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Osaluskohvik VIID kutsub osalema! >> loe lk 8 

Viimsi vallavalitsust juhtisid 
1. detsembril noored

Varivalitsus ja valitsuse liikmed 1.detsembril. Fotol: Andres Tolli, Mihkel Lennuk, Mati Mätlik, Karl Koost, Rea Rikko, Jan Trei, Emil Orub, Andres Kaarmann 
ja Henry Härm. Fotod Liina Rüütel

Viimsi vallavalitsus andis 
üle-eestilise noorsootöö-
nädala raames noortele 
võimaluse juhtida üks päev 
vallavalitsust. Lisaks vari-
valitsusele oli 2. detsemb-
ril vallamajas 12 töövarju 
Viimsi keskkoolist ja Püünsi 
koolist.   

1. detsembril 2014 kuulusid Viim-
si vallavalitsusse vallavanem Karl 
Koost, abivallavanem haridus- ja 
sotsiaalvaldkonnas Henry Härm, 
abivallavanem keskkonna- ja pla-
neerimisvaldkonnas Mihkel Len-
nuk, abivallavanem ehitus- ja kom-
munaalvaldkonnas Emil Orub ja 
vallavalitsuse liige Rea Rikko. 

Vallavanem Jan Trei sõnul on 
kõige olulisem kaasata noori kodu-
valla arengusse, sest see kasvatab 
noortes usku ja tahet ka tulevikus 
ise suuri otsuseid langetada. “Tä-
navu toimunud noorsootöönädala 
algusega loome traditsiooni, mille 

kohaselt usaldame valla juhtimise 
noortele ka tulevastel noorsootöö 
nädalatel,” sõnas Trei. 

Noored jäid saadud kogemu-
sega rahule ning loodavad, et järg-
misel aastal on konkurents veel 
tihedam. 

Karl Koost hindab võimalust 
olla üks päev koduvalla valla-
vanem. “See päev oli põnev ja 
möödus kiirelt, kordagi ei tund-
nud igavust,” märkis Koost. Tema 
sõnul on oluline, et tänavusest 
noortevõimust saaks traditsioon. 
“Noorte isiklik arendamine ei 
ole vallavalitsuse töö, aga see on 
võimalus, mis annab meile alus-
sambad ja tulevikuperspektiivi. 
Teisipäeval majas liikunud töövar-
judega suheldes oli hea märgata, et 
nendele noortele võib saada tule-
vikuotsuste langetamisel oluliseks 
päev koos oma alaspetsialistiga 
meie oma koduvallas,” sõnas Karl 
Koost.

Emil Orub tõi välja, et oli hu-

vitav osaleda kohtumistel ja kü-
lastada kohti, kuhu noor ei satu. 
“Läksime Mati Mätlikuga valla-
majast välja, reaalsete objektide 
juurde. Näiteks Leppneeme muu-
li rekonstrueerimisele, kus sain 
ülevaate, kuidas projekt on seni 
valminud ning kuidas minnakse 
edasi. Samuti vaatasime Rohunee-
me suusanõlva, kus juba üks julge 
noormees mäesuuskadel lumemõ-
nusid nautis,” lisas Orub.

Mihkel Lennuk tõi välja, et 
kõige huvitavam päeva osa oli 
noorte kaasamine eelarvekomis-
joni. “Komisjonis oli meisse ava-
tud suhtumine. Hiljuti tärkas mee-
dias kriis Viimsi valla korrigee-
rimis- ja saneerimismenetlusest. 
Mul on hea meel, et meile rääki-
sid asja mõistvad inimesed lahti, 
mis seis konkreetselt meie valla 
rahandusliku olukorraga on,” li-
sas Lennuk. 

Võtmaks kokku oma päeva 
vallavanemana ei jää Karl Koost 
napisõnaliseks. “Lisaks eelpool 
mainitule oli hea võimalus tutvu-
da meie enda ametnikega, jagada 
nende rõõme ja muresid. Minu 
ametis oldud aja tegi märgiliseks 
võimalus osaleda kodanike koh-
tumistel ning kodanike petitsiooni 
vastuvõtmisel. Nimelt anti meile, 
vallavanematele, üle 300 viim-
silase allkirja saanud petitsioon 
AS Tallinna Sadama Muuga sa-
dama laiendusplaani kohta,” ütles 
Koost.

Mihkel Lennuk tõi välja, et 
vallavalitsuses oli hea meel tun-
da, et ta on oodatud. “Inimesed on 
võrratud ning keskkond hubane! 
Esimesel hommikul vallamajja as-
tudes suhtuti koheselt sõbralikult. 
Miskipärast maalitakse vallavalit-
sustest pilt, kus minnakse konk-

reetsel ajal tööle ning kella kukku-
misel langeb ka pliiats. Tegelikult 
on meie inimesed rõõmsameelsed, 
avatud ning oma ala spetsialistid. 
Ning minu kolleeg Andres Tolli 
on kahtlemata doktorikraadi vääri-
line,” sõnas Lennuk. 

Varivalitsuses olnud noored 
tõid välja, et ühiskonnaõpetuse 
tunnid kohalikust omavalitsusest 
võiks olla täiuslikumad. Tänapäe-
val õpitakse koolitunni formaadis 
ca 45 minutit, kuidas toimib koha-
lik omavalitsus, ent teooriast prak-
tikani kahjuks pahatihti ei jõuta. 
“See on huvitav, kuidas me õpime, 
saame hindeid ja arvame, et me 
teame, aga tegelikult praktilisest 
süsteemist teadmised puuduvad. 
Oleks hea, kui tulevased põlved 
saaksid kohalikust omavalitsusest 
praktilisemad teadmised – tun-
de võiks ju läbi viia vallamajas 
ja neid vedada näiteks keegi, kes 
on süsteemis ise sees,” sõnas Karl 
Koost. 

Sarnaselt pärisvalitsusele is-
tus koos ka meie varivalitsus ning 
pidasid valitsuse istungit. Noored 
otsustasid kinnitada vallavanema 
ja vallasekretäri ettepaneku kuu-
lutada 2. jaanuar 2015 täiendavaks 
puhkusepäevaks. Täiendava otsu-
sega, et vallakantselei tagab 2. jaa-
nuaril kodanike teenindamise kell 
9.00–15.00. Lisaks arutati istungil 
2015. aasta eelarveliste vahen-
dite kasutamist stipendiumitele 
ning õpilastele juhiloa saamiseks 
tehtud kulude kompenseerimise 
korda, mis kaotas kehtivuse käes-
oleval aastal. Varivalitsus otsustas 
teha mõlema punkti osas ettepa-
neku valitsusele noortevolikogu 
kaasamiseks.  

Merilyn Sepp 
Liina RüütelVarivallavanem Karl Koost.

Jõulukontserdid Viimsis. 
Loe lk 11

Pühade-eelsed töö-
ajad vallavalitsuses
l 23. detsembril on vallamaja avatud 
kell 8.30–13.00.
l 31. detsembril on vallamaja avatud 
kell 8.30–13.00.
Tööpäevad on ilma lõunapausideta. 

Meeldetuletus 
Viimsi valla 
koduomanikele
1. jaanuaril 2013. aastal hakkas keh-
tima maamaksuseaduse muutmise 
seadus, millest tulenevalt vabastatakse 
koduomanikud maamaksust asukohale 
kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud 
tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse 
maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha 
suuruse maa osas. 

Maamaksukohustusest vabastatakse inime-
sed, kes omavad kinnisturaamatu andmete 
alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale 
rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega 
kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud 
tingimustele vastavate isikute andmeid kinnis-
tusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 
seisuga 31. detsember 2014. 

Juhime tähelepanu, et vastavalt maamaksu-
seaduses sätestatud tingimustele on maamak-
suvabastus võimalik määrata vaid ühe, eluko-
haks oleva maaüksuse osas. 

Palume kõiki elanikke kontrollida üle oma 
elukohaandmed rahvastikuregistris – selleks 
on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsu-
se spetsialisti poole (kabinet nr 100) või sisene-
des kodanikuportaali www.eesti.ee, kust saate 
teha päringu oma andmete kohta. 

Ümberregistreerimiseks saate elukohateate 
blanketi välja trükkida Viimsi valla kodulehelt 
www.viimsi.ee, täita selle kodus ning tuua val-
lamajja. Vallamajja tulles palume esitajal kaasa 
võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate 
elukohateate esitada elektrooniliselt kodaniku-
portaali www.eesti.ee kaudu. 

Viimsi Teataja

Prangli saare 
üldkoosolek
Prangli saare üldkoosolek toimub 
17. detsembril algusega kell 11 Prangli 
rahvamajas.
Päevakorras:
1. Prangli saarevanema tegevusaruanne
2. Prangli saarevanema valimised
3. 2014. aasta laeva piletitulult eraldise 
kasutamisest
4. Kohapeal kerkinud küsimused
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VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. 

Möödunud pühapäeval süütasime Rannarah-
va muuseumi eestvedamisel Viimsi vabaõhu-
muuseumis üle 100 aasta vana tormilaterna. 
Ilm oli selleks päevaks krõbedalt külm, nii et 
pakane kippus varbaid näpistama. Kuid just 
see muutiski õhtuhämaruses mereranna vanad 
rehielamud ja kogu jõuluküla härmalõngali-
selt müstiliseks. Viimsi Viikerkoor laulis ning 
kuulutasime koos rõõmsate viimsilastega väl-
ja jõulurahu. Jõuluküla tasub külastada terve 
jõuluaja jooksul, avatud on erinevad huvitavad 
näitused, nädalavahetustel saab hobustega sõi-
tu teha, koduloomi – küülikuid ja lambaid – 
vaatama minna. Avatud on jõuluturg.

Asisema poole pealt. Meediast jooksis 
möödunud nädalal läbi uudis, et kuue oma-
valitsuse  finantsolukord vajab korrigeeri-
mist, nende hulgas ka nn kuldse ringi vallad 
Keila ja Viimsi. Rahandusministeeriumi ko-
halike omavalitsuste finantsjuhtimise osa-
konna juhataja Sulev Liiviku sõnul on Viim-
si ja Keila finantsseisukord aga paranemas: 
“Mõlema valla finantsseisukord, netovõla-
koormus peaks langema lähema paari aasta 
jooksul alla 100 protsendi aasta põhitegevu-
se tuludest, mis võimaldaks korrigeerimis-
menetluse lõpetada,” on Liivik öelnud.

Viimsi vallavanemana võin kinnitada, 
et võime olla rahulikud – valla finantsolu-
kord on täiesti korras, probleeme seadusega 
pandud kohustuste ega ka laenukohustuste 
täitmisega vallal ei ole. Eelarve täitmine on 
positiivne. Kõik valla laenukohustused on 
täidetud graafiku järgi, ühtegi tähtaja üle-
tanud võlgnevust krediidiasutustele ei ole. 
Vald on oma likviidsete varade mahtu kasva-
tanud aasta algusest tänaseni pea viis korda. 

Viimsi vald on kiire arenguga vald, kus 
laene ei võeta laenamise pärast. Elanike arv 
tingib pideva infrastruktuuri kasvu – see tä-
hendab uute lasteaedade ja koolide vajadust, 
teederajatiste ning vee- ja kanalisatsiooni ta-
ristu arendamist. Selleks kõigeks valla enda 
eelarve vahendeid korraga ei jätku ja vald on 
sunnitud võtma laene. 

Vald on investeerinud uutesse lasteaedades-
se ja koolidesse, et tagada Viimsi lastele laste-
aia- ja koolikohad (Viimsi keskkool, Karulau-
gu kool, Randvere kool ja Randvere lasteaed). 
Suure osa võetud laenukohustustest moodustab 
valla vee- ja kanaliseerimisprojekti rahastamine 
selleks, et viimsilastele oleks tagatud nüüdis-
aegne vee- ja kanalisatsiooniteenus. 

Noorte tegemistest. Sel nädalal algas üle-
eestiline noorsootöönädal, mille raames Viim-
si vallavalitsus andis üheks päevaks võimaluse 
valda juhtida noortele. Noored vallajuhid ees-
otsas vallavanem Karl Koosti ja abivallava-
nem Henry Härmiga olid vallamajas esmas-
päeval ja teisipäeval, koos nendega kokku 16 

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 19. detsembril

Investeerime noortesse, sest läbi nende in-
vesteerime tulevikku. 

Ma ei ole olnud vallavanem väga kaua. 
Samuti ei ole ma elanud väga kaua, aga olen 
aru saanud sellest, et kuigi noored võivad 
olla vaid mõnekümneprotsendine osa meie 
praegusest populatsioonist, siis tulevikus on 
nemad need, kes moodustavad enamuse ja 
nemad on meie tulevased juhid ja õpetajad. 

Mul on hea meel tõdeda, et Viimsi on 
selles küsimuses õigel teel. Meie investee-
ringud haridusse on järjepidevad ning vasta-
valt võimalustele maksimaalsed.

Olles ise tihedalt seotud praeguse ha-
ridussüsteemi ning selles teadmiste oman-
damisega, näen oma silmaga nii plusse kui 
ka miinuseid. Kellelegi ei ole uudiseks, et 
Eestis, nagu ka mujal Euroopas, on prob-
leem noorte töötusega. Kui kuulata meie 
suurepäraseid ettevõtjaid, siis noorte puhul 
ei ole probleemiks mitte teadmised, mida 
saab omandada koolipingis, vaid noorel 
koolilõpetanul on puudujäägid praktilistes 
kogemustes ja täpsuses. Täpsuse juures pean 
silmas seda, et kui koosolek algab kell 8.00, 
siis enamiku noorte jaoks tähendab see 8.10 
või 8.15. Me kõik teeme vigu, aga kui selline 
asi kordub, ei ole see aktsepteeritav. 

Praktika poolel räägitakse sellest, et koo-
list tulles ei ole noor valmis tööd alustama 
koheselt, vaid vajab selleks lisakoolitusi või 
vähemasti esialgselt mentorlust. On loogili-
ne, et kogemuseta töötaja väljakoolitamine 
on ettevõttele lisakulutus, mille tõttu otsus-
tatakse enamikel juhtudel eelneva töökoge-
musega inimese kasuks.  Tulemuseks ongi 
noored, kes ei saa tööd, sest neil puudub 
praktika ja võimalus seda omandada. 

See tähendab, et reaalsed oskused peaks 
noor omandama juba enne tööturule saabu-
mist. Mul on hea meel, et koolid ja ka meie 
vallavalitsus, seoses noorsootöö nädalal 
toimunud vallavõimu vahetusega, mõtle-
vad sellele ning leiavad viise, kuidas noo-
red saaksid töökogemust. Koolides  hetkel 
veel vähesel määral, aga selge see, et selliste 
koormustega nagu meie lapsed hetkel õpi-
vad, 6–9 tundi päevas ja lisaks veel kodused 
ülesanded, ei olegi see suuremal määral veel 
võimalik. Seda öeldes olen tähele pannud, 
et ainete kogus, mida gümnaasiumiõpila-
ne tänapäeval omandama peab, on meeletu 
ning seepärast on noortel raskusi ainetesse 
süvenemisega. Võrreldes ülemaailmselt tun-
nustatud IB-haridussüsteemiga peavad meie 
gümnasistid läbima vähemalt topeltkoguse 
aineid. Siin on kindlasti koht mõtlemiseks. 
Kas kool peaks pakkuma kõiki neid lisakur-
suseid? Või võiksid nende arvelt tekkida vas-
tavad ringid ja klubid, kuhu läheksid noored, 

kes on tõsimeeli teemast huvitatud ega peaks 
seal õppima hinde pärast või tunnistuse kät-
tesaamiseks, vaid teadmiste omandamiseks? 
Lisaks saaks seal ka rohkem praktikale kes-
kenduda.

Need on murekohad. Mul ei ole veel kõi-
gile küsimustele täielikke vastuseid, aga loo-
dan siiralt, et nendega tegelemist jätkatakse 
ja soovin tulevikus ka ise nende küsimuste-
ga tegelemise juures olla, isegi kui ma enam 
vallavanem ei ole.

Siinkohal on mul suurim heameel tea-
vitada, et meie äsja ametlikuks kuulutatud 
noortevolikogu on väga tublisti tööd teinud 
ning juba sel nädalavahetusel, täpsemalt 
laupäeval, toimub noortel esimene suurem 
ettevõtmine. 

6. detsembril on toimumas vahva üritus 
VIID ehk Viimsi Innukate Ideede Diskus-
sioon.  Noored saavad kokku ning arutavad 
erinevatel teemadel koos oma ala spetsialis-
tide ning koolitatud lauajuhtidega, et koos 
jõuda erinevate küsimuste juures lahendus-
teni, mis aitavad meie vallal edasi areneda, 
andes noorte sisendi nende probleemide 
juures. 

Kutsun kõiki ettevõtteid ja ettevõtjaid 
üles leidma viise, kuidas anda noortele roh-
kem praktikavõimalusi juba koolieas, ning 
kuulama ka noorte mõtteid, sest kui me suu-
dame liita nendele ideedele vanemate ko-
genenumate inimeste arvamused, siis võib 
juhtuda imelisi asju!

Ilusat ning rahulikku jõuluaega!
Karl Koost

Viimsi vallavanem 1. detsembril  2014

VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

14.12.2014–18.01.2015 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 
16.00-ni, välja arvatud 23.12 ja 31.12, kui vallamaja on avatud kella 12.00-ni ) on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Põhja-Jaani ja Lõuna-Jaani detailplaneering 
(Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 otsus nr 86). Planeeritav 6134 m2 suurune ala hõlmab Leppneeme 
külas asuvaid kinnistuid Lõuna-Jaani ja Põhja-Jaani, mis jäävad Leppneeme sadama tee suhtes lään-
de, paiknedes Põlluveere tee ja Lännemäe lahe vahelisel maa-alal. Detailplaneeringuga (Viimsi Valla 
Arenduskeskus projekt nr 42-06) tehakse ettepanek ühe 1500 m2 suuruse elamukrundi moodustami-
seks, ühe 466 m2 suuruse avaliku kasutusega tee ja tänavamaa krundi moodustamiseks ja ühe 2569 
m² suuruse loodusliku maa kasutamise sihtotstarbega katastriüksuse moodustamiseks ning elamu-
krundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitus-
aluse pindalaga 300 m2 ja kõrgusega 8,5 meetrit põhihoonel ja 5,0 meetrit abihoonel.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka veebilehel: www.viimsivald.ee.
Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, 

Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamise otsuse 
(11.11.2014 otsus nr 86). Detailplaneeringuga (Linnaruumi OÜ töö nr 11/12) moodustatakse üks 31 
153 m² suurune ärimaakrunt ja üks 1160 m2 suurune tee- ja tänavamaa krunt ning määratakse krundi 
ehitusõigus kaubandus-, teenindus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga 24 000 m2 
maa peal ja 26 890 m2 maa all, suurima lubatud kõrgusega 14 meetrit (3 maapealset korrust) ja üks 
maa-alune korrus. Hoone suletud brutopind on 48 000 m2 maa peal ja 26 890 m2 maa all.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või veebilehel www.viimsivald.ee.

Vallavanem 1. detsembril Karl Koost.

särasilmset poissi ja tüdrukut Püünsi koolist 
ja Viimsi keskkoolist. Noored said võimaluse 
kätt proovida vallajuhtimisel ning jälgida meie 
kolleegide tööd ja loodetavalt said kaasa koge-
muse, mis aitab neid elus edaspidistel valiku-
tel. On rõõm, et noored tegid ka otsuseid!

Laupäeval rõõmustavad noored taas osa-
luskohviku Viimsi Innukate Ideede Diskus-
sioon avamisega. Tegemist on algatusega, 
mis kutsub kokku valla erinevate elualade 
arvamusliidrid, kes osalevad koos noorte-
ga maailmakohviku stiilis üritusel, aidates 
kuues erinevas teemalauas noortel arutleda 
neile oluliste teemade üle. 

