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Viimsi vallal on kujunenud 
heaks traditsiooniks enne 
jõule kutsuda oma elanikke 
üles registreerima end valla 
elanikuks. Hinnanguliselt 
elab Viimsi vallas täna ligi-
kaudu 2000 inimest, kes 
mingil põhjusel end kodu-
valla elanikuks registreerida 
pole saanud. 

Selle taustaks võivad olla erinevad 
kaalutlused või lahendamist vaja-
vad probleemid, mida kampaania 
korras üleskutsed lahendada ei 
saagi. Samas võib Viimsis elada 
ka väga palju neid, kes lihtsalt ei 
tea vallakodaniku eeliseid ja või-
malusi. Just nende inimeste teavi-
tamisele on pühendatud meie täna-
se Viimsi Teataja esikülg. 

Viimsi puhul kehtib üldinimlik 
põhimõte, mis on universaalsena 
kasutusel üle maailma – raha eest 
kõike osta ei saa. Rahas ei saa kõi-
ke mõõta, samuti mitte materiaal-
ses kasus. Eelised valla elanikuks 
olemisel pole vähemalt Viimsi 
puhul pelgalt soodustused ega toe-
tusrahad.  

Viimsi vald on imeilus koht ela-
miseks, looduse nautimiseks, jalu-
tamiseks. See on tõmbekeskuseks 
kõigile nn Tallinna “kuldse ringi” 
elanikele. Siinses kaunis looduses 
käiakse vaba aega veetmas, loodus-
likel metsaradadel sportimas, tuuli-
sel mererannal surfamas, meresõitu 
tegemas ja rikkumata väikesaari 
nautimas. Suviti tullakse rannamõ-
nude pärast, sügisel metsa seene-

Hõbevalgeks jõuluks koju, tuhat 
aastat vanade mustrite juurde

le ja marjule. Inimestele meeldib 
Viimsis elada, kohati peetakse seda 
lausa prestiiži küsimuseks. Ja tõtt 
öelda – Viimsil pole midagi häbe-
neda. See on kasvav ja arenev vald 
noortele peredega inimestele, kus 
koolides ja lasteaedades on kaas-
aegne õpikeskkond ja pakutakse 
innovaatilist huviharidust. Ka va-
nemaealistele, keda töökohustused 
igapäevaselt tagant ei kannusta, on 
Viimsi hea keskkond, kus elada ja 
vilgast seltsielu viljeleda.

Kõige tänapäevase kõrval on 
Viimsi olnud atraktiivne elupaik 
juba pikki sajandeid. Lubja mäelt 
on välja kaevatud tarandkalmed 
koos relvade, ehete ja sõjariistade-
ga. Viimsi rannikust möödus vii-
kingite iidne kaubatee Austrvegr, 
naabruses asus Iru linnus, Põhja-
Eesti tähtsaim viikingiaegne kau-
basõlm. Eesti ajaloo hõbevalgeim 
periood on seega otseselt ka Viim-
si paikkonnaga seotud. Rävala 
piirkonnast väljakaevatud aarde-
leiud kõnelevad siinkandis elanud 
edukast ja ettevõtlikust rahvast.

Keskajal asusid Viimsi ranna-
küladesse elama rootslased ja pool-
saare tipus paiknes rannakabel, mil-
le ehitajateks olid tõenäoliselt Pa-
dise mungad. Viimsisse rajatud 
mõis varustas toidukraamiga Piri-
ta kloostrit. Viimsi lihtrahvas ela-
tus kalapüügist, rannad olid täis 
paadilautreid ja kalapaate, küla-
dest veeti kala üle lahe Tallinna 
turule.  Nõukogude ajal sai Viimsist 
suure ja eduka Kirovi kalurikol-
hoosi süda. 

Täna elab Viimsis väga palju 
nimekaid ja tublisid eestlasi. Alles 
eelmisel nädalal sai Viimsi juurde 
kaks väärikat aukodanikku: Tõnu 
Kaljuste ja Jüri Martini. Mitmed 
riigimehed on siia oma kodu ra-
janud. Paljude arvates on Lennart 
Meri meie andekamaid riigimehi, 
tema teoste “Hõbevalge” ja “Hõ-
bevalgema” näol on tegemist ühe 
meisterlikuma käsitlusega Eesti 
minevikust.

Nii ühendab Viimsi endas kaas-
aegset innovaatilist ja arenevat kesk-
konda ja tuhat aastat vanu mälestu-
si, mille Viimsi esimene aukodanik 
Lennart Meri targalt ära sõnastas. 
Presidendina armastas ta korrata, et 
Eesti peab leidma oma Nokia, mingi 
hiilgava ja särava idee, mis innustab 
eestlasi ühe kaubamärgi alla ühen-
datuna meid ka laiemale maailmale 
tutvustama. Arvame, et “Hõbeval-
gega” on Viimsi selle tee tegelikult 
juba leidnud.

Just sellepärast nimetame 2014. 
aasta teavituskampaania “Jõuluks 
koju. Hõbevalgelt uude aastasse!”. 
Kampaania kestab seekord 1. det-
sembrist 2014 kuni 31. jaanuarini 
2015.  Üleskutse registreerida oma 
kodukoht rahvastikuregistris Viim-
sisse on eelkõige mõeldud neile 
viimsilastele, kes elavad siin, kuid 
pole valla elanikuks registreerimise 
toimingut veel ette võtnud. Meenu-
tame, et oma kodukoht on soovita-
tav ka rahvastikuregistris registree-
rida.

• Vald teeb “Jõuluks koju. Hõ-
bevalgelt uude aastasse!” kampaa-

nia raames koostööd Viimsi Ranna-
rahva Muuseumiga, kelle näitusel 
“Hõbevalgeim” eksponeeritavad aar-
ded on kaasaegseid inimesi innus-
tanud tuhandeaastaseid mustreid 
taas kasutusse võtma. 

• Vald kingib Hõbevalgeima kin-
gituse igale elukohateate esitajale, 
kes kampaania ajal enda ja oma 
perekonnaliikmete elukohaks re-
gistreerivad Viimsi valla.

• Kampaania lõpus loositakse 
välja kaks peaauhinda, milleks on 
eritellimusena valmistatud eksklu-
siivsed hõbeehted viikingiaegsetel 
ainetel, mis kannavad endas ka tä-
napäevase disaini jooni (valminud 
Rannarahva muuseumi ja väikese 
eesti ehtefirma Rugi koostöös): 

- Hõbevalgeima ehete komp-
lekt (kaelaehe, kõrvarõngad) nais-
soost registreerujale,

- Hõbevalgeima mansetinöö-
bid meessoost registreerujale.

• Lisaks peaauhindadele loosi-
me välja ka rannarahva ja Viimsi 
ettevõtjate meeneid ning kinke-
kaarte. 

Hõbevalgeima sarja tooted on 
inspireeritud aardeleidudest, neisse 
on peidetud muinaseestlaste vägi 
ja rikkus. Hoidkem ja kandkem 
Hõbevalgeima ja Lennart Meri pä-
randit uhkusega!

Täpsem kirjeldus kampaaniast 
“Jõuluks koju. Hõbevalgelt uude 
aastasse!” ilmub järgmises lehe-
numbris, samuti valla kodulehel ja 
Facebooki lehel 1. detsembril.

Riina Solman

Rummu lauter pakub ilusaid vaateid igal aastaajal – päikeseloojangust hõbevalgelt mässava mereni.  Foto Alari Kivisaar

Advent – 
headuse ootuse 
aeg!
Veepiiskadest saavad jääkristallid ja 
pikkadest päevadest palju lühemad, 
sest selline on see aastaring, mida me 
käime ja millega käib alati kaasas ka 
jõulude ootuse aeg – advendiaeg. 

Kuigi see aeg on igal aastal, siis mitte kunagi ei 
ole see samasugune eelneva aasta omaga, sest 
nii nagu meie aastaga kasvame, saame pare-
maks ja muutume, nii toob uus advendiaeg pal-
ju sellist, mida me oma teel pole seni kohanud.

Aga headus ja armastus, mis on jõulude ja 
jõulude ootuse aja keskmeks, on muutumatud. 
Meie oskus neid mõista on vahel vaid puudu-
lik, vahel siiski parem ja nii võime tunda end 
rahul ja rõõmsatena, kui tunneme ja kogeme 
hoolimist ja armastuse soojust. Ja eks siis, kui 
õues on külmakraadid, on ikka soojas ja õdusas 
kodus hea olla.

Jõulud on headuse ja armastuse pühad, sest 
väike Jeesus-laps, kes jõuluööl sündis, tuligi 
ju maailma, et inimestele õpetada headuse ja 
armastuse olulisust. Tänapäeval on kohati ehk 
kummaline seda mõista ja tekib justkui küsi-
mus, kas siis enne inimesed ei hoolinud ega 
armastanudki. Kindlasti hooliti ja armastati ka 
enne, kuid siiski oli liiga palju kurjust ja ise-
kust inimeste vahel, nii et vajas meeldetuleta-
mist, et vaid armastus on see, mis on tõeline ja 
ainus väärtus.

Aastaga muutub palju ja nii võime näha ka 
selle advendiaja alguses, et ühest meeleavaldu-
sest on saanud sõda, paljudest jõukatsumistest 
on saanud lahingud ja hoolimatutest sõnadest 
on saanud valu. Selline olukord vajab muut-
mist ja meile on vaja taas meelde tuletada jõu-
luöö sõnumit.

Jah, öeldakse küll, et üks inimene ei saa 
maailma muuta, kuid üks on siiski meie või-
muses: kurjale ei pea me vastama kurjaga! Just 
see on väga suur ja oluline osa jõulusõnumist 
– headus on üle kurjuse! Headus ja armastus 
toovad meile tõelise võidu ja vabaduse.

Eks sellepärast me siis ka püüame selles 
küünalde, piparkookide ja heal juhul ka lu-
mehangede ajas enam vaadata iseendasse, lei-
da seda kurja, mis meis väljajuurimist vajab. 
Headusel on vaja lasta kasvada, et see head ja 
rohket vilja meis kasvatada võiks. Nii oleme 
headuse ootuses ja oma meelsuse parandamise 
ajas.

Hunnik küünlaid on mõttetu, kui ei ole tuld, 
mis neid särama paneb, ja nii on mõttetu ka 
hulk päevi, kui ei ole armastuse tuld, mis neid 
süütab. Ei ole tõesti lihtne andestada ja halasta-
da, kuid paljudes olukordades elus on just need 
asjad headuse tikkudeks, mis päevade küünlad 
läidavad. 

Anna Haava kirjutab:
Sa südames nüüd pane
Kõik küünlad põlema
Ja ära pimedusel’
Sääl aset anna sa

Headuse ja armastuse rohket jõuluootust!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik 

Advendiaja sündmusi vaata Kultuurikalendrist 
lk 16.

Foto Kertu Vahemets
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VALLAVANEMA VEERG

Hea Viimsi elanik!

Vallavanem Jan Trei. Foto Liina Rüütel

Aeg ei peatu. Järgmisel pühapäeval 
on juba esimene advent ja sestap 
alustan üleskutsega: “Hea viimsila-
ne, tule jõuluks koju!“ –  teisisõnu, 
registreeru Viimsi elanikuks, kui Sa 
seda veel teha pole jõudnud!

Ma pole kunagi olnud kampaania ja loosungite 
korras vallaelanikuks registreerimise pooldaja, 
sest inimesi seovad sellega erinevad mured, 
mis vajavad lahendamist. Küll aga arvan, et 
paljud Viimsi elanikud lihtsalt ei tea piisavalt 
meie valla eelistest, mida on teiste omavalit-
sustega võrreldes märkimisväärselt. Seepä-
rast pean “Jõuluks koju!” teavituskampaaniat 
mõistlikuks ja vajalikuks. Alati on neid, kelleni 
info koduvalla võimalustest, toetustest ja tee-
nustest pole veel jõudnud. 

Loodan, et lugejatele on kõnekaks uudi-
seks fakt, et meie looduskaunis vallas elab 
ametlikel andmetel 18 125 inimest, kuid hin-
nanguliselt on meid siin kokku juba natuke 
üle 20 000. Usun, et südames on iga viim-
silane, kes elukoha rahvastikuregistri järgi 
mujale märkinud, ikkagi koduvalla patrioot!

Viimsi sai hiljuti juurde kaks väga vääri-
kat aukodanikku, kelle heategude üleslugemi-
seks ei piisa vallavanema veerust. Viimsi val-
lavolikogu otsustega said valla aukodanikeks 
tunnustatud dirigent Tõnu Kaljuste ja bioloo-
giateaduste doktor ning Rohuneeme külava-
nem Jüri Martin. Viimati nimetati Viimsi val-
la aukodanikuks 2010. aastal Siim Kallas ja 
2009. aastal Tunne Kelam. Meil on väga hea 
meel, et need väljapaistvad riigimehed rajasid 
oma kodu just Viimsi valda. Nende jalajäljed 
ulatuvad Eestistki välja, olles toonud rahvus-
vahelist tunnustust tervele rahvusele ja riigile.

Tööd oleme viimastel nädalatel teinud 
omajagu. Eraldi väärib esile tõstmist koostöö 
hoogustumine Maardu Linnavalitsusega. Ole-
me Maardus külas käinud mitmel korral, aruta-
mas piiriüleseid koostööküsimusi. Leppisime 
kokku, et leiame ühiselt lahendused Maardut 
Viimsiga ühendava Vana-Narva maantee kerg-
liiklustee rajamiseks. Teise koostöökohana 
tuleb ühiselt ära lahendada sademeveeprob-
leem. Arutasime ka Muuga sadama temaatikat. 

Viimasel volikogu istungil läbis valla 
eelarve esimese lugemise. Samuti sai Viimsi 
Noortevolikogu põhimääruse. Tahan täna-
da volikogu liikmeid selle eest, et meeleolu 
koosolekutel on olnud konstruktiivne. Arute-
lu, mis vahel on tuline, sisaldab üldjuhul häid 
mõtteid, ideid ning liikmed annavad oma 
ausa panuse vallaelu paremaks kujundamisse. 

Noortevolikogu lõime vallavolikogu ja 
-valitsuse juurde nõuandva organina. Noo-
red on nüüdsest kaasatud nii volikogu ko-
misjonide kui ka vallavalitsuse töösse.  

Loome traditsiooni, mille kohaselt usalda-
me valla juhtimise Viimsi noortele 1. detsemb-
ril noorsootöö nädala raames. Seistes ise otsus-
te kõrval usun, et me ei pea noortes kahtlema!

Osalesin laupäeval Viimsi JazzPopfesti-

valil, muljed on vägevad! See toimus Viimsis 
juba 5. korda ja saab toimuma edasipidigi. 
Järgmise aasta ürituse organiseerimisel on 
plaan minna rahvusvahelisemaks. Kuivõrd 
JazzPopFesti tulemused jagunesid väga mit-
messe kategooriasse, on kõigi panus esiletõst-
mist väärt. Julgen märkida, et A-kategoorias 
esikoha võitnud Aarne Saluveeri ETV vilist-
laskoor oli absoluutselt muljetavaldav ning 
loomulikult tegi suurt rõõmu, et järjepidevuse 
eripreemia pälvis Viimsi ViiKerKoor ja nau-
ditava noorusliku esituse eripreemia Viimsi 
Keskkooli noortekoor. Tänan veelkord kõiki 
osalejaid ja nagu muusikud pidavat ütlema: 
“Okas kurku!” järgmisteks kordadeks.

Veel on edasi öelda toredaid teateid 
sündmustest, millest viimsilased on oodatud 
osalema ja millesse oma panust andma: 

• Saabumas on advendiaeg  ja 30. no-
vembril saab Rannarahva muuseumis toimu-
ma advendiüritus, esimese advendiküünla 
süütame kell 16.00.

• Üliõpilane, kes õpib humanitaartea-
duste õppekaval ja koostab erialast uuri-
mustööd, saab taotleda Viimsi valla auko-
daniku president Lennart Meri stipendiumi. 
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 
2014, vt täpsemalt lk 14.

• 6. detsembril saab teoks järjekordne 
Viimsi Invaühingu ja valla korraldatav  hea-
tegevusball. Kes kohale ei jõua, saab toetada 
meie liikumispuudega lapsi annetusega.  Vt. 
annetusvõimalusi lk. 6.

Hommikuti katab hõbevalge härmatis 
teeäärseid puid, mida Viimsis leidub rohkelt, 
ja linnaelule võõraks jäänud kruusateidki. 
Silmad puhkamas hõbevalgel häälestuvad 
meeled juba esimese lume ootusele. Viimsi 
vald jääb ootama Sind, hea viimsilane. Jõu-
luks koju!

Rahulikku peatset algavat advendiaega 
soovides,

Jan Trei
Viimsi vallavanem

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 5. detsembril

Volikogus otsustati
Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 otsusega nr 82 
nimetati Viimsi valla aukodanikuks Tõnu Kaljuste.

Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 otsusega nr 
83 nimetati Viimsi valla aukodanikuks Jüri Martin.

Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 otsusega nr 
85 kehtestati Viimsi vallas, Miiduranna külas, 
Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uus-
talu, Kasti ja Suur-Madise katastriüksuste detail-
planeering, millega moodustatakse üks 31 153 
m2 suurune ärimaakrunt ja üks 1160 m2 suurune 
tee- ja tänavamaa krunt ning määratakse krundi 
ehitusõigus kaubandus-, teenindus- ja vabaaja-
keskuse ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga 24 
000 m2 maa peal ja 26 890 m2 maa all, suuri-
ma 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.

Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 otsusega nr 
86 võeti vastu ja esitati avalikule väljapanekule 
Viimsi vallas Leppneeme külas asuvate kinnis-
tute Põhja-Jaani ja Lõuna-Jaani detailplanee-
ring, millega tehakse ettepanek ühe 1500 m2 
suuruse elamukrundi moodustamiseks ja ehi-

tusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abi-
hoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusalu-
se pindalaga 300 m2 ja kõrgusega 8,5 meet-
rit põhihoonel ja 5,0 meetrit abihoonel. Lisaks 
moodustatakse üks avaliku kasutusega tee ja 
tänavamaa krunt ning loodusliku maa kasuta-
mise sihtotstarbega katastriüksus.

Viimsi Vallavolikogu poolt 11.11.2014 vastu-
võetud määrused:

11.11.2014 määrus nr 18 – Viimsi valla ha-
ridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehno-
loogia arengukava 2014–2016 kinnitamine;

11.11.2014 määrus nr 19 – Viimsi valla 
Noortevolikogu põhimäärus;

11.11.2014 määrus nr 20 – Viimsi Vallavoli-
kogu 26. juuni 2012  “Viimsi valla heakorra ees-
kiri” muutmine;

11.11.2014 määrus nr 21 – Viimsi Vallavo-
likogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni põhi-
määrus.

NB! Otsuste ja määruste terviktekstidega on 
võimalik tutvuda Viimsi vallamajas, valla veebi-
lehel www.viimsivald.ee või Riigi Teataja võr-
guväljaande veebilehel.

