II korrusel asuv 
MUUUV Seiklusmaa on koht, kuhu lapsed ikka 
ja jälle tulla tahavad – kas siis niisama lustima või 
enda sünnipäeva pidama. Ja põhjusega, sest vahvas 
mängutoas on pidevalt midagi uut ning põnevat 
avastada ja ka seniseid vahvaid võimalusi muudkui 
taasavastada.

Pallid, pallid, pallid!
MUUUVi kõige uuemad atrakt-
sioonid on seotud pallidega. Palli-
vulkaan laseb lastel pallid torusse 
suunata ning kõrgele lae alla saata, 
kust need toreda ja elevust tekitava 
pallisajuna jälle alla kukuvad. Tege-
vust ja rõõmukilkeid jätkub lausa 
tundideks! Teise korruse rõduäär-
tele on aga juurde tulnud pallika-
hurid, millega saab lõbusaid pal-
lilahinguid pidada. Senini on kõik 
põngerjad uusi võimalusi usinalt ja 
väsimatult kasutanud ning nende-
ga tõeliselt rahule jäänud.

Pimedas helendav 
sünnipäevapidu
Sünnipäevapakettide hulka on li-
sandunud kohe tõeliselt hitiks ku-
junenud “Glow in the dark” pidu, 

mis palju elevust tekitab. Pidu toi-
mub vastava temaatikaga deko-
reeritud sünnipäevatoas, mille 
hämaras valguses lisavad ilu ja pi-
dulikkust helklevad värvid ja kau-
nistused seintel ja laes. 

Külalised aga võiksid selga pan-
na midagi heledat, sest  kolmandal 
sünnipäevatunnil algab vahva vär-
vidisko ja Muuuvis lülitatakse sisse 
õhtuvalgus. Enne diskovalgust te-
hakse sünnipäevalistele UV-värvi-
dega vahvad joonistused kätele ja 
näole, spetsiaalse UV-valguse abiga 
jääb joonistus erk ja helendav. Li-
saks saab lisatasu eest tellida pro-
fessionaalse UV-värvidega näo-
maalingute tegija, et pidu saaks 
veelgi efektsem.

Muidugi kuulub paketti ka eri-
kujundusega e-kutse, väikesed kin-
gitused kõikidele külalistele ning 
rikkalikult kaetud pidulaud koos 
soolaste ja magusate suupistete, 
jookide ning tordiga.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Meeleolukas jõulupidu
MUUUV on kujunenud ka popu-
laarseks kohaks ettevõtete hulgas, 
kes töötajate lastele jõulupidusid 
korraldavad. Kõige parem on mui-
dugi see, et pea kõik korraldatak-
se MUUUVi poolt ära, firmal jääb 
vaid sobiv kuupäev valida ning lap-
sed kohale kutsuda. Valmis jõulu-
pakkumised sisaldavad nii peoruu-
mide renti, seiklusmaal hullamist, 
toidu-joogivalikut ning kostümee-
ritud üllatustegelast või hoopistü-

kis bowlingumängu. Soovi korral 
saab kutsuda hoogu juurde andma 
lastediskori, mustkunstniku, kostü-
meeritud peojuhte, jõuluvana ning 
päkapikud. 

Kuna jõulupeo korraldami-
seks on kõik vajalik meelelahutu-
seks olemas, saavad pidu nautida 
ka lapsevanemad, sest kokkamise, 
koristamise ning muu korralduse 
teeb MUUUV nende eest ära.

Ja mis veelgi parem – samal ajal 
võib töötajate jõulupeo korraldada 

Laste jõulu- või sünnipäevapidu 
pea muidugi MUUUVis

  MUUUV Viimsi 
Seiklusmaa on Viimsi 
Keskuses avatud E–R 11–22 
ja L–P 10–22. Vaata ka 
www.muuuv.ee.

bowlingu- või piljardisaalis! Ka seal 
on võimalik valida pakettide vahel, 
mis sisaldavad nii sportlikku mee-
lelahutust kui ka jooke, suupisteid 
või lausa sooja buffeelauda.

Meeleolukas 
pidu jääb 
lastele meelde 
aastateks. 
Foto: MUUUV
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Aasta lõpuni on E-N 
SPA18+ pääsme ostmisel 
sissepääs ajapiiranguta 
ning lastehoid tasuta.  
 

KALENDER.VIIMSI.EE Esimesel advendil, püha-
päeval, 1. detsembril algab Viimsis rikkaliku kultuuri-
programmiga kogukondlik jõulukuu – midagi oma 
hingele ja maitsele leiab iga viimsilane ja külaline. 
Hoia silma peal uuel kultuurikalendril.   

A
lgavaks jõuluhooajaks
saab Viimsi oma kesk-
väljaku koos Teet Suure 
unikaalse kuuseinstallat-

siooniga, mis on valminud taaska-
sutatavatest materjalidest. 