Ootan vallavanemana põnevusega uusi 
ideid ja initsiatiive noorte lennukate ideede 
kohvikust!

Heategevusest. Ootame kõiki häid viim-
silasi Viimsi heategevusballile Viimsi Kooli. 
MTÜ Viimsi Invaühing, Viimsi Kool ja val-
lavalitsus kutsuvad 6. detsembril  kell 19.00 
kõiki viimsilasi aastalõpu heategevusballile. 
Sellega kogutakse raha Viimsi erivajadustega 
laste heaks. Tänavuse heategevusballi õhtu-
juhid on Maria Listra ja Hanna-Liina Võsa, 
tantsuks mängib ansambel Karavan. Publiku 
ette astuvad Anne Veski ja veel mitmed lauljad 
ning tantsijad. Toimub heategevuslik loterii.

Ärgem siis unustagem jõulusekeldustes 
nautimast ehedat advendiaega. Jõulutunnet 
saab kogeda vabaõhumuuseumis romantili-
sel jõuluturul. Imeline jõulumaailm on oota-
mas meie Viimsi enda jõulukülas!

Imelist advendiaega soovides,
 Jan Trei

Viimsi vallavanem
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Viis küsimust abivallavanem Andres Kaarmannile

Hariduse eest vastutav abi-
vallavanem Andres Kaarmann. 
Foto erakogu

“Kojusaabujad” saavad kingituse, mis on inspireeritud muinasleidudest. Foto Rannarahva muuseum

1. detsembrist 2014 kuni 
31. jaanuarini 2015 viib 
Viimsi vald läbi elanikuks 
registreerimise kampaa-
nia. Üleskutse on eelkõi-
ge mõeldud neile viimsi-
lastele, kes elavad siin, 
kuid pole valla elanikuks 
registreerimise toimingut 
veel ette võtnud. 

Eelised valla elanikuks olemi-
sel pole Viimsi puhul pelgalt 
soodustused ega toetusrahad.  
Viimsi vald on imeilus ja vää-
rikas koht elamiseks. Siiski 
toome veelkord ära valla toe-
tused ja soodustused valda re-
gistreeritud elanikele.

Vald teeb Hõbevalgeima 

Kampaania “Jõuluks koju. 
Hõbevalgelt uude aastasse!” 
Hea viimsilane, registreeri 
ennast valla elanikuks!

kingituse igale elukohateate esi-
tajale, kes kampaania ajal enda 
ja oma perekonnaliikmete elu-
kohaks registreerivad Viimsi 
valla.

Kampaania lõpus loositak-
se välja kaks peaauhinda, mil-
leks on eritellimusena valmis-
tatud eksklusiivsed hõbeehted 
viikingiaegsetel ainetel, mis 
kannavad endas ka tänapäe-
vase disaini jooni (valminud 
Rannarahva muuseumi ja 
väikese Eesti ehtefirma Rugi 
koostöös):

• Hõbevalgeima ehete komp-
lekt (kaelaehe, kõrvarõngad) 
naissoost registreerujale,

• Hõbevalgeima mansetinöö-
bid meessoost registreerujale.

Vald loosib kampaania lõ-
pus välja kohalike ettevõtjate 
ja Rannarahva muuseumi kin-
kekaarte.

“Jõuluks koju. Hõbevalgelt 
uude aastasse!” kampaania raa-
mes tehakse koostööd Viim-
si Rannarahva muuseumiga, 
kelle näitusel “Hõbevalgeim” 
eksponeeritavad aarded on 
muuseumi töötajaid innusta-
nud tuhandeaastaseid mustreid 
taas kasutusse võtma ja looma 
eraldi tootesarja Hõbevalgeim, 
millesse on peidetud eestlaste 
vägi ja rikkus!

Registreerimiseks ja kin-
gituse kätte saamiseks ootame 
Teid Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik).

LASTE JA NOORTEGA PEREdE TOETUSEd
l Eralasteaia toetus 223,69 eurot kuus.
l 50%-line munitsipaallasteaia tasu soodustus lasteaiatasule, 
kui lasteaias käib korraga enam kui kaks last.
l Rahvusvahelise õpilasvahetuse stipendium Viimsi vallas ela-
vale põhikooli või gümnaasiumi õpilasele.
l Tasuta koolitoit põhikooli õpilastele ning alates 1. jaanuarist 
2015 ka gümnaasiumi õpilastele.
l Viimsi laste ja noorte spordi-, muusika-, kunsti- ja kultuurili-
se huvialategevuse toetamine.

PEREKONNA SiSSETULEKUST MiTTESõLTUVAd ViiMSi VALLA 
TOETUSEd
l Sünnitoetuse suurus on 256 eurot. Toetus makstakse kahes 
osas: 25% (64 eurot) pärast lapse sündi ja 75% (192 eurot) 
pärast lapse aastaseks saamist. II osa laekub arvele lapse aas-
taseks saamise kuul.
l I klassi mineva lapse toetus on 64 eurot.
l Suurperetoetus on 128 eurot aastas (4 ja enama lapsega 
perele).
l Eakate tähtpäevatoetus on 20 eurot ja makstakse 70-, 75-, 
80-, 85-, 90-aastastele ja vanematele inimestele ning kuld- 
või briljantpulmapäevaks.
l Tšernobõli AEJ avariid likvideerinute toetus on 128 eurot aastas.
l Matusetoetus on 64 eurot.
l Lapsehoiutoetus on kuni 128 eurot kuus.
l Puudega isiku hooldajatoetus on 16–26 eurot kuus.
l Puudega isikute toetused: isikliku abistaja, tugiisiku, päe-
vakeskuse teenuse, transpordi- ja viipekeele tõlketeenuse 
kompenseerimiseks. Toetuse mahu, suuruse ja tingimused 
määrab vallavalitsus.

PEREKONNA SiSSETULEKUST SõLTUVAd RiiKLiKUd TOETUSEd
l Toimetulekutoetus – riigi rahaline abi puuduses inimeste-
le. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isi-
ku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, 
jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud 
ning kehtestatud toimetulekupiir. 
2014. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või pe-
rekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Perekonna teise ja 
iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 72 eurot kuus. 
l Vajaduspõhine riiklik peretoetus:  2014. aastal on vajadus-
põhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liik-
mele 299 eurot kuus. 

PEREKONNA SiSSETULEKUST SõLTUVAd ViiMSi VALLA TOETUSEd 
Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, 
kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere 
esimese liikme kohta on 270 eurot ja 202,50 eurot iga järgmi-
se pereliikme kohta. 
l Ravimitoetus
l Toimetuleku tagamise toetus
l Lasteaias või koolis toiduraha ja lasteaia kohatasu toetus 
(tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on Viimsi valda sisse 
registreeritud)
l Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus 

KOdUTEENUSEd
l Osutatakse Viimsi valla eakatele, kellel puuduvad ülalpida-
miskohustusega isikud, kodustes tingimustes toimetuleku ta-
gamiseks. 

Toetuste täpseid tingimusi vt http://www.viimsivald.ee/
oigusaktid-3/.

Registreerimiseks saate elu-
kohateate blanketi välja trükki-
da ja täita kodus, laadides sel-
le alla http://goo.gl/bWuS0H. 
Tulles vallamajja elukohateadet 
esitama, palume esitajal kaasa 
võtta isikut tõendav dokument.

Samuti saate elukohateate 
esitada elektrooniliselt kodani-
kuportaali www.eesti.ee kau-
du. Palume kindlasti märkida 
juurde oma kontakttelefon või 
e-posti aadress, et saaksime 
ühendust võtta kingituse üle-
andmiseks.

Loe lisa elukoha registree-
rimise kohta veebiaadressilt 
http://goo.gl/0LE3ik, lisainfo 
telefonil 6028 806.

Riina Solman

Andres Kaarmannil täitus 
abivallavanema ametis 
hiljuti pool aastat, kuid 
poliitika ja omavalitsus-
tööga on ta lähemalt või 
kaugemalt seotud olnud 
juba 15 aastat. 

Kust Te pärit olete ja millega 
olete varem tegelenud? 

Olen elupõline harjumaala-
ne, üles kasvanud ja koolis käi-
nud Loksal. Pärast kooli viisid 
õpinguid mind Tallinnasse ja 
Tartusse, kuid mu kodu on jät-
kuvalt Harjumaal.

Erialalt olen ma jurist. Pä-
rast kõrghariduse omandamist 
töötasin paar aastat juristina 
ning seejärel Harju Maavalit-
suses rahandusosakonna nõu-
nikuna. Viimased viis aastat olin 
ametis Jaak Aaviksoo nõuni-
kuna, algul kaitseministeeriu-
mis ning seejärel juba haridus- 
ja teadusministeeriumis.     

Omavalitsuskogemus on 
mul aastast 1999, kui kandidee-
risin ja osutusin valituks Loksa 
linnavolikokku, mille liige olin 
2013. aasta lõpuni. Selle aja 
sees sain olla Loksal muuhul-
gas nii volikogu esimees kui ka 
linnapea. Eelmistel valimistel 
kandideerisin Kuusalu vallas 
ja olen seal volikogu liige täna-
seni. Kuusalu valla tegemistes 
otsustasin kaasa lüüa peamiselt 
selle pärast, et otsustasime lap-
sed sinna kooli panna. 

Millised on Teie tugevu-

sed ja kogemused, mis sellel 
ametikohal töötamisele kaa-
sa aitavad?

Pean tunnistama, et noorena 
olin päris kärsitu ja nii mõnegi 
ukse oleks võinud tagantjärele 
tarkusena paugutamata jätta. 
Aga kokkuvõttes on see and-
nud palju kogemusi ja tagasi-
löökidest õpib inimene rohkem 
kui õnnestumistest. Olen õppi-
nud hindama seda, et inimesed 
on erinevad ja erinevad on ka 
nende huvid. Näiteks haridus-
ministeeriumis on väga palju 
endisi kolleege, kellega saab 
vahetult suhelda ja nõu küsida.       

Väga hinnaliseks kogemu-
seks pean ka Jaak Aaviksooga 
koos töötatud aega. Ma sain va-
hetult osaleda protsessides, kus 
Eesti üks tunnustatum tippjuht 
igapäevaselt ministeeriume 
juhtis. Sellist kogemust, kuidas 
juhtida inimesi, kuidas läbi viia 
vajalikke muutusi ning saavu-

tada eesmärke, ei saa vist ühes-
ki koolis. Ja veel, poliitilistes 
aruteludes ei tohi minna isikli-
kuks, olgu sul vastaspoolel nii 
ebameeldiv inimene kui tahes, 
väärikaks tuleb jääda.   

Missugune oli Teie esma-
mulje Viimsi vallast?

Viimsi on Eesti üks võime-
kamaid valdasid. Elanike arv 
kasvab kiiresti ja see annab 
eriti tunda minu vastutusalas 
– lasteaia- ja koolikohad, vaba 
aja veetmise võimalused ja pal-
ju palju muud. Aga see on ka 
meie võimalus silma paista ja 
positiivseid asju teha.

Viimsis on tegelikult väga 
palju positiivset, mida võibki 
loetlema jääda. Peeter Sipelga 
veetav Viimsi Kooli teadmis-
keskus valiti Eestis selle aasta 
haridusteoks. Teist aastat töö-
tav Randvere Kool on kogu 
riigis üks parimaid näiteid 
kaasava õppe rakendamisest. 

Viimsi lasteaedade töökorral-
dusega käivad tutvumas pal-
jude omavalitsuste esindused, 
eriti kuidas me oleme edukalt 
juurutatud ühe õpetaja süsteemi 
ning suutnud nii suure organi-
satsiooni ühtse juhtumise alla 
koondada. Lisaks julgen arva-
ta, et Rannarahva muuseum 
on täna üks edukamaid ja edu-
meelsemaid muuseume Eestis. 

Suvel tuli viimsilastele hea 
uudis, et siia tuleb riigigüm-
naasium. 

Juba ministeeriumis olin 
suur riigigümnaasiumide idee 
propageerija. Viimsi on kogu 
aeg olnud selles osas aktiivne 
vald. Ja suvel tegime tööd, sai-
me ministri siia ja sõlmisime 
heade kavatsuste kokkuleppe. 
15. detsembril on vallavanem 
juba oodatud ministeeriumisse, 
et põhikokkulepe allkirjastada. 
Minule teadaolevalt teeb mi-
nisteerium Harjumaa osas uue 

uuringu ja kõigi teiste omava-
litsustega on läbirääkimised 
peatatud. Ehk siis ainus kindel 
riigigümnaasium Harjumaal on 
täna Viimsi. Volikogu on alga-
tanud ka vajaliku planeeringu 
meie maaamet tegeleb vajalike 
ettevalmistustöödega.

Millega tegelete vabal ajal?
Ühiskondlikult olen päris 

aktiivne, teen palju sporti – 
mängin jalgpalli, käin ujumas ja 
sõidan jalgrattaga. Kalal meel-
dib samuti käia. Üks hobi on ka 
erinevate spordivõistluste kor-
raldamine nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. Koos hea sõbraga 
oleme ellu kutsunud Kuusalu 
valla külade jalgpalliturniiri, kus 
viimasel aastal osales juba 16 
võistkonda. Ligi 15 aastat olen 
vedanud Loksa mälumängusar-
ja, mis on osutunud nii popu-
laarseks, et rohkem võistkondi 
lihtsalt saali ei mahu. 

Viimsi Teataja
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Andestage!
Kes meist ei sooviks saada andeks oma eksi-
musi? Soovime alati, et teised mõistaks meid ja 
halastaks meie peale, kui oleme eksinud. 

Kuid millegipärast siis, kui keegi vajab halastust meie 
poolt, teeme me südamed kõvaks ja pöörame pilgu kõrva-
le, sest me ei taha olla halastajad.

Advendiaeg on Kristuse taastulemise ootuse aeg. See 
ei ole pelgalt jõulupühade ootuse aeg, vaid aeg, mil ini-
mestena saame keskenduda ettevalmistustele, et meie hing 
oleks hoitud ja puhas päevaks, mil saabub Jumala rahu ja 
rõõmu riik. Kindlasti on seejuures üheks väga oluliseks 
asjaks võime halastada.

Üks suurimaid kurja juuri on ju tegelikult meie isekus. 
Eks see ole ka suurim takistus siis, kui peaksime halasta-
ma ja andestama. Me ajame taga iseenese õigust, mis meie 
mätta otsast vaadates tundub ainus ja õige, kuid mis teisalt 
võib tunduda kõige hirmsam ja ebaõiglasem.

Nii peesitame me sageli oma mätta otsas, ei vaevu 
end liigutama, et veidikenegi laiemat vaadet näha. Ja siis 
muudkui kritiseerime, hädaldama ja õiendame, sest kõik 
teised tunduvad justkui käima vastu meie arusaamist õi-
gusest.

Kristluse üheks oluliseks õpetuseks on vaatamine Ju-
mala õigusele, ja enese õiguse kõrvale jätmine. Seeläbi 
võime me leida ise armu ja halastust, ja seeläbi saame ka 
avarama vaate ja võiks ehk isegi öelda, et saame võime 
halastada.

Kuid selleks, et seda võimet saada, on meil vaja jätta 
kõrvale isekus ja enesekesksus. 

Piiblis öeldakse: “Ei ole olemas suuremat armastust 
kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.” (Jh 15:13)

See on ülim enese kõrvale jätmine, mille eelduseks on 
oskus halastada.

Jeesus sündis siia maailma jõuluööl selleks, et ta võiks 
meist igaühe sõbraks saada. Selliseks sõbraks, kes jätab 
oma elu igaühe eest, kes usub. Usub headusesse, armas-
tusse, halastusse.

Tee selle armastuse juurde on avatud igaühele meist 
ja Jumal kutsub kõiki sel teel käima! Selleks on meil vaja 
vaid enesekesksus kõrvale jätta ja halastada.

Ärge mõistke hukka, vaid püüdke mõista! Nii saabki 
alguse halastus ja armastus.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

HiNGENURK

Puhastagem oma mõtted!

Pühapäeval, 30. novemb-
ril avati Viimsi vabaõhu-
muuseumis jõuluküla, 
süüdati advendiküünal 
ning vallavanem Jan Trei 
kuulutas välja jõulurahu. 

Vallavanem süütas esimesel ad-
vendipühapäeval Viimsi vaba-
õhumuuseumis jõuluküla ava-
misel traditsioonilise advendi-
tule üle 100 aasta vanas tormi-
laternas. “Oleme uhked, et süü-
tame tule laternas, mis on näi-
nud siin Viimsis rõõmu ja ka 
kurbust juba üle sajandi. La-
tern jääb põlema läbi adven-
diaja Viimsi kõige vanemasse 
rehemajja. Tulge koos pere ja 
koduse tormilaternaga ja viige 
tuli oma koju. Käes on hinge-
rahu aeg, kus võtta maha argielu 
tempo ning mõelda igavikuli-
semalt, näha kaugemale ja sü-
gavamale, tunnetada elu juma-
likku poolt,” sõnas vallavanem 
jõulurahu väljakuulutamisel. 

Soovime, et jõulurahu saa-
buks igasse Viimsi kodusse ja 
jõuluvalgus soojendaks kõiki-
de südameid ning juhiks tege-
ma häid tegusid! 

Rahulikku jõuluaega!
Viimsi Teataja

Esimesel advendil avati Viimsi 
vabaõhumuuseumis jõuluküla

Viimsi vallavalitsus ja Ranna-
rahva muuseum kutsusid kõiki 
viimsilasi ja sõpru jõuluküla 
avamisele koos oma isikliku 
laternaga, et viia jõulutuli 
Viimsi vanimast, 100-aastasest 
kodust laiali oma kodudesse.

Jõulumeeleolu tõi Viikerkoor, dirigent indrek Umberg.

Hämaral ajal on oluline, et 
kõigil oleks helkur, seetõttu 
said kõik i advendil osalenud 
helkuri, et jõuda koju lähedaste 
juurde. Fotol Kadi Bruus.

Vabaõhumuuseumis on üles seatud fotonurgad, kus saab jäädvus-
tada pühadefotosid mälestuseks endale ja tervituseks sõpradele.

Laste tähelepanu köitsid vabaõhumuuseumi loomad – küülikud, 
lambad ja hobused. Viimastega on kõigil soovijatel võimalus 
nädalavahetustel muuseumi hoovis ratsutada.

Esimese advendi hommikul alustas tööd väike romantiline jõuluturg, 
mis on avatud jõuluajal igal laupäeval ja pühapäeval kell 10–18. 
Jõuluküla on avatud iga päev kuni 6. jaanuarini. Foto: Kertu Vahemets

Kargel pühapäeval süüdati tormilaternas advendiküünal ning vabaõhumuuseumi kuusel süttisid tuled. Fotod Liina Rüütel

Meeldetuletus!
Talv on alles alanud ning jääl liikumine on eluohtlik. 

Kalameestel soovitab Päästeamet reaalselt hinnata õrna 
jääga seotud ohtusid ning veenduda enne veekogule mine-
kut, kas jää on turvalise paksusega. Jääst läbi vajumisel ini-
mene upub vaatamata ujumisoskusele, sest külm vesi halvab 
tegevusvõime mõne minutiga.

Lastele tuleb meelde tuletada, et veekogudele tekkinud 
jää ei ole veel piisavalt tugev, et sinna võiks mängima min-
na. +4 kraadises vees (jääalune vesi Eesti oludes) kaotab täis-
kasvanud inimene teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja 
eakad veelgi varem. Jääle on ohutu minna alles pärast paari-
nädalast püsivat külma.