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Miiduranna 
küla, kinnistu Andrese tee 2 detailplaneerin-
gu algatamise korralduse (28.10.2014 korraldus 
nr 1402; planeeritava ala suurus on ca 0,17 ha 
ja asub Andrese tee ääres ning piirneb Kristjani 
tee 1 ja 3 kinnistutega, planeering algatati ük-
sikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe 
üksikelamu ja abihoone ehitamiseks olemasole-
vate hoonete seadustamise eesmärgil).

1.12.2014 algusega kell 16.00 toimub Viimsi 
vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse 
saalis Viimsi alevikus asuva maaüksuse Uus-
Heldri detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viim-
si vallamajas või valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee.

MLA Viimsi Lasteaiad 
ootab oma meeskonnaga liituma: 
• Tervishoiutöötajat
• Logopeedi
• õpetaja abi

Tööle asumine esimesel võimalusel.
Täpsem info: 56 220 121, anne@viimsilasteaiad.ee

Viimsi Kool võtab 2015. aasta jaanuarist tööle:
• Klassiõpetaja (asendusõpetaja töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks)
• Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (asendusõpetaja töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks)
• Logopeedi
Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
Tööle asumise aeg – jaanuar 2015
Dokumendid saata hiljemalt 30.11.2014 aadressil kadri@viimsi.edu.ee.
Info telefonil 6028 907

Haabneeme Kool kuulutab välja konkursi 
• klassiõpetaja leidmisel (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks).
Kandidaadilt ootame:
• kvalifikatsioonile vastavat haridustaset
• lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu
• otsustus- ja vastutusvõimet
• kohusetundlikkust
• head suhtlemis- ja koostööoskust
• paindlikkust ja positiivset ellusuhtumist
Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata hiljemalt  1.12.2014 
aadressile Randvere tee 18, 74001 Haabneeme Harjumaa või e-postiga kool@haabneeme.edu.ee.
Tööle asumise aeg: jaanuar 2015
Lisainfo telefonil 6028960 või kaisa@haabneeme.edu.ee



Ettevaatust – 
elav tuli
Kätte on jõudmas aasta pimedaim aeg. On täiesti 
loomulik, et süüdatakse elamise hubasemaks 
muutmiseks küünlaid. Kindlasti tuleb seda tehes 
pidada meeles, et iga elav tuli võib olla ohtlik. 

Käesoleva aasta jooksul on 
põlevast küünlast alguse saa-
nud tulekahjudes üle vabarii-
gi hukkunud juba kuus ini-
mest. Varsti jõuab kätte küü-
nalde põletamise tippaeg. Et 
peoõhtust ei saaks algust traa-
giline tuleõnnetus, peame me 
kõik järgima mõningaid liht-
said reegleid.

Põhja päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve 
alal Ants Aguraiuja meenutas, et küünlapakil on ohutusreeg-
lid või piktogrammid küünalde kasutamiseks. “Nendega 
peaks enne küünalde süütamist tutvuma, sest mõne nüansi 
peale ei pruugigi kohe tulla. Näiteks n-ö teeküünlaid ei tohi 
mitmekaupa lähestikku süüdata, sest temperatuur võib tõus-
ta liiga kõrgele ja parafiin süttida,” ütles Aguraiuja. Samuti 
on omad reeglid õueküünalde põletamisel. “Loomulikult 
tuleb õueküünlaid põletada ainult õues, ka nende kasutus-
juhendis peaks olema kirjas, kui kaugel need võivad põlev-
materjalist asetseda. On olnud juhtumeid, kus õueküünlad 
on süüdanud näiteks hoone puidust terrassi.” 

Kindlasti ei tohi ühtegi põlevat küünalt jätta järelval-
veta. Enne kodust lahkumist või kasvõi magama heitmist 
tuleb veenduda, et küünlad elamises on kustutatud. Tundub 
lihtne, ent ometi saab igal aastal palju põlenguid alguse just 
järelvalveta jäetud küünlast. Põlevaid küünlaid ei tohi jätta 
ka laste valvata, sest nemad tihtipeale ei teadvusta endale 
veel kõiki lahtise tulega seotud ohtusid. Jälgida tuleks ka, 
et pere karvane lemmik, olgu selleks siis kass või koer, ei 
jääks süüdatud küünlaga tuppa omaette. Mängutuhinas võib 
küünal kergesti ümber kukkuda ja pahandus ongi käes.

Süüdatud küünal tuleb panna tulekindlale alusele, mil-
lelt see maha kukkuda ei saa. Kindlasti peab põlev küünal 
olema kaugel igasugustest süttivatest materjalidest. Küü-
nalt aknal on küll kena vaadata, aga enne selle süütamist 
tuleb veenduda, et lähedal poleks näiteks kardinaid. Kar-
dinad süttivad hetkega ning tuleõnnetus ongi käes. Tihti 
pannakse pika küünla ümber pärgasid või muid kaunistusi. 
Ka seda ei tohi tegelikult teha, sest küünla lühikeseks põ-
ledes võivad kaunistused väga kergesti süttida.

Selliste lihtsate reeglite täitmine on jõukohane kõigi-
le. Enne suurte pühade saabumist on jällegi õige aeg teha 
kodus väike ringkäik ja vaadata, kas elamine on tuleohutu 
ning suitsuandur jätkuvalt töökorras. Juba varakult tasub 
mõelda, kas põlevad küünlad kuusel on ikka kõige õigem 
lahendus? Tegelikult on turvalisem asendada need näiteks 
elektriküünaldega. 

Indrek Hirs
Päästeameti Põhja päästekeskuse pressiesindaja
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Küünlast alguse saanud 
tulekahju. Foto Päästeamet

Viimsi haridusasutustel 
on hädaolukorras käitumise 
plaan
Sarnaselt teisele riikidele 
on ka eestlastel komme 
õppida läbi traagiliste 
sündmuste. Meie Politsei- 
ja Piirivalveamet on välja 
öelnud, et koolitulistami-
seks oldi valmis nii ameti 
kui ka koolide poolt. 
Küsimus oli vaid selles, 
kus ja millal see täpselt 
aset leiab. 

Nimetatud sündmus tõstatas ka 
Viimsi vallas küsimuse, milline 
on valla hallatavate asutuste 
valmisolek kriisiolukorras.

Novembri algul kogunesid 
vallamajja koosolekule kõik 
Viimsi haridusasutuste juhid, 
samuti huvikeskuse ja Ranna-
rahva muuseumi juhid, kuna 
neis toimuvad üritused on ini-
meste hulgas eriti populaarsed 
ja rahvarohked. Kriisiplaanid 
on õnneks meie haridusasu-
tustel olemas. Ehkki need 
vajavad läbivaatamist, täien-
damist ja uuendamist. Aastad 
lähevad kiiresti ja täna liigume 
sinnapoole, et ka huvikeskus, 
Rannarahva muuseum kui ka 

muusikakool saavad oma krii-
siplaanid – huviharidusasutus-
tele pole hädaolukorras käi-
tumise kava olemasolu siiani 
kohustuslik olnud. 

Kohtumisel haridus- ja hu-
vijuhtidega sündis väga palju 
häid mõtteid ja algatusi, kuidas 
ootamatut sündmust võima-
lusel ära hoida või vähemalt 
ennetada. 

Vallajuhid uurisid, kust king 
kõige enam pigistab – kus vald 
saab kohe appi tulla ja õla alla 
panna. Nii näiteks selgus, et mõ-

nel koolil on puudu turvakaame-
ra, mis tõsi küll, pole ennetava 
iseloomuga, küll aga distsipli-
neeriva ja käitumist korrigeeriva 
mõjuga. Siin on vald kohe abiks 
ja vajadus saab täidetud.

Ühise laua ümber sündisid 
ideed, mida koostöös teostama 
asutakse: 

• lastele, kelle hulgas on po-
pulaarne just kinokunst, Viimsi 
kinos hariva ennetusliku iseloo-
muga filmiprogrammide näita-
mine;

• lasteaedades veelkord män-

guväljakute ja sissepääsude 
turvalisuse ülevaatamine, sis-
sepääsude turvalisus on tähtis 
kaitseks võõraste eest;

• koolides turvakaamerate 
korrasoleku kontrollimine, täh-
tis on turvamehe olemasolu ja 
turvalepingute ülevaatamine;

• esmaabikoolituste korral-
damine rohkematele inimeste-
le, sest erinevad olukorrad on 
tõestanud esamaabi andmise 
vajadust. Kiirabi reageerimine 
ja kohalejõudmine linnast võib 
vahel kujuneda vaevaliselt.  

Peamine on osata kriisi-
olukorras käituda – kõige täht-
sam, et õpetajad, kasvatajad 
ja juhendajad teaksid, kuidas 
hädaolukorras käituma peab. 
Kuidas kaitsta lapsi, kuidas 
täiskasvanuid.

Märkamise teema on hästi 
oluline. Ühe õpetaja/kasvaja-
taja/juhendaja vastutusel ei saa 
korraga olla väga palju lapsi. 
Me oleme kogukond, peame 
kõik koos suutma nii ohuolu-
kordi hinnata kui ka maailma-
valus last tähele panna. 

Riina Solman

Jumal, kaitse Eestit Kallase eliidi eest!

Kristina 
Kams

vallavolikogu 
aseesimees 

Eestlased on maalt pärit 
matsirahvas ja seda heas 
mõttes. Oleme kahe 
jalaga maa peal ja teeme 
läbimõeldud otsuseid, 
sest meis on veel säilinud 
see müstiline talupoja-
tarkus. Sajanditepikkune 
orjaaeg on meie geeni-
desse salvestanud umb-
usu igasugu kõrgelt ame-
tisse määratud valitsejate 
vastu.

Meil ei ole oma aadelkonda või 
siniverelisi, kes on a priori tar-
gemad, ilusamad ja kellel on 
alati õigus, meil ei ole kaste 
ega klasse. Ja mulle meeldib 
selline riik, kus kõigil on võrd-
sed võimalused ja üks hääl 
valimistel. See, mis meid täna-
seks ümbritseb, on oma kätega 
tehtud ja oma peaga saavuta-
tud.

Lugesin hirmuvärinatega 
hiljuti Siim Kallase tehtud et-
tepanekut luua uus, määratud 
koguga valitsemisvorm. Tõsi, 
mind ei üllata see ettepanek. 
Meenub mõni aeg tagasi meie 
eurovoliniku abikaasa suust 
kõlanud repliik, kus too kurtis 
eesti rahva üle, kes ei hoidvat 

oma eliiti. See järgnes järje-
kordsele Siim Kallasega seo-
tud VEB-fondi skandaalile, 
kus rahvas ei saanud selgitusi 
Kallase varasemate tegemiste 
kohta.

Ma olen nõus, et demo-
kraatia ei ole lihtne ning igas 
olukorras parimat tulemust an-
dev valitsemisvorm, kuid mi-
dagi paremat ja usaldusväärse-
mat ei ole inimkond veel välja 
mõelnud. Eesti on parlamen-
taarne riik ja väga hea, et nii 
on. Ajaloost õppinuna väidan, 
et suurim oht meie julgeole-
kule ja heaolule on see, et riiki 
puudutavaid otsuseid teeb pii-
ratud ja valimistest mittesõltuv 
seltskond. Eesti riik on piisa-
valt väike, kõik tunnevad kõi-
ki, 101-liikmeline parlament 
on täiesti piisav kogu rahva 
huvide esindamiseks.

Nagu on öelnud David Vse-
viov: “Võim on haigus, mis 
murrab varem või hiljem pea-
aegu iga normaalse inimese.” 
Mida suurem on võim, seda 
suurem on hirm seda kaotada. 
Selleks, et vältida viimasesse 
haigestumist, ei tohi inimene 
olla võimu juures liiga pikalt. 
Ma usun, et viimane piir on 
kümme aastat – see käib ka par-
lamendiliikmete kohta. Siin-
juures võtan mütsi maha And-
rus Ansipi ees, kes loobus õigel 
ajal võimust. See otsus on tema 
parteile ja meie elanikkonnale 
vaid head teinud.

Tõsi, “tavainimesed” kurda-
vad, et võim eemaldub rahvast 

ja ei arvesta meie arvamusega. 
Sellest sündis nn jääkeldri üri-
tus ja rahvakogu. Ma väidan, et 
see kõik, ka Kallase ettepanek 
on asendustegevus sellepärast, 
et  meie parlament ei ole täna 
piisavalt laiapõhjaliselt rah-
vast esindav ja tarkade lahen-
duste otsimisele orienteeritud 
kogu. Me peaksime iga päev 
mõtlema sellele, kuidas muuta 
seadusi, üldiseid hoiakuid ja 
teadmisi nii, et meie riigikogu 
täidaks oma rolli nii, nagu põ-
hiseadus ette näeb.

Meil on parlamendiga seo-
ses kaks tõsisemat probleemi. 
Esiteks ei ole riigikogu liikmed 
oma otsustes täielikult vabad 
ja sõltumatud, nagu nad peak-
sid olema. Riigikogu otsuseid 
tehakse tihi partei tagatubades, 
parlamendiliikmed järgivad 
parteidistsipliini ja hääletavad 
vastavalt juhistele, mitte oma 
parema äranägemise ja süda-
metunnistuse järgi. Parteieliidi 
käskude põhjal hääletamine on 
mõistagi amoraalne, et mitte 
öelda seadusele sülitamine.

Oleme kuulnud ja näinud 
n-ö värviliste pliiatsite alusel 
hääletamisi nii parlamendis 
kui ka kohalikes volikogudes. 
Minu meelest peaks selline te-
guviis olema kriminaalkorras 
karistatav, sest see õõnestab 
meie kõige tähtsamat väärtust 
– demokraatiat.

Teiseks probleemiks on 
see, et enamik parlamendiliik-
metest ei ole rahva paremad 
pead, vaid kaalukas osa saa-

dikuid on riigikokku pääsenud 
tänu parteikontori seatud ni-
mekirjadele ja praegusele va-
limissüsteemile, kus partei esi-
numbrite tohutu häältearv toob 
esinduskogusse tundmatuid ja 
väheste valijate toetusega saa-
dikuid.

Ka Siim Kallas viitas oma 
artiklis parteide juhtimise prob-
leemidele ja tal on õigus. See 
tähendab, et me peaks tegele-
ma keerulise situatsiooni alg-
allikaga, mitte uue, rahva tah-
test mittesõltuva valitsemisvor-
mi loomisega.

Üheksakümnendate algu-
ses oli meil vaja teha väga 
palju kiireid ja radikaalseid 
otsuseid. Ma möönan, et tollal 
võis üheksaparteiline lainetav 
parlament olla kiirele arengu-
le takistuseks ja mõneparteili-
ne distsiplineeritud riigikogu 
oleks olnud parem tööriist. 
Tolleaegse vaimu- ja ärieliidi 
märkimisväärne kaasamine par-
lamendiväliselt otsustusprot-
sessidesse andis tõhusa tule-
muse – toona  oli otsuse tege-
mine isegi tähtsam, kui selle 
arukus.

Kuid täna on olukord 
täiesti teistsugune, meie riik 
on hästi toimiv ja me peame 
tegema õigustatud ja tarku ot-
suseid. Sellised otsuseid saab 
teha vaid rahvaesindus, kus 
igal 101-st parlamendiliikmest 
on personaalne, vaba, põhjen-
datud ja just tema piirkonna 
valijaid esindav arvamus.

VIIMSI TURVALISUS

Kriisiolukorras tuleb säilitada rahu. Foto Fotolia

Naabrussuhted 
Viimsi Vallavalitsuse esindus kohtus Maardu 
Linnavalitsusega, et arutada piiriülest koostööd.

Kohtumise raames tutvustasid Viimsi vallavanem Jan Trei 
ja Maardu linnapea Nikolai Vojeikin omavalitsusi.

Sõlmitud kokkuleppe kohaselt leitakse ühiselt vahen-
did Vana-Narva maantee äärde kergliiklustee rajamiseks, 
et tagada turvaline liikumine Maardu ja Viimsi vahel, sa-
muti ühendus Tallinnaga.  

Üks suurimaid koostööpunkte kahe omavalitsuse vahel 
on Muuga sadeveeprobleem, mis on tingitud Muuga ojja 
saabuvast 14 valgalast ning Maardu linna haldusalal oleva 
Muuga elamupiirkonna sademevetest. Lahenduste välja-
töötamise üheks eelduseks on senisest tihendam koostöö 
omavalitsuste ja Muuga sadama esindajate vahel.

Maardu Linnavalitsuse ja Viimsi Vallavalitsuse järgmi-
ne koostöökohtumine toimub 2015. aasta kevadel, vahe-
pealsel perioodil keskendutakse ametite tasandil problee-
mide lahendamisele ja koostöö tihendamisele. 

Liina Rüütel 
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Tänavu sügisel tähistas 
rahvatantsurühm Valla-
alused 25. tegutsemis-
aastapäeva. Ühiselt asuti 
seelikuid keerutama 
1989. aastal ning viimase 
25 aastaga on kollektiivi 
vilistlaskonda lisandunud 
üle 100 tantsija. 

Kõige staažikam tantsija on 
Arvo Hirvessaar, kes on tant-
surühmas olnud selle loomi-
sest peale. Rühma teeb teiste 
huviringidega võrreldes harul-
daseks see, et neil on oma kla-
verimängija Viiu Kallas, kes 
on olnud nendega 1990ndate 
keskpaigast. 

Küsimustele vastavad rah-
vatantsurühma kolm kauaaeg-
set tantsijat Inga Petuhhov, He-
li Tohver ja Toivo Must.

Teie kollektiivi nimi tekitab 
paljudes elevust. Kuidas sel-
leni jõudsite?

HELI TOHVER: Meie rüh-
mal on ajalooliselt olnud kaks 
nime. 1989–1993 olime Kirovi 
tantsurühm ning 1993. aasta ke-
vadel tegime anonüümse kon-
kursi uue nime leidmiseks. 
Pakkumisi oli palju, ent Valla-
alused sobis meile hästi – oleme 
ju loodud enne aega, mil Viimsi 
vald sai endale vallaõigused. 

Novembris tähistasite 
kontserdiga juubelit. Kuidas 
võtaksite möödunud aastad 
kokku?

22. novembril tähistab 
Viimsi Püha Jaakobi kogu-
duse kammerkoor 20. sün-
nipäeva. Kontserdil kõlab 
viimaste aastate reper-
tuaari paremik eesti vai-
mulikust koorimuusikast. 

Koori juhib dirigent Andrus 
Kalvet, kelle sõnul laulab kam-
merkoor tihti Rudolf Tobiase 
loomingut ja eesti kooriklassi-
kat. Tänasel päeval on kooris 
16 lauljat: 5 sopranit, 6 alti, 2 
tenorit ja 3 bassi. “Viimase 20 
aastaga on meie kollektiivist 
läbi käinud mitmeid lauljaid, 
ent meie raudvaraks on kind-
lasti kõik need aastad laulnud 
Lembo Võsa, Airi Vahe ja An-
ne Vallaste,” märkis Kalvet liik-
melisust tutvustades. 

Andrus, kuidas kammerkoor 
sündis?