Kuusepuul lülitatakse tuled sis-
se pidulikult esimese andvendi 
pärastlõunal kell kolm. Kohale on 
oodata ligikaudu 100 lauljat Viim-
si koolidest, lisaks astub lavale Vii-
KerKoor. Kõlavad jõululaulud, ava-
tud on jõuluturg, kus oma tooteid 
pakuvad tublid Viimsi eakad ja ka 
ettevõtlikud gümnasistid.

Viimsi keskel lõpeb avaüritus 
umbes viie ajal õhtul, millele järg-
neb Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
Rolf Roosalu ja Nele-Liis Vaiksoo 
kontsert. Saadaval on soodsad pi-
letid aadressil kalender.viimsi.ee 
või sularahas ostes Viimsi vallava-
litsuse infolauas!

Tänavune jõuluaeg Viimsis tõotab 
tulla väga kultuurne ja rikkalik

Lisaks kuulutab vallavalitsus väl-
ja taaskasutatavate kuuskede kon-
kursi Viimsi kodudele – jäta sel 
aastal kuusk metsast toomata ja 
ole nutikam ning tee ka kodukuusk 
jõuludeks mõnest põnevast taas-
kasutatavast materjalist. Loomu-
likult tee oma kuusest uhkeid jõu-
luseid ja kingirohkeid pilte ning 
postita neid avalikult sotsiaalmee-
diasse teemaviitega #viimsikuusk, 
sest 15. jaanuaril annab Viimsi Tea-
taja välja ägedamatele eriauhinnad. 
2020 on Viimsis keskkonna-aasta ja 
ideerohkete taaskasutatavate kodu-
kuuskedega saame olla samuti tee-
rajajaks nii Eestis kui ka maailmas.

Keskväljak kuusega jääb avatuks 
14. jaanuarini, aga terve detsemb-
rikuu on täis põnevaid sündmusi. 
Alates 5. detsembrist ootab Rand-
vere tee 9 kolinud Viimsi raamatu-
kogu oma uusi ruume uudistama.

Detsembrikuus on ka Viimsi Pü-
ha Jaakobi kiriku kalender väga ti-
he ja mitmekülgne – esinejaid ja-
gub pea igasse päeva. Publiku ette 
astuvad näiteks Noorkuu ja Malti-
sed, Jäääär, Estonian Voices. Esma-

kordselt esinevad koos Dave, Sissi 
ja Lisa. Lisaks palju esinejaid meie 
enda Viimsist: Viimsi muusikakool, 
segakoor VIIMSI, Collegium Erudi-
tionis, Mari-Liisi laululapsed, Viim-
si gümnaasium ja paljud teised.

Ka Viimsi huvikeskus ning Ran-
narahva muuseum on Viimsi jõu-
lutegemistesse hoogsalt kaasatud. 
Juba laupäeval, 7. detsembril kell 
10–16 leiab aset rannarahva jõu-
lulaat – suurepärane kaubavalik, 
hubane ja kodune muuseumimil-
jöö, lahke pererahvas, sõbralikud 
kauplejad. 

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

Uue raamatukogu 
esimene tööpäev

  Kõik jõuluüritused leiad 
Viimsi uuest sündmuste-, 
kultuuri- ja meelelahutus-
ürituste kalendrist veebi-
aadressil kalender.viimsi.ee.

Müügile tuleb palju ilusaid ja 
erilisi kingitusi, küünlaid, mahe-
tooteid, keraamikat, kauneid eh-
teid ja palju muud põnevat. Kosu-
tuseks laadalistele on avatud ka 
Rannarahva kohvik. Kohale tuleb 
ka jõuluvana.

sündmus

Teet Suur paneb Viimsi jõulupuud juba kokku. Foto: Sven Arbet / Maaleht

Uutesse ruumidesse 
kolinud Viimsi raama-
tukogu avab proovi-
külastusteks uksed 
5. detsembril aadres-
sil Randvere tee 9.

  Kell 10 Viimsi raamatukogu avamine lu-
gejatele Randvere tee 9. Tervitavad Annika 
Vaikla, Tiiu Valm, Villu Veski.

  Kell 12 ekskursioon uues raamatukogus.
  Kell 13 esinevad Viimsi muusikakooli kitarri-

õpilased.
  Kell 13.30 esinevad Viimsi gümnaasiumi 

etlejad Külli Tähe juhendamisel.
  Kell 14 esinevad Viimsi muusikakooli kandle-

õpilased.
  Kell 14.30 esinevad Viimsi gümnaasiumi 

etlejad Külli Tähe juhendamisel.
  Kell 15 esineb Viimsi muusikakooli saksofoni-

kvartett.
  Kell 16 suvelugemise lõpuüritus koos Vimp-

siku, Triinu ja kloun Ummiga.
  Kell 17 Hannes Võrno raamatu “33 kohtu-

mist” esitlus. Vestlust juhib vallavanem Laine 
Randjärv.

  Kell 18 teater Variuse etendus “Sada ja 
üks”. Tasuta.

Allikas: Viimsi raamatukogu