Päästeamet
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Esimesel advendil avati Viimsi 
vabaõhumuuseumis jõuluküla

Möödunud nädalal läbis 
meediat kulutulena uudis, 
et kuue omavalitsuse 
finantsolukord vajab kor-
rigeerimist, nende hulgas 
ka nn kuldse ringi vallad 
Keila ja Viimsi. 

Uudise käigus tekkinud paa-
nika leidis soodsa pinnase 
sotsiaalmeedias, kus kohati 
isegi pahatahtlikult tekkinud 
segadust ära kasutades ja sää-
sest elevanti kasvatades rää-
giti korrigeerimismenetluse 
asemel juba “finantsolukorra 
saneerimisest”, mis on hoopis 
midagi muud. Seepeale selgi-
tas rahandusministeerium olu-
korda. Ministeeriumi kohalike 
omavalitsuste finantsjuhtimise 
osakonna juhataja Sulev Lii-
viku sõnul on Viimsi ja Keila 
finantsseisukord paranemas: 
“Mõlema valla finantsseisu-
kord, netovõlakoormus peaks 
langema lähema paari aasta 
jooksul alla 100 protsendi aas-
ta põhitegevuse tuludest, mis 
võimaldaks korrigeerimisme-
netluse lõpetada,” on Liivik 
öelnud.

Valla poolt võib aga veel-
kord üle kinnitada, et võime 
olla rahulikud – valla finants-
olukord on täiesti korras, 
probleeme seadusega pandud 
kohustuste ega ka laenukohus-
tuste täitmisega vallal ei ole. 
Eelarve täitmine on positiivne. 
Kõik valla laenukohustused 
on täidetud graafiku järgi, üh-
tegi tähtaja ületanud võlgne-

Viimsi valla finantstervis 
on heas seisus

KORRiGEERiMiSMENETLUS Ei OLE SANEERiMiSMENETLUS
Ott Heinapuu, RM avalike suhete osakonna peaspetsialist: 
Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus kohustab rahan-
dusministeeriumi alustama korrigeerimismenetlust, kui omava-
litsus koos oma äriühingute ja sihtasutustega ületab kaks aastat 
järjest netovõlakoormuse piirmäära (see on individuaalne, Viim-
sil on 100%). Menetluse algatamine on seega formaalsus. 

Selle menetluse käigus RM valla rahaasjadesse ei sekku. 
Vald võtab endale kohustuse mitte oma finantsseisu halven-
dada ja kohustub ise oma netovõlakoormuse viima piirmäära 
sisse. Selleks on aega lisaks jooksvale eelarveaastale veel neli 
aastat. Viimsi kohustused peaks lähiajal piirmäära sisse jääma 
ja sellega siis peaks menetlus lõppema. 

Riik sekkub asjadesse alles pärast nelja-aastase tähtaja üle-
tamist, juhul kui valla kohustused siis netovõlakoormuse piir-
määra ikka ületavad. See on saneerimismenetlus. Siis koguneks 
komisjon, kus riigi esindajad aitavad kulusid kokku tõmmata või 
muul moel valla järje peale saada. Sellist menetlust on algata-
tud ainult üks kord sügava kriisi ajal ühe valla suhtes. 

Piirangud EL-i toetuste kasutamisele tähendavad seda, et 
toetusi võib vallale määrata, aga toetuse summa saab vallale 
üle kanda alles pärast menetluse lõppu (ehk Viimsil siis kuna-
gi järgmise aasta sees, täpse kuupäeva saab öelda ilmselt teie 
eelarve põhjal). 

vust krediidiasutustele ei ole. 
Vald on oma likviidsete varade 
mahtu kasvatanud aasta algu-
sest tänaseni pea viis korda. 

Viimsi vald on kiire aren-
guga vald, kus laene ei võeta 
laenamise pärast. Elanike arv 
tingib pideva infrastruktuuri 
kasvu – see tähendab uute las-
teaedade ja koolide vajadust, 
teederajatiste ning vee ja kana-
lisatsiooni taristu arendamist. 

Vald on investeerinud uutes-
se lasteaedadesse ja koolidesse, 
et tagada Viimsi lastele lasteaia- 
ja koolikohad (Viimsi keskkool, 
Karulaugu kool, Randvere kool 
ja Randvere lasteaed). Suure osa 
võetud laenukohustustest moo-
dustab valla vee- ja kanaliseeri-
misprojekti rahastamine selleks, 
et viimsilastele oleks tagatud 
nüüdisaegne vee- ja kanalisat-
siooniteenus. 

Tänase riigieelarve seaduse 
sätted on paigas sellistena, mis 
kohati piiravad ka võimekal 
vallal kaasata lisarahasid oma-

investeeringuteks. Oleme am-
mu rääkinud, et tänane omava-
litsuse rahastusmudel on aegu-

nud ning vajab kaasajastamist. 
Samuti on riik lubanud viia lae-
nukohustuste määra ammu 60 
protsendilt 100 peale. Riik on 
masu ajal vähendanud ka ük-
sikisiku tulumaksu, mida pole 
taastatud. Seda vähendati 2009. 
aastal 11,93-lt 11,4-le.

Kui teha arvestus, palju me 
oleme sellega 5 aasta jooksul 
(2009–2014) tulumaksu vä-
hem saanud, siis Viimsi valla 
kohta on see miinus 4,04 mil-
jonit eurot. Ainuüksi selle raha 
eest saaksime ehitada lasteaia, 
staadioni ning mitu kergliik-
lusteed.

Riina Solman

Reisiparvlaev Wrangö 
on aasta meie valla 
mereteedel seilanud. 
Uue parvlaeva tulek on 
Prangli ja mandri vahelist 
ühendust oluliselt muut-
nud ja töö selles osas jät-
kub. Sünnipäeva puhul on 
tore heita pilk minevikku 
ja võtta kokku senised 
tegemised. 

Postipaat
Aastaid teostasid Leppnee-
me ja Kelnase sadamate va-
hel regulaarset laevaühendust 
postipaadid. Neist viimane oli 
1996. aasta detsembrist  kasu-
tusele võetud postipaat Helge, 
mis võttis pardale kuni 36 rei-
sijat. Sõidugraafiku järgsete 
reiside arv (alates 2000. aasta-
test), sõltuvalt ilmastikutingi-
mustest, kõikus 600–1300 rei-
sini aastas. Sõitjaid oli aastas 
13 000–15 000.

Esimene raudlaev
Septembrist 2010 algas Ves-
ta ajastu. Liinile tuli esimene 
47-kohaline raudlaev. Sõidu-
graafik jäi samaks, 16 reisi 
nädalas sügistalvisel perioodil 
ning 26 reisi nädalas kevad-

suvisel perioodil. Reisijate 
arv hakkas uue laeva tuleku-
ga kasvama. Kui 2010. aastal 
oli reisijaid 13 013, siis 2011. 
aastal juba 17 045 ning 2012. 
aastal 18 378. Huvi Prangli 
reiside vastu suurenes ning 
alates 2013. aastast suuren-
das vald talviste reiside arvu 
kuni 20-ni nädalas. Uus, 2014. 
aasta veebruaris kehtestatud 
sõiduplaan nägi ette reiside 
tihendamist suvekuudel kuni 
30 edasi-tagasi reisini näda-
las, mis peaks rahuldama nii 
saareelanike kui ka turistide 
vajadused.

Wrängo ajastu
1. november oli päev, mil rei-
siparvlaev Wrangö liinile tule-
kust möödus üks aasta. Laev 
on ehitatud laevaehitusfirma 
Reval Shipbuilding OÜ poolt 
Prangliga ühenduse pidami-
seks. Teraskorpusega jääklas-
siga reisiparvlaev võib võtta 
pardale kuni 72 reisijat, 2 sõi-
duautot või veoki kogukaaluga 
10 tonni. Laev on võimeline 
läbima kuni 20 sentimeetri 
paksust silejääd. Laeva pik-
kus on 24,7 meetrit ja laius 6 
meetrit, maksimaalne süvis 1,9 
meetrit ning kiirus liinisõidul 

10 sõlme, maksimaalne kiirus 
12 sõlme. Laev kuulub riigi-
le ja on antud kasutuslepingu 
alusel üle operaatorfirmale AS 
Kihnu Veeteed. Liinioperaator 
selgus Viimsi Vallavalitsuse 
poolt korraldatud riigihanke 
tulemusel.

Reisiparvlaeva Wrangö 
maksumus koos käibemaksu-
ga oli 2 985 600 eurot. Laeva 
ehitust rahastati 100% ulatuses 
Euroopa Regionaalarengu Fon-
dist projekti “Väikesaartega 
ühenduse pidamiseks laevade 
soetamine” raames. Sama pro-
jekti toel valmisid  katamaraan-
tüüpi parvlaev Runö Ruhnu 
saarega ühenduse pidamiseks 
2012. aastal ja alumiiniumist 
monokorpusega parvlaev Abro 
2013. aasta kevadel Abruka 
saarega ühenduse pidamiseks.   
Ehitamisel on uued parvlaevad 
Kihnu ja Vormsi liinile.

Aasta tagasi liinile tulnud 
uus ja mahukas laev tõstis 
Prangli rahva elukvaliteeti ja 
parandas transpordiühendust. 
Turismihooajal külastab saart 
üle 5000 turisti, kes pakuvad 
tööd kohalikele ettevõtjatele. 
Wrängo parvlaeva liinile tulek 
nõudis Leppneeme ja Kelnase 

sadamate taristu rekonstruee-
rimist. 

Sadamate arendus
Majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium eraldas 
Leppneeme ja Kelnase sada-
mate rekonstrueerimiseks kok-
ku 179 200 eurot, tagamaks 
sadamate valmisolek uue 
parvlaeva Wrängo teenindami-
seks. Riigihanke Leppneeme 
ja Kelnase sadamasse regu-
leeritava kõrgusega rampide 
projekteerimise, ehitamise ja 
paigalduse teostamiseks võitis 
OÜ Ehitus Kontroll. Tänaseks 
on väljaehitatud mõlema sa-
dama reguleeritava kõrgusega 
rambid. Parvlaeva turvaliseks 
sildumiseks rampide ääres tuli  
ümber paigaldada Leppneeme 
ja Kelnase sadamate neli pol-
larit (2 pollarit Leppneemes ja 
2 Kelnases), tööd on teostatud 
ja tellija poolt vastu võetud 30. 
mail 2014.

Kuna uue laeva kai ääres on 
voolu tarbimine tunduvalt suu-
rem kui eelmistel liinilaevadel, 
siis tuli välja vahetada ka Lepp-
neeme sadama peaelektrikilp, 
mida juulis 2014 tegi OÜ Pae-
nurme Arendus.

Valla bussiliinide 
uus teenindaja
Alates 1. jaanuarist 2015 teenindab Viimsi valla 
bussiliine AS Hansa Bussiliinid, kes võitis sügisel 
riigihanke ja kellega sõlmiti liiniveoks 7-aastane 
teenusleping.

Hansa Bussiliinide ajalu-
gu ulatub 2005. aastasse, kui 
AS Hansabuss ostis ära Vil-
jandi bussiettevõtte AS Mul-
gi Reisid. Uue tütarettevõtte 
nime muutmine Hansa Bus-
siliinideks oli eelkõige seo-
tud teenuse osutamispiirkon-
na laienemisega väljapoole 
Viljandit. Praegune Hansa 
Bussiliinid ongi orienteeri-

tud liinivedude korraldamisele üle Eesti, nii tegutsetak-
se täna Viljandis, Pärnus ja Hiiumaal. 2015. aasta suvest 
lisandub Rapla maakonna avalike liinide teenindamine. 
Hansa Bussiliinid on pika kogemusega avalikku liinivedu 
teostav ettevõte, kuhu 2015. aasta seisuga kuulub ca 100 
bussi ja bussijuhti. 

Viimsi liine hakatakse teenindama 10 bussiga, millest 
kolm on väikebussid mahutavusega 22 reisijat (kaks Re-
nault’ bussi ja üks Volkswageni buss) ja 7 SOR normaal-
bussi mahutavusega ca 80 reisijat. Busside vanuseks on 
2–8 aastat. Kõikidele tänastele Viimsit teenindavatele bus-
sijuhtidele on tehtud ettepanek jätkata tööd uues ettevõttes 
ja suurem enamus on oma jah-sõna andnud. Seega Viimis 
elanike jaoks suuri muutusi peale selle, et vahetunud on 
bussid ja teenindav ettevõte, ei tule. 

Ühe suurema uuendusena võiks siiski välja tuua kassa-
süsteemi. Viimsi vald vahetab koos Harjumaa Ühistrans-
pordikeskusega välja olemasoleva süsteemi ning varustab 
bussid uuema kassasüsteemiga, mis on uuemate IT-või-
maluste ja lahendustega. Plaanis on bussidesse lisaks ka 
validaatorid paigaldada.

AS Hansa Bussiliinide kontaktid: tel 5305 5055, e-post 
viimsi@hansaliinid.ee. 

Andres Puskar
Hansa Bussiliinid

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Postipaadist parvlaevani – Wrangö peab oma esimest sünnipäeva
Uue ja ka kõrgema laeva 

liinile tulekust oli tingitud veel 
ühe ümberehituse teostamine. 
Nimelt varjas Wrangö Lepp-
neeme sadamas seistes sadama 
liitsihi märki. Nii tuli pikenda-
da Leppneeme sadama liitsihi 
ülemise tulepaagi kõrgust. Kõr-
guse arvutusel lähtuti sellest, 
et  reisilaeva Wrangö seisu ajal 
oleks sadamale lähenevatele ja 
faarvaatril liikuvatele laevadele 
parvlaeva Wrangö poolt takis-
tamatult nähtavad tulepaagi tuli 
ja päevamärk. Töid teostas OÜ 
Gotta Port Services.

Töö jätkub
Käesolevaks ajaks on kõik uue 
parvlaeva liinile tulekuga seo-
tud ümberehitused teostatud. 
Samas ehitustööd Leppneeme 
sadamas jätkuvad. Projekti 
“Leppneeme kalasadama kai 
ja kaitsemuuli renoveerimine” 
käigus Raua Ehitus OÜ ja tema 
alltöövõtja WWR Systems OÜ 
ehitavad pikemaks Leppneeme 
sadama läänemuuli, et kaitsta 
sadama basseini lainete eest 
ning tagada sadamas seisvate 
veesõidukite ohutus.

igor Ligema
merendusspetsialist

Hansa Bussiliinide meeskond 
ja bussid on Viimsi valla 
teenindamiseks valmis!

Wrangö ja Vesta aasta tagasi Leppneeme sadamas nagu suur vend 
ja väike õde. Foto Alar Mik

Valla finatsseis on hea. Foto Fotolia
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Merepääste-
süsteem Eestis
Mida rohkem inimesi merd ajaviitmiseks kasu-
tab ja mida paremas korras on meie sadamad, 
seda suurem on väikelaevaliiklus meie vetes. 
Loomulik on, et ühe valdkonna aktiviseerumisel 
hakatakse üha enam mõtlema ka turvalisusele. 

Merepääste tagamine Eestis on Politsei- ja Piirivalveameti 
(PPA) seadusega pandud kohustus. Riigi ülesanne on inim-
elude säästmine ja inimeste abistamine nende vara säilimi-
sel. Seda tegevust merel juhib Politsei- ja Piirivalveameti 
Pääste- ja Koordinatsioonikeskus (JRCC), mida kutsutakse 
merevalvekeskuseks. PPA kasutuses on vastavad ujuvva-
hendid ning igapäevaselt tööl olevad ametnikud. Mereval-
vekeskuses registreeritakse kõik merelt tulevad hädakõned. 
Sellised kõned suunatakse ka häirekeskusest just mereval-
vekeskusesse. JRCC on ka rahvusvahelises suhtluses Eesti 
päästepiirkonna sündmuste juhiks ning koordineerib rah-
vusvahelisi mereoperatsioonide standardeid järgides kõiki 
otsingu ja päästetegevusi merel.

Kuna turvalisust ei saa iialgi olla liiga palju, on alati 
võimalik olemasolevaid päästesüsteeme täiustada. Vii-
mastel aastatel on nii maal kui ka merel hakatud üha roh-
kem kasutama vabatahtlikke. Vabatahtlike näol on tege-
mist inimestega, kes ei nõua jooksvat palka, vaid teevad 
oma asja põhiliselt ainult tegevuskulude eest. Loomuli-
kult on näiteks vabatahtliku merepäästeühingu tekkimisel 
vaja üsna suuri investeeringuid, kui pead alustama nullist. 

Merel üksteist ikka aidatakse, sest kedagi teist ei pruugi 
läheduses olla või ei jõuaks abi piisava kiirusega. See on 
loomulik. Niisiis on viimastel aastatel tekkinud meie mere-
le täiesti uus ja vajalik vabatahtlik merepääste. Vabatahtliku 
tegevuse eestvedamisega tegeleb kaks katusorganisatsioo-
ni:  Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (VAMEP) ning 
Päästeliit.

Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste liikmeteks on 17 
mere- ja järvepäästeühingut üle Eesti, sealhulgas Viimsi 
Vabatahtlik Merepäästeühing. 

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on alates 28. 
oktoobrist 2010 Rahvusvahelise Merepääste Föderatsioo-
ni (IMRF – International Maritime Rescue Federation) 
liige. IMRF on loodud 1924. aastal ning ühendab vaba-
tahtlike merepäästeorganisatsioone üle maailma, rahvus-
vahelise päästealase koostöö laiendamise eesmärgil.

Merepäästesüsteemi loomisel tuleb selle teenuse pak-
kumisel lähtuda abivajaja seisukohast. Hättasattunu ootab 
abi alati võimalikult kiiresti. Päästjate poolt vaadates tuleb 
kiiresti reageerida, et häda- või õnnetussituatsioon ei läheks 
hullemaks, ohtlikumaks ja keerukamaks. Peamine eesmärk 
ongi kõigil merepääste teostajatel abi võimalikult kiire 
jõudmine selle vajajani. Loomulikult peavad nii riigi vasta-
vad struktuuriüksused kui ka vabatahtlikud oma olemasolu 
õigustama. Hetkeseisu teades tundub, et oleme liikumas 
ühiselt ühtse merepäästesüsteemi poole.

Jako Vernik
Vabatahtlik Merepäästeühing Viimsis

Ka sel aastal kutsub Eesti 
riigimetsa majandaja 
RMK inimesi riigimetsa, 
et endale sealt ise sobiv 
jõulupuu valida.

Jõulukuuse järel käimine on 
tore vana traditsioon ja RMK 
soovib aidata moodsate vahen-
ditega kaasa vanade kommete 
jätkumisele. Lisaks aitab ise 
metsas jõulupuu järel käimine 
tihendada sidet loodusega ning 
seeläbi pakub hea võimaluse 
peredele ühiselt midagi toredat 
teha. 

Kui soovid sel aastal jõulu-
kuuse tuua riigimetsast, käitu nii:

• Enne metsa minekut tutvu 
veebilehel www.rmk.ee/kuuse-
ke riigimetsa kaardiga ja tee 
endale selgeks teekond metsa.

Ajakirja Kodu ja Aed 
korraldatud võistlusel 
Kodu kauniks läks väga 
hästi ühel Viimsi noorel 
perel: põhjamaise kodu 
eripreemia said Maarja 
Vaher ja Rene Tamberg.

Noore pere kodu asub Haab-
neemes. Võistluse žürii hindas 
eriti kõrgelt seda, et noorte 
loomingulises korteris on roh-
kelt leidlikke ideid ja omateh-
tud mööblit ning sisustusla-
hendusi täiendavad põnevad 
aksessuaarid. Valged seinad 
teevad kodu avaraks ja õhuli-
seks, selline taust laseb kergel 
mööblil ja lahedatel detailidel 
ka ilusti mõjule pääseda.