Kakskümmend aastat ta-
gasi  kutsus koguduse asutaja 
Erkki Juhandi meid esimest 
korda kokku, algul tegutsesime 
Jaani kiriku tütarkoguduse all. 
Meie hea laulja Lembo Võsa 
oli aktiivne liikmete leidmisel. 
Tegin juba 1980ndatest Püünsis 
koolinoortekoori ning jäin too-
na Lembo Võsale silma. 

Oleme kirikukoor, ent koo-
ri asutamise ajal ei olnud kõik 
meie liikmed leeritatud. 

Kus olete käinud esinemas? 
Iga-aastaselt oleme käinud 

Tantsukollektiiv Valla-alused tähistab 25. juubelit

INgA PETUHHOV: Meil 
on olnud põnevad aastad! Pal-
ju esinemisi Eestis ja välis-
maal, oleme saanud hulgaliselt 
uusi sõpru. Tänaseks on meie 

vilistlaskond kasvanud üle 100 
tantsija suuruseks. 

HELI: Nende aastatega ole-
me saanud üheks suureks pe-
reks, kus kõige põhilisem ei 
ole tantsimine, vaid pigem sõp-
russuhted ja ühisüritused.

Tõite välja esinemised vä-
lismaal, ent millised on teie 
jaoks olnud kõige olulisemad 
ülesastumised 25 aasta jook-
sul?

HELI: Vanasti esinesime pal-
ju kohalikel sündmustel. Näi-
teks Viimsi vabaõhumuuseu-
mis ja kohvikus Kinnas erine-
vatele turismigruppidele.

INgA: Välismaal oleme pea-
miselt esinenud erinevatel fes-
tivalidel (Rootsis, Portugalis, 
Soomes, kaks korda Europea-
didel). On kahju, et aastatega 
jääb meil esinemisi vähemaks. 

TOIVO MUST: Kolmas 
suurem väljund on tantsupidu. 
Igal aastal oleme end suurema-
tele väljakutele tantsinud. 

Millised on Valla-aluste 
traditsioonid? 

TOIVO: Omakeskis pea-
me ikka sünnipäevi meeles. 
Korraldame ühisüritusi, tant-
sime võimalikult palju ning 
peame vahvaid pidusid – uue 
aasta alguses ja hooaja avami-
sel mais. 

INgA: Lisaks on meil oma 
sõprusrühmad – Pärnus Kaja-
kas ja Rootsis Saasele. Lävime 
ka kõigi Harjumaa tantsurüh-
madega.

Harjumaa laulu- ja tantsupeol 2013 aastal. Traditsiooniline üritus, kus Harjumaa tantsijad, lauljad ja 
pillimehed Keila laululaval kohtuvad ja lavastatakse korralik etendus. Foto Toomas Säre

Poolas Kielces Europeadil 2014. aastal esinemisvabal päeval. 
Foto Inga Petuhhov

Iga trenn algab soojendusega, 
et kanged luud ja liikmed 
käima läheksid. Foto Peep 
Kirbits

HELI: Korraldame ise tant-
simistuure mööda Eestit. Sõi-
dame mitme auto ja bussiga 
näiteks Hiiumaale, Lõuna-Ees-
tisse või väikesaartele. 

Milline on teie endi pari-
mad mälestused? 

TOIVO: Tänasel päeval ma 
enam tantsimas ei käi, aga su-
gulased jäävad – tantsukaasla-
sed on minu perekond ka kõige 
pingelisemal ajal.

HELI: Huvikeskuses ei käi 
me koos mitte trenni, vaid 
seltskonna pärast. See on hobi, 
mis seob. Meil on alati millest 
rääkida ja mida arutada. Iga 
suve lõpul saan ma uue mäles-
tuse osaliseks, kui tantsukaas-
lased hakkavad juba juulis uu-
rima, millal sügisel treeningud 
algavad.

INgA: Konkreetset sünd-
must ma ei oskagi esile tuua. 
Valla-alustega ei ole see tões-
ti puhas trenn, seal saab alati 
naerda ja on lõbus, kuni Heli 
kurjaks saab.

***
Lähiajal plaanivad Valla-

alused tantsida meeste tantsu-
peol, Europeadil ja Lubjamäe 
jaanitulel. Kindlasti loodetak-
se esineda ka Rannarahva pik-
nikul ja Rannarahva muuseu-
mis ning lubatakse võtta vastu 
kõik põnevad pakkumised, kui 
kutse jõuab pärale mõned päe-
vad enne esinemist. 

Liina Rüütel

Püha Jaakobi koguduse kammerkoor peab 20. sünnipäeva

välisreisidel – näiteks Soome, 
Saksamaale, Itaaliasse, Sankt-
Peterburgi. Lembo Võsa juhti-
misel oleme igal suvel käinud 
erinevatel Eesti saartel, näiteks 
Naissaarel, Ruhnus, Saaremaal. 
Kontserdimeeleoluga oleme li-
saks saartele täitnud ka Rõuge, 
Narva, Haapsalu, Pärnu ja Tal-
linna kirikud.

Hea meel on, et meie esi-
nemisi on rahaliselt toetanud 
Viimsi Vallavalitsus, koguduse 
liikmed ja perekond Kelamid. 

Oleme laulnud nii presi-
dent Toomas Hendrik Ilvese 

kui ka Arnold Rüüteli ametisse 
kinnitamisel.

Milline on südameläheda-
sem mälestus kammerkooriga?

Mõni ilusti korda läinud 
kontsert. Väga ilus oli kontsert 
Saksamaal, mis lõppes rah-
vatantsude tantsimisega. Meie 
koori puhul on iseloomulik, et 
pikkade bussireiside ajal ben-
siinijaamades tantsime ja bussis 
laulame. Oleme pooleldi tant-
siv rühm, kuni tuljakuni välja. 
Repertuaari osas oleme samuti 
laiapõhjalised – lisaks kiriku-
lauludele on repertuaaris ka ho-
roskoobi- ja lorilaulud. Alati on 
kaasas ka akordion ja kitarr.

Kindlasti oli üheks meele-
olukaks sündmuseks ka 1994. 
aasta saabumine, kui käisime 
koguduse rahvaga Pariisis esi-
nemas ülemaailmsel kristlaste 
kokkutulekul. 

Kas on ka mingi laul, mida 
esitate igal kontserdil?

Palju laulame Cyrillus Kree-
ki, erinevate rahvaviiside tööt-
lusi ja Rudolf Tobiase laule. 
Märkimisväärselt rolli meie re-
pertuaaris mängib Siiri Sisask. 
Sellist konkreetset laulu meil 
igal kontserdil olnud ei ole. 

Millised on kammerkoori 
tulevikuplaanid?

Sel aastal on meil veel ees 
advendikontserdid. Uue aas-
ta plaanid on veel lahtised, ent 
aprilli lõpus on meil soov anda 
kontserte Soomes ja kindlasti 
võtame osa ka Tartu laulupeost. 

Kooril on laiapõhililine re-
pertuaar, ühe proovi järel ole-
me võimelised andma tunnise 
kontserdi. Lauljate hulgas mit-
meid pillimängijaid, tänu mille-
le saab see olema igati põnev!

Liina Rüütel

Koori dirigent Andrus Kalvet 1995. aastal koori juhatamas.

Koor korraldab kontserte ka välismaal, fotol 2013. aastal Rootsis. 

Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor 2013. aastal. Fotod erakogu
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4. novembril asutati Viimsi 
Vallavalitsuse juurde nõu-
andva organina Siseturva-
lisuse nõukoda. Läbi nõu-
koja toimub valla turva-
lisuse probleemidest 
regulaarne seire.

Viimsi vallavanema Jan Trei 
sõnul on turvalisuse küsimus 
ühiskonnas järjest kasvava 
tähendusega. “Viimasel ajal 
üles kerkinud siseturvalisuse 
küsimused panevad üha enam 
mõtlema vallaelanike turvali-
susele ja hädaolukorraks val-
misolekule. Eelkõige sellele,  

Viimsi vald asutas 
Siseturvalisuse nõukoja

kuidas inimeste turvalisus on 
ohu korral tagatud,” ütles val-
lavanem Jan Trei.

“Põhjuseks, miks asutasi-
me vallavalitsuse juurde Viim-
si Siseturvalisuse nõukoja, mis 
oleks nõuandvaks organiks 
vallavalitsusele, oli n-ö “peh-
me turvalisuse” tagamise kü-
simus. Ennetustöö, olemasole-
vate laste- ja haridusasutuste 
kriisplaanide läbivaatamine, va-
jadusel turvafirmadega lepin-
gute uuendamine ja turvakaa-
merate paigaldamine sinna, 
kus neid veel ei ole, on esime-
sed sammud, mis arutlusele ja 

teostamisele tulevad,” sõnas 
vallavanem.

“Aeg on rohkem kui küps 
asuda panustama inimeste tur-
vatunde kasvatamisele. Hilju-
tine koolitulistamine Viljandis 
näitas, et tegemist oli problee-
miga, mis varem või hiljem 
oleks Eestis ilmnenud. Märka-
mise ja ennetamise teema on 
siinkohal kõige olulisem. Loo-
detavasti aitaks kõige valusa-
mad tagajärjed ära hoida see, 
kui suudaksime maailmavalus 
last varakult tähele panna,” li-
sas Jan Trei.

“Läbi Siseturvalisuse nõu-

koja hakkab toimuma valla 
turvalisuse probleemide  regu-
laarne seire. Laiema eesmärgi 
kohaselt esindab nõukoda erine-
vaid sihtrühmi, kes otsesemalt 
või kaudsemalt on ellu kutsutud 
vallas turvalisust looma.”

Viimsi Siseturvalisuse nõu-
kotta hakkavad kuuluma spet-
sialistid Politsei- ja Piirivalve-
ametist, Päästeametist, MTÜ-st 
Naabrivalve koos Viimsi Naab-
rivalvega, vabatahtlikud mere-
päästeseltsid, Tallinna Kiirabi, 
kohalikud konstaablid, Kaitselii-
du ja turvaettevõtete esindajad.

Riina Solman

Mati Mätlik
abivalla-
vanem, 

KOV-i esindaja 
regionaalses 

staabis

Põhja Päästekeskus (PKK) 
korraldas 30. septembril 
päästeõppuse Nargen 
2014, kus legendi koha-
selt sai Naissaarel hoole-
tust lõkke tegemisest 
alguse suur maastiku-
põleng. Umbes 25 ha 
haaranud põleng seadis 
ohtu saarel peetud muu-

Kokkuvõte Nargen õppusest
sikafestivali 275 osalejat – 
tuli levis inimeste suunas 
ja tekkis vajadus nende 
evakutsiooniks.

Õppuse eesmärk oli kaasatud 
asutuste ülesannete testimine 
vastavalt hädaolukorra lahen-
damise plaanile (HOLP), re-
gionaalse staabi toimimise tes-
timine ja hindamine, sündmus-
kohas taktikaliste tegevuste jäl-
gimine ja hindamine ning ini-
meste evakueerimise logistika 
korraldamise hindamine. 

Kaasatud oli Päästeamet, 
Politsei- ja Piirivalveamet, Tal-
linna Kiirabi, Õhuvägi, Nais-
saare vabatahtlikud päästjad 

ja Viimsi Vallavalituse kriisi-
meeskond. Tegemist oli esime-
se nii suure ja taolise stsenaa-
riumiga õppusega.

Õppusepäeva hommikul võt-
tis peakorraldaja vastu raske 
otsuse: väliõppus jääb siiski 
ära. Sel päeval puhus nii tugev 
tuul, et see ei võimaldanud il-
ma riske võtmata päästjatel üle 
Tallinna lahe sõita, seetõttu män-
giti saarel toimunu läbi PKK 
keldriruumides.

Õppusega soovis PKK tes-
tida päästjate valmisolekut sar-
nasele olukorrale reageerimi-
seks: kui palju kulub tegeli-
kult aega, millised võimalused 
on isikkoosseisu ja varustuse 

transpordiks jne. 
Suurimaks miinuseks peeti 

väliõppuse ärajäämisel liigset 
legendist kinnipidamist. Regio-
naalses staabis valitses seetõt-
tu rahulik töökeskkond.

Plusspoolele kandsid hin-
dajad selle, et regionaalne staap 
käivitati tõrgeteta ning staabis 
liikus info väga kiirelt. Otsus-
tati, et sarnaseid õppusi tuleb 
jätkata.

Kuigi legend nägi ette, et 
inimesed oleks evakueeritud 
Tallinnasse, oli Viimsi omava-
litsusena valmis sündmusele 
reageerima. Olime kokku kut-
sunud oma kriisimeeskonna.

USA sõdurid 
sõjamuuseumis
15. novembril tulid Tapal resideeruva Ameerika 
Ühendriikide 1. ratsaväediviisi 32 sõdurit kapten 
Kleinsorge juhendamisel Viimisisse korrastama 
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseu-
mi rasketehnika ekspositsiooni.

Tegemist oli traditsioonilise 
kohaliku kogukonna toetu-
seks tehtava vabatahtliku töö-
ga, mida Eestit väisanud USA 
väekontingendi erinevad ük-
sused on teinud paari viima-
se aasta jooksul. Varasemalt 
on sõdurid puhastanud ja vär-
vinud Tondi Põhikooli piir-
deaeda, abistanud õpetajaid

puudega laste kunsti- ja rütmikatundides, valmistanud Tal-
linna Lauluväljakut ette laulupeoks, kindlustanud looma-
aias Euroopa naaritsa puure ja tasandanud Buhhara hirve-
de aedikut.

Pärast rasketehnika eksponaatide hooldamise lõpetamist 
said ühendriikide sõjaväelased ülevaate Eesti Sõjamuuseu-
mi põhiekspositsioonidest Viimsi mõisas ning kindral Johan 
Laidoneri rollist Eesti ajaloos. Eesti sõjaajalugu tutvustas 
sõduritele sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa. 

Liina Rüütel

Uuendati Viievelle 
bussipeatust
Novembri alguses ehitati ümber Viievelle bussi-
peatus Aiandi tee ääres. 

Uus Viievelle peatus asub se-
nisest teeserval asunud pea-
tumiskohast ca 100 meetrit ida 
suunas. Ümberehitustööde ees-
märk oli tõsta liiklusohutust 
ja rajada korralik tasku ning 
ootekojaga peatus senise pos-
tipeatuse asemele. Lisaks ra-
jati Aiandi teele ülekäigurada

bussipeatuste ning Aiandi tee jalg- ja jalgrattatee vahele, 
samuti võimalus suunduda Piibelehe haljakule ja sealsele 
kõnniteele. Kokku läksid ümberehitustööd maksma 3744 
eurot, tööd teostas OÜ WWR Systems.

Kevadel teostatakse bussipeatuse ümbruses heakorra- 
ja haljastustööd.

Kommunaalamet

12. novembril toimus 
Prangli rahvamaja saalis 
saare üldkoosolek, millest 
võttis osa ligi 40 elanikku.

Koosoleku teemad olid päeva-
kajalised. Muret tegid laevaliik-
luse parendamine, lemmikloo-
made hulkumine, teede olukord, 
sadamate arenguvõimalused ja 
saarevanema valimine. 

Elanike küsimustele vas-
tasid Viimsi Vallavalitsuse ja 
Päästeameti esindajad. 

Laevaliikluse parendami-
seks on läbirääkimisel alates 
detsembrist täiendav laevareis 
esmaspäeviti väljumisega kell 
14.00 Kelnase sadamast ja 
15.30 Leppneeme sadamast.

Pranglilastel on probleem 
saarel hulkuvate lemmiklooma-

Prangli saare üldkoosolek

Vaade Pranglile linnulennult.

dega, info selle kohta edastasi-
me valla kommunaalameti hea-
korraspetsialistile.  

Teede olukord Prangli saa-
rel on paranemas lähiajal. 
2015. aasta maist on planee-
ritud Kelnase teekatendi ehi-
tustööd, mille käigus saab tee 
pinnatud katte. Lähiajal on 
sõlmimisel leping AS-iga Tee-
de REV-2 ning tee valmimise 
tähtaeg on 30. september 2015. 

Üldkoosolekul arutati ühi-
selt ka sadamate arenguvõima-

lusi – sadamahoonete korrasta-
mine, parkimiskorralduse pa-
rendamine, bussigraafikute ühil-
damine praamiaegadega. 

Pärast koosolekut oli kõigil 
võimalus esitada personaalseid 
muresid vallavalitsusele ja Pääs-

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enam-
pakkumisel kaubiku Renault Master.

Vallavalitsus kuulutab välja ava-
liku kirjaliku enampakkumise 
Viimsi vallavara registris oleva 
Renault Masteri (esmane regist-
reerimine 12.06.2006; mootori
töömaht 84 kW; registrimass 
3300 kg; kõrgus 2,403 m; laius

1,990 m; pikkus 5,399 m) võõrandamise alghinnaga 3425 
(kolm tuhat nelisada kakskümmend viis) eurot.

Pakkumise tagatisraha 342 (kolmsada nelikümmend kaks) 
eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele IBAN: 
EE182200221010936477 Swedbank, selgituseks märkida “Re-
nault Master kaubiku tagatisraha“.

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, mil-
lele on märgitud “Renault Master kaubik“ koos märkega “Mitte 
avada enne 25.11.2014 kell 13.10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi 
alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.

Pakkumises peab sisalduma: pakutav hind (sõnade ja 
numbritega); andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul ni-
mi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku 
puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi 
number ja e-posti aadress; füüsilise isiku puhul koopia isikut-
tõendavast dokumendist; nõusolek müüdava vara ostmiseks 
enampakkumisel kehtestatud tingimustel; pakkumise tege-
mise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. november 2014 k 13.00.
Kaubiku nägemiseks võtta ühendust e-posti aadressil kom-

munaal@viimsivv.ee. 

Novembri alguses võisid 
Püünsi ja Haabneeme ela-
nikud kogeda ebatava-
list vibratsiooni, mis pani 
majade aknad värisema. 

Tegu ei olnud loodusjõudude 
mõjul tekkinud maavärinaga, 
vaid Tallinna lahes toimunud 
rahvusvahelise miinitõrjeope-

Meremiinide lõhkamine 
ratsiooni käigus leitud lõhke-
kehade kahjutuks tegemisese 
kõrvalmõjuga. 

Eesti, Läti ja USA tuukri-
te ühine miinitõrjeoperatsioon 
algas oktoobri lõpus, kui Eesti 
mereväe tuukrigrupi juhtimisel 
kontrolliti allveerobotiga maa-
ilmasõdade aegseid miiniliine 
Tallinna lahes. Ühisoperatsioo-

ni käigus leiti ja tehti kahjutuks 
viis põhjamiini ja kolme eelne-
valt leitud torpeedo lõhkepead. 
Leitud lõhkekehade kahjutuks 
tegemisega tegeldi kahel päe-
val, mil toimus kokku kuus 
lõhkamist ajavahemikul kell 
10–14. Lõhkamised toimusid 
Pirita sadama läheduses ja paari 
kilomeetri kaugusel viimasest 

ning Katariina kaist, samuti Ro-
huneeme sadamast. Miinitõr-
jeoperatsiooni teine eesmärk oli 
koostöö harjutamine eri riikide 
miinituukrite vahel – operat-
sioonil osales kokku ligikaudu 
30 tuukrit kolme riigi merevä-
gedest. Operatsioon lõppes 7. 
novembril.

Keskkonnaamet

teametile, mida ka rohkelt tehti.
Järgmine Prangli saare üld-

koosolek toimub 17. detsemb-
ril. Selle raames valitakse ka 
saarevanem. 

Mati Mätlik
abivallavanem 

USA sõdurid kahurit 
puhastamas. Foto USA 
saatkond Eestis

Uuenenud Viievelle bussi-
peatus. Foto Kommunaalamet

PRANGLI SAARE ÜLDKOOSOLEK
Prangli saare üldkoosolek toimub 17. detsembril algusega 
kell 11.00 Prangli rahvamajas.
Päevakorras:
1. Prangli saarevanema tegevusaruanne
2. Prangli saarevanema valimised
3. 2014. aasta laeva piletitulult eraldise kasutamisest
4. Kohapeal kerkinud küsimused 

Saarevanema kandidatuur esitatada registreerimiseks hilje-
malt 9. detsembriks Viimsi Vallavalitsusele Nelgi tee 1 või e-
kirjaga aadressil info@viimsivv.ee. Taotlusele lisada kandidaadi 
kirjalik nõusolek kandideerimiseks.
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14. novembril toimus 
Randvere lasteaia Mere-
karpide ja Merekivide 
rühmas Päästeameti 
koolitus “Tulest targem”, 
õpetamaks lastele tule-
ohutuslikku käitumist. 

Laste teadlikkuse suurendami-
seks tuleohutusest alustasid 
päästjad tuleohtlike materjali-
de tutvustamisega. Ühe pisike-
se poisi siiras sosin kaaslasele: 
“Kas tõesti kõik peale vee ja 
metalli võib põleda?” väljen-
dab laste esimestel minutitel 
omandatud uusi teadmisi.  

Tuleohutuse tagamiseks on 
alustõed, mille meeldetuleta-
misel saab tagada turvalisuse 
tulega kokkupuutel. 

Küünalde süütamine
Tänaseks oleme ületanud no-
vembri keskpaiga ning päev-
päevalt jõuame lähemale jõulu-
dele. Õhtud on läinud pimeda-
maks ning hubase kodutunde 
loomiseks süüdatakse paljudes 
kodudes küünlad. Küsimusele, 
kas hiljuti on kodus küünlaid 
süüdatud, ei vastanud pea keegi 
eitavalt. 

Päästjad õpetasid lapsi jäl-
gima küünalde kasutatamist ko-
duses majapidamises – küünal 
peab alati olema mittesüttival 
alusel püstiselt. Vältida tasuks 
küünalde süütamist aknal, sest 

Päästja: “Tulega ei mängita!”

leegi suurenemisel võivad kar-
dinad süttida. 

Suitsuandur
Küsimusele suitsuanduri vara-
sema nägemise kohta vastasid 
lapsed jaatavalt ning koheselt 
hakati otsima ja loendama, 
kui mitu suitsuandurit on las-
teaia saalis. Anduri regulaar-
sest kontrollist ei oldud siiski 
varem kuuldud. Seejärel anti 
lastele võimalus proovida suit-
suanduri kontrollimist ehk nu-
pule vajutamist. Enesekindlalt 
vajutab särasilmne noormees, 
mispeale lapsed kohkuvad – 
see on hääl, mida andur teeb 
hetkel, kui majas on tulekahju. 
Pärast selgitust, et niimoodi 
anduri kontrollimine käibki, 
lapsed rahunevad.

Päästja riided ja 
päästeauto
Tulekahju kustutamisel on kõi-
ge olulisem kiirus ning kustu-
tamiseks vajalike vahendite ole-
masolu. Hetkest, mil häirekes-
kus saab kutse, algab päästjate 
aeg riietumiseks ning pääs-
teautosse jõudmiseks. Ekspe-
rimendi käigus riietus päästja 
igapäevasel kiirusel. Sisejala-
nõude jalast võtmisest kuni kiiv-
ri pähe panemiseni kulus aega 
53 sekundit.  

Päästjad on veendunud, et 
kõige olulisem on meeldetule-
tamine. Kui õpetussõnad käes, 
said lapsed ülesande suitsuan-
duri piiksumise järel roomata 
võimalikult kiiresti ukseni, pan-
na soojad riided selga ning tulla 
õue tuletõrjeautot uudistama. 

Eakate sügisball
Tihti kurdame, et mehi  kodunt välja saada on  
raske kui mitte võimatu, ent eakate sügisball 
Viimsi Peokeskuses näitas lausa vastupidist – 
tantsupõrand ei tahtnud kõiki avavalsi tantsijaid 
ära mahutada. 

Õhtujuht Vladas Radvila-
vicius sõnas balli avades, et 
on sattunud küll hoopis tei-
sele üritusele, kui kavalehel 
kirjas, sest Arte Flamenco 
tantsutrupp koos kitarrist Ind-
rek Kruusimaaga tõid saali 
hispaanialikult sooja suve-
õhtu. Kitarr kõlas jõuliselt ja 

kutsuvalt, samas igatsevalt ja inimtundeid puudutavalt. 
Tantsijate kostüümid  aina vahetusid – värvikirevus, vo-
langid, rätid ja narmad lehvisid kastanjettide kõlas. Kau-
nite tantsijannade kehakeel tõi kauge ja kuuma Hispaania 
rahvuskultuuri eripärad jõuliselt esile.

Peo käigus selgus, et esinejateks osutusid saatuse tah-
tel “oma küla poisid” – Indrek Kruusimaa, Vladas Radvi-
lavicius ja Endel Valkenklau elavad kõik Viimsis. Hiljem 
ühislaule lauldes põimis laulujuht veel ühe Viimsi mehe 
– gunnar Kriigi, kes küll meie hulgast lahkunud – loomin-
gut ühislaulmisesse.

Eriti tahaks esile tõsta ja tänada balli külalisi – tänu nei-
le oli õhtu lustlik ja särav. Autasustada tuli lausa üheksat 
tantsupaari. Kolm esimest paari olid: Ene Liipa abikaasaga, 
proua ja härra Teras, Sirje ja Volli Kallion – neile järgnesid 
veel kuus terve õhtu väga hästi tantsinud tantsupaari. 

Suurimad tänud kuuluvad ka orkestrile – Rein & Sull 
või Sull & Rein, kes laulsid, mängisid ja lõbustasid meid 
kõiki oma lustlike vahemärkustega. 

Õhtujuht Vladas märkis balli lõpetades, et pole ammu 
nii toredal, lustlikul ja sisukal peol käinud.

Õues aga ootas tõeline sügisilm, vihmasabina ja uduga.
Viiu Nurmela

Nädal enne mardipäeva 
käis Astri majas vilgas 
tegevus – lapsed harjuta-
sid muusikaõpetaja Ingi 
Killingu käe all usinasti 
mardilaule ja õppisid koos 
õpetajate Piia Variku, 
Kristi Kirbitsa, Tiiu Leeviku 
ja Jana Rebasega mõis-
tatusi. Ikka selleks, et 
väärikalt esineda valla-
juhtidele.

Kui kauaoodatud päev kätte 
jõudis, lauldi lasteaias hääled 
lahti, joonistati vuntsid ette, 
pandi mardikostüümid selga 
ja juba oligi veider lõbus selts-
kond teel. Juba vallamaja ukse 
taga löödi  kolmekümne kahel 
häälel laul lahti: “Laske sisse 
mardisandid – marti, marti! 
Mardi küüned külmetavad – 
marti, marti!”  Vallamaja oote-
saal oli põnevil vallajuhte täis. 
Lapsed ei lasknud end palju-
dest täiskasvanutest häirida ja 
laulsid särasilmselt edasi. Ise-
gi kõige pisemad mardid, kes 
pole veel kolmesekski saanud, 
ei löönud verest välja. Julgelt 
esitati mõistatusi, millest mõni 
oli ka pisut keerulisem pähkel. 

Oskar Kiur tegi mõistatus-
te avalöögi: “Tal on täitsa oma 
tee, teised seal ei reisi. Ees 
on kõige tähtsam mees, järele 
veab teisi.” See on rong!

Jätkas väike Maris: “Laual 

Väikesed Mardid käisid 
vallamajas

seisab värviline lõbus pöörlev 
kerake. Kui sa oskad vaada-
ta, tervet ilma näed seal sa.” 
gloobus!

Siis oli Helena Lee kord: 
“Nagu väikesed päikesed kas-
vavad nad muru sees. Kui neist 
punud pärja pähe, ei siis käed 
sul puhtaks lähe.” Ikka võilill!

Ja Liina mõistatus valla-
juhtidele kõlas nii: “Murult 
ühe karbi leidsin, pihu sisse 
ära peitsin. Sees ei olnud mis-
kit muud, kui väike armas tam-
mepuu!” Tammetõru!

Väike Kristofer lõpetas klas-
sikaliselt: “Mõista-mõista, mis 
see on? Seest siiruviiruline, pealt 
kullakarvaline?” See on sibul!

Kui mõistatused arvatud, 
soovisime kõikidele, nagu mar-
did juba ammustest aegadest 

teevad, viljaõnne. Et see õnn ka 
tugev oleks, lugesid lapsed ühi-
selt veel luuletuse.

Ja loomulikult said kõik lap-
sed maiuspalu – suure kotitäie 
komme! Ka õpetajaid ei jäetud 
ilma, vallavanem Jan Trei tä-
nusõnade saatel said nemadki 
kommikarbi. 

Suur tänu Kadi Bruusile, Jan 
Treile ja kõigile Viimsi Valla-
valitsuse inimestele, et meid nii 
lahkesti vastu võtsite! Tuleme 
kindlasti järgmisel aastal jälle!

Tagasi Astri maja poole 
jalutades laulis kogu lastevägi 
Oskar Kiuri algatusel:

“Mardid käisid vallamajas 
– marti, marti! Said sealt suure 
kommikoti – marti, marti!”

Jana Rebane
Astri maja õpetaja

Väikesed Mardid tõid vallamajja mõistatusi. Foto Liina Rüütel

ÄRA UNUSTA 
Kontrollida: 
l kas kodus on paigalda-
tud lakke suitsuandur;
l vähemalt kord kuus, et 
suitsuandur töötab;
l tikkude paigutust kodus, 
sõidukites ja välisündmus-
tel;
l kamina- ja ahjuust peale 
tule tegemist;
l küünalde asukohta;
l laste teadmisi – kodune 
aadress ja hädaabi num-
ber.
Tulekahju puhul: 
l tuleb liikuda roomates;
l hüüda: “Tulekahju”, “Põ-
leb” vms, et äratada teised 
pereliikmed;
l helistada häirekeskuses-
se numbril 112 – üks suu, 
üks nina ja kaks silma – ja 
rääkida, mis on juhtunud;
l leppida kodus kokku, kus 
on õnnetuse korral kogu-
nemisekoht.

“Meid on siin viis, sest meie 
autosse mahub ka viis inimest,” 
algas tutvustus auto kõrval. Ele-
vus laste silmis suurenes iga 
uue ukse avamisega. Tutvumine 
kulmineerus võimalusega istuda 
hetke päris tuletõrjeautos. 

Viimsi Vallavalitsus tänab 
Päästeametit laste tuleohutuse 
programmi elluviimise eest!

Liina Rüütel

Kõige enam tekitas lastes põnevust päästeauto.

Peolised tantsuhoos. 
Foto Enn Teimann
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Püünsi külavanem Jüri Kruus-
vee sõnul on küla jaoks kõige 
olulisemad tema inimesed ning 
elanike jaoks on kolm olulist 
asja: meri, mets ja kool.

Külavanem sattus Viimsisse elama 
läbi töö ja juhuste 33 aastat tagasi. 
Tänaseks on ta olnud Püünsi külava-
nem viimased 2,5 aastat, ent küla on 
ta juhtinud ka kolhoosi ajal, aastatel 
1984–1990.

Olete panustanud Viimsi valla aren-
gusse viimastel aastatel, ent millised 
on olnud Teie isiklikud hobid?

Olen 25 aastat tegelenud purjeta-
mise ja purjespordiga. Alustasin Piri-
tal, Kalevi Jahtklubis ning lõpetasin 
Kirovi kolhoosi lõpetamise ajal Viim-
sis, Miiduranna Jahtklubis. Tänasel 
päeval võin oma hobiks nimetada ge-
nealoogiat. Olen leidnud oma juured 
aastast 1676. 

Milline on Püünsi küla ajalugu?
Tõnu Viigi uurimuste kohaselt ole-

me algselt olnud rootslaste küla. Meie 
küla nimi on aegade jooksul muutu-
nud. Ajalooallikatest saame teada, et 
Püünsit on nimetatud eelnevalt ka-
heksa nimega: esimest korda mainiti 
meie küla nimetusega Bunysz (1519). 
Järgmised nimed olid: Buenas (1537), 
Pinniskulle (1542), Punis (1585), Py-
nissby (1615), Pynäs (1637), Püüns 
(1866), Piintsi (1925). Ajalooliste al-
likate järgi oli Püünsis Rummu poolt 
alustades 14 põlistalu: Järve, Viigi, 
Annukse, Madise, Eigi, Rootsina, 
Kristli, Miku, Vanani, Luugi, Klauk-
se, Löösneeme, Kadaka, Holmi 1 ja 
Holmi 2. Vanimaks taluks arvatakse 
olevad Madise. Eigi põlistalu järglase 
Raivo Tomingase eestvõtmisel kogu-
takse täna küla ajalooga seotud ma-
terjale ja koostatakse põhjalikku küla 
ajaloo ülevaadet.  

Kui Te peaksite Püünsi küla tut-
vustama läbi kolme olulise teema, 
siis millised need oleksid?

Esimene ja kõige olulisem Püün-
si küla jaoks on meie inimesed, sest 
kui meil poleks inimesi, kes hooliksid 
oma kodukohast ja oleksid nõus ühis-
tele ettevõtmistele õlga alla panema, 
siis ei oleks mõtet püstitada ka ühtegi 
järgnevat eesmärki. 

Jüri Kruusvee: “Püünsi on hubase 
elukeskkonnaga metsa- ja mereäärne küla”

Ja meie inimeste jaoks on kolm 
tähtsat teemat: meri, mets ja kool. 
Püünsi elanikele on oluline lastele 
jätkuvalt kodulähedase hariduse and-
mise võimalus ehk meie Püünsi Kooli 
edasine eksisteerimine ja jätkusuut-
likkus. Meile on oluline mererand ja 
rannapromenaad, mille korrastamine 
ja rahvale avalikuks kasutuseks ava-
mine on täna planeerimise seisus. 
Samuti on meie elanikele väga olu-
line Püünsi külaga piirnev ja koha-
liku kaitse all olev puhkemets, selle 
hoidmine, väärtustamine ja kaitsmi-
ne. Selle metsa hävimisel kasvõi osa-
liseltki oleksime avatud külmadele 
meretuultele ning oleksime ilma rek-
reatsioonivõimalustest, mis paljudele 

meist on saanud igapäevaseks lahuta-
matuks osaks elus.

Palun iseloomustage Püünsit ühe 
lausega.

Püünsi küla on hubase elukesk-
konnaga metsa- ja mereäärne küla. 

Kuidas on lood küla traditsioo-
nidega?

Viimaste aastate jooksul oleme 
suutnud muuta meie koduküla palju 
toimivamaks. Meil ei ole enam iga-

päevaseid probleeme – VK tööd on 
lõppenud ning teed on asfalteeritud, 
sadeveetrassid on mõne väikese eran-
diga korras ja loodetavalt saavad ka 
need viimased murekohad peatselt 
likvideeritud. Pärast mitmeaastaseid 
läbirääkimisi vallaga on Püünsi Kool 
lõpuks jätkuvalt 9-klassiline. Mure-
kohtade likvideerimise kõrvalt on jää-
nud aega juba traditsioonide sissevii-
miseks. Rahvarohkeks traditsiooniks 

on kujunenud igakevadised ühised 
koristustalgud. Järgmisel aastal pla-
neerime kevadisi suuri prügikontei-
nereid külaelanikele ning loodan, et 
seda hakkame tegema ka järgnevatel 
aastatel. Jaanituld oleme juba teist 
aastat koos pidanud. Kuna aga seni 
puudub korrastatud jaanituleplats, on 
sellest sündmusest osavõtt seni olnud 
vähene. Püünsi Kooli ruumides on 
alustatud erinevate loengute ja õpitu-
bade läbiviimisega, kuid need tegevu-
sed on kahjuks eestvedajate puudusel 
soiku jäänud. Külal on oma Faceboo-
ki lehekülg, ühine meililist ja inter-
netifoorum. Kodanikualgatuse korras 
külaelu elavdamiseks on loodud küla 
MTÜ. Kahjuks on seni puudu olnud 
aktiivsetest noortest, kes neid tegevu-
si veelgi energilisemalt edasi viiksid 
ning külaelule särtsu annaksid. Kuna 
küla piirneb aiandi tööstustsooniga, 
on piirnevate kinnistute omanikud 
moodustanud MTÜ Roheline Pool-
saar, mis tegeleb müra ja saaste vä-
hendamise võimalustega. Siinkohal 
kasutaksingi võimalust öelda, et kõik-
võimalikud ühiste tegemiste ja nende 
kajastamiste algatused on oodatud, 
nii et kui keegi lugejatest tunneb, et 
tahab panustada Püünsi küla veel hu-
vitavamaks muutmisele, andke endast 
julgelt teada. Oleme tänaseks küla 
ilusaks ja korda saanud ning nüüd on 
aeg hakata traditsioone looma.

Kuidas olid ühiste tegemistega 
lood Kirovi ajal?

Toona piirdus ühistegevus peami-
selt igakevadise mereääre koristami-
sega.

Millised on kolm olulist objekti, 
mida soovite kindlasti arendada?

Kooli tee ja Suureniidu asumi 
kuivenduskraavi koos kollektoriga 
rekonstrueerimine ning laste mängu-
väljakud Kooli ja Ülase teel. Mul on 
hea meel, et Kooli tee rekonstruee-
rimiseks on moodustatud töögrupp, 
kuhu on kaasatud valla esindajad, 
külavanem ning Püünsi Kooli hoole-
kogu aseesimees ja Kooli tee elanik 
Kairi Toiger. 

Vaade Püünsi külale linnulennult. Foto Kristjan Lepp

Külavanem Jüri Kruusvee. Foto Liina Rüütel

Küla üks uhkusi on väike 9-klassiline kool, mida 1997. aastal külastas ka Lennart 
Meri. Foto erakogu

     Meie inimeste 
jaoks on kolm 
tähtsat teemat: 
meri, mets ja kool.