Põhjamaise kodu eripree-
mia pani välja Hemtex AB. 
Selle firma Eesti ärikliendi 
müügijuht Kaja Saar töötas 
aastaid Kodu ja Aia vastutava 
väljaandjana. Nõnda on ta alati 
olnud ka Kauni kodu võistluse 
korraldajate seas. 25. novemb-
ril Tallinnas Õpetajate majas 
peetud tänuüritusel soovis Kaja 
Saar võistlusele tuult tiibades-
se. Preemiat üle andes leidis ta, 
et parima põhjamaise kodu loo-
jad esindavad Hemtexiga samu 
väärtusi ning sellele kargele ko-
dule on ju tekstiile vahetades ka 
väga hõlbus uut ilmet anda.

Palju rõõmu oma kodust
Viimsi Teataja õnnitlust vastu 
võttes ütlesid Maarja ja Rene, 
et põhjamaise kodu auhinna 
pälvinud elamine on neile juba 
teine ühine kodu, aga seejuu-
res siiski esimene päris oma 
korter. Tallinna vanalinnast ko-
lisid nad Viimsi valda Haab-
neeme kortermajja eelmisel ke-
vadel.

Maja, kus noored elavad, 
valmis 1987. aastal. Korteris 
on kaks tuba ja köök. “Köök 
on veel lõpetamata, see ongi 
meile suurim väljakutse, sest 
aken on vales kohas. Seda kor-

Kauneim põhjamaine kodu 
on Haabneemes

terit ei müü me ära ka siis, kui 
pere kunagi suureks kasvab. 
Pigem üürime selle siis välja 
ja leiame Viimsis avarama või-
maluse,” ütles kinnisvara alal 
tegutsev Rene.

“Kõige rohkem meeldib 
meile oma kodus valgus. Va-
hetasime selle vanalinna kor-
teris valitsenud pimeduse vas-
tu ja oleme väga rahul. Mets ja 
meri on lähedal, nüüd kuuleme 
oma koju linnulaulu,” rõõmus-
tas Maarja ja lisas: “Meie kodu 
on meie nägu.”

Väga paljud mööbliesemed 
on noorte kodus oma tehtud. 
Maarja sõnul on tema välja-
mõtleja ja maalri rollis. Kapp-
telekaalus, asjalik töölaud ja 
diivanilaud jpm on aga kõik 
Rene kätetöö.

Kodude kujundust hinna-
nud žüriid juhtis juba kolman-

dat korda sisekujundaja Sirje 
Kadalipp. Ta tänas kõiki osale-
jaid võimaluse eest näha nende 
ilusat siseilma, mida kodu ju 
kindlasti peegeldab. “Kodu on 
meie eneseväljendus ja kõik 
finalistid võivad end võitjaina 
tunda.”

Kodudes nähtut üldistades 
ütles Sirje Kadalipp, et tänavu 
osales palju noori peresid ja 
seega ka esimesi oma kodusid. 
Noorte loodud kodudes domi-
neeris skandinaavialik heledus 
ja kergus. “Mulle meeldib see 
väga ja valge sein on ju võrratu 
taust, kuigi paljud seda pelga-
vad. Valge laseb esemetel esile 
pääseda ja annab korterisse val-
gust juurde. Nägime rohkesti 
väga hästi välja tulnud omateh-
tud asju. Ostlemine pole popp. 
Rõõmustavalt palju oli ka uuele 
elule toodud 1950...1970nda-

te Skandinaavia retromööblit. 
Seda väga ilusa joonega kerget 
mööblit pole meil kunagi nii 
palju liikunud kui nüüd. Taas-
kasutuspoodidest leitud esemed 
on ka kordumatud – ühesugu-
seid asju sinna ei satu. Selli-
ne mööbel toob koju kerguse, 
asjade kokkumiksimine tahab 
aga head stiilitunnet. Eestlastel 
ongi hea maitse. Õnneks muu-
tuvad meie kodud järjest isiku-
pärasemaks. Tänavune võistlus 
näitas, et ka modernse kodu 
saab sisustada soojade võtete-
ga. Materjalivalik ei piira stilis-
tikat, savikrohv jm looduslikud 
ja tervislikud materjalid sobi-
vad ka paneelmaja korterisse.”

Sisekujundaja soovitas hea-
desse ideedesse alati suhtuda 
sünteesivalt. Kõiki lahedaid as-
ju ei maksa oma koju tahta. 
“Paljudes kodudes kordus tä-
navu näiteks euroalusest teh-
tud diivanilaud. Hea idee ei ole 
siiski parim idee igas ruumis!”

Kauni kodu konkurssi kor-
raldas ajakiri Kodu ja Aed juba 
14. korda. Tänavusel konkursil 
osales ligi sada kodu ja aeda, 
sponsorfirmade toel jagati osa-
lejaile finalisti- ja eriauhindu 
kokku 20 000 euro väärtuses. 
Aasta kodu tiitli sai Mare-
liis Raidi ja Raoul Burmanni 
eramu Pärnus, aasta aia tiitli 
pälvis aga ema ja tütre Kers-
ti Smirnoffi ja Vaike-Aino 
Smirnovi koduaed Pirita-Ko-
sel. Kõigi premeeritute nimed 
leiate Kodu ja Aia detsembri-
numbrist. Väga tänuväärselt 
tunnustatakse sel konkursil 
ka inimesi, kes on abivalmis 
ja tarkade nõuandjatena palju 
teinud meie aianduse heaks. 
Tänavu tunnustati aiakultuuri 
edendajana aiandusagronoom 
Väino Esklat. Ta tutvustab in-
nukalt mustsõstraid jt marja-
kultuure ning õpetab viljapuid 
ja marjapõõsaid hooldama.

Meeli Müüripeal

Parima põhjamaise kodu loojad Maarja ja Rene. Foto Juta 
Kübarsepp

RMK kutsub jõulukuuske valima!

• Kui kasutad nutitelefoni, 
laadi alla RMK mobiiliraken-
dus ehk äpp. See on tasuta, kät-
tesaadav kõigis nutitelefonides 
ehk nii iPhone’i, Androidi kui 
ka Windowsi telefonidele.

• Metsas olles aitab RMK 

äpp end positsioneerida ja 
veenduda, et sinu ümber on rii-
gimets. Riigimets on looduses 
tähistatud ka siltidega.

• Jõulukuuski tohib võtta 
vaid sealt, kus neil pole lootust 
suureks kasvada: teede ja kraa-
vide servadest, liinide ja vana 
metsa alt.

• Jõulukuuski ei tohi raiuda 
metsanoorendikest, kuhu nad 
on inimese poolt istutatud või 
kus neist on sirgumas palgi-
puud. Metsanoorendiku tun-
neb ära selle järgi, et puud on 
korrapäraselt istutatud ja hool-
datud ning enamasti ühevanu-
sed. Jõulukuuski ei tohi võtta 
ka kaitsealadelt. Kaitsealad on 
ära märgitud riigimetsa kaar-
dil, samuti valdavalt siltidega 
looduses.

• Kui sobiv puu on leitud, 
saab selle eest tasuda kohapeal 
mobiilimaksega. Vastu saade-
takse makse teostamist kinni-
tav SMS, misjärel võid asuda 
puud raiuma või saagima.

• Kuuse eest on võimalik 
maksta ka enne metsa minekut 
– kontonumber ja pangalink 
on toodud www.rmk.ee/kuu-
seke veebilehel. Metsa minnes 
tuleb kaasa võtta makset tõen-
dav pangamakse väljatrükk.

• Kuuse hind sõltub pikku-
sest, seega mõõda enne metsa 
minekut kodus ära, kas soovid 
kuni 1-meetrist, 1–2-meetrist 
või 2–3-meetrist kuuske – hin-
nad vastavalt 3, 8 ja 13 eurot.

• Metsa minnes võta kaa-
sa kirves või saag ning mõõ-
dulint. Pane selga ilmastikule 

sobivad riided. Kui on ilus 
talveilm, saab lumes mütata, 
piknikku pidada, matkata jms. 
Eriti just laste jaoks on kuuse-
retk suur elamus – muuda see 
veel seikluslikumaks!

Kui oled puu metsast ära 
toonud, aga ei plaani seda veel 
kohe ehtida, tasuks kuuske 
hoida jahedas kohas, näiteks 
rõdul või garaažis. Nii ei jõua 
soojus seda kahjustada ja puu 
püsib kauem värske.

Kuusk vajab värskuse säi-
litamiseks vett. Kuusetüve lõi-
kepind peab olema kogu aja 
vees, sest kuivale jäädes moo-
dustub kuuse alla kuivanud 
mahlast kork ning puu ei võta 
enam vett sisse ka siis, kui nõu 
uuesti veega täita. Kui niisugu-
ne õnnetus on juhtunud, tuleb 

kuusepuu jalast välja võtta ja 
lõigata tüvi paari sentimeetri 
jagu lühemaks. Tasub ka ar-
vestada, et esimesel ööpäeval 
vajab jõulukuusk vähemalt 
kaks liitrit vett, edaspidi kulub 
umbes liitrijagu vett päevas.

Kui jõulud läbi ning kuu-
seke oma töö jõulumeeleolu 
pakkujana ära teinud, võiks  ta 
ka väärikalt ära saata – kel või-
malus, siis põletada; või kui 
prügikasti, siis enne juppideks 
lõigata. 

Küsimuste korral aitab RMK 
kuuseabi telefon 6767 500 
(töötab 1.–23. detsembril kell 
9–18). Täpsed juhised ja lisa-
info leiab ka veebiaadressilt 
www.rmk.ee/kuuseke.

Katre Ratassepp 
Riigimetsa Majandamise Keskus

Jõulukuusk pakub jõulurõõmu 
kõigile! Foto Fotolia
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Maja 
peremees

Põhja 
sise-
mõõdud 
(cm) 

Kasti 
sise-
kõrgus 
(cm)

Lennuava 
diameeter 
(cm)

Lennuava 
kaugus 
katuse 
alaservast 
(cm)

Kasti 
kõrgus 
maa-
pinnast 
(m)

Soo-, põja- ja 
tutt-tihane, 
must-kärbse-
näpp

9x9 22–25 3 5 2–3

Rasva- ja 
sinitihane, 
väänkael, 
puukoristaja

12x12 22-28 3–4,5 5 2–3

Kuldnokk 14x14 28–35 5 6 3–6

Õõnetuvi, 
siniraag

20x20 40 9 7 4–5

Kakud 25x25 60–65 10–15 10 >4

Talvine lindude toitmine

Lindude toitmine tagab lindude ellujäämise talvel. Foto Matton

Pilk saja aasta tagusele idakaldale

Randverre loodi 
liivi rahvamaja
19. novembril avas Randveres, Kraaviaia tee 3 
uksed MTÜ Liivi Kultuurikeskus Livland poolt 
loodud liivi rahvamaja. 

“See on suur rõõm liivi rahva ja nende sõprade jaoks kogu 
maailmast, et nüüd on võimalus külastada liivi rahvamaja 
Viimsi vallas,” sõnas ühingu asutaja Juri Shalter.

Ühingu asutaja Juri Shalter on liivi rahvuse järglane. 
Tema esivanemad olid viimased, kes rääkisid oma ema-
keelt – liivi keelt. “Esivanemad hoidsid ja toetasid liivi 
rahvast ja kultuuri. Tänavu 18. novembril möödus 91 aas-
tat esimesest liivi rahva lipu heiskamisest Lätis Mazarbes 
ning selle auks heiskasime lipu ka meie rahvamaja ees,” 
lisas Shalter.

Liivlased on Balti-Soome väikerahvas, kelle lähimad 
sugulasrahvad on eestlased, kellega liivlastel olid läbi ae-
gade majapidamise ja keelelised sidemed. 

Muistendi järgi kirjeldab lipp meres oleva mereme-
he ees avanevat maismaavaadet: meremees näeb merd, 
liivaranda ja selle taga asuvat metsa. Niisiis sümboli-
seerib sinine värv merd, valge  mereranda ning roheline 
metsa.

Ühistu eesmärk on liivi kultuuri ja pärandi säilitamine 
ning hoidmine, kultuuriürituste, kontsertide, konverentsi-
de, seminaride ja rahvakoosolekute läbiviimine. 

Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist on kõik 
Eesti presidendid aktiivselt osalenud soome-ugri väike-
rahvaste elus, külastades Liiviranda Lätis, Tartu Ülikoolis 
toimunud konverentse ning soome-ugri rahvaste kongres-
se. VI soome-ugri rahvaste maailmakongressil ütles Eesti 
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves: “Pööran teie 
tähelepanu eestlaste naabritele ja sugulastele – liivlastele. 
See ongi vaba demokraatliku ühiskonna kohustus ja vastu-
tus – kaitsta väikerahvaste kultuure, et need jääksid püsi-
ma ning areneksid edasi.” 

 Liivi Kultuurikeskus Livland

Pakane on vaikselt haka-
nud ninasid ja varbaid 
külmetama, andes aina 
rohkem märku peagi saa-
buvast talvest ja lumest. 
Seega on õige aeg hakata 
mõtlema ka väikeste aia-
lindude talvise lisatoidu 
pakkumise peale. 

Eesti ilmastikus on lindude toit-
mine nende talve üleelamiseks 
väga oluline. Linde tuleb toita 
aga õigesti, et mitte kasu ase-
mele neile hoopis kahju teha. 
Keelatud on veelindude (nt lui-
kede) toitmine, kes nii lõuna-
maale lendamisest loobuvad ja 
tõelise külma saabudes nälga ja 
jäälõksu jäävad. 

Lindude toitmisega võiks 
alustada siis, kui päevane külm 
on kestnud juba mitu nädalat. 
Liiga vara ei tohiks söötmise-
ga algust teha, sest nii võivad 
rändlinnud enda lõunamaalen-
nu ära jätta. Samuti on väga 
oluline, et toitmisega alustades 
tuleb seda teha kuni kevadeni, 
kui maapind on jälle sulanud ja 
linnud oma toidu ise kätte saa-
vad. Kindlasti ei tohi toitmist 
katkestada lumerohkel ja kül-
mal talvel. 

Lisatoit on tähtis ka suure 
sula või sooja järel, kui tuleb 
äkiline külm. Kui soovite toit-
mist lõpetada, siis tuleks toi-
dukoguseid lihtsalt tasapisi vä-
hendama hakata. Et linnud liiga 

laisaks ei muutuks, tuleks hilje-
malt aprillist toitmine kindlasti 
lõpetada.

Linnud ei ole oma söögi-
valikul väga pirtsakad. Küll 
aga tuleks silmas pidada, et 
pakutav toit ei tohi sisaldada 
vett ega ka maitseaineid. Sobi-
matud on soolased ja vürtsikad 
toidud, nende hulgas ka leib. 
Pakkuda ei tohi ka riknenud 
toitu. Kõige kindlamaks ja 
traditsioonilisemaks valikuks 
on pekk, searasv ja päevalille-
seemned, mis meeldivad pal-
judele liikidele. 

Pekk ja searasv on väga 
energiarikkad. Kui pekk kipub 
suure pakasega kõvaks külmu-
ma, siis rasva on lindudel ka 
suure külmaga hea nokkida. Li-
saks searasvale sobib lindudele 
ka sulatatud ploomirasv. Sün-

teetilist rasva ei ole soovituslik 
anda. 

Peaaegu kõigile lindude-
le on meelepäraseks toiduks 
ka kõikvõimalikud seemned. 
Väiksemaid linde toites võiks 
jälgida, et seemned oleks koo-

ritud või siis õhukese koorega. 
Samuti maitsevad lindudele 
igasugused pähklid, kõige pa-
remini maapähklid. Kindlasti ei 
tohi lindudele anda soolapähk-
leid.

Linnumajade juures tuleks 
tähelepanu pöörata maja ava 
suurusele. Suurema ava puhul 
kipuvad toidulauast huvituma 
tuvid, varesed või teised suure-
mad linnud, kes hõivavad kogu 
aluse ega lase väiksemaid ligi, 
süües kogu toidu lihtsalt ära. 
Need linnud meil aga enamasti 
lisatoitmist ei vaja. Seega tu-
leks toidumaja lennuava teha 
võimalikult kitsas või kitsa 
servaga, et suuremad linnud 
sinna istuma ei mahuks. Juu-
resoleva tabeli abil saate vali-
da igale liigile sobiva kasti ja 
lennuava mõõdud.

Keskkonnaamet

Perekond Räim pole siiski 
Randvere ja Tammneeme 
piiril Kilu talus elanud. 
Kirjutan, haarates Viimsi 
Teataja novembrinumbris 
ilmunul sõnasabast, ent 
ei välista, et ka Räimede 
eelkäijaid võib olla Kilul 
üles kasvanud. 

Viimsi idakaldal Maardu mõi-
sa valdustes pandi perekonna-
nimesid aastal 1835, enne seda 
tunti üksteist talu- ja eesnime 
või ka isanime järgi. Leppnee-
me, Tammneeme ja Randvere 
külas anti kokku 30 perekon-
nanime, samal ajal kui talusid 
ja vabadikukohti loeti üles 35.  
Reeglina pandi ühe mõisa pii-
res sama perekonnanimi vaid 
omavahel suguluses olevatele 
inimestele. 

See teeks suguvõsauuri-
mise näiliselt lihtsaks, sest 
enamikust taludest sai alguse 
kindel liin perenime järgi. Jõu-
des meid huvitavasse aastasse 
1915 pole pilt enam endine. 
Ligi kolmandik algupärastest 
perekonnanimedest on sootuks 
kadunud, paljud neist leiame 
aga hoopis naaberküladest 
või veelgi kaugemalt. Räimed 
on hargnenud Leppneeme ja 
Randverre, Kilud aga jõudnud 
kanda kinnitada koguni ühek-
sas talus Randveres, Aiaotsal 
ja Muugal. Kilude perekon-
nanime kandjaid oli sel ajal 
idakaldal üldse kõige rohkem 

(55), pea sama palju elas tol 
ajal ka Hauge. Veidi üllatusli-
kult oli nendega võrdselt esi-
nev nimi Piilpärk või Piilberg. 
Kõige sagedamini võis kohata 
Gustavi ja Liisa/Liisu nimega 
mehi ja naisi.

Eeltoodust võib järeldada, 
et põlvkondade järjepidevus 
ühes talus polnudki enesest-
mõistetav. Koliti perekonna-
seisu muutudes, talukohti os-
teti ja müüdi ka siis. Sellisest 
pidevast muutumisest püüd-

sin panna kokku võimalikult 
tervikliku pildi Leppneeme, 
Tammneeme, Randvere, Aia-
otsa ja Muuga külade elanikest 
ning taludest 100 aastat tagasi. 
Tulemus vormus 15. novemb-
ril Viimsi raamatukogu lahkel 
loal ettekandeks, kuulajaiks 
umbes 15 huvilist. 

Viimsist pärit esivanema-
te kirjapanek algas mul enam 
kui veerandsaja aasta eest 
Jõelähtme koguduse meetri-
karaamatuid ja sama piirkonna 
hingeloendeid sirvides. Kord 
juba alustatu sai uue hoo, kui 
loengusarja eestvedaja Jaan 
Tagaväli paar suve tagasi mul-
le pataka koltunud lehti ulatas. 
Nendelt leidsin tõenäoliselt 
Randvere koguduse personaal-
raamatu ümberkirjutuse, kus 
talupereliikmed leibkondade 
kaupa koos tähtsamate elu-
sündmuste dateeringutega üles 
märgitud. Randveres Kreiuksel 
sündinud ja hiljem Metsakasti 
külas elanud Bernhard (Päivu) 
Lepiku edasiantu oli niivõrd 
köitev, et sellest kasvas välja 
andmestik ligi paarituhande 
isiku kohta. Järkjärgulise sor-
teerimise, välistamise ja mõnel 
juhul lausa mitmekordse jä-
relkontrolli põhjal moodustus 
omakorda idakalda “rahvasti-
kuregister” aastast 1915. 