“
PÜÜNSI
l Püünsi küla on Viimsi valla suu-
ruselt kolmas küla.

l 1. jaanuari 2014. aasta seisuga 
on külas 1317 elanikku.

l Püünsi külas on ainulaadne ran-
napromenaad Viimsi poolsaarel.

l Küla all paikneb Viimsi ranna-
joonele kõige lähemal asuv saar 
Pandju, kuhu saab madala veega 
jala minna. Saare külastamine lin-
dude pesitsusajal on keelatud.

l Püünsi külas on kool, kauplus ja 
kõrts.

Millised on Püünsi küla lähiaja 
plaanid?

Kindlasti soovime tugevdada ko-
gukonna ühiseid tegemisi. Üks küla-
elanikke kokku toov objekt peaks ole-
ma korrastatud rannaala ja külaplats. 
Möödunud nädalal sai käidud Viimsi 
Arenduskeskuse projekteerijate juu-
res vaatamas esimest visandit meie 
Pikaneeme rannaääre detailplanee-
ringust. Detsembri keskpaigas saame 

selle ka külaelanikele edastada ning 
jaanuari lõpul arutame seda küla üld-
koosolekul. Tänaste plaanide koha-
selt valmib mereääre detailplaneering 
2015. aasta maiks. Rannapromenaadi 
ehk Pikaneeme detailplaneeringuga 
soovime rajada supluskoha, lahenda-
da Pandju saare ja linnustiku kaitse 
küsimused, surfarite vetteminemise 
kohad ning likvideerida ka ühe ranna-
rahvale olulise probleemi, nimelt ava-
likult kasutatava lautri või kai puudu-
mise. Planeeringu käigus taotleme 
munitsipaalomandisse tänasel päeval 
veel reformimata riigimaa, kuhu pea-
le saaks rajada slipi ja ujuvkai. Sel-
lesse planeeringusse oleme lisanud ka 
õppe- ja loodusraja loomise eeskätt 
Püünsi Kooli õpilaste jaoks. Plaanide 
kohaselt saab see alguse Viikjärvest 
ja kulgeb piki merekallast kuni Rohu-
neeme poeni. Selle detailplaneeringu 
elluviimisega loome oma külla ilusa 
tervikliku puhke- ja vabaaja veetmise 
koha koos merelkäimise võimalus-
tega. Kes teab, võib-olla õnnestub 
ellu viia ka paljude elanike sooviks 
olnud kohviku rajamine Püünsi kü-
las asuva Rohuneeme kaupluse uude 
hoonesse. 

Vaadates kaugemale, siis missu-
gused on tulevikuvisioonid? 

2019. aastal saab 500 aastat Püün-
si küla esmamainimisest. Aastapäeva 
ettevalmistuste juurde kuulub ajaloo-
materjalide koondamine Eigi talu ela-
nike poolt ning Püünsi Kooli õpilased 
alustavad järgmise aasta alul loovtöö 
raames põliselanike mälestuste kirja-
panemist.  500. aastat loodame vastu 
võtta kaunis, korrastatud rannapro-
menaadiga ning rannaalaga rahulikus 
ja hubases külas, kus iga elanik soo-
viks elada veel järgmised 500 aastat.  

Liina Rüütel

     2019. aastal 
saab 500 aastat 
Püünsi küla esma-
mainimisest.

“
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Eduard Salmistu: “Mul on 
hea meel, et eestlased on 
teatriusku”
29. novembril etendub 
Viimsi Huvikeskuses Vana 
Baskini teatri lavastus 
“Südamesõbrad“.  Räägi-
me peategelase Eduard 
Salmistuga nii etendusest 
kui ka Prangli saarest.

Alustaks kõigepealt Teie seo-
tusest Viimsiga – Teil on su-
vekodu Prangli saarel. 

Minu elukaaslase juured on 
seal ning tänu temale olen suve-
pranglilane. Üheskoos hakkasi-
me Pranglil suvitama enam kui 
14 aastat tagasi. Olen käinud 
ka talvel, siis kui meri veel jääs 
ei olnud, ent üritame elukaas-
lasega suvel võimalikult palju 
saarel olla. Tema saab kindlasti 
rohkem olla, minu puhul sõltub 
kõik suveetendustest. 

Lisaks olen külastanud 
Viimsi saartest Naissaart. Kind-
lasti tahaks minna Nargen fes-
tivalile. Ootan seda õiget aega, 
mil Pranglilt koos seltskonna ja 
kaatriga Naissaare poole sõita!

Kas suvepranglilisena on 
juhtunud, et ilma tõttu olete 
jäänud ühele või teisele poole 
vett? 

Tormivangis olekust võin 
mitmeid lugusid rääkida. Õn-
neks ei ole selle tõttu ühtegi 
etendust veel ära jäänud. Aga 
üks potentsiaalne juhus on ol-
nud küll. Aastate eest ärkasin 
hommikul, sirutasin varbad 
päikese poole, ilm oli ilus. Õh-
tul oli ees etendus ning poolel 
teel sadamasse saime aru, et tei-
sel pool saart on torm. Kapten 
keeldus väljumast, etenduseni 
olid loetud tunnid. Organiseeri-
sime kaatri ja läksime üheskoos 
tormisele merele. Minu külali-
sed Andres Maimik ja tema lap-
seootel kaasa tulid samuti ning 
merel olles avastas kapten, et 
lapseootel naine on laevas ning 
teavitas: “Oleks ma teadnud, ei 
oleks sõitu toimunud!” Kok-
kuvõttes oli õnnelik ja õpetlik 
reis. Enam ma taolist riski hil-
jaks jääda ei võta, aga sellist 

tormilist merd ja loksumist 
võib trotsida küll. Etendusele 
jõudsin 10 minutit varem, läbi-
märjana. Kuivatasin juuksed ja 
panin selga kuivad riided. 

Lisaks olen vana Helgega 
läbinud oma esimesed Amee-
rika mäed. Aastad tagasi no-
vembris, pehme tuulise ilma-
ga, kallast ei olnud absoluutselt 
näha ja laine lõi üle pea.

Viimsis toimuvad teatri-
etendused ning Teie – milline 
on seos? 

Kahjuks ei ole ma tänaseni 
jõudnud kellegi teise lavastust 
Viimsis vaatama, aga Pranglil 
olen käinud mitmel. Aga siin-
setel lavalaudadel olen käinud 
nii vabakutseliste näitlejatega 
kui ka Rakvere ja Vana Baskini 
teatriga. Tegemist on n-ö rah-
vamaja lavaga, kus on väga hea 
mängida. Mul on hea meel, et 
Viimsi publik on väga hea ja 
tark.

Eduard, olete Rakvere 
Teatri näitleja. Viimsi Huvi-
keskusesse jõuate “Südame-
sõprade“ etendusega hoopis 
Vana Baskini teatrist. 

Mu koduteater on Rakve-
res, ent lisaks teen kaasa Vana 
Baskini teatris ja erinevates 
suveprojektides. Viimane oli 
koos MTÜ-ga Kell Kümme – 
tegime koos Margus Prange-
liga “Hamletit”. Mul on hea 
meel, et 2012. aastal avastas 
Margus Prangli saare. Tema-
ga koos tegime sel suvel Lait-
se mõisas lavastust “Õhtust, 
Leon!”, mida mängime 2015. 
aastal uuesti. Oleme sellega 
korra ka Viimsis käinud, ent 
kindlasti võiks selle ka tulevi-
kus siia tuua. 

“Leoni” suvelavastuse pu-
hul on märgiline, et anname 
külalistele võimaluse nautida 
Laitses õhtut ka pärast eten-
dust. Muusikaga toetavad meid 
viimsilane Jaanus Nõgisto ja 
Tõnu Timm. Tulevases mängu-
kavas on etendused ka nädala 
esimeses pooles, siis saan mina 
nädalavahetuseks elukaaslase-
ga Pranglile sõita. 

Lavastus “Südamesõbrad” 
räägib nii tervisest, sõprusest 
kui ka klassivahest. Kuidas 
seda lugu kirjeldaksite?

“Südamesõbrad” on üks sü-
damlikumaid tükke. Iga külas-
taja tunneb enese jaoks midagi 
ära – olgu selleks siis tervis, 
sõprus või naiste ja meeste vaa-
tepilt. See on põnev komöödia, 
kus peategelaste jaoks on olu-
line leida ka kõige negatiivse-
mas nurgas positiivsust. Nagu 
ka igapäevaelus – vahel läheb 
paremini, teinekord halvemini, 
aga kui ise oled suuteline nalja 
viskama, on kõik hästi. Usun, 
et huumorimeel on inimesele 
väga vajalik. Peamine, et tea-
tud taseme suudab iga inimene 
“kursusel” saavutada. Huumo-
ribaas on see, mis ühendab nii 
neid mehi teatrilaval kui ka ini-
mesi elus. 

Südamlikuks muudab loo 
meestevaheline sõprus, mis ei 
tunne piire. Elu on mind kokku 
viinud erinevate valdkondade 
inimestega, kellega meie ühis-
kondlikud positsioonid ei pruu-
gi olla võrdsed. Ma ei saaks 
öelda, et mul oleks palju sõpru, 
sest mul on lisaks kolleegid ja 
tuttavad. Aga sõprade seas on 
nii riigiametnike, ärimehi kui 
ka korstnapühkijaid. Sõber on 
sõber ja klassist olulisem on 
ühine huumorisoon, uudishi-
mu, maailmatunnetamine või 
mõni muu ühisosa.

Üks ühisosa on peategelas-
tel veel. Kumbki ei ole unus-
tanud ära seda poisikest,  kes 
neis on alati olemas olnud. 
Nad viskavad vempe, ei käitu 
eakohaselt. Seda ei saa muidu-
gi öelda naisterahvaste kohta, 
aga nii on ka elus. Meestel on 
aeg-ajalt kalduvus unustada, 
kui vana parajasti ollakse, kui-
das olla soliidne ja väärikas. 

Ma loodan, et läbi etendu-
se hindavad külastajad ümber 
ka oma tänaseid suhteid ning 
meenutavad varasemaid. Ehk 
ärgitab see ka oma elus mida-
gi muutma? Meie, näitlejad, 
võtame aga tükki tõsiselt ega 
irvita inimsuhete üle.

Liina Rüütel

Menumuusikal 
etendub Viimsis 
vaid kahel korral
25. ja 29. novembril toimuvad Viimsi Huvikes-
kuses muusikali “Aken vastu päikest” viimased 
etendused. Viimsi Harrastusteater pälvis lavastu-
sega eelmisel kuul Harjumaa Harrastusteatrite 
Festivalil Grand Prix’ ja peaosatäitja Kristel Peda-
kule andis žürii parima näitleja preemia. Muusi-
kal esietendus 6. septembril 2014.

Muusikal “Aken vastu päi-
kest” põhineb Ardi Liivese sa-
manimelisel romaanil ja selle 
on lavastanud Krista Arbet. 
Originaalmuusika on loonud 
Kalle Erm.

Viimsi Harrastusteater on 
Harjumaa Harrastusteatrite 
Festivalil osalenud mitmel 
korral ning seekordne tun-

nustus teeb suurt rõõmu. “Festivalil osalemine oli meil 
ammu plaanis, aga väga suuri ootusi küll ei olnud,” sõ-
nas lavastuse peategelase, Tuule Ranna osatäitja Kristel 
Pedak. “Esmakordselt tegime koostööd lavastaja Krista 
Arbetiga, mis oli minu jaoks küll väga huvitav. Ta on oma 
töös väga põhjalik ning teab täpselt, mida näitlejalt saada 
tahab. Lavastaja tugevat kätt ja läbikomponeeritud tööd 
kiitis ka festivali žürii liige Andrus Vaarik. Ma usun, et 
meie trupile tõi edu soov ja tahe väga hästi esineda. Kui 
laval saab kokku hulk andekaid inimesi, kes teavad, miks 
nad laval on ning seejuures mängivad rõõmuga, siis ei saa-
gi midagi halba välja tulla,” on Kristel veendunud.

Parima näitleja preemiat vastu võtta oli Kristeli jaoks 
suur au. “Ma olen väga tänulik Kalle Ermile selle usalduse 
eest, et ta mulle Tuule rolli pakkus. Olen ka ise kultuuri-
korraldaja ja seega on  kultuurimaja direktori roll mulle 
päris hingelähedane. Kuna muusikal räägib siiski inimsu-
hetest, siis nagu eluski, on ka muusikalis päris keerulisi 
stseene. Tore, kui need usutavad tunduvad.” Žürii sõnul oli 
Tuule tegelaskujule võimalik kogu etenduse vältel kaasa 
elada, näitleja lihtsalt ei mänginud, vaid tegutses millegi 
nimel. “Kui tegelase valu peegeldub saali ja mõni inimene 
publiku seast peab pisaraid pühkima, siis olen ma rahul,” 
sõnab Kristel naljatledes.

Muusikali mängiti septembrikuus kuuel korral Viimsi 
Huvikeskuses, oktoobris toimusid külalisetendused Türil, 
Haapsalus ja Märjamaal.

“Aken vastu päikest” jutustab loo noorest kultuuritöö-
tajast, kes pärast kooli lõpetamist suunatakse tööle Vali-
vere kultuurimaja direktoriks. Külas, kus kultuurielu on 
soiku jäänud ja inimesed midagi teha ei taha, pole noorel 
kultuurijuhil just kerge. Siiski leidub ka neid, kes ulatavad 
linnast tulnud tütarlapsele abikäe. Laval saab näha tõe-
list töölaupäevakut, uhket tantsuõhtut ning külakapelli ja 
naisansambli etteasteid. Nagu muusikalides ikka, ei puudu 
ka sellest loost armastus. Saatuse tahtel jääb aga kultuuri-
direktori ja küla “esimese poisi” armuõnn üürikeseks.

VT

Peaosatäitjad Kristo Ukranis 
ja Kristel Pedak. 

Laupäeval, 15. novembril 
Viimsi Koolis toimunud 
5. Viimsi JazzPopFestil 
tunnistas žürii parimateks 
ETV vilistlaskoori, TTÜ 
Tallinna Kolledži kammer-
koori Aktiva, Meero 
Muusiku Lastekoori ning 
vokaalansamblid 2Loud ja 
Mustad Klahvid. 

Viienda Viimsi jazz- ja pop-
muusikafestivali žüriisse kuu-
lusid Jazzkaare peakorraldaja 
Anne Erm, muusika- ja vokaal-
pedagoog Sirje Medell ning 
koorijuht ja lauluõpetaja Külli 
Kiivet. “Parimate valimine oli 

Viimsi JazzPopFestil selgusid parimad koorid ja vokaalansamblid

üsna keeruline, eriti vokaalan-
samblite kategoorias,” sõnas 
Külli Kiivet. Vokaalansamb-
lite kategooria III koha pälvis 
The Fews, I ja II kohta jagasid 

2Loud Tallinnast ja Mustad 
Klahvid Põlvast.

Anne Erm, kes oli festivali 
žüriis kolmandat korda, sõnas, 
et osalejate tase on iga aastaga 
tõusnud. “Suur elamus oli ETV 
vilistlaskoor, eriti nende esituses 
kõlanud Rein Rannapi “Raagus 
sõnad” Maarja Aarma seades. 
Suurepärane seade ja vaimustav 
esitus pakkus ülimat naudin-
gut,” lisas Erm. ETV vilistlas-
koor saavutas A-kategoorias I 
koha, II koha preemia anti Tal-
linna Ülikooli kammerkoorile.

Tulevikukooride kategoo-
ria parim oli Meero Muusiku 
Lastekoor Tallinnast. B-kate-

gooria kooride hulgas saavutas 
III koha EBSi kammerkoor 
Tallinnast, II koha Saku sega-
koor Tuljak ja I preemia TTÜ 
Tallinna Kolledži kammerkoor 
Aktiva.

Festivalil osales 9 koori ja 
10 vokaalansamblit kokku ligi 
300 liikmega.

Festivali toetasid Eesti Kul-
tuurkapital, Hasartmängumaksu 
Nõukogu, Lavendel Spa Hotel, 
Weckman ja Viimsi Keevitus. 
Festivali korraldas Viimsi Val-
lavalitsus koostöös Viimsi Koo-
li ja georg Otsa nim Tallinna 
Muusikakooliga.

Kristel Pedak

5. VIIMSI JAzzPOPFESTI TULEMUSED
l A-kategooria: I koht ETV vilistlaskoor; II koht Tallinna Ülikooli 
kammerkoor

l B-kategooria: I koht TTÜ Tallinna Kolledži kammerkoor Akti-
va; II koht Segakoor Tuljak; III koht EBSi kammerkoor

l Tulevikukoorid: I koht Meero Muusiku Lastekoor

l Vokaalansamblid: I–II koht 2Loud; I–II koht Mustad Klahvid; 
III koht The Fews

l Eripreemiad: Järjepidevuse eripreemia – ViiKerKoor; Kauni tu-
levikumuusika eripreemia – Meero Muusiku Lastekoor; Naudita-
va noorusliku esituse eripreemia – Viimsi Keskkooli Noortekoor; 
Parima koori solisti ja arranžeerija eripreemia – Maarja Aarma; 
Nostalgia eripreemia – Aktiva meeskvartett; Parima eesti auto-
rite kava eripreemia – Blue-S; Parima tiimi eripreemia – Margot 
Suur ja Riivo Jõgi ; Suurepärase arendaja eripreemia – Anu Lõh-
mus; Publiku preemiad – ETV vilistlaskoor ja The Fews

Vokaalansablite I–II kohta 
jagasid 2Loud ja Mustad Klahvid 
(pildil). Foto Priit Estna

Eduard Salmistu. Foto Rakvere Teater
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Mis teil muidu sel aastal 
uudist? Olete jõudnud juba 
veidi tagasi mõelda? Aga mis 
põnevat ees on ootamas?

Meie siin muuseumis ütleme, et 2014. 
aasta oli meile hõbevalgeim aasta. 
Kevadel tulime välja samanimelise 
näitusega, suurima ja vast ka tähtsai-
maga Rannarahva muuseumi ajaloos. 
Näitus, mis räägib muinaseestlaste 
majanduslikust kõrgajast, on ka meie 
endi radadele natuke hõbedasära puis-
tanud. Rannarahva muuseumi tege-
misi on taas märgatud ja tunnustatud, 
näitus pälvis juba kõrged kohad Eesti 
disainiauhindade konkursil ja muu-
seumimeene konkursil. Eks iga tun-
nustus ole meile ju ka väike reklaam. 
Väga hästi on vastu võetud Hõbeval-
geima tootesari, mis kannab mustreid 
viikingiaegsetelt aardeleidudelt.  Mei-
le endalegi väga meeldib, ilusaid asju 
on ikka ilus teha ja kanda. Seinakalen-
der sai kohe nii kena, et pane või mitu 
tükki kõrvuti rippu. 

Aasta kokkuvõteteks on veel 
vara, kuid saame juba täna öelda, et 
hõbevalgeim aasta on toonud meile 
ka külastajarekordid. Suvekuudel 
külastas muuseume üle 12 000 vä-
listuristi ja Eesti inimenegi satub 
meile järjest enam. Tahaks küll väga 
öelda, et meie põhikülastaja tuleb 
siit lähedalt, Viimsist, aga paraku 
see praegu veel nii ei ole. Küll saa-

Võrgutaja toob muuseumi uudiseid
me öelda seda, et kui viimsilane on 
kord meie juures käinud, siis ta tuleb 
jälle. Ja see on kõige suurem rõõm. 
Sõbraks saamise rõõm. 