Suurem osa kogu Viimsi 
poolsaart ning osaliselt tänast 
Rae ja Jõelähtme valda katva 
Nehatu valla rahvast kuulus 

Jõelähtme koguduse hingekir-
ja. Toona lahkusulisteks kut-
sutud või õigeusklikke peresid 
oli üksikuid. Üsna suure kind-
lusega võib poolsaare idakalda 
külade tollaseks rahvaarvuks 
pakkuda 700–750. Silma tor-
kab laste ja noorte suur osa-
kaal. Pered olid tollal suured, 
aga plahvatuslikku juurdekas-
vu külades see siiski ei taga-
nud. Arstiabi polnud kaugeltki 
nii kättesaadav kui meie ajal ja 
haiguspuhangud laastasid eel-
kõige järelkasvu – mitmeski 
peres jõudis 7–8 lapsest täisik-
ka kõigest üks või kaks. Küla-
elanike keskmine vanus sajand 
tagasi oli 28 (praegu 39) ning 
oodatav eluiga 66 aastat, nais-
tel 68 ja meestel 63 aastat.

Talude täpse arvu kind-
lakstegemine oli raskem üles-
anne, sest kõikehõlmavad 
katastrikaardid pärinesid alles 
aastast 1935. Andmeid kokku 
sobitades võib majapidamiste 
hulgaks idakaldal aastal 1915 
tagasi lugeda sadakond või pi-
sut vähem. Põlistaludest ja 19. 
sajandi lõpukümnendeil mõi-
samaadest välja mõõdetud va-
badikukohtadest uute kruntide 
eraldamine toimus pidevalt 
kuni 1940. aastani. 

Eelmiseks sajandivahetu-
seks väljakujunenud asustus-
muster püsis aga üsna muutu-
matuna kuni 1960ndate lõpuni, 
mil endistele talumaadele ha-
kati välja jagama suvilakrunte. 

See võiks anda vastuse ka kü-
simusele, keda pidada Viimsis 
põliselanikeks. Tegelikult on 
esimese põlve viimsilasi küla-
rahva hulgas olnud kogu aeg, 
varem muutus elukoht peami-
selt abiellumise järel. Huvitav 
on ka fakt, et kuigi sunnis-
maisus kadus juba 19. sajan-
di keskel, püsis läbikäimine 
peamiselt endise mõisa ja ki-
helkonna piires visalt. Viimsi 
läänekaldalt ja Tallinna linnast 
lisandus idakaldale uusi ela-
nikke väga harva. Suurem lin-
namineku tuhin jõudis kohale 
alles 1920ndatel, põhjuseks ena-
masti kiduravõitu talud, mis ei 
suutnud suurt peret toita-katta 
ega paremat haridust võimal-
dada. 

Kui nüüd 100 aasta pärast 
tekib kellelgi tahtmine samal 
viisil ajalukku kaevuda, siis 
kas see on lihtne? Katse prae-
gu samades külades esineva-
test põlistest perekonnanime-
dest teada saada oli igatahes 
lootustandev. Samas oleme 
isikuandmete kaitsel jõudnud 
olukorrani, kus me ei tohiks 
teada naabreidki, sajand ta-
gasi tunti enamikku nime- ja 
nägupidi poole kihelkonna pii-
res. Nüüd on rahvast idakaldal 
umbes neli korda rohkem kui 
siis, aga tugev kogukond algab 
ikkagi oma lähikonna heast 
tundmisest. Seda tõdeti ka hil-
jutisel külade foorumil.

Andres Jaanus 

Lutika talupere 19. sajandi lõpul. Foto Erakogu
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6. detsembril toimub 
Haabneeme koolis (endi-
ses Karulaugu koolis) 
noorte ja otsustajate 
osaluskohvik Viimsi innu-
kate ideede diskussioon 
(Viid), et üheskoos valla-
elanikega arutleda noori 
puudutavatel teemadel. 

VIID viiakse ellu tänu aktiiv-
setele Viimsi noortele Viimsi 
Noortevolikogust ja koostöö-
partneritele Viimsi Vallavalit-
susest, Eesti Noorsootöökesku-
sest ja Eesti Noorteühenduste 
Liidust. Tänases lehes tutvusta-
me arutelus olevaid teemasid ja 
lauajuhte. 

Bussiliiklus ehk Viimsi 
ühistranspordi diskus-
sioon
Põhiline eesmärk on arutada 
probleeme, mida noored tänases 
Viimsi ühistranspordis näevad, 
ning üheskoos ekspertidega 
leida ka lahendused. Kohviku 
raames arutletakse, kas Viimsi 
vajab ööbussi ning millised on 
võimalikud lahendused. Kuidas 
on lood tänaste bussiaegadega 
– kas plaanid vastavad reaal-
susele? Kas Tammneeme ja 
Randvere bussiliiklus on piisav? 
Ning loomulikult leitakse vastus 
küsimusele, kas tänaste liinide 
arv vastab vajadusele. Ühiste 
arutelude tulemusena tehakse 
ettepanekud, läbi mille paren-
dada Viimsi valla ühistransporti.

Diskussiooni juhib Tallin-
na Õpilasesinduse aseesimees 
Kätlin Kruuse. 

Kuidas Soovid? Ehk 
kaasamise võimalused 
Viimsis
Kaasamiselaua üks peamine 
eesmärk on üheskoos arutada, 
mis on kaasamine ning milleks 
on oluline kaasata otsustus-
protsessidesse noori, vallaela-
nike ja eksperte. Arutelu käi-
gus soovitakse välja selgitada, 
kuidas on noored rahul senise 
kaasamisega koduvalla aren-
gusse ning leida üheskoos või-
malusi, kuidas edaspidi kaasa-
mist tugevdada.

Vallaelanike ja otsustajate 
osaluskohvik VIID 

Arutelu juhib ning mõtteid 
kogub noortevaldkonna eks-
pert, Euroopa Noortefoorumi 
noorsoovaldkonna töögrupi lii-
ge Gerd Tarand.

Narkootikumide 
plussid
Tänavuse osaluskohviku kõige 
põletavam teema on kahtle-
mata narkootikumide plussid. 
Üheskoos selgitatakse arut-elu-
de käigus, kas mõnuained on 
Viimsi valla noorte seas prob-
leem. Lisaks on oluline leida 
vastused küsimustele: miks 
noored tarvitavad narkootilisi 
aineid, millised on võimalikud 
lahendused ja lähenemised, 
et probleemi lahendada. Tee-
malauas käsitletakse ka nar-
kootikumide häid külgi ning 
proovitakse jõuda järelduseni, 
kas need on ülekaalus halbade 
mõjude suhtes.

Narkootikumide teemat ju-
hib ja võtab kokku Tallinna lin-
na noortevolikogu esimees Kea 
Kruuse.

Praktiline kogemus 
koolis
Mitteformaalne haridus või for-
maalharidus – mis on see õige 
tee? Praktilise kooli arutelulauas 
jõutakse ühiselt selgusele, kas 
formaalharidusest piisab või 
peaks kaasama enam koolides-
se praktilist õppimist. Oluline ei 
ole leida vastus – jah/ei, oluline 

on jõuda võimalike lahenduste-
ni. Näiteks missugused peaksid 
olema praktika võimalused, kas 
kaasama peaks kohalikke ette-
võtjaid või organisatsioone.

Küsimusele, kuidas minna 
hariduses edasi, aitab vastuse 
leida Eesti Noorteühenduste 
Liidu juhatuse aseesimees Triin 
Bõstrov.

Meie ja nende tulevik 
ehk noortevolikogu 
Viimsis
Kas teadsite, et Eesti vanim 
noortevolikogu tähistas tänavu 
oktoobris 16. tegutsemisaastat? 
Viimsis on läbi aegade tegut-
senud mitmed noortevolikogud 
ning  11. novembril toimunud 

Viimsi vallavolikogus kinnitati 
Viimsi Noortevolikogu põhi-
määrus, et tulevikuotsustajad 
saaksid anda oma panuse ka 
tänastesse otsustesse.  Aga kui 
palju meie elanikud reaalselt 
teavad, mis on noortevolikogu? 
Või kuidas on noortel võimalus 
panustada noortevolikogu töös-
se ja mis see panustamine neile 
annab? Kas noorte seisukohti 
siiski arvestatakse või on see 
lihtsalt märk kaustadesse?

Osaluskogude temaatikat ai-
tab selgitada ja kirja panna Eesti 
Noorteühenduste Liidu juhatuse 
aseesimees Liisa Lillemets.

Viimsi siseturvalisus
Turvaline Viimsi, ent kas kõik 
vajalik on meil turvalisuse 
jaoks olemas? Peamiselt kes-
kendutakse osaluskohvikus ala-
ealistega seotud rikkumistele 
ning proovitakse leida problee-
midele leevendust ja pikemas 
perspektiivis lahendust. Hiljuti 
on Politsei- ja Piirivalveametis 
toimunud ümberkorraldused – 
kas Viimsis on piisavalt polit-
seiametnikke või on meil neid 
liiga palju? Kuidas on lood 
meie liiklusturvalisusega? Mil-
lised on koduvalla murekohad, 
mida saaks parandada?

Soovitame osaleda noorte 
osaluskohvikus VIID, et ühes-
koos panustada Viimsi valla 
arengusse!

Liina Rüütel

OOTUSEd OSALUSKOHViKUKS
l Jan Trei, vallavanem: “Ootan põnevusega uusi ideid ja init-
siatiive noortevolikogult ja osaluskohvikult. Käsitletavad tee-
mad on akuutsed ja kindlasti vajalikud!“

l Alar Mik, kommunaalameti juhataja: “Osaluskohvikust ootan 
eelkõige asjalikke ja edasiviivaid arutelusid. Lihtne on paisa-
ta õhku katteta lubadusi elu parendamiseks, aga kokkuvõttes 
jääks sellisel kujul osaluskohvik vaid kohvikuks. Soovin, et ühi-
selt noortega jõuaksime loosungitest konkreetse sisuni – näi-
teks kuidas viia läbi kampaaniaid, populariseerida ühistranspor-
ti või mis ajal ja kus teid pidi ööbuss vallas võiks liikuda.“ 

l Henry Härm, noortevolikogu liige; 1. detsembril 2014 abi-
vallavanem: “VIIDist ootan aktiivset arutelu noorte, eksperti-
de, otsustajate, vallaelanike ja lauajuhtide vahel. Olen veen-
dunud, et Viimsi Noortevolikogu saab häid ja huvitavaid ideid, 
mida edasi arendada ning koostöös vallavalitsusega tuleviku 
perspektiivis ka ellu viia.“

Sarnaselt eelmisele aas-
tale paigaldati novembri 
viimasel nädalal Viimsi 
Maximasse üles heatege-
vuskampaania “inglipuu” 
kuusepuu, millele on 
kantud 20 lapse nimed, 
kellele kingitus teha ja 
sellega jõulurõõmu val-
mistada.

Inglipuu on tegelikult esma-
pilgul üks igati tavaline kuu-
sepuu. Eriliseks teevad selle 
kuusel rippuvad jõuluehted, 
millest igaühel on inglilt kinki 
ootava lapse nimi. “Inglipuu” 

Inglipuu täidab Viimsi laste jõulusoove
projektiga soovime Viimsis 
ja mujal Eestis kutsuda kõiki 
inimesi head tegema, tuues 
kingitusi puudustkannatavate 
perede lastele ja valmistades 
nii võimalikult paljudele Ees-
timaa lastele jõulurõõmu ja 
pühadetunnet. Kingisoov võib 
esmapilgul tunduda väike – 
riietusese, spordi- või kooli-
tarve. Kuid kõige olulisem on 
kingituse saamise rõõm, mis 
nende toredate laste pühad hel-
gemaks aitavad muuta.

Inglipuult valitud jõulu-
ehtel on kirjas lapse nimi, 
vanus ning tema kingisoov. 

Igal poekülastajal on võima-
lik teha lastele kas ostetud või 
ka isemeisterdatud kingitusi. 
Kinki ei peagi ilmtingimata 
ostma sellest poest – näiteks 
kui kingisoov võimaldab asja 
ise meisterdada, siis on ka see 
enam kui teretulnud. 

Viimsi Maxima kaupluses 
on 20 lapse nimed ja soovid, 
kes on leitud ja kelle kingisoo-
vi uuritud vallavalitsuse las-
tekaitsespetsialistide abil. Ka 
mullu oli Viimsi Inglipuul 20 
lapse jõulusoovid, mis heade 
inimeste abiga täitusid. 

Ühtekokku kogutakse Ees-

tis Maxima kauplustes kin-
gitusi enam kui 1100 lapsele 
alates novembri lõpust kuni 
detsembri lõpuni. Kingitused 
toimetatakse Inglipuu alt laste-
le kohale jõuludeks.

“Inglipuu” projekti on Ma-
xima Eesti kaasanud Eesti 
linnade ja valdade sotsiaalosa-
konnad, et just nende abiga 
leida need pered, kus kõige 
enam abi vajatakse. Inglipuud 
pannakse laste kingisoovideks 
välja juba kuuendat aastat jär-
jest.

 Ty Lehtmäe
Maxima Eesti

Osaluskohvik on oluline nii noortele kui ka otsustajatele. 
Foto Kuressaare linna noortevolikogu.

Haabneeme kooli 
sügiskontsert
20. novembril toimus Haabneeme koolis sügis-
kontsert. 

Kontserdil astusid üles koo-
liõpilased luuletuste, laulu-
de, lühinaljade, näidendite ja 
playbackiga (e tuntud laulu-
de, muusikavideote ja laulja-
te parodeerimisega).

Sügiskontserdi toimumi-
se ajal kontserti nautides sain 
taaskord olla uhke – Haab-
neeme koolis käivad vahvad 
ja suurepärased lapsed ning 
nendega töötavad väga head 
ja südamlikud õpetajad!

Aitäh meeleoluka õhtu 
eest peakorraldajatele – muu-

sikaõpetajad Ruth Heidmets ja Kati Ott ja 2. c klassijuha-
taja Krete Kuusmann.

Sirje Toomla

20. november oli 
töövarjupäev
Töövarjupäev on Junior Achievement Eesti 
karjäärialane programm, mille käigus on güm-
naasiumiõpilastel võimalus tööpäeva vältel 
heita pilk päristöö olemusse.

20. novembril liikus Viimsi Vallavalitsuses kolm töövar-
ju. Kommunaalameti juhatajat Alar Miku varjutas Kärdla 
Gümnaasiumi õpilane Roland Lilleõis ja Viimsi Teataja 
peatoimetaja Liina Rüütelit varjutas Pirita Majandusgüm-
naasiumi õpilane Laura Puidak. Vallamajas liikus ringi ka 
piirkonnapolitseinike töövari Lisa Sabul Viimsi Koolist.

Liina Rüütel

Helkuripuu 
Viimsi vallas
Viimsi valla kommunaalamet ning politseinikud 
on viimastel kuudel läbi viinud helkurite kont-
rollreide bussipeatustes, tänavatel, koolide ja 
lasteaedade juures. 

Helkureid on jagamas käi-
nud ka vallavanem Jan Trei 
ning abivallavanemad Mati 
Mätlik ja Andres Kaarmann.

Vallaelanike turvalisema 
liiklemise tagamiseks said 
kõik vallavalitsuse töötajad 
ülesande 27. novembri lõu-
napausil komplekteerida viis 
helkurit. Kokku valmistati 
ette ca 250 helkurit, mis õh-
tueel kommunaalameti töö-
tajate, piirkonnapolitseiniku 
ja Viimsi Huvikeskuse töö-

tajate koostöös vallamaja ümbruse puudele riputati.
Turvalist kojujõudmist!

Liina Rüütel

Hetk näidendist.

Helkuri kinnitamine puule.

Töövarjud koos politseinike, Alar Miku ja Jan Treiga.
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Suurem osa ajast kulub 
meil tööl ja igapäevane 
rahulolutunne on seetõt-
tu hästi tähtis. 

Kõik inimesed on elu jooksul 
mõelnud, mis on minu kutsu-
mus ja milline töö võiks mul-
le sobida. Vähesed õnnelikud 
teavad juba varases nooruses, 
kelleks nad saada tahavad. 
Enamikul nii kindlat sihti siis-
ki silme ees ei ole ning põhja-
likult läbi mõtlemata valik viib 
kunagi hiljem tõdemuseni, et 
mu töö pole ikka see, mida ma 
tegelikult tahan. 

Ülikool või kutsekool jääb 
siis pooleli. Kohusetundliku-
mad venitavad ehk ka lõpuni 
välja, kuid rõõmu nende hin-
ges pole. Ebarahuldav töö te-
kitab tüdimust ja stressi. Kui 
tunned töölemineku eel, et jäl-
le pean minema, selle asemel 
tahaksin teha hoopis seda, teist 
ja kolmandat…, siis on see  
ilmselge märk teha uusi tulevi-
kuplaane. 

Kõige tähtsam ei ole üldse 
vanus, mil suure muudatuse 
ette võtate. Palju olulisem on 
üles leida eneseteostuse viis, 
mis annab hingerahu ja paneb 
silmad särama. Enamik ini-
mesi teeb suurema osa ajast 
tööd. Seetõttu ongi igapäeva-
ne rahulolutunne väga tähtis. 
Sellest sõltub üldine elukvali-
teet, suhtumine ümbritsevas-
se ja tervis. Kui oma soove 
järjepanu alahinnata ja maha 
suruda, siis kaob emotsionaal-
ne tasakaal, tekib stress ning 
selle tulemusena muud tervise-
probleemid. Stressis organism 
on haigustele vastuvõtlik. See-
tõttu on väga oluline, et inime-

ses säiliksid sisemine rahu ja 
rõõm.

Milline töö mulle võiks 
sobida?
Eriala, mille inimene endale 
valib, peaks andma tunde, et  
ma teen midagi olulist ja olen 
kellelegi vajalik. Siis saab tööd 
teha suure rõõmuga ja kella 
vaatamata! Oma valikuid saab 
tänapäeval õnneks hõlpsasti 
muuta, vajadusel tuleb õppi-
da uus eriala, täiendada end 
koolitustel, ammutada ise in-
fot huvitavate teemade kohta 
jne. Ka armastatud hobi saab 
muuta enda tööks. Võimalusi 
on palju!

Kui aga leiad, et ei tahagi 
õieti midagi või ei ole milleski 
andekas, siis ei tohi lasta sellel 
mõttemustril kinnistuda. Nega-
tiivse enesesisenduse asemel 
mõtle, kuidas teada saada, mil-
list tööd teeksid kire ja pühen-

dumisega. Mis paneks hinge 
helisema?

Annan järgnevalt ka mõ-
ned soovitused, mis on ehk 
abiks eneseanalüüsil. 

Koosta kaks nimekirja, ühes 
on asjad, mida  hetkel pead te-
gema ja teises need, mida tahad 
teha. Siis keskendu oma taht-
miste nimekirjale.

Mõtle, mis on see, mis sul 
enda meelest hästi välja tuleb. 
Mille eest on teised sind tun-
nustanud? Kas sul on mõni 
hobi, millest võiks kujuneda 
sinu töö?

Milline tegevus tekitab sinus 
hasarti või tunde, et ma naudin 
ja ootan selle tegemist?

Milliste teemadel tullakse 
sinult nõu küsima? Millise te-
gevuse või teema juures oled 
olnud nii pühendunud, et unus-
tad kella vaadata?  Milliseid 
raamatuid, ajakirju  ja artikleid 
meeldib sulle lugeda? Ajakir-

ju sirvides märgista ära need 
artiklid, mis pakuvad huvi ja 
mida soovid lugeda. 