Viimsi uhkus ja maamärk – va-
baõhumuuseum – saab tuleval aas-
tal 35-aastaseks. Täpselt nii kaua on 
Kingu talu õuel toimetanud muu-
seumirahvas ja uudistanud külasta-
jad. Mitu sajandit kauem on siin aga 
elatud Kingu talu päriselu – rajatud 
kodusid ja perekondi, elatud õn-
nes ja armastuses, mures ja leinas, 
trotsitud tuult ja tormi, oodatud ja 
teele saadetud. Neid päris lugusid, 
Kingu inimeste lugusid tahaksime 
teile rohkem jutustada ja edasi anda. 
Töötame ja pingutame praegu selle 
nimel, et neid lugusid kokku kirju-
tada. Viimsi vabaõhumuuseum on 
eriline muuseum, siin mäletavad 
ahjukivid, seinapalgid, lävepakud 
ja õunapuud aja ja inimeste lugu. 
Siin on kõik ehe. Teadmine, et täna-
sel päeval on võimalus minna külla 
Viimsi vanimasse koju, mõtisklema 
mere äärde, kõndima radadel, mida 
käinud need, kes ammu enne meid 
siin oma kodu leidnud – see annab 
meile kõigile siin tuulises paigas 
kodusema tunde, laseb meil pare-
mini juurduda. Meil, muuseumitöö-
tajatel, on suur au ja vastutus seda 
mälestust hoida ja säilitada, edasi 
kanda ja rääkida. Tulge vahel läbi. 
Niisama, tormisel õhtul või vaiksel 

talvehommikul. Mitte ainult jaanitu-
lel või muinastulede ööl.

Meil on uudiseid ka. Kingu talus 
on uus ahi, ladusime suvel vana ase-
mele täpselt samasuguse. Reheahju 
seadsime ka töökorda, tegime üle 40 
aasta tuldki. Ja maakeldrit sai kõ-
vasti remonditud, jõuluajal avame 
selles salapiiritusekeldri. 

Eks jõulude ootuses me praegu 
elamegi. Kapsad on juba tünnides 
hapnemas, vein käärib ja moosid-sa-
latid valmivad. Ah jaa, pudulojused 
ju meil nüüd majas. Jänestele sõb-
raks võtsime paar lambaniru, mus-
ta ja valge ute. Noorperemees pani 
kohe nimed ka, Abdul ja Bambi. No 
jäägu siis nii, mis sa noortega vaid-
led, neil omad arusaamad. Hobused 
ka peatselt tulemas, saab ehk varsti, 
kübar peas, uhke kapakuga mööda 
küla ringi sõita. Igaks juhuks ütlen 
kohe ära, et me kogume loomadele 
ka kuivikuid, muuseumis saab ole-
ma kohe selline koht, kuhu panna. 
Ärge neid ise söötma kippuge, mui-
du on kõhuhädad kohe majas. 

Suur tegemine on jõuluturu et-
tevalmistuste ja vürtspoe sissesead-
misega. Tahame selle poekese ikka 
esimeseks jõuluturu päevaks avada, 
sellise hästi lõhnava ja mõnusalt va-
namoelise. Turg on meil ka natuke 
teistmoodi, ilus ja romantiline. Saab 
kuuse all lõkketule paistel istuda, 
sooja teed juua ja naabrinaisega jut-

tu puhuda. Pärast võtad paar head 
verivorsti koju ja papsile villased 
sokid ka… Meilt on küsitud, et no 
mis pakute Raekoja platsi jõuluturu-
le konkurentsi või? Ei paku, paku-
me paremat. Sellise hubase ja ko-
duse jõuluturu paneme püsti. Kogu 
jõuluaja nädalavahetused oleme pi-
kalt lahti, astuge läbi ja tehke head 
kaupa!

Üks eriliselt põnev projekt, mida 
soovitada, on reisijuttude õhtud. 
Eelmisel aastal käisid oma seiklus-
rikastest reisidest rääkimas peami-
selt meresõitjad ja need õhtud olid 
publiku seas väga populaarsed. Sel 
aastal oleme kutsunud ka teisi maa-
ilmavallutajaid. Igaühel on olnud 
oma eriline põhjus, miks laia ilma 
minna. Ja igaüks neist on olnud tul-
les teine inimene. Kõigest sellest 
saate lugeda lähemalt järgnevatel 
lehekülgedel. 

Mis seal siis ikka. Uudiseid 
oleks veel küll ja küll, aga öeldakse, 
et kel palju juttu, sel vähe tegusid. 
Jõuab neid uudiseid teinegi kord 
edasi rääkida. Olge ikka ise ka lai-
nel, visake muuseumi kodulehele 
või Facebooki lehele pilk peale ja 
lugege ajalehte!

Või astuge läbi, joogem teed ja 
ajagem juttu!

Kohtumisteni,
Riina Aasma

Rannarahva muuseumi juhataja

Viimsi jõulukülas oodatakse!

Viimsi JazzPopFestil selgusid parimad koorid ja vokaalansamblid
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20. novembril avab 
Rannarahva muuseumis 
ja Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus uksed Anu Raua 
näitus “Lõpik“.

Nõnda ulatuslikku Anu Raua 
loomingu näitust pole Ees-
tis ammu olnud. Viimane oli 
ilmselt juubelinäitus Tallinna 
Kunstihoones. Pealegi plaa-
nivad vaibad pärast Viimsit 
pikema pausi teha. On saanud 
juba rännata kah. Sellest ka 
nimi “Lõpik” – see on justkui 
pika teekonna lõpupidu. 

Eelmisel hooajal väga populaarseteks osutunud 
reisijutuõhtute sari jätkub ka sel talvel. 

Kord kuus kohtume ini-
mestega, kes ühel või 
teisel põhjusel on otsus-
tanud ette võtta pika reisi 
– olgu siis maailma otsa 
või enda sisemusse. Need 
õhtud pakuvad meile kõi-
gile võimaluse koos need 
reisid jutustaja mälestuste 
kaudu läbi teha. Ehk ins-
pireerib see meid ennastki 
ette võtma seiklusi, mil-
leks senini julgust või et-
tevõtlikkust pole jagunud

Esimene jutuõhtu toi-
mub 27. novembril kell 19, 

kui oma väga erilisest reisist tuleb rääkima Viimsi mees 
Taivo Luik. 

Taivo ise ütleb nii: “Alkohol ja naised on alati pan-
nud mehi suuri tegusid tegema. Kuhu võib viia ülevas 
peomeeleolus antud kergekäeline lubadus? Ei vähem ega 
rohkem kui Aafrikasse, maailma raskeimaks motospordi-
ürituseks peetavale Dakari rallile. Jutuõhtul kuulete lugu 
sellest, kuidas surfarist põlisviimsilane istus purjelaua 
asemel hoopis mootorratta sadulasse ja lõi koos sõbraga 
killukese Eesti motospordi ajalugu. Ehk innustab/inspi-
reerib/julgustab see lugu kedagi vahel ette võtma suure-
maid asju, kui ta arvab end suutvat. Enamikel juhtudel on 
see lihtsalt otsustamise küsimus.”

Taivoga koos astuvad jutuõhtul üles sõber Vladas Rad-
viliavicius ja pika teekonna läbinud mootorratas, mis aitab 
reisi meenutada.

Järgmistel jutuõhtutel saab kuulata kaht väga erineva 
põhjusega ette võetud reisi, millest ühe lõppfaasile sai 
kaasa elada kogu Eesti rahvas. Jaanuaris räägib August 
Tillo sõpradega ette võetud jalgrattamatkast, mis lõppes 
114-päevase pantvangistuses Liibanonis. Alan Adojaan 
viib teid aga reisile, mille ta ise ette võttis, kui oli kao-
tanud päevaga miljoni. Reis tundmatusse lõbu, töö ja ar-
mastuse otsinguil kujunes uskumatuks ja hullumeelseks 
seikluseks täis kummalisi suhteid ja veidraid karaktereid. 

Reisijuttude õhtutele pääseb muuseumipiletiga (3 €), 
kohti saab broneerida anu@rannarahvamuuseum.ee. 

Rannarahva muuseum

Pehme, soe ja jõulu-
maiguline näitus 

Käpikute aed
Värvikirevate vaipadega kaas-
neb kaks vahvat käpikute ae-
da: üks kerkib Rannarahva 
Muuseumi ja kiriku vahele, 
teine Viimsi vabaõhumuuseu-
misse. 

Käpikute aed Rannarahva 
Muuseumis valmib koostöös 
Viimsi Kunstikooliga. Õpila-
sed on viimastel nädalatel ol-
nud ametis oma kodukandist 
ja teistest neile tähtsatest tee-
madest inspireeritud mustrite 
kavandamise ja maalimisega. 
Sellest omanäolisest ja põne-

VAIM PEAL*
Anu Raud: Mul oleks justkui Jumal põues. Õhin. Olen õues, olen 
maal. Milline hommik, hoidku taevas! Ole tänatud tänase eest! 
Päike pea kohal. Isamaa istumise all ja lilled-linnud nii ligidal.

Silmi on mul seitse paari, kõik kohad kõrvu täis, ninad nelja 
kaare poole. Hing on pingul. Põues põleb. Näen ennenägema-
tut. Kuulen ennekuulmatut. Kevadlõhnad tulevad sõõrmetest 
sisse.

Seda minutit ei tohi mööda lasta. Värvid välja. Pintslid, 
pliiatsid ja paber. Lõngad-lõimed ligemale. Kümme sõrme kü-
sivad tööd. Peod teevad mu mõtted teoks.

Metsa. Männikusse. Luhale luusima. Lepikusse laulma. Tam-
mikusse tantsima. Vaatan vargsi ringi. Päike mängib puude 
peal valguse ja varju mängu. Tihane imetleb end tiigipeeglist. 
On värviime pajumaal. Jooksen tuhatnelja tuule käes. Siis pa-
neb jõgi jala ette. Enam edasi ei saa. Ümberpöörd ja tagasi. 
Talukatus tuleb ikka lähemale. Leidsin metsast, mida kududa. 
Nüüd tuppa ja telje taha. 

Lõimekannel mängib mu sõrmede vahel lõbusat lugu ja 
kurba ka. Mängin hallide heliredelit. Punane pajatab pidujuttu. 
Koon silmavett siniallikult, valget ja varjulist vaheldumisi. Koon 
sokusamme ja kulukarva karjamaad. Koon oma kodu, kuusikut 
ja metsa mitut moodi. Koon ja koon. Sirutan ja siis koon jälle.

Teljed on mul teine pool, suga suurem sugulane. Süstik südi 
sõber. Tänu teljemeistrile, tänu tööandjale. 

*ANU RAUA JA JAAN TAMMSALU 2014. AASTA SÜGISEL ILMUNUd RAA-
MATU “VAIMULIKUd MÕTISKLUSEd“ 80. LEHEKÜLJEL.

vast tunnete ning kunsti koh-
tumisest saab jõuluaja jooksul 
osa iga mööduja.

Vabaõhumuuseumi vanas-
se rehemajja pannakse aga 
püsti aed, mille lippide otsas 
päris käpikud. Need kogu-
nesid novembris toimunud 
kampaania “Käppapidi käpi-
kus” raames. Igal labakul on 
rääkida oma lugu – on see siis 
sellesse juba algul sisse koo-
tud või aja jooksul kirjutatud.

Palume vaibale
2. detsembril ja näituse viima-
sel õhtul 6. jaanuaril palutakse 
külastajaid vaibale. Hoiame 
uksed lahti kella kaheksani 
õhtul. Kohal on kuraator, kel-

lelt kuuleb seda, mida näituse 
tekstidest välja ei loe, ning kül-
lap tuleb üllatusigi. 

Garantii
Julgeme lubada, et näitus pa-
kub vaatamislusti ja inspirat-
siooni ka neile, keda käsitöö ja 
nn rahvuslikud teemad tavali-
selt ei paelu. Anu vaipadesse 
on kootud värvid, motiivid, 
mustrid ja lood, mis naeratuse 
iseenesest suule toovad. Neis 
on alati parajalt krutskit ning 
värvid mõjuvad pimedal tal-
veajal vitamiinipommina. 

Näitus jääb avatuks 6. jaa-
nuarini.

Kadi Karine
Rannarahva muuseum

Anu Raua vaip “Ahjusoe”.

Reisijuttude õhtud 
Rannarahva 
muuseumis

Esimese jutuõhtu külaline on 
Taivo Luik.
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30. novembril, esimesel 
advendil avame Viimsi 
vabaõhumuuseumi jõulu-
küla. Külakuusel süttivad 
küünlad, tared ehitakse 
jõuluehteisse ja peredes 
tehakse ettevalmistusi 
jõulude saabumiseks. 
Kell 16.00 toimuval tsere-
moonial süütame tradit-
sioonilise advendiküünla 
vanas tormilaternas. 
Jõuluküla avamise puhul 
on muuseum kogu päeva 
jooksul tasuta avatud ja 
esimest päeva töötab ka 
meie jõuluturg. 

Kogu jõuluaja kuni kolmeku-
nigapäevani 6. jaanuaril on 
jõuluküla avatud ja ootab uu-
distajaid. Külastajad saavad 
ise jõuluettevalmistustes ja -te-
gemistes osaleda: meisterdada 
traditsioonilisi jõuluehteid, va-
lada õnne ja lõkketulel vorste 
praadida. Pererahvale lisaks oota-
vad kostilisi ka meie uued pu-

Olete ilmselt juba märganud, et Viimsi talu-
turule on tekkinud väikeseid võrgukuure mee-
nutavad majakesed. Need on märgid sellest, et 
valmistume talviseks hooajaks. 

Detsembrikuu nädalavahe-
tustel töötab taluturg täis-
tuuridel jõuluturuna. Ta-
vapäraste laupäevahom-
mikute asemel on jõulutu-
rult võimalik läbi astuda 
ka laupäeva õhtul ja püha-
päeval. Lisaks toidukraa-
mile pakuvad kauplejad eri-
lisi üllatusi jõuluvana kin-
gikotti. Kui on huvilisi, 
kes sooviks veel oma kä-
sitööga jõuluturule kaup-

lema tulla, siis palume ühendust võtta turu perenaise He-
leniga e-posti aadressil helen@rannarahvamuuseum või 
telefonil 5620 1417.

Rannarahva muuseum avab jõuluturul hästilõhnava 
vürtspoe, kus on võimalik soetada teravaid vürtse ja ma-
hedaid maitseaineid, tervislikke teesid, koduaia siirupeid, 
äädikaid ja kastmeid. Jõuluturul kauplevad kõik meie le-
gendaarsed kauplejad, et viimsilaste jõululauale tuua ai-
nult parimatest parim toidupoolis. Mägra talu perenaise 
hoidised ja juurviljad, Jaanika kodused verivorstid igale 
maitsele, jõulukapsad mitmes variandis, Pille leivad ja 
küpsetised, kalatooted Pepe Kalalt ning palju-palju muud. 
Kauplejad pakuvad söödavaid kingitusi jõuluvana kingi-
kotti ja kuuse alla, sõbrale ja koostööpartnerile. Kuused, 
pärjad, vanikud, jõulukaunistused, käsitöö ja kohalike 
meistrite toodang – ehedat eestimaist kaupa leidub ka vä-
liskülalistele. 

Vaid parimate meistrite loodud kingituste ja käsitööga 
kaubeldakse juba seitsmendat aastat detsembrikuu teisel 
laupäeval Rannarahva muuseumis toimuval jõululaadal. 
Seekord olete oodatud meie juurde 13. detsembril. Tões-
ti, kuuldused laada heast kaubavalikust on võrdväärsed 
kuuldustega hubasest ja kodusest muuseumimiljööst, lah-
kest pererahvast, sõbralikest kauplejatest. See kõik kokku 
ongi Rannarahva jõululaat. Kaunid ehted, sisustuskaup, 
uhke käsitöö, kosmeetika, küünlad, jõuluehted, keraami-
ka ja portselan, kalendrid ja jõulukaardid – see on vaid 
väike loetelu pakutavast. Muuseumi enda kingipood pa-
kub erilisi merelisi kingitusi ja head raamatuvalikut. Sa-
muti on kohapeal avatud kingipakkimise töökoda ja post-
kontor, kus saab häid soove laiali saata ka pudelis ning 
konservikarbis. 

Kindlasti ei pea pettuma ka need, kes jõululaadale 
meie kuulsa Koogimaania kohviku pärast tulevad. Sellest 
traditsioonist peame kindlalt kinni! Kuniks vanemad laa-
da vinoteegis jõululaua veinivalikuga tegelevad, saavad  
lapsed hädavajalikku õpetust Päkapikkude koolis. 

Rannarahva Muuseum

Vabaõhumuuseumi jõuluküla
dulojused: küülikud, lambad ja 
hobused. Hobustega saab näda-
lavahetustel sõitugi teha. Kui 
teil on kodus kõvaksläinud lei-
ba-saia, siis need võite hobuste 
ja lammaste jaoks vabaõhu-
muuseumisse tuua. Kindlasti pa-
lume aga loomi ise mitte sööta, 
sest nende tervis ei pea sellisele 
rikkalikule toidulauale lihtsalt 
vastu. Jäägu loomade toitmine 
pererahva hooleks, aga kuivi-
kute eest oleme tänulikud alati! 

Väravamajas on avatud post-
kontor, kus saab jõulusoove üle 
maailma laiali saata pudeli- ja 
kajakapostiga. Meie poolt on 
pakend ja saatmine, teie poolt – 
parimad soovid sõpradele. 

Rehemajas leiate kirju kä-
pikuaia, mis jutustab lugusid 
inimestest meie ümber – käpi-
kukandjatest. Lasteprogrammi-
de jaoks ärkavad mõned neist 
käpikutest ellu, Vana käpik ja 
Moodne nahkkinnas kureeri-
vad muuseumis toimuvaid jõu-
lumänge lastele. 

Jõulukülas on ka fotoatel-
jee, kus on võimalik teha mä-
lestuseks stiilne pühadefoto. 
Piltniku töögraafikut saate jäl-
gida muuseumi kodulehelt. Oma 
isiklike aparaatidega on või-
malik fotojäädvustus teha aga 
igal ajal, selleks on teile val-
mis pandud ka toredad rekvi-
siidid. Mis saab olla paremaks 
jõulukingiks, kui üks pildi-
meenutus toredast hetkest?

Igal laupäeval ja pühapäe-
val kell 10.00-18.00 toimub 
vabaõhumuuseumis jõuluturg, 
kus kaubeldakse Eestimaise 
toidukraami ja käsitööga. 

Jõuluküla on avatud iga 
päev kell 10.00-19.00. 