Meenuta, milline laps sa 
olid! Millised tegevused ja ho-
bid sind köitsid? Millest oled 
korduvalt ja eriti viimasel ajal 
unistanud? Kas sul on mõni 
hobi, millest võiks kujuneda ar-
mastatud töö? 

Mõtle inimestele, kes sind 
inspireerivad. Proovi kujutleda 
oma visiooni pildina – sirvi 
ajakirju ning lõika välja need 
pildid, laused või sõnad, mis 
tekitavad sinus kohe hea tun-
de. Kleebi need suuremale pa-
berile/plakatile. Vaata nüüd ül-
diselt seda plakatit. Nende pil-
tide ja sõnade taga peituvad 
sinu soovid ja unistused.

Kui oled kindel, et praegu-
ne töö ei ole sinu kirg ega haa-
ku sinu soovidega, siis kindlasti 
ei ole mõistlik sellest kohe loo-
buda. Uuri enne järele, võib-ol-
la leidub isegi samas ettevõttes 
sinu jaoks uusi väljakutseid. 

Kui aga otsustad hakata 
uut eriala omandama, teist töö-
kohta otsima või hakkad hoo-
pis ise endale tööandjaks, siis 
püüa väga selgelt kaardistada 
oma soovid ja visioon. Ja siis 
hakka oma praeguse töö kõr-
valt sammhaaval sihikindlalt 
unistusi täitma. Järjekindlus 
viib lõpuks sihile. 

Töö ei pea olema igav ega 
rutiinne, see võib olla ka põnev 
ja loominguline. Tähtis on üles 
leida oma õige ala! 

Seda artiklit inspireerisid 
mind kirjutama Merit Raju raa-
matud “Leia oma tee” ja “Hin-
gele pai!”.

Terje Vaino
tervisejuht ja Pilatese treener

Kas töö on meeldiv tegevus 
või tüütu kohustus?

iial pole pildistatud nii palju kui praegu. Ometi on fotograafia  
selline ala, kus andekas pühenduja võib oma hobi muuta ka tööks. 
Foto Flickrist

Raseduskriisi 
nõustamine on 
nüüd ka Viimsis
Lapse sünd perre mõjutab inimesi niivõrd erine-
vatest külgedest, et ainult raseduse ja sünnituse 
valguses seda enam vaadata ei saa. 

Laps sünnib ja muudab paa-
risuhtest ühel või teisel viisil 
olemasoleva pererakukese süs-
teemi jäädavalt. Tavaliselt ja 
loodetavalt mõjutab lapse sünd 
meid positiivselt. Kuid teine-
kord juhtub, et suur muutus 
asetab meid olukorda, kus ise-
enda või teineteisega enam 
toime ei tulda. Siin tuleb ap-
pi raseduskriisi nõustaja.

Raseduskriis ei ole otse-
selt seotud sõna “kriis” mu-
rettekitava tähendusega, vaid 
kätkeb endas pigem muutust 
meie elus. On teada, et muu-
tustega toimetulek on igal

inimesel või perel erinev. See sõltub meie olemasolevas-
test oskustest, hoiakutest, ka kogemusest ning ressursist. 
Tähtis on mõista, et ei tasu oodata abi küsimisega ajahet-
keni, mil paarina teineteisele enam midagi öelda ei ole, 
vaid proovida rahulolematusega tegeleda juba varakult. 
Samuti ei maksa unustada, et nõustaja juurde tulla ei ole 
kunagi liiga hilja, nagu tihti arvatakse või kardetakse. 
Pigem tasub endale teadvustada,  et probleemi eitamine 
tekitab suhetes kasvavaid pingeid ja silmanähtavaid prob-
leeme, millest kahjuks liiga tihti saavad osa ka lapsed. 

Raseduskriisi nõustaja töö on tihtipeale operatiivne 
töö – mida varem saab pere abi, seda väiksemad on psüh-
hosotsiaalsed tagajärjed ja suurem võimalus säilitada tur-
valine keskkond.

Nõustaja juurde on oodatud pered, kes planeerivad või 
juba ootavad juurdekasvu, on sünnitusjärgsel perioodil või 
väikelapse kasvatamisel. Meie juurde jõuavad ka need, 
kelle paarisuhe pannakse proovile, kui  kerkib viljatuse 
teema või õnnelik lapseootusperiood on mingil põhjusel 
katkenud. Samuti vajavad abi need, kel perre sündinud 
või sündimas haige laps, või need, kes ise erivajadusega 
ja soovivad püüelda täisväärtusliku pereloomise poole. 
Raseduskriisi nõustaja töö on toetada ja anda infot pere 
säilimise ja vaimse tervise parandamise eesmärgil, sest 
teineteist mõistvatel ja rahulolevatel vanematel on ka õn-
nelikumad lapsed.

Kindlasti ei saa raseduskriisist rääkides mainimata jät-
ta ka noori või üksikuid vanemaid, sündiva lapse vanava-
nemaid või teisi pereliikmeid. Väga tihti puutume kokku 
leinavate vanematega, kui rasedus  on katkenud, katkesta-
tud meditsiinilistel põhjustel või on sündinud elutu laps. 
Meie juurest on abi saanud need naised, kes seisavad sil-
mitsi valikuga, kas sünnitada või mitte. Meie töö on aidata 
neil otsustada, andmata seejuures hinnanguid.

Nõustaja juures käivad inimesed, kes on abi saanud 
ühest seansist, ja ka neid, kes vajavad mitmeid nõustamis-
kordi. Iga inimene ja pere on oma kriisis unikaalne ja sel-
lest oma töös lähtumegi.

Meie töö on süsteemne, hõlmab nii indiviidi, paari-
suhet kui ka tervet ümbritsevat lähikonda. Kõige tähtsam 
eesmärk meie töös on rahulolevad lapsevanemad toimivas 
ja toetavas keskkonnas, kus on turvaline oma lapsi kas-
vatada.

Mina olen raseduskriisi nõustajana töötanud juba ligi 
kolm aastat. Siiani Tallinnas Raseduskriisi keskuses ja 
Pelgulinna sünnitusmajas. Olen praktiseerinud nii indivi-
duaalset, paari- kui ka kriisinõustamist raseduskriisi kon-
tekstis. Olen abielus 15 aastat ja meie peres kasvab 5 last.

12. novembrist võtan vastu Viimsis erahaiglas Fertilitas, 
kolmapäeviti kell 15–18. Aega saab broneerida kohulehel 
www.fertilitas.ee või telefonidel 6059 600 ja 6059 601.

Samuti kasutan oma töös e-kirja teel nõustamist. Pean 
seda osa tööst väga oluliseks, sest nii saavad abi ka need, 
kes elavad väljaspool pealinna, kaugemalgi või ei saa min-
gil põhjusel liikuda.

Minuga saab kontakti e-posti aadressil kairi@rasedus.
ee või helistades telefonil 5664 9571.

Kairi Tozen-Pütsepp
Raseduskriisi nõustaja

Raseduskriisi nõustaja 
Kairi Tozen-Pütsepp. 
Foto: Liis Tamra

6. detsembril toimub 
kaheksandat aastat jär-
jest heategevuslik Viimsi 
aastalõpuball. 

Publiku ette astuvad Anne Ves-
ki ning õhtujuhid Maria Lista 
ja Hanna-Liina Võsa, tantsuks 
mängib ansambel Karavan. Li-
saks näitab Kumei kaunist kõ-
hutantsu. 

Toimub heategevuslik lote-
rii, mille hind on 5 eurot, ava-
tud on suupistelaud ja baarid. 

Möödunud aastal koguti 
heategevusballiga MTÜ Viim-
si Invaühingu erivajadustega 
9160 eurot. 

Balli annetussumma ei ole 
sihtotstarbeline. “Invaühing ka-
sutab balliga kogutud raha ühin-
gu aastategevusteks. Hetkel on 
plaanis korraldada erinevaid üri-
tusi, koolitusi, rehabilitatsioo-
ni- ja perelaagreid,“ sõnas ühin-
gu juhatuse esinaine Jana Skrip-
nikov. Skripnikov rõhutas, et 
ball on mõeldud kogu valla 
rahvale ning kõik on teretulnud. 

Heategevusball tuleb taas!

Ballikutse hind on 30 eurot 
ning kutseid saab osta valla-
maja infoletist ja Viimsi Kooli 
peaadministraatorilt.

MTÜ Viimsi Invaühingu 
asutasid 2004. aastal erivaja-
dustega laste vanemad koos 
Viimsi valla sotsiaal- ja ter-
vishoiuametiga. Heategevus-
ball on ühingu kõige suurem 
ja peamine annetuste allikas, 
kuid annetusi on teinud ka fir-
mad ja eraisikud.

VT

HEAd ViiMSi KOOLi 
ÜMBRUSE ELANiKUd!
Anname teada, et tradit-
siooniks kujunenud ilutu-
lestik tuleb ka sel aasta 
enne kella 23.
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Rannarahva muuseumis ja Viimsi Jaakobi kirikus 
on avatud vaibakunstnik Anu Raua isikunäitus 
“Lõpik“. Anu armastab kirglikult kindaid ja 
mustreid ning püüab selle kiindumusega teisigi 
nakatada. Meie igatahes nakatusime! Niisiis 
korraldasime käpikute kogumise kampaania. 

Selle tulemus oli rõõmusta-
vamgi kui loota oskasime. 
Saabus nii kohalikke kui ka 
kaugema kandi kindaid – 
kõige kaugemalt vist Pär-
numaalt. Paljud labakud on 
kogenud mitmeid rõõmsaid, 
aga ka raskeid hetki.

Nad mäletavad ahjutule valguses kuduva vanaema 
lahkeid silmi ja soonelisi sõrmi. Nad räägivad küladest 
ja linnadest, metsatukkadest ja rannaniitudest, armsatest 
paikadest ja inimestest. Nad mäletavad saabumiste sel-
geid ja tugevaid käepigistusi, aga ka lahkumiste pisara-
märgi kindapihkusid. 

Kinnastest sai Viimsi vabaõhumuuseumisse Kingu 
rehemajja tore käpikuteaed. Täname kõiki, kes kindaga 
panustasid! Eriline tänu Haabneeme Kooli 3.d klassile, 
kellelt saabus ühel reede pärastlõunal imetore saadetis 22 
kinda ning nendega seonduvate lugudega. 

Kui sul tekib tahtmine sellesse värvikirevasse instal-
latsiooni oma lugu lisada, siis võta muuseumiga ühendust 
või too käpik ise kohale! 

Kadi Karine

Hõbevalgeim
25. novembril esitleti Rannarahva muuseumis eks-
klusiivset tootesarja Hõbevalgeim, mis põhineb 
Rävala piirkonna viikingiaegsetel aardeleidudel.  

Muinasaarete ainetel loodud 
tootesarja inspiratsiooniks on 
näitus “Hõbevalgeim. Räva-
la kõrgaeg”, mis kõneleb meie 
esivanemate kuulsusrikkast 
minevikust ja majanduslikust 
kõrgajast. Eesti põhjaranniku 
viikingiajast pärit hõbeda-
leiud on otseselt seotud meie

rahva identiteedi ja juurtega. Leitud aarded heidavad hõ-
bedasära eestlaste süngepoolsele ajalookäsitlusele: toona-
ne Eesti on olnud kaugeleulatuva rahvusvahelise kauban-
dusvõrgustiku osa. 

Näitusest inspireeritud toodetel kasutatud motiivid on 
laenatud Eestimaa mullast avastatud viikingiaegsetelt aarde- 
ja ehteleidudelt: muuhulgas sõlgedelt, rinnanõeltelt, Araabia 
müntidelt ja ripatsitelt. Sümbolid ja motiivid on aaretelt sõ-
badele ning ehetele kandnud disainer Jüri Lõun loovagen-
tuurist Pult, koostööd on tehtud mitme Eestimaa tootjaga. 
Koos Ellu Sallidega said teoks sõbad, ehetetootja Rugiga 
koostöös on valminud hõbeehete sari. 2015. aasta kalender 
toob teadmist tuhande aasta tagusest ajast.

Meenesari on leidnud tunnustust Eesti muuseumimee-
ne konkursil, näituse kujunduslahendus on Eesti Disaini-
auhindade konkursil graafilise disaini kategoorias pärja-
tud pronksmedaliga.

Rannarahva muuseum

Advendi- ja jõuluajal on 
Rannarahva muuseumis 
ja Püha Jaakobi kirikus 
võimalik osa saada ainu-
laadsest näitusest. Kunst-
nik Anu Raud on isiku-
näitusel “Lõpik“ esitle-
mas oma pika loometöö 
paremikku.

Kes viimasel ajal liikunud Ran-
narahva muuseumi ja Püha Jaa-
kobi kiriku juures on kindlasti 
märganud pilkupüüdvaid käpi-
kuaedu. Need rõõmsavärvilised 
aiad on maalitud Viimsi laste 
poolt, et tervitada möödujaid 
saabuvate pühade puhul ja kut-
suda külastama Anu Raua isi-
kunäitust.

On harukordne, et Viimsis 
on võimalus näha Eesti vaiba-
kunsti klassikasse  kuuluvaid 
teoseid. Iga vaip jutustab vaa-
tajale oma loo, näitus terviku-
na liidab aga lood ja vaibad 
suureks mustrijutustuseks, mis 
vaatab tagasi meie rahvakunsti 
ja -kultuuri lätetele, puudutab 
meie rahva vaimsuse sügavai-
maid kihte ja samas loob silla 
tänasesse päeva. Anu Raua 
vaipadest kiirgab nii soojust 
kui ka hubasust, elukargust, 
maalähedust, erksat mõttelen-
du ja armastust. Eriti viimast. 
Kunstnik armastab oma vaipu 
kavandades ja kududes jutus-
tada ühe kindla loo. See lu-
bab heita pilgu looja maailma, 

väärtustesse, mis on igikest-
vad, ning tõesse, mis on jääv. 
Anu Raua loodu ei ole üks-
kõikne ega jäta ükskõikseks. 
Tema loomingut hinnatakse ja 
armastatakse.

Näituse avamisel tõdes 
Anu Raud tänuga südames, 
et viimase pooleteise aasta 
jooksul on toimunud neliteist 
isikunäitust ja vaatajaid on 
olnud kokku üle kaheküm-
ne tuhande. Viimsi näitus on 
erakordne aga ka seetõttu, et 
vaatajate ette on toodud ligi 
kolmkümmend vaipa. Teosed 
on nii muuseumidest kui ka 
erakogudest, sealhulgas kaks 
Anu Raua loodud suurvaipa 
“Rehi” ja “Kogujad”. 

Muidugi on külastajal hu-
vitav näha näitust, mis on 
kahes erinevas hoones: muu-

seumis (vanas koolimajas) 
ja pühakojas. Erineva funkt-
siooniga ja eri ajastul ehitatud 
hooned ühendavad teadmises, 
et need on ehitatud viimsilaste 
annetustest meie kogukonna 
teenimiseks, valguse ja tarku-
se jagamiseks. Ja näitus oma-
korda on tunnistuseks kiriku 
ja muuseumi heast koostööst. 
Ühendajaks on ka käpikute-
aed. Viimsi Kunstikooli õpi-
laste kavandatud ja maalitud 
aialippide käpiku- ja fantaa-
siamustrid. Käpikuteaed on 
Viimsi-poolne kingitus imeli-
se näituse eest  Heimtali muu-
seumile Anu Raua kodukohas.

Põnevust ja uudishimu te-
kitab kindlasti esmapilgul 
võõrana tunduv näituse peal-
kiri “Lõpik”. See murdekeelne 
sõna kirjeldab olukorda mingi 

töö või ajavahemiku möödu-
misest, lõpetatusest. Näiteks 
kui heinategu või kartulivõtt 
oli möödas, hein küünis ja kar-
tul salves, siis võis rahuliku sü-
damega tehtu lõpikut pidada. 
Kutsuda pere ja sõbrad kokku, 
et tänumeeles tehtud töö lõppu 
tähistada. Tänumeeles vaatab 
ka kunstnik Viimsi näituse 
kaudu tagasi oma loometeele, 
näitustegevusele ja seda ikka 
selleks, et vaadata edasi. Nii 
kutsub Anu Raua isikunäitus 
külastama, vaatama, mõtes-
tama. Kui nüüd jääb mulje, et 
tegu on hirmtõsise näitusega, 
siis ekslikult. Rõõmsad mustri-
loomad ja mängud lastele, hu-
moorikad nöörvaibad, tulge ja 
veenduge ise. Näitus “Lõpik” 
on Anu Raua loomingu õpik! 

Nagu tõelised tähed on 
kunstniku vaibad publikut vai-
mustades mööda ilma ränna-
nud. Enne kodudesse pöördu-
mist annavad nad Viimsis oma 
viimase suure etenduse!

Viimsi rahvas kipub tihti 
tippkultuurist osasaamiseks 
sõitma Tallinna. Käesoleva 
näituse puhul võib küll kindlat 
väita, et tasub tulla, vaadata ja 
kogeda kultuuri suursündmust 
oma kodus – Viimsis. Kuna 
näitus on üleval vaid 6. jaa-
nuarini 2015, siis tasub kiirus-
tada.

Erkki Juhandi 
näituse kuraator 

Viimsi Vabaõhumuuseum sai 
jõulukuuse

26. novembril toodi Metsakasti külast, Raudrohu teelt 
vabaõhumuuseumisse jõulukuusk! Foto Foto Alar Mik

Anu Raua loomingu õpik

Anu Raud gobelääni “Pühakoda  Viii“ taustal. Foto Liina Rüütel

Päkapikkude kool Rannarahva muuseumis

Lumiste metsade ja mägede 
taga, seal ongi jõuluvana kodu. 
Fotod Rannarahva muuseum 

Nädalavahetustel ja jõu-
lude ajal töötab Ranna-
rahva muuseumis päka-
pikkude kool. 

Õppetööd viivad läbi päkapik-
kude kooli priimused – päkapi-
kud Sukk ja Saabas. Saate tea-
da, milline on õige päkapiku 
hoiak, missugused on päkapik-
kudele kõige vajalikumad abi-

vahendid ja olulisemad osku-
sed, kuidas võluväel liikuda, 
kuidas muutuda nähtamatuks 
ja kuidas saata korda imesid. 
Kool on mõeldud neile, kes pä-
kapikkudesse usuvad või neis-
se uskuda tahavad, ning neile, 
kes ise ei teagi, et nad päka-
pikkudest mõhkugi ei tea. Vaid 
see, kes usub päkapikkudesse, 
suudab uskuda ka imedesse. Ja 

see, kes usub imedesse, suudab 
neid ka ise teha. Ja kui sa suu-
dad teha imesid, siis muutub 
kõigi elu paremaks.

PäKAPiKUd OOTAVAd 
RANNARAHVA MUUSEUMiS
6. ja 7. detsembril k 12–15
13. detsembril k 12–15
27.–30. detsembril k 12–15

Käpikuaed. Foto Kadi Karine

Tooteid esitles Estonia teatri 
balletitrupp. Foto Jüri Lõun

Käppapidi käpikus
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Halo, mis kõrgus Viimsist 
Merivälja poole sõites 
kaarena ümber sõidutee, 
oli kui maagiline tähe-
värav, mis viis läbi val-
guse kokkusaamisele 
eestlaste poolt armasta-
tud lauljaga. See oli eriti 
kaunis päevavalguses, 
justkui siseneks muinas-
juttu. Selline vaatepilt 
avanes esimese advendi 
järgsel esmaspäeval, kui 
dave Bentoniga interv-
juuks kohtusime. 

Eile süüdati Viimsi vabaõhu-
muuseumis esimene adven-
diküünal. Milliseid tundeid 
see tekitab?

Esimene advent – see on 
jõulude algus. Alustame pere-
ga kodu dekoreerimist. Välja 
valguslambid, tuppa jõulu-
kaunistused, süütame küünlad. 
Teeme ühise õhtusöögi, sest 
see on jõulude alguseks terve-
le perele. Päris jõulud algavad 
siis, kui viimane kontsert 23. 
detsembril saab läbi. Siis on 
relax – istume jõululaupäeval 
koos toidulaua taga, võtame 
kinke lahti, veedame perega 
võimalikult palju aega koos.

Millised olid Teie lapse-
põlvejõulud? Millal olid esi-
mesed valged jõulud?

Mõnes mõttes muidugi 
täiesti erinevad. Minu kau-
nil kodusaarel olid kasutu-
sel pigem Ladina-Ameerika 
kristlikud jõulukombed kom-
bineerituna euroopalike krist-
like traditsioonidega. Meil oli 
erinevaid mõjutusi, ka Amee-
rika mõjusid, näiteks muusi-
ka. Ja kuigi polnud lund, olid 
dekoratsioonid koos lumega. 
Isegi jõulupuud toodi tuppa. 
Põhilised erinevused olidki 
detailides – toidus, jookides 
ja riietuses. Kuna kristlus on 
ülemaailmne, siis sarnasusi 
on jõulukommetes palju. Eri-
nevus on vaid selles, kuidas 
me ise usume jõuluimesse.

Igal aastal jõulude ajal on 
Teil väga palju kontserte, kas 
see aasta läheb sama tähe all?

Olen otsustanud need jõu-
lud rahulikumalt võtta ning pe-
rele rohkem tähelepanu pööra-
ta. Ega keegi vist päris hästi ette 

Läbi tähevärava

Rahula poistekooriga, tihti on 
meil kaasas Meero Muusiku 
lapsed. Lisaks pidevale mure-
le, et lapsed korralikult õhtuks 
koju jõuaksid, vastutan ka nen-
de vanemate ees. 

Kõik staarid küll nii ei 
mõtle, et vastutavad ja kan-
navad koormat terve tiimi 
eest, neil on selleks mäned-
žerid või mõni teine kindel 
töötaja. 

Jah, aga mulle on selli-
ne vastutustundlik suhtumine 
omane. Ma ise lapsevanemana 
ootan samuti oma tütreid koju 
ja muretsen, kui pole ise saanud 
järele minna. Ootan, et teised 
vanemad käituksid sarnaselt. 
Mulle on see tähtis, et vastuta-
me oma laste hea käekäigu ja 
tuleviku eest ning hoolitseme 
nende eest. 

Kõnelete väga suure ar-
mastusega abikaasa Marisest, 
lastest ja kodust. Miks valisite 
koos Marisega elukohaks just 
Viimsi? 

Muidugi – nad on mul ala-
ti esikohal. Mina olen meie 
peres see, kes iga päev perele 
süüa teeb. Aga kodu on Viim-

sis sellepärast, et esiteks asub 
Viimsi Tallinnast väljas. Sa-
muti on Viimsist ja Meriväljalt 
pärit Marise isa, kes aitas meid 
ka kodupaiga otsimisel ja val-
mimisel. Meie kodupaik Kel-
vingi on rahulik paik, kolmest 
küljest ümbritsetud metsaga ja 
ühelt poolt merega. Minu töös 
on tähtis, et oleks võimalik 
puhata ja lõõgastuda, loodust 
vaadata ja jalutamas käia. Meri 
on mulle ülitähtis element. 
Just meri seob Viimsit lähe-
dalt minu sünnipaigaga kaugel 
merede taga. Lisaks on Viimsi 
lihtsalt imeilus paik elamiseks.

Kui Teile tuleb keegi väl-
jastpoolt Eestit külla, kuhu 
Te ta viite?

Vaieldamatult on Eesti vi-
siitkaardiks Tallinna vanalinn 
ja õhtuks Viimsi, kuhu saab 
rahulikult puhkama tulla. Olen 
oma naisele öeldnud, et kui ma 
poleks teda kohanud, siis olek-
sin kindlasti Eestisse tagasi tul-
nud Tallinna vanalinna pärast. 
Sellist kohta pole mitte kusagil 
maailmas! Pärast Eurovisiooni 
võitu käis Arubalt võttegrupp 
meid Eestis filmimas ja nad 
küsisid – miks Sa valisid selli-
se koha nii ilusa saare asemel? 
Viisin nad vanalinna filmima 
ja sinna nad oleksid filmima 
jäänudki. Õhtul viisin koju 
Viimsisse. Näitasin tervet Ees-
tit.  Küsimust “miks” ei eksis-
teerinud enam nende jaoks. 

Dave, kas Teil on viimsi-
lastele edasi öelda mõni eri-
line jõulusoov?

Ma ütleks seda inimestele 
hea meelega igal aastal – olge 
vabad! Vabad armastama ja 
armastatud olema! Ärge kart-
ke seda väljendada. Vabastage 
ennast! Laske ka see vabaks, 
kui keegi on halvasti öelnud 
või olete kellegagi tülis. Miski 
ei tee haigemaks, kui vaikselt 
vimma ja viha pidada. See pole 
inimesele hea, ja teine ei teagi 
ega hooli teie tunnetest. Las-
ke vanad asjad lahti, mõelge 
teisiti. Inimene on loodud ar-
mastama. Inimene peab tead-
ma, et on armastatud ja on ise 
võimeline armastama! Seega – 
armastage ja olge armastatud, 
see on minu jõulusoov!

Riina Solman

Jõulukontserdid Viimsis 
Jõulud on aeg, mil olla koos lähedastega ning muude te-
gemiste seas nautida üksteise seltskonda ning mõnusat 
jõulumuusikat.  

9. detsember “Jõulupuudutus“ Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
k 19. Maarja-Liis Ilus ja Koit Toome kontserttuur on lauljate 
jõulu rännak mööda Eestimaa pühakodasid ja kontsertsaale, 
et kaunite lauludega puudutada meie südant ning äratada 
meis pühadetunne. Pole kahtlust, et kahe armastatud laulja 
ühsikontsert on sillaks, et see jõuluaegne helge tunne puudu-
taks meist igaühe hinge ka tänavu.

Viimsi ja Vihula mõisa kontserdid on kahjuks välja müüdud, 
aga kohti on 27. detsembri kontserdile Tallinna Jaani kirikus, 
kuhu saab pileteid osta nii Piletilevist kui ka Piletimaailmast.

13. detsember “Aastaajad“ Viimsi Huvikeskuses k 19. 
Liisi Koiksoni ja Vaiko Epliku kontsert on soe muusikaline 
minirännak läbi aastaaegade – kevadest suve, sügise, talve 
ja jõuludeni välja. Kõik need värvid, lõhnad, emotsioonid ja 
tunded kõlavad kuulajatele läbi laulude ja juttude, mida Liisi 
ning Vaiko laval jutustavad. Kontserdile on oodatud kõik head 
ja heasoovlikud inimesed, kes soovivad, ihkavad ja julgevad 
lasta enda hinge puudutada. Kontserdil kõlavad laulud nii Liisi 
kui ka Vaiko esituses – üksinda ja üheskoos.

Piletid Piletilevist.
14. detsember “Big Bänd“ Viimsi Huvikeskuses k 16. 

Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkestri BIG BÄND kutsub kõiki 
jõulukontserdile. Orkestrit juhatab Tanel Villand ning konfe-
reerib Vello Mikk. 

Sissepääs on tasuta!
17. detsember “Jõulukontsert Viimsi kooridelt ja noor-

telt“ Viimsi Püha Jaakobi kirikus k 19. Segakoor Viimsi, Viiker-
koor, laulusõprade ühendus Omal Viisil ja Ita-Riina Muusika-
stuudio laululapsed kutsuvad viimsilasi jõulukontserdile, kus 
kõlavad tranditsioonilised jõululaulud. 

Segakoor Viimsi ja kergemuusikakoor Viikerkoor on Viimsi 
Huvikeskuse laulukoorid ning laulusõprade ühendus Omal Vii-
sil koosneb Viimsi vallavalitsuse kollektiivist. Viikerkoori diri-
geerib Indrek Umberg, lauljaid koorist Viimsi dirigeerib Vaike 
Sarn, Omal Viisil dirigent on Ita-Riina Pedanik. 

Sissepääs on tasuta!
19. detsembril “Jõuluöö laps“ Viimsi Püha Jaakobi kiri-

kus k 19. Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharovi ühine kontsertid 
Eestimaa kirikutes annavad kuulajale unustamatu elamuse 
jõuluajast. Kahte kõlavat artisti saadab klaveril maestro Mar-
gus Kappel. “Jõuluöö laps” on meeliülendav kontserdikava, 
kus saavad kokku tugev ja jõuline meeshääl ning habras, 
kuid lummav naishääl, mis moodustavad üheskoos jõuluajale 
omase hingelise harmoonia.

Piletid Piletilevist!
20. detsember “Hingamisi” Viimsi Püha Jaakobi kirikus k 17
Kontserdile kutsuvad Vladislav Koržets (mõtisklused), Riho 

Sibul (laul, kitarr) ja Ulla Krigul (orel, harmoonium). Kontserdil 
antakse esmakordne võimalus kuulata Riho Sibula loomingut 
koos oreli ja harmooniumi saatega, kuulata harda harmoo-
niumiga kokku kõlamas akustilist kitarri ja Sibula kähedat 
tämbrit ning kuulata oreli saatel elutarga Vladislav Koržetsi 
filosoofilisi mõtisklusi.

Kontsert on tasuta!
20. detsember “Laske jõulud sisse tulla“ Viimsi Püha 

Jaakobi kirikus k 19. Enne suuri pühi külastab Vanalinna Se-
gakoor Eestimaa kirikuid ja toob sel hämaral ajal kuulajatele 
valgust hinge. Koor, kelle juured ulatuvad Tallinna vanalinna 
kiviste seinte vahele, laseb laulul kõlada Harju-Risti, Rooslepa 
ja Viimsi rahvale. Kooril on Viimsiga eriline side, päris mitmed 
lauljad elavad Viimsis – Pringi, Rohuneeme ja Randvere külas.

Kõlavad lood, mida pühade ajal raadiost tihti ei kuule. Suu-
rem osa repertuaarist on eestikeelne ja värskelt kirjutatud.

Kontsert on tasuta!
Liina Rüütel

dave Bentonil on esikohal perekond. Foto erakogu

ei kujuta, kui raske on vastutus 
ühe kontserttuuri korraldami-
sel, isegi siis, kui sul on orga-
nisatsioon koos inimestega, 
kes kõike korraldada aitavad. 
Põhjuseks, oli soov oma ener-
giat, füüsist, samuti perekon-
da hoida. Mul on laupäevast 
alates kolm kontserti Saksa-
maal. Saan abikaasa ja tütred 
kaasa võtta, vanem tütar lau-
lab koos minuga. 

Tagasi Eestisse tulles on 
kohe Maikrahvis kolm välja-
müüdud kontsertesinemist ja 
ilmselt tuleb rohkemgi. Edasi 
põikan Riiga, kus astun üles 
koos oma bändiga ülemaailm-
sel võistlustantsu grand prix’l. 
Riiast läheme otse Tartusse, 
Peetri kirikusse kontserti and-
ma ning sealt jõuame tagasi 
Tallinna, Kaarli kirikusse. 

Kui palju inimesi kuulub 
ühe kontserttuuri ettevalmis-
tavasse tiimi?

Olen tuuritanud üle Eesti 
ringi 50–55 inimesest koosne-
va meeskonnaga. Kõige kee-
rulisem solisti töö kõrval on 
olla üldjuhiks kõigile. Ühel 
aastal tuuritasime koos Lydia 
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5. detsember k 10
Jõuluetendus lastele
Esinevad Staabi- ja sidepataljo-
ni ajateenijad 
Läbi mängu ja muusika saavad 
lapsed teada sõduri päevast: 
äratus, võimlemine, hommiku-
ne enesekorrastus ja koristus, 
söök, õppetöö ning puhkus 
Etenduse kestus 45 minutit
Sissepääs tasuta!
Vajalik eelregistreerimine kuni 
3. detsembrini: info@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri muuseumis

5. detsember k 11–16
Jõuluootepäev 
Töötoad, väike jõululaat
k 13 Kontsert
Henn Rebane ja Tõnu Raadik
Viimsi Päevakeskuses

5. detsember k 16
Loom Bands heegelkummide 
töötuba
Viimsi Noortekeskuses 

5. detsember k 18
Muusikaõhtu Randvere kirikus
Orelil musitseerib Aivar Sõerd
Lauluga rõõmustab sopran 
Arete Teemets
EELK Randvere kirikus

5. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika ning videodisko 
suurel ekraanil
Eesti Mees Bänd koos 
DJ Andrus Kuzminiga
Black Rose Pubis

6. detsembril k 11
Jutuhommik lastele – Varese mure
Viimsi Raamatukogus

6. detsember k 11–16
Jõululaat “Kingikoda“
Põnevad töötoad ja kaunid 
kontserdid
Avatud Lavendli jõulukohvik 
ja minispaa!
Viimsi Huvikeskuses

6.–7. detsember k 10–18
Jõuluturg – kaubeldakse Eesti-
maise toidukraami ja käsitööga
Viimsi Vabaõhumuuseumis
k 12–15 Päkapikkude kool
Rannarahva Muuseumis

6. detsember k 17
Kontsert: naiskoor Carmina
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

6. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika ning videodisko 
suurel ekraanil
Pitser T koos DJ Sass Nixoniga
Black Rose Pubis

7. detsember k 11
II Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Laulab naiskoor Baltika
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. detsember k 12.30
Jõululaulude laulmine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. detsember k 13
II Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Rohuneeme kabelis

7. detsember k 14.30
II advendi jumalateenistus 
armulauaga
Jutlustab Pentti Smeds Soomest
EELK Randvere kirikus
Pühapäevakoolitund lastele
Randvere Päevakeskuses

7. detsember k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. detsember k 16
Piljarditurniir
Viimsi Noortekeskuses
Moeklubi, fotosessioon
Randvere Noortekeskuses

9. detsember k 18
Looduse ja loovuse ring 

Jõulukaunistuste meisterdamine
Täiskasvanutele ja noortele
Reg: viimsi.looduskeskus@rmk.ee
Osalustasu 7 €
Korraldaja: RMK Viimsi loodus-
keskus
RMK Viimsi looduskeskuses

9. detsember k 19
Kontsert: JÕULUPUUDUTUS – 
Maarja-Liis Ilus ja Koit Toome
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. detsember k 15.30
Viimsi Noortekeskus külas
Lagedi Noortekeskuses
k 16 Terviseklubi – looduskos-
meetika töötuba
Randvere Noortekeskuses

10. detsember k 18.30 
Leivaküpsetamise õpituba, 
jõululeiva ja õnnetoova jõulu-
põrsa küpsetamine
Sissepääs 20 € 
Bron: info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

11. detsember k 10.30
Jutuhommik lastele – Raamatut 
loeb jõuluvana
Viimsi Raamatukogus

11. detsember k 16
Käsitööklubi: geelküünalde 
valmistamine
Viimsi Noortekeskuses
Terviseklubi – jõulutoitude 
valmistamine
Randvere Noortekeskuses

12. detsember k 10
Jõuluetendus lastele
Esinevad Staabi- ja sidepataljoni 
ajateenijad 
Läbi mängu ja muusika saavad 
lapsed teada sõduri päevast: 
äratus, võimlemine ja koristus, 
söök, õppetöö ning puhkus 
Sissepääs tasuta!
Vajalik eelregistreerimine kuni 
3. detsembrini: info@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri muuseumis

12. detsember k 18
Maire Eliste Muusikakooli 
“Väikeste muusikute jõulu-
kontsert“
Sissepääs 5 €
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. detsember
Filmiõhtu
Viimsi Noortekeskuses

12. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ning videodisko 
suurel ekraanil
Kolm Soovi koos DJ Rauno 
Salumetsaga
Black Rose Pubis

13. detsember k 10–16
Rannarahva jõululaat – müügil 
on jõulukingid vaid parimatelt 
käsitöömeistritelt
Töötab jõulukohvik ja kingi-
pakkimise töökoda
Rannarahva Muuseumis

13. ja 14. detsember k 10–18
Jõuluturg – kaubeldakse Eesti-
maise toidukraami ja käsitööga
Viimsi Vabaõhumuuseumis

13. detsember k 12–15
Päkapikkude Kool
Rannarahva Muuseumis

13. detsember k 12
Kontsert: Viimsi Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. detsember k 14–17
Viimsi valla eakate jõulupidu
Kontsert – esinevad Viimsi 
Kooli õpilased ja ansambel Soov
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaetud on kohvilaud
Sissepääs tasuta!
Viimsi Koolis

13. detsember k 19
Liisi Koikson ja Vaiko Eplik 
“Aastaajad“
Piletid müügil Piletilevis Viimsi 
Huvikeskuses

13. detsember k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
80ndate live retromuusika: 
Duo Catarsis koos DJ Sass 
Nixoniga
Black Rose Pubis

14. detsember k 11
III Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Muusika: Kiili Kammerkoor
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. detsember k 12
Leppneeme küla laste jõulupidu 
kuni 10-aaastastele (k.a) lastele
Eelregistreerimine kuni 
10. detsembrini: leppneeme@
gmail.com või tel 5123 520
Viimsi Liikluskohvikus

14. detsember k 14.30
III advendi jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus
Pühapäevakoolitund lastele
Randvere Päevakeskuses

14. detsember k 16
Kaitseliidu Tallinna Maleva 
Orkestri Bigbändi jõulukontsert 
Solistid Karmen Kõrnas (laul), 
Jüri Kõlvart (klaver) ja Avo 
Joala (tenorsaksofon)
Õhtut juhib Vello Mikk 
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

14. detsember k 16
Kontsert: Segakoor Sõprus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. detsember – 31. jaanuar
Aire Aksiimi maalinäitus 
“Silmast silma“
Viimsi Huvikeskuses

15.–19. detsember
Kohaliku käsitöö näitusmüük
Prangli Rahvamajas

16. detsember k 16
Jõuluehete meisterdamine
Randvere Noortekeskuses

17. detsember k 16
Käsitööklubi
Viimsi Noortekeskuses
Terviseklubi – vestlusring toitu-
misnõustajaga
Randvere Noortekeskuses

17. detsember k 19
Viimsi parimate sportlaste ja 
treenerite vastuvõtt
k 17 treenerite ümarlaud
Viimsi Koolis

17. detsember k 19
Viimsi Huvikeskuse jõulukontsert
Esinevad segakoor Viimsi, 
ViiKerKoor, laulusõprade ühen-
dus Omal viisil ja Ita-Riina 
muusikastuudio laululapsed
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember
Jõulukohvik ja jõululaat
Randvere Noortekeskuses

18. detsember k 18
Maire Eliste Muusikakooli 
pillikooli jõulukontsert
Tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri muuseumis

18. detsember k 18
Viimsi valla 24. taasasutamise 
aastapäeva aktus ja kontsert
Esineb Janika Sillamaa koos 
vokaalansambliga, klaveril 
Lauri Lehtsaar
Pääse kutsetega!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
koosviibimine 
Rannarahva Muuseumis

18. detsember k 18.30
Verivorsti valmistamine ja 
muhedad Eesti jõulumõtted
Sissepääs 20 €
Bron: info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

Marje Plaan 
Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator
Tel 602 8866

e-post marje@viimsivv.ee

5.–18. detsember  

Viimsi valla kultuurikalender

l Alma Piir ........................... 94
l Jevgenia Sevastjanova .. 94 
l õie Kivistik ....................... 92
l Margarita Vaikre ............. 85
l Elle Kristlepp .................... 80
l Vaike Toim ........................ 80
l Leida Salu ......................... 80
l õie Rimpaum ................... 80
l Ainu Nurm ........................ 80
l Hjlda Puuts ....................... 80
l Heino Savisto ................... 80
l Valentin Kovalev ............. 80
l Kalju Moor ........................ 75
l Helvi Lutter ....................... 75

l Liina ja Gert Tomingal sündis 20. novembril poeg Karl Johannes.
l Tiina ja Reimo Väärtmaal sündis 15. novembril tütar Reanne 
Teele.
l Annika ja Meelis Pärtelil sündis 14. novembril poeg daniel.
l Kristiina Altil ja Rainer Treilmannil sündis 12. novembril poeg 
Glen Rico.
l Alice Sündemal ja Veiko Vahimetsal sündis 9. novembril poeg 
Luukas.
l Hanna-Liisa ja Laur Miilmaal sündis 7. novembril tütar Reelika.
l Teele Kaldojal ja Leho Lõhmusel sündis 30. oktoobril tütar Nora.
l Andra ja Andrei Jevasel sündis 30. oktoobril tütar Milita.
l Arvo Kaljumäel ja Kadre Väärmannil sündis 27. oktoobril poeg 
Rene.
l Kai ja Ahti Puuseppal sündis 27. oktoobril poeg Lebron.