Jõuluaeg Rannarahva 
muuseumis
Rannarahva muuseumi ehib pü-
hade ajal Eestimaa tekstiilikuns-
ti grand old lady Anu Raua soe, 
pehme ja imekaunis vaipade 
näitus. Nädalavahetustel ja koo-
livaheajal töötab muuseumi ma-

jas Päkapikkude kool. Teid 
koolitavad Päkapikkude kooli 
priimused – päkapikud Sukk 
ja Saabas. Saate teada, milline 
on õige päkapiku hoiak, missu-
gused on päkapikkudele kõige 
vajalikumad abivahendid ja olu-
lisemad oskused, kuidas muu-
tuda nähtamatuks ja kuidas 
saata korda imesid. Kool on 
mõeldud neile, kes päkapikku-
desse usuvad või neisse usku-
da tahavad, ning neile, kes ise 
ei teagi, et nad päkapikkudest 
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 suudad teha 
imesid, siis muutub kõigi elu 
paremaks.

13. detsembril toimuval eri-
lise miljööga Rannarahva jõu-
lulaadal on müügil jõulukingid 
vaid parimatelt käsitöömeistri-
telt, töötab jõulukohvik ja kin-
gipakkimise töökoda. 

Rannarahva muuseum

Jõululaat ja iga-
nädalane jõuluturg

Jõulukaup ootab. Foto Kertu 
Vahemets
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Viimsi vabaõhumuuseu-
mis on lõppeval aastal 
teoks saanud mitmed 
ammused unistused – uue 
hingamise on saanud ko-
guni kolm olulist objekti. 
Restaureeritud sai Kingu 
elumaja ajalooline pliit ja 
ahi, vana maakelder ning 
kasutuskõlbulikuks muu-
deti väärikas reheahi.

Muuseumiperele endale kõige 
olulisem oli kindlasti Kingu elu-
maja pliidi ja ahju restaureerimi-
ne, sest eelmiseks aastaks muu-
tus vana ahi kasutuskõlbmatuks. 
Muinsuskaitse all olev maja, 
milles küttekolle asub, vajab aga 
pidevalt kütmist, et hoone seisu-
kord ei halveneks. Ettevalmis-
tused algasid juba aasta algul 
ekspositsiooni eemaldamisega 
ja suve hakul lõhuti muuseumi 
peavarahoidja valvsa silma all 
maha tuleohtlikuks muutunud 
vana küttekolle. Tööd kestsid 

Aasta lõpuga ei lõpe 
kindlasti erinevad põne-
vad ettevõtmised Ranna-
rahva muuseumis ja Viim-
si vabaõhumuuseumis. 
Oodata on mitmeid huvi-
tavaid näitusi ja raama-
tuid. Kindlasti jätkuvad 
meie majas ka Hõbeval-
geima-teemalised üritu-
sed Eesti muinasajast.

Aasta esimesel nädalal rõõmus-
tavad kõiki külastajaid “Lõpi-
kul” eksponeeritud  Anu Raua 
imekaunid vaibad, kuid juba 
veebruarist täituvad saalid põ-
neva kalateemalise portselaniga, 
mis lisaks silmailule võib elava-
ma kujutlusvõimega inimesel 
manada meeltesse hõrgud kala-
toidud. Esteetilisele elamusele 
sekundeerivad toredad nopped 
erinevast kalasöömisega seotud 
kombestikust ja kirjeldustest. 

Tuhat aastat 
vanad mustrid
Kaasaegne muuseum ei ole enam ammu pel-
galt näitusemaja. Maailm, mis näituste ümber 
keerleb, on kirju ja seda piirab vaid tegijate jaks 
ja fantaasia. Haridustegevused, meelelahutus-
programmid, konverentsid, seminarid, loengud, 
kontserdid, etendused, trükised, meened – kõik 
need täiendavad näituseprojekte ja toovad 
muuseumidesse erinevat publikut.

Üks põnev nišš, millega ai-
na rohkem tegeletakse, on 
muuseumikogude ja näituste 
kasutamine inspiratsioonial-
likana meenete ja tarbeese-
mete tootmisel. Näitusel “Hõ-
bevalgeimal” eksponeerita-
vad aarded on meidki ins-
pireerinud neid mustreid ja 
sümboleid taas kasutusse võt-
ma. Esmalt disainerite poolt 
näitusekujunduses ja siis ju-
ba ka väga jõuliste sümboli-

tena meenetel. Motiivid on laenatud viikingiaegsetelt, tu-
hat aastat maapõues peidus olnud aarde- ja ehteleidudelt, 
muuhulgas sõlgedelt, rinnanõeltelt, Araabia müntidelt ja 
ripatsitelt. Sümbolid ja motiivid on aaretelt tänapäeva tar-
beesemetele ja ehetele jõudnud loovagentuuri Pult kaas-
abil, koostööd on tehtud mitme Eestimaa tootjaga. Nii 
said koos Ellu Sallidega teoks kaunid sõbad, mida saab 
kanda nii soojaandva õlasallina kui ka kauni voodikatte-
na. Ehtefirmaga Rugi aga imekaunid hõbeehted, milles on 
ühendatud endiste aegade vägi ja kaasaegne disain.

Hõbevalgeima sarja esemetesse on peidetud eestlaste 
vägi ja rikkus – meie hõbevalgeim minevik. Hoidkem ja 
kandkem neid uhkusega!

Kuidas sünnib hea disain? 
Peale selle, et on oluline materjali sisukus, määrab hea 
disaini ka tegijate omavaheline koostöö. Kui näituse si-
suloojad, kuraator, disainerid teostuslahendusi otsivad ja 
ellu viivad ning seejuures inimesed suudavad moodustada 
ühise vereringe, siis töö sujub. Nõnda ei pea igat töös et-
tetulevat küsimust hakkama lahkama rohujuure tasandilt, 
vaid saab juba mõelda kõrgemates sfäärides, luua midagi 
järgmisel tasandil ning teha seda lennukamalt. 

Graafiline kujundus ja disain ei ole midagi, mida saaks 
mõõta joonlauaga, vaadata tema sobivust šablooniga või 
määrata tema värskust hetkemoest lähtuvalt. Iga selline 
ülesanne eeldab disainerilt puhtalt lehelt alustamist, olles 
siiski kõigi meeltega häälestunud püüdma selle teemaga 
kaasas käivaid noote, pooltoone, asetema teemat konteks-
ti, mõtestama sisu visuaalselt. Nii nagu hea sopraniga on 
ka hea disaineriga – nooruses võib ta olla kütkestav, palju-
lubav, huvitava tämbriga, aga oma parimasse ikka jõuab ta 
alles aastakümne(te) pärast, kui temast võib juba rääkida 
kui küpsest materjalist, kes rõhutab õigeid fraase, oskab 
teost esitada nüansirikkalt ning mõjusalt, jätta kindlates 
raamides liikudes alles loomingulisus ning lisada sinna 
oma isikupära.

Tootesarja Hõbevalgeim pidulik esitlus toimub Ran-
narahva muuseumis 25. novembril. Huvilised on oodatud!

Erika Saks
Loovagentuur Pult

Riina Aasma
Rannarahva Muuseum

Ahjumeistrid ja viinavedajad

terve suve ning sügiseks oli 
valminud uus ahi, mille abil on 
Kingu elumaja mõnusalt soe ja 
peatselt algaval jõuluajal täidab 
ruume piparkookide meeldiv 
lõhn.

Sügisel algasid omakorda 
maakeldri lammutustööd, sest 
vaja oli tõsta selle niiskus-
kindlust. Eemaldati mätaskate, 

savitati konstruktsioonid ning 
novembri alguseks said paran-
dustööd valmis. Detsembriks 
paigaldatakse keldrisse ka sa-
lapiirituse ekspositsioon, mis 
spetsiaalselt antud ruumide 
jaoks tehtud. Näitusel saab tea-
da salapiirituse vedamise põ-
nevast maailmast ehk kuidas 
eestlased viinaäriga rikkaks 

Esimene tuli Kingu elumaja taastatud reheahjus.

said. Lisaks infomaterjalile 
võib näha salapiiritusetorpee-
do täismõõdus koopiat.

Kolmas suurprojekt oli rehe-
ahju kütmiskõlbulikuks muut-
mine. Maikuus toimunud muin-
suskaitse nädala käigus tassiti 
kivid ahjust õue, puhastati ära 
ning kontrolliti üle tuleohutus. 
Tänu sellele saab nüüdsest re-
heahju alla jälle tuld teha ning 
suvel said huvilised mõnel 
korral juba autentset suitsu täis 
rehetuba kaeda. Eriti palju põ-
nevust tekitas küdev reheahi 
turistides, kes imestasid, kuidas 
küll säärastes oludes elada sai.

Külmal jõulukuul tasub see-
ga seada sammud Viimsi vaba-
õhumuuseumisse, kiigata Kin-
gu kööki, kus uuel pliidil po-
diseb kapsas, saada keldris osa 
salapiirituseloost ja erilise ve-
damise korral näha ehedat kü-
devat reheahju.

Maivi Kärginen
Rannarahva muuseum

Näkid, kalad ja kontrabandistid

Suvi saab olema aga kruts-
keid täis ja ohtlik, sest muuseu-
mi ekspositsiooni vallutavad 
näkid, kes ühest küljest on küll 
imekauni noore naisterahva 
välimusega, kuid teisalt on rah-
vausundis kurjad ja hukutavad. 
Millised muusumis olevad nä-
kid olema saavad, selle teada-
saamiseks peab ootama suveni.

Lisaks näkkidele pakuvad 
põnevaid elamusi salapiirituse-
ga seonduvad ettevõtmised. Ke-
vadel ilmub raamat meie merel 
toimunud salakaubandusest, mil-
lest suure osa on moodustanud 

alkohol. Teos pakub uut mater-
jali kindlasti nii vanadele kui ka 
uutele huvilistele. Lisaks peaks 
valmima spirdivedajatest inspi-
reeritud näidend, mida võib juba 
suvel tulla Viimsi vabaõhumuu-
seumisse kaema. 

Lõpule peaks jõudma ka 
mitmeaastaseks veninud projekt 
ehk aasta teises pooles valmib 
lõpuks kauaoodatud raamat 
Prangli saarest – meie väikesaa-
rte teenimatult unustatud pärlist, 
mis iga aastaga õnneks järjest 
enam uuesti tuntust kogub.

Kindlasti on meil oma kü-
lastajatele ja sõpradele varuks 
veel mitmeid põnevaid üllatu-
si, kuid lõpetuseks üks väikene 
õpetlik lugu, mis üles kirjuta-
tud Merja kandist. Kui kuulete 
mõnda noort tütarlast tänaval 
ropendamas, siis pole tegemist 
mitte kasvatamatusega, vaid 
hoopis pettunud näkiga.

Ärvita rabas olnud enne 
suur umbjärv, mis ikka enam 
kinni kasvanud. Seal rabas 
leidunud palju jõhvikaid. Kü-
lalapsed käinud neid sealt nop-
pimas. Korra olnud salk poisse 
ja tüdrukuid marju noppimas. 
Üks kask kasvanud viltamisi 
järve kaldal. Korraga näinud 
marjulised järve kaldal puu 
otsas ilusa valgete riietega na-
esterahva. See tõmmand ikka 
käega ja kutsunud lapsi. Lap-
sed olnud väga ehmatanud. Ei 
julgenud paigastki liigutada.

Viimaks saanud näkk aru, 
et lapsed ei tule. Hakanud lapsi 
sõimama kõigesuguste roppude 
sõnadega. Selle peale hüpanud 
näkk kilgates järve, nii et samb-
la tükid taeva poole lennanud. 
Tüki aega kostnud veest veel 
laul, kuni viimaks kõik ära ka-
dunud.

Maivi Kärginen

Kalaportselan.

Rannarahva muuseumi hariduskeskuse 
tegemised uuel aastal
Rannarahva muuseumi 
hariduskeskuses on puhu-
mas uued tuuled. Sära-
vate silmadega Sireli ja 
Birgit võtavad kahel käel 
vastu kõiki, kellel vähegi 
soovi muuseumit lusta-
kalt või tõsiselt avastada. 

Lisaks uutele tegijatele rõõ-
mustavad külastajaid peatselt 
valmimavad uued hariduskes-
kuse ruumid, mis tihedal jõu-
lupidude perioodil oma esime-
sed ristsed saavad. Paadikuuri 
stiilis hariduskeskuse tegevus-
tuba võimaldab pakkuda mee-
lelahutus- ja haridusprogram-
me nii pisikestele inimesehaka-
tistele, täiskasvanumõõtu ko-
danikele kui ka elu näinud va-

navanaematele. Eks ikka ees-
märgiga kõiki merepisikusse 
nakatada ja  muuseumit armas-
tama õpetada. 

Järgmise aasta tegevusedki 
on loodud selles vaimus, et kõik 
end koduselt tunneksid. Rida 
vanu ja uusi rahvakalendri täht-
päevi ootab tähistamist. Veeb-
ruarikuus tähistatakse randlaste 
oma valentinipäeva, sest sõp-
rust ja teineteise tähtsustamist 
pole kunagi liiga palju. Samu-
ti on veebruarikuus vabariigi 
aastapäev, mida meie asutuses 
tähistatakse muuseumitunniga 
“Mina elan Eestis, Eesti elab 
minus”. Pöörame pilgu kodu-
maalt välja ja uurime, kes on 
need eestlased, kes on leidnud 
endale kodu teises riigis. Kes 

on pagulased ja miks kodumaa 
maha jäetakse? Milline on elu 
võõral maal? Aset leiavad ju-
tuajamised, mis mõeldud nii 
suurtele kui ka väikestele.

Kevadvaheajal on julgemad 
lapsed oodatud muuseumisse 
ööd veetma, sest öösel pidi 
muuseum ellu ärkama. Lisaks 
ootab lapsi ees rida üllatusi vah-
vate ürituste näol: peame maha 
ühe korraliku muuseumidisko 
ning teeme räimeburgereid meie 
koduses hariduskeskuse köögis.

Suve eel kordame üle vee-
ohutuse põhitõed, et lapsed 
end sulistades hästi tunneksid 
ja ohu korral käituda oskak-
sid. Need teadmised ei ole ka 
täiskasvanutele liiast. Lisaks 
heidame pilgu veekeskkonna 

probleemidele ja otsime vas-
tuseid küsimusele, mida meie 
veeloomade elukeskkonna pa-
rendamiseks teha saame. 

Kooli ja lasteaia lõpupeod 
saavad Viimsi vabaõhumuuseu-
mis hoo sisse. Erinevas vanuses 
lapsed koos peredega on ooda-
tud lõbusalt aega veetma, pik-
niku pidama ja lustakaid mänge 
mängima.

Kuid see pole veel kindlas-
ti kõik! Kui sind huvitab, mis 
meil toimumas on, liitu kodu-
lehel meie uudiskirjaga. Kui 
sul on mõni hea mõte või soov, 
võta meiega ühendust e-posti 
aadressil hariduskeskus@ran-
narahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseum

Hõbevalge ehtevitriin.

2015. aasta kalender heidab hõbesära kogu aastale!
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Norra Sky linna 
õpetajad ja 
linnavalitsuse 
esindajad Viimsis
Viimsi valla sõprusvallaks on juba pikki aastaid 
olnud Sky kommuun, mis asub Oslost 12 minuti 
autosõidu kaugusel. Sky ja Oslo lähedust ja 
erinevusi võib mõnes aspektis võrrelda Viimsi ja 
Tallinnaga – mõlemad on olulised naaberoma-
valitsused riigi pealinnale.

Neljapäeval, 6. novembril külastasid Viimsit 46 õpeta-
jat Sky linna Kråkstadi koolist, mis oli kunagi ka Viim-
si Keskkooli partnerkool. Külastuse eesmärk oli tutvuda 
meie kooliga ning saada teada, kuidas on siin korraldatud 
õppetöö.

Samuti huvitas norrakaid küsimus, millest tulenevad 
Eesti head tulemused PISA testis. Seda enam, et Viimsi 
Kooli tulemused kõikides valdkondades olid 2012. aasta 
PISA-s kõrgemad kui Eesti keskmine. Kui algselt tundus 
kõike seda 4-tunnise koolis viibimise jooksul keeruline 
saavutada, siis läbimõeldud plaani abil ja erinevate osa-
poolte koostöös püüdsime anda parima, et meie külalised 
saaksid oma küsimustele vastused või vähemalt mõtteai-
net. Külastuse alguses tegid 10. klassi humanitaarsuuna 
õpilased Elis, Liina, Marie ja Merilyn koolituuri. 

Kråkstad on 1.–.9. klassiga põhikool, mistõttu andsime 
ülevaate kooli õppetöö korraldamisest ja õppekava erisus-
test nendes kooliastmetes. PISA selgitustes oli meil toe-
tuda maikuus Viimsi Kooli külastanud Šoti õpetaja Neil 
McIntyre vaatlustulemustele. Viimsi Kooli õpetajad olid 
lahkesti nõus lubama külalisi ka ühte oma tundi ja nii ja-
gunesidki õpetajad 19 erineva klassi vahel. 

Norra kolleegide tagasiside põhjal said nad palju mõt-
lemisainet edaspidiseks ka selle vähese aja jooksul. Näi-
teks oli neile üllatuseks see, et poistele ja tüdrukutele toi-
muvad kehalise kasvatuse tunnid eraldi ning tähele pandi 
ka seda, et poisid ja tüdrukud istusid klassiruumides üks-
teisest eraldi. Külalistele tundus, et õpimotivatsioon Eesti 
õpilaste hulgas on kõrgem, sest heaoluühiskonnana on neil 
raske oma noori motiveerida õppima, kui töötu abirahast 
elab hõlpsasti ära. Nad tajusid head õpiõhkkonda tundi-
des. Olgugi et ka neil kestavad tunnid 45 minutit, siis osa-
de Norra õpetajate tagasiside järgi jõutakse meie tundides 
rohkem. 

Norra Sky linnavalitsuse esindajatest külastas Viimsit 
linnapea, kultuuri- ja spordiameti juht ning linnapea ase-
täitja. Kohtumisel Viimsi valla esindajatega vahetati mõt-
teid, jagati kogemusi ja vaadati ühiselt tulevikku.

Kuna samaaegselt kohtumisega käivitas Tallinna linn 
alkoholimüügi piiranguid ja meedia kontakteerus Viimsi 
vallavanemaga arvamuse küsimiseks, siis vahetati koge-
musi ja muljeid ka selles vallas. Pole midagi öelda – nor-
rakate arvates on piirangute tee õige ning nende poolt juba 
väga ammu läbi käidud. Riiklikud piiranguid Norras on 
Tallinna piirangutega võrreldes palju rangemad. Siiski lei-
dub oluline vahe selles, kuidas asju aetakse – Norras toi-
mib ühtne üleriigiline alkoholipoliitika, meil Eestis siku-
tab suurim omavalitsus tekki ainult oma otsast enda peale.

Meil oli hea meel oma Norra kolleege võõrustada ning 
pakkuda neile väikest sissevaadet Eesti koolidesse ja ha-
ridussüsteemi. 

Maarja Urb
Riina Solman

Norra Sky linnavalitsuse delegatsioon kohtumisel Viimsi 
vallavalitsuses. Foto Liina Rüütel

Olen elanud Šveitsis 
3 kuud ning kõik siinne 
on veel vägagi kummaline 
ning harjumatu.

Kui küsida, miks ma vahetus-
aastale läksin ning miks mu 
sihtriigiks sai Šveits, siis on 
vastus üpris lihtne: tõestada 
endale, et olen valmis iseseis-
vaks eluks, ning selgeks saada 
uus võõrkeel, milleks on saksa 
keel. Kohalikud räägivad küll 
dialektiga, kuid see teeb keele-
õppimise veelgi huvitavamaks. 
Sama hästi oleksin ma võinud 
Saksamaale minna, kuid see 
on võrreldes Šveitsiga väga 
suur ning seal ei tea sa kunagi, 
mis piirkonda sind paigutatak-
se. Nimelt enne, kui mu vahe-
tusaasta algas, teadsin ma, et 
Šveits on väga rikas riik ning 
seal tehakse paremat šokolaa-
di kui Eestis. See osutus tõeks. 
Lisaks armastan ma väga mä-
gisuusatamist ning siinsetel 
aladel Alpimägedest puudust 
ei ole. Seetõttu tunduski Šveits 
olevat ideaalne riik. 

Vahetusaasta alguses tabas 
mind väike kultuurišokk, kui 
avastasin, et ma ei räägi üldse 
saksa keelt, kuna ei ole seda mit-
te sõnagi õppinud. Teadsin ai-
nult paari nimisõna ja tervitust.

Kohalikud söövad pea 
igaks söögikorraks saia ning 
ainuke sooja toidu võimalus 
on lõuna ajal, kui pereema 
kokapõlle ette paneb ja üritab 
pakkuda rohkemat, kui pel-
galt noaga viilutatud sai. Ehk-
ki tuleb tunnistada, et siinne 
sai maitseb paremini kui meil 
Eestis. Kaupade ja teenuste 
hinnad ei ole mulle jõukoha-
sed. Esimese kuu lõpus lõika-
sin ma ise enda juukseid, kuna 
ma ei olnud harjunud maksma 
60-70 eurot juukselõikuse eest. 
See ebaõnnestus mul muidugi 
täielikult. Õnneks leidsin lähi-
mast linnast ühe salongi, kus 
pidin maksma vaid 30 eurot. 
Võrreldes Eestigas on seda-
gi röögatult palju, kuna meil 
maksab mu juuste lõikus 12 
eurot. Olen käinud ka kohali-
ku hambaarsti juures hambaid 
kontrollimas ning saanud vas-
tuseks, et mul on mõned ham-
bad siit ja sealt katki. Küsisin 
arvet, mis näitaks, kui palju 
nende parandamine maksaks, 
ning sealt lugesin välja, et 
umbkaudu 1000 Šveitsi franki 
ehk ca 830 eurot, mis tundus 
täiesti absurdsena. Eestis saak-
sin praeguses eas need tasuta 
korda tehtud, kuid kui vaadata 
Šveitsi keskmist palka, milleks 
on 4800 eurot kuus, siis siinsed 
inimesed saavad endale ka kal-
list hambaravi lubada. Õnneks 
on vahetusõpilastel YFU poolt 
organiseeritud tervisekindlus-
tus, mis katab vajalikud ham-
baravikulud ning ravimata mu 
hambad ei jää.

On möödunud 3 kuud, 
elan külas nimega Brislach. 
Siin on 1630 elanikku ning 
ma olen avastanud või tähele 
pannud väga palju huvitavaid 

Šveitsi vahetusaasta algus

asju. Nimelt Brislach on, nagu 
mu isa seda nimetas, mägine 
Lõuna-Eesti: pinnamood on 
künklik ning suurt ala katab 
mets. 40,5% siinsetest elani-
kest on lõpetanud põhikoo-
li ja pärast seda läinud edasi 
kutsekooli, kus nad osa päevi 
nädalas käivad valitud ametit 
õppimas ning ülejäänud töö-
päevad töötavad õpitaval alal. 
Ainult 7,6% on läinud edasi 
ülikooli. Kutsekooli astumine 
on siin väga levinud ning ükski 
mu kohalikest sõpradest ei ole 
valinud kõrgharidust. Siinsetel 
aladel ringi liikudes sain tea-
da, et nende rahaühik on CHF 
(1 Šveitsi frank = 0,83 EUR), 
95% linna purskaevude vesi 
on joodav, kõiki ühistranspor-
di pileteid saab osta lihtsa süs-
teemiga automaatidest, kuid 
piletite hinnad on kallid: kesk-
mine ühistranspordi kuukaart 
maksab 60 eurot (Eestis 23). 

Šveitsis on neli riigikeelt: 
saksa, prantsuse, itaalia ja ro-
manši, viimane, mis on  minu ar-
vates  kõige huvitavama kõlaga 
keel üleüldse, kõlab kui muinas-
juttudes. Inimesed armastavad 
süüa lisaks saiale ka palju juustu, 
juustufondüüd ja makaroni- või 
kartulivorme koos õunapüreega. 
See tundub alguses harjumatu, 
kuid pärast proovimist on ime-
line. Samas ollakse toiduainete 
ja toitude suhtes väga valivad. 
Paljusid meie jaoks tavapäraseid 
asju ei sööda ja see häirib mind 
väga. Šveitsis ei eksisteeri ka 
wifit, vaid siin kutsutakse seda 
wlaniks, nagu tehti 1990ndatel, 
ning paljudes peredes kasutatak-
se internetiühendust üpris vähe. 
Minu host-peres on ainult üks 
vana arvuti ja wlani kasutusaeg 
on kell 16–22. 

Šveitslased ei erine väga 
põhjaeurooplastest. Nad on en-
dassetõmbunud ja tagasihoid-
likud ning ilma omapoolse esi-

mese käiguta on väga raske 
endale sõpru leida või üldse 
inimestega suhelda. Peale selle 
ei salli siinsed inimesed puhast 
saksa keelt. Nad arvavad, et 
sakslased on eputajad, ning ee-
listavad šveitsi dialektiga sak-
sa keelt. Veel üks erinevus, mi-
da ma olen tähele pannud, on 
see, et ma olen ilmselt ainus, 
kes saia süües ümmarguseks lä-
heb. Siinsed inimesed on kõik 
väga kõhnad. 

Teistsugune on ka nende 
koolisüsteem. Hindeid antakse 
6-palli süsteemis, kus 1 on hal-
vim, ning sellist asja nagu 
koolilõuna neil ei eksisteeri. 
Tavaliselt tehakse kodust kaa-
sa võileib, kuid paar korda 
nädalas on lõuna ajal pikemad 
pausid ning saab minna ka koju 
lõunatama. Koolid ise pole 

eriti kaasaegsed ja neis õpita-
vad ained ei ole mulle uued. 
Mis mulle aga väga meeldib, 
on see, et paljudes koolides, 
nagu ka minu koolis, on muu-
sikaklass täis instrumente ja he-
litehnikat. Muusikaõpetuses on 
kodusteks ülesanneteks lugude 
järgimängimine. Tundides õpe-
tatakse pillimängu ning aren-
datakse rohkem loovust kui te-
geldakse mingi õppematerjali 
tuima tuupimisega. 

Treeningute või hobide valik 
Brislachis väga suur ei ole. Siin 
armastatakse jalgpalli ja mägi-
suusatamist ning ega väga roh-
kem midagi pakutagi. Koolides 
ei toimu ühtegi treeningut ning 
kui tahad tegeleda millegi muu 
kui jalgpalliga, pead selleks 
lähimasse suurlinna minema. 
Suusatamiseks on mõistagi vaja 
lund. Eelnev ei tähenda, et ma 
kogu aja toas istuksin. Ümber-
ringi on siin kõik mägine ning 
väga huvitav on käia mägiratas-
tega sõitmas, sest nagu ma siin 
kõigile räägin, ei ole meil Eestis 
ühtegi mäge, ainult künkad.  

Sügisvaheajal külastasin 
suusakuurorti nimega Davos 
ning sealsetes Alpides mägi-
rattaga sõitmine oli minu jaoks 
üks parimaid kogemusi üldse. 
Seda kohe kindlasti Eestist ei 
leia. Matternhorn on üks Alpide 
kõrgemaid tippe ning selle mäe 
leiab ka Toblerone šokolaadi pa-
kendilt, mis on toodetud Šveit-
sis, Bernis. Olen  külastanud 
Berni ning see on üks Šveitsi 
ilusamaid linnu, kus on väga 
prantsusmeelne õhkkond ning 
vanalinn on täis ilusaid ja hästi 
säilinud keskaegseid ehitisi. 

Viimase kolme kuu jook-
sul olen kogenud väga paljut 
ning õppinud tundma ka siin-
seid kombeid, harjunud sööma 
palju saia, kulutanud metsikult 
raha ja näinud Šveitsi ilusa-
maid külgi. See on üks väga 
ilus riik.

Robert Katmann

Vahetusõpilase uued sõbrad. 

Šveits on tuntud šokolaadi riik.

Šveitsi maalilised maastikud. 
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7. novembri lehes tutvus-
tasime Viimsi Kooli abi-
turientide reisi Euroopa 
Parlamenti Strasbourgis. 
Tänases lehes jagab oma 
kogemust sündmusel 
osalenud Emil Orub. 

Emil, olite Euroopa Parla-
mendi päeval “Euroscola” es-
makordselt. Kuidas võtaksite 
selle päeva kokku? 

See oli kogemusterikas rah-
vusvaheline programm, millest 
võtsin kogu pakutu vastu ja 
mida soovitan kõigile. 

Lennart Meri stipendium 
ja preemia ootavad 
kandidaate hiljemalt 
1. detsembriks. 

Vastu võetud 12.03.2013 nr 6. 
Jõustunud 01.04.2013.
Määrus kehtestatakse “Ko-

haliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 
5 alusel.

§ 1. Üldsätted
1. Käesolev määrus keh-

testab Viimsi valla aukodaniku 
president Lennart Meri stipen-
diumi ja preemia statuudi.

2. Stipendium või preemia 
antakse üldjuhul välja igal 
aastal. Stipendiumikonkurss 
kuulutatakse välja Viimsi Val-
lavalitsuse korraldusega. Kon-
kursiteave avaldatakse ajale-
hes Viimsi Teataja ning Viimsi 
valla veebilehel.

§ 2. Stipendiumi eesmärgid
1. Jäädvustada Eesti riigi-

pea, kirjaniku ning Viimsi val-
la aukodaniku Lennart Meri 
(1929–2006) mälestust.

2. Innustada ja toetada 

Viimsi valla aukodaniku president 
Lennart Meri stipendiumi statuut

kõrgkooli üliõpilast, kes on või 
on olnud seotud Viimsi vallaga 
ning õpib mõnel humanitaar-
teaduste õppekaval ja on sead-
nud sihiks erialase uurimustöö 
koostamise.

3. Premeerida ja tunnusta-
da magistrikraadi omandanud 
isikut, kes on või on olnud seo-
tud Viimsi vallaga ja on koos-
tanud silmapaistva uurimustöö 
(magistritöö) humanitaartea-
duste valdkonnas.

§ 3. Stipendiumi rahasta-
mine

1. Viimsi vald eraldab val-
la eelarvest president Lennart 
Meri stipendiumiks üldjuhul 
igal aastal kuni 3200 eurot.

2. President Lennart Meri 
stipendiumi eelarvesse võivad 
teha ühekordseid või regulaar-
seid rahalisi toetusi füüsilised 
ja juriidilised isikud.

§ 4. Stipendiumi määra-
mine

1. Stipendiumit võib taotle-
da mõnel humanitaarteaduste 
õppekaval kõrgharidust oman-
dav bakalaureuse- või magist-
riõppe üliõpilane erialase uuri-

mustöö kirjutamiseks.
2. Preemiale võib kandi-

deerida humanitaarteaduste vald-
konna magister, kes on magist-
rikraadi omandanud kandidee-
rimisele eelneva kahe kalend-
riaasta jooksul.

3. Stipendiumi taotleja või 
preemiale kandideerija ei pea 
rahvastikuregistri andmete ko-
haselt olema Viimsi valla ela-
nik, kuid ta peab omama elu-
loolist või hariduslikku seost 
Viimsi vallaga.

4. Stipendiumi taotleja esi-
tab hiljemalt 1. detsembriks 
Viimsi Vallavalitsuse e-posti 
aadressile info@viimsivv.ee 
järgmised eestikeelsed digitaa-
lselt allkirjastatud dokumendid:

1) avaldus;
2) eluloo- ja haridustee kir-

jeldus (sh seos Viimsi vallaga);
3) uurimustöö teema, lühi-

ke sisukirjeldus ja koostamise 
ajakava;

4) soovituskiri uurimustöö 
juhendajalt.

5. Preemia taotlemiseks tu-
leb hiljemalt 1. detsembriks 
Viimsi Vallavalitsuse e-posti 

aadressile info@viimsivv.ee esi-
tada järgmised eestikeelsed di-
gitaalselt allkirjastatud doku-
mendid:

1) preemiale kandideerija 
avaldus või kolmanda osapoole 
esildis (kokkuleppel kandidaa-
diga) koos põhjendusega pree-
mia määramiseks;

2) kandidaadi omakäeline 
eluloo- ja haridustee kirjeldus 
(sh seos Viimsi vallaga);

3) kandidaadi koostatud 
uurimustöö humanitaarteaduste 
valdkonnas. Uurimustöö võib 
olla koostatud Eesti kõrghari-
dusruumis enamlevinud võõr-
keeltes.

6. Viimsi Vallavalitsus kin-
nitab oma korraldusega iga-
aastaselt stipendiumikomisjo-
ni koosseisu ja katab vajadusel 
kokkuleppel komisjoni liikme-
tega komisjoni tööga seotud 
kulud. Stipendiumikomisjoni 
kuuluvad vähemalt järgmised 
liikmed:

1) president Lennart Meri 
perekonna esindaja(d);

2) Viimsi vallavanem ko-
misjoni esimehena;

6. detsembril 2014 k 12 
toimub Karulaugu koolis 
osaluskohvik. 

Üritusele tulevad kokku nii 
Viimsis elavad noored kui ka 
vallas tegutsevad otsustajad ja 
eksperdid. Samuti on oodatud 
kõik asjaosalised, kes tunne-
vad, et soovivad kaasa rääkida. 
Ürituse jooksul võetakse arut-
lusele aktuaalsed probleemid 
Viimsis, projekti korraldab 
Viimsi Noortevolikogu.

“Koolihariduse konserva-

3) humanitaarvaldkonna 
tunnustatud esindaja(d).

7. Stipendiumikomisjoni üles-
andeks on:

1) konkursitingimuste koos-
kõlastamine Viimsi Vallavalit-
susega, sh vajadusel uurimus-
töö teemavaldkonna täpsusta-
mine;

2) laekunud taotluste ja 
esildiste tunnistamine nõuetele 
vastavaks;

3) nõuetekohaste uurimus-
tööde läbivaatamine;

4) parima uurimustöö väl-
jaselgitamine ja põhjendatud 
ettepaneku tegemine Viimsi 
Vallavalitsusele stipendiumi või 
preemia määramiseks.

8. Stipendiumikomisjonil on 
õigus konkursi väljakuulutami-
se teates täpsustada humani-
taarteaduste valdkonda, mida 
esitatavad uurimustööd pea-
vad käsitlema.

9. Stipendiumikomisjonil on 
õigus jätta stipendium või 
preemia välja andmata sobiva-
te kandidaatide või uurimus-
tööde puudumisel.

10. Stipendium või preemia 

määratakse ühele kandidaadi-
le ning makstakse välja ühes 
osas.

11. Stipendiumikomisjon esi-
tab oma ettepaneku Viimsi 
Vallavalitsusele hiljemalt 1. 
märtsiks.

12. Stipendiumi või preemia 
määrab Viimsi Vallavalitsus 
oma korraldusega hiljemalt 
15. märtsiks.

13. Stipendium või pree-
mia antakse üle koos tunnis-
tusega president Lennart Meri 
perekonna liikme ja Viimsi 
vallavanema või tema volita-
tud isiku poolt president Len-
nart Meri sünniaastapäeva tä-
histaval üritusel Viimsis.

14. Stipendiumi ja preemia 
kandidaatide ja saajate üle 

peab arvestust Viimsi Vallava-
litsuse kultuuri- ja spordiamet.

§ 5.  Rakendussätted
1. Tunnistada kehtetuks 

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2012 
määrus nr 8.

2. Käesolev määrus jõus-
tub 01.04.2013.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

tiivsus, Viimsi ühistransport ja 
noorte mõju valla otsustusprot-
sessides on vaid mõned teemad, 
mida käsitleda kavatseme,” kom-
menteeris peakorraldaja Ad-
hele Tuulas, Viimsi Noortevo-
likogu esimees. “Viimsi Innu-
kate Ideede Diskussioon” ehk 
“VIID” on üritus, mille formaat 
on sarnane maailmakohviku 
meetodiga. Osavõtjad liiguvad 
laudkondade vahel, kus toi-
muvad arutelud konkreetsetel 
teemadel ning 20 minuti möö-
dudes liiguvad järgmise teema-

laua juurde. Ürituse eesmärk on 
saada sisendit noortevolikogu, 
noortekeskuse ja valla arengu-
kavadesse ning tuua noorte hääl 
ja arvamus vallale lähemale.

Üritusel osalemiseks on vaja-
lik eelregistreerimine veebikesk-
konnass http://goo.gl/qgqo3t.

Projekti koostööpartneriteks 
on Eesti Noorteühenduste Liit, 
Viimsi Vallavalitsus ja Eesti 
Noorsootöö Keskus.

Info Adhele Tuulas, tel 5348 
9606, adhele.tuulas@gmail.com.

Viimsi Noortevolikogu

Mis töögrupis Te oma mõt-
teid teistega vahetasite?

Arutlesin migratsiooni ja 
immigratsiooni töögrupis.

Olid aktiivne küsija ka Eu-
roopa Parlamendi ametnikelt. 
Milline oli Teie esimene küsi-
mus ja millise tagasiside saite?

Ma küsisin, et mis seisu-
kohal ollakse rahvastest suur 
riikide sees, kes soovivad ise-
seisvust, nagu näiteks Kata-
loonia Hispaanias, ja milliseid 
samme on Euroopa Liit nõus 
võtma nende iseseisvuse püüd-
luste toetamiseks.

Vastuseks sain, et tegemist 
on riigi personaalse probleemi-
ga ja see ei ole Euroopa Liidu 
lahendada. Ning isegi kui nad 
saavutavad iseseisvuse, siis nad 
arvavad, et saavad astuda otse 
Euroopa Liitu, aga tegelikkuses 
peab uus riik vastama standar-
ditele ja läbima katseaja sel-
leks, et Euroopa Liit selle riigi 
liikmesriigiks võtaks. Siinko-
hal toodi näide ka Šotimaast.

5. detsembri numbris jagab 
oma kogemust töögrupi spiikri-
rollist Karl Koost. 

Liina Rüütel

Ütle Viimsi asjades sõna sekka!

Abituriendid Strasbourgis
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Silmaarsti