ViiMSi VALLAS REGiSTREERiTUd SÜNNid

ViiMSi VALLA EAKAd SÜNNiPäEVALAPSEd

Tere tulemast!

l Niina Voznjuk ................... 75
l Nina Staganovich ............ 75
l Taimi Jõesaar ................... 75
l Aari Lindenburg ............... 75
l Mare dontsuna ................ 70
l Olga Teletškun ................ 70
l Nadežda Aleštšenko ..... 70
l Hilja Sepp .......................... 70
l Hille Kivikas ..................... 70
l Anne Aduson ................... 70
l Malle Kaarlep ................... 70
l Villu Kiviorg ...................... 70
l Margus Põlder ................. 70

Palju õnne!
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Käesoleva aasta korv-
pallimeistriks krooniti 
teist aastat järjest Viimre 
esindus, kes finaalis 
mängis üle selle aasta 
suurima üllataja, Viimsi 
Vallavalitsuse esinduse. 
Pikki aastaid rändkarikat 
vallanud Viimsi Veteranid 
piirdusid  taas kolmanda 
kohaga.

22. ja 23. novembril peeti 
Viimsi Kooli spordikomplek-
sis tuliseid korvpallilahinguid 
koduvalla parima meeskonna 
selgitamiseks. Kaheksa regist-
reerunud võistkonda mängisid 
laupäeval üheringilise alagru-
piturniiri ning lõplik paremus-
järjestus pandi paika pühapäe-
val toimunud kohamängudega.

Alagrupimängude 
tulemused
BC Haabneeme vs Korvpal-
likarud 39:34; KK Viimsi vs 
Viimsi Vallavalitsus 21:24; 
BC Haabneeme vs KK Viim-
si 32:29; Korvpallikarud vs 
Viimsi Vallavalitsus 29:37; 
BC Haabneeme vs Viimsi 
Vallavalitsus 31:37; Korvpal-
likarud vs KK Viimsi 30:32; 
Viimsi Veteranid vs Pastel-
li 58:22; Viimre vs Viim-
si Sportlased 48:11; Viimsi 
Vetaranid vs Viimre 37:41; 
Pastelli vs Viimsi Sportlased 
34:27; Viimsi Veteranid vs 
Viimsi Sportlased 59:31; Pas-
telli vs Viimre 30:47.

Pühapäeval jätkati 
kohamängudega
7.–8. koha mängus suutsid 
Korvpallikarud oma kogemu-
sed ja jõu maksma panna ning 
kõige napimalt ehk ühepunk-
tilise paremusega alistada 
Viimsi Sportlased, 31:30.

5.–6. koha mängus KK 
Viimsi noorte kiirusest ei pii-
sanud ning 35:31 väljus lahin-
gust võitjana Pastelli.

Meister kaitses tiitlit

Pronksimäng oli päeva ühe-
poolseim, kui finaalist eemale-

i koha võitis meeskond Viimre.

Tuline võistlus Aimre vs Belbaum. ii koha saavutas Viimsi Vallavalitsuse meeskond.

ViiMSi MV KORVPALLiS 
2014 PAREMUSJäRJESTUS
1. Viimre
2. Viimsi Vallavalitsus
3. Viimsi Veteranid
4. BC Haabneeme
5. Pastelli
6. KK Viimsi
7. Korvpallikarud
8. Viimsi Sportlased

jäämist püüdsid heastada Viim-
si Veteranid, alistades suurelt 
– 51:18 – BC Haabneeme.

Finaalmängus vastavalt ala-
gruppide võitjate Viimre ja 
Viimsi Vallavalitsuse vahel ja-
gus põnevust viimase minuti-
ni. Tasavägisest ning võitlus-
likust mängust väljus skooriga 
31:24 võitjana ning Viimsi val-
la meistri rändkarikas läks veel 
aastaks hoiule Viimrele. 

Turniiri suurima tõusu te-
gi aga just vallavalitsuse esin-

dus, kes möödunud aasta 
kuuenda koha vahetas nüüd 
hõbemedali vastu.

Valla parimaid korvpallu-
reid autasustasid Viimsi abi-
vallavanem Andres Kaarmann 
ja KK Viimsi juhatuse liige 
Tanel Einaste.

Turniiri korraldas Viimsi 
Vallavalitsus koostöös Korv-
palliklubiga Viimsi. Auhinna-
laua aitas katta Sportland.

Tanel Einaste
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi

Heategevuslik 
kogu pere 
treeningpäev
Laupäeval Viimsi Tennisekeskuses toimunud 
heategevuslik kogupere treeningpäev tõi rõõmu 
nii külastajatele, korraldajatele kui ka abivaja-
jatele. 

Kolme hoogsa tunni sisse 
mahtus mitmeid erinevaid 
rühmatreeninguid, jalgpalli ja 
tennist. Ürituse eesmärk oli 
koguda annetusi Vähiravifond 
“Kingitud elu” toetuseks.

Rühmatreeningute alal 
said külastajad treenida 11 
erineva treeneri juhendamisel 
neljas erinevas treeningstii-
lis. Päeva lõpetas rütmikas 
zumba, millele andsid särtsu 
Getter Jaani ja Uku Suviste. 

Jalgpalli alal said poisid ja tüdrukud teha erinevaid 
harjutusi ja mängida nõrkemiseni jalgpalli. Eesti Jalgpalli 
Liit kinkis kõigile osalenud lastele jalgpalli, et spordipi-
sik kaduma ei läheks. Ühtekokku jagati välja peaaegu 40 
palli.

Tennise alal jagasid treenerid algõpetust nii noortele 
kui ka vanematele. Mänguaega leidsid ka need tennisehu-
vilised, kellel mäng juba päris hästi välja tuleb.

Heategevuslikul oksjonil läks enampakkumisele jalg-
pallikoondise särk ja pall koondislaste autogrammidega. 
Hoogsa pakkumise järel kujunes särgi lõpphinnaks kogu-
ni 500 eurot ja palli eest käidi välja 50 eurot. Särgi ja palli 
ostnud MyFitnessi spordiklubide kett lubas asetada oman-
datud kauba klubiruumides aukohale. 

Oli väga tore ja südantsoojendav päev. Osavõtjad tegid 
lahkelt annetusi ja aitasid neid, kellel abi hädasti vaja on. 
Paljudele inimestele sai selgemaks Vähiravifondi “Kingi-
tud elu” eesmärk – koguda raha ja toetada rahaliselt neid 
vähihaigeid, keda haigekassa süsteem ei toeta.

Suur tänu kõigile, kes selle päeva toredaks muutsid – 
osalejad, toetajad, kaasaaitajad!

Katriina Maidla 
MyFitness 

Novembrikuu viimasel 
nädalavahetusel hõivasid 
2003 ja 2005 sündinud 
noored jalgpallurid Viimsi 
Kooli võimla. Toimus 
jalgpalliturniir Viimsi 
Mcdonalds Cup 2014, kus 
mõlemal päeval osales 
10 võistkonda üle Eesti.

Turniiri süsteem oli mõlemal 
päeval sarnane – kaks 5-liik-
melist alagruppi, kus kõik 
kohtusid omavahel ja selgita-
sid alagrupi paremusjärjestu-
se. Tähtis oli saada 3 parema 
hulka. Iga mäng kestis 18 mi-
nutit ja viigilise tulemuse kor-
ral tuli lüüa kohe penalteid.

Laupäevasel turniiril Viim-
si MRJK omad poisid (2003 
vanuses oldi väljas lausa kol-
me võistkonnaga) said sellega 
hakkama, kuid loosi tahtel pi-
did veerandfinaalis omavahel 
kohtuma. MRJK I võistkond 

Spordis tulekul
17. detsembril on Viimsi Kooli aulas valla tänavuste parimate 
sportlaste vastuvõtt. Korraldab Viimsi Vallavalitsus.

Kultuuri- ja spordiamet

Viimsi McDonalds Cup 2014

jäi siin alla MRJK II võistkon-
nale 0:1 ja pidi jääma 5.–6. 
kohale mängima. Teise vee-
randfinaali võitis MRJK III 
võistkond Paide Linnamees-
konna 3:2 ning jõudis koos 
MRJK II ja alagruppide võit-
jate FC Flora ja FC Nõmme 
Unitediga poolfinaali. Sealsed 

tulised lahingud lõppesid 0:0 
viigiga. Penaltitega meil see-
kord õnne ei olnud ja MRJK 
II kaotas siin FC Florale 0:2 
ning MRJK III Nõmme Unite-
dile 2:3. Finaalis oli FC Flora 
1:0 parem Unitedist ning võitis 
ka turniiri. Pronksilahing jäi 
kohalike jagada. Siin oli meie 

II võistkond parem 4:1 klubi-
kaaslastest. Üldine järjestus: 
1. FC Flora, 2. FC Nõmme 
United, 3. Viimsi MRJK II, 
4. Viimsi MRJK III, 5. Viimsi 
MRJK I, 6. Paide LM, 7. JK 
Tabasalu, 8. JK Harju, 9. Pärnu 
JK Vaprus I, 10. Pärnu JK Vap-
rus II. Kaks eriauhinda said ka 
meie kooli mängijad: parimaks 
väravavahiks tunnistati Andre 
Moorast (MRJK III) ja pari-
maks kaitsjaks Markus Kont 
(MRJK II).

Pühapäeval astusid lahin-
gusse 2 aastat nooremad. Siin 
olime esindatud kahe võist-
konnaga. Pool päeva kestnud 
alagrupimängud selgitasid taas 
välja need 6 võistkonda, kes 
said turniiri võidule mängi-
da. Meie MRJK I võistkond 
sai sellega hästi hakkama ja 
alagrupi võiduga pääseti kohe 
poolfinaali. MRJK II võist-
kond mängis vapralt võites 

Paide LM 2:1 ja viigistades 
ühe hilisema finalisti Nõmme 
United I-ga 0:0. Kuid kaks 
minimaalset 0:1 kaotust Tal-
linna Spartale ja JK Tallinna 
Kalev II-le andis alagrupis 4. 
koha ning mängud 7.–10. po-
sitsioonile. Veerandfinaalides 
võidutsesid JK Tallinna Kalev 
I 4:0 oma teise võistkonna üle 
ning JK Kuusalu Kalev 2:1 
Paide LM vastu. Poolfinaalid 
olid võrdsete heitlused, kus 
meie MRJK I suutis 1:0 või-
ta JK Kuusalu Kalevit ning 
FC Nõmme United I 2:1 JK 
Tallinna Kalev I. Pronksi-
kohtumises suutis Tallinna 
Kalevi meeskond 3:0 alista-
da Kuusalu poisid. Finaal oli 
tuline heitlus, kus 18 minutit 
ei suutnud kumbki võistkond 
vastase väravavahti üle män-
gida. Väga häid tõrjeid tegi 
meie väravas turniiri parimaks 
väravavahiks tunnistatud Gre-

gor Vigla. Finaalile kohaselt 
jätkati 5-minutilise lisaajaga. 
Siin, raskustest hoolimata, 
suutis ilusa kaarpalli väravaks 
meisterdada MRJK mängija 
Oliver Vaks ning 1:0 võiduga 
võeti ka turniiri esikoht. Pare-
musjärjestus: 1. Viimsi MRJK 
I, 2. FC Nõmme United I, 3. 
JK Tallinna Kalev I, 4. JK 
Kuusalu Kalev, 5. Paide LM, 
6. JK Tallinna Kalev II, 7. FC 
Nõmme United II, 8. Nõmme 
Kalju FC, 9. Viimsi MRJK II, 
10. Tallinna Sparta.

Turniiri raames toimus ka 
heategevuslik üritus puudega 
laste abistamiseks McDonaldsi 
kampaanias tee pilt “naerusuu-
ga” ja saada see McDonaldsile. 
Sellega annetas turniiri peatoe-
taja iga pildi eest 5 eurot abiva-
javatele lastele. Tänud kõigile 
225 toetajale, kes pildile tulid! 

Martin Reimi 
Jalgpallikool

2005 aastal sündinud Viimsi MRJK i võistkond koos karika ja 
treener Martin Kaalmaga. 
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
03.12.2014 saabub uut kaupa.

Tühjendusmüük jätkub – palju kaupa 
hinnaga 1 EUR

Müüa või vahetada elamuga 
kinnistu Püünsi külas 3-e toalise 
korteriga Haabneeme alevikus.

Täpsem teave aadressil  
www.kv.ee/2411171 ja telefonil 
5017 976.

l Pikaajalise kogemusega jõuluvana tuleb 
rõõmustama lapsi lasteaedadesse ja kodudesse.
Kontakt: tel 5394 3284.

l Otsime toredat ja sõbralikku lapsehoidjat 
2-aastasele poisile lasteaiavabadeks päevadeks. 
Tasu 4 eurot tunnis. Hoidmine vastavalt kokku-
leppele kas hoidja või lapse kodus. Huvi korral
palun ühendust võtta tel 5020 717, Diana.

l Professionaalne diplomeeritud massöör ootab 
endiseid ja uusi kliente: rootsi klassikalisse mas-
saaži, spordi-, tselluliidihooldusesse, on-site 
(istudes) massaaži, lõõgastavasse jalamassaaži 
magneesiumijalavanniga. Soovi korral on-site koos 
jalamassaaži ja vanniga. Reiki-tervendamine, 
geneetilise koodi tervendamine. Oled armastusega 
oodatud!  Lisainfo: tel 5260 275, Tiina 
Magdaleena.

l Tallinna Padriku Lasteaed vajab toimekat ja 
rõõmsameelset õpetaja abi. Lisainfo tel 6035 483, 
CV saata erle.jaska@padriku.edu.ee.  

l Erakordne jõulukink! VEET MANO – maailma-
kuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija 
jõulueri “Elu on suur asi” 11.–17.12. VEET MANO 
laager Tallinnas 12.12 k 18–22 ja 13.12. k 10–14, 
Tuulemaa 12 koolimajas. VEET MANO ka Rakveres, 
Haapsalus, Pärnus, Tartus. VEET MANO ”Selg ja 
kael korda vees” Rakvere Aqva Spa-s. Olemas ka 
spaapaketid! Jõululoos: 10 VEET MANO individuaal-
seanssi ja 50 VEET MANO raamatut tasuta! Koh-
tade arv piiratud! Piletid Piletilevis. Sooduspiletid 
korraldajalt: tel 5689 6670, veetmano.eu. Tee 
ainulaadne jõulukink endale või teisele!

l Firma otsib Loole bürooruumide koristajat. Töö 
õhtuti E–R. Tel 5090 521.

l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töötame 
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!

l Teostame ehitus- ja remonditöid: siseviimistlus 
– plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad; üldehitus – katused, räästad, vintskapid, be-
toonitööd, fassaadid, terassid, palkmajad jooniste 
järgi. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse! 
Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.

l Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruumi 
pikkus 2,5 m; laius 1,7 m; kõrgus 1,4 m. Kasti mõõt 
2 x 3,9 m. Tel 5092 936.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave k 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Aus ja korralik naisterahvas tuleb koristama Teie 
kodu. Palun helista tel 5669 5905 ja lepime kokku, 
kuidas saan puhtuse loomisel abiks olla.

l Psühholoogiline ja vaimne nõustamine sinu või 
minu kodus. Olemas vastav kõrgharidus ja hetkel 
täiendõpe transpersonaalse psühholoogia suunal. 
1 h 25 €. Hingehooldus OÜ, pihituba@gmail.com.

l Otsime alates uue aasta algusest koduabilist 
Viimsisse, Randverre, suurde eramajja. Tööüles-
anneteks oleks siseruumide korrashoid, pesu 
pesemine ja triikimine. (Kokkuleppel võimalik ka 
ilma pesupesemise ja triikimiseta.) Tööaeg on 
2 päeva nädalas ja arvestada tuleks 6–8 h päevas. 
Kandideerija peaks olema usaldusväärne, kohuse-
tundlik, korrektne, täpne ja puhtust armastav 
(mittesuitsetaja). Sooviavaldused, CV ja võima-
luse korral ka soovitajate kontaktid palume saata 
e-posti aadressile: koduabiline.viimsi@hotmail.com.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralik ja kasutus-
kõlbulik, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. 
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.

ERAKUULUTUSEd

UUS! Lastehoid Haabneemes
• Väike rühm – 5 last, palju perso-
naalset tähelepanu
• Avarad ruumid
• Liikumis- ja muusikatunnid, keele 
arendamine
• Avatud 7.30 – 17.45
• Hind kuni 167 eurot kuus (kohatasu 
295 miinus valla toetus 128)

Täpsem info: www.rõõmupusa.ee ja 
tel 5883 4567

ERALASTEAED TIBU
VÕTAB 1. JAANUARIST 2015 TÖÖLE
1,0 AMETIKOORMUSEGA

LASTEAIAÕPETAJA
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridus.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun 
saata e- aadressile lasteaedtibu@gmail.com või tuua lasteaeda.

Eralasteaed Tibu - Vehema tee 6, 74001 Viimsi
Tel. 51 925 869, 602 0083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

JOONISTAMISKURSUS 
VIIMSIS

15–18  AASTASTELE  NOORTELEALGAJATELE  
KUNSTIHARRASTAJATELE VÕI  NEILE,  

KES  SOOVIVAD  PARANDADA  JUST  OMA REALISTLIKKU  
JOONISTAMISOSKUST.

TÖÖ  KÄIGUS  TEGELEME  NÄGEMISE,  MÕTLEMISE  JA  MÄLU  KÜSIMUSTEGA.

TASU JUHENDAMISE EEST POLE, KUNA KURSUSE LÄBIVIIMINE ON ÜKS OSA TEADUSTÖÖST. 
MINIMAALNE SUMMA TÖÖVAHENDITE OSTMISEKS.

TOIMUMISE KOHT: Viimsi keskus, Heki tee 

TOIMUMISE AEG: kokkuleppel, väikesed rühmad  

REGISTREERUDA: liinaponetajev@gmail.com või telefonil: 55642851 

Püünsi Kool otsib oma 
tegusasse kollektiivi

MATEMAATIKAÕPETAJAT

Tööle asumine jaanuar 2015.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 
9. detsember aadressile Püünsi 
Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, 
Viimsi vald 74013 või e-posti 
aadressile jekaterina@pyynsi.
edu.ee.
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* pileti soodushind kehtiva pensionitunnistuse 
ettenäitamisel

spa@spahotellavendel.ee / tel 5880 1398 
Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

Lavendel Spa 
sauna- ja 
lõõgastus-
keskuses
esmaspäevast 
kolmapäevani 
9.00–16.00
SEENIORIDE 
SPAATUNNID 
SOODUSHINNAGA
5.50 €*/2 tundi
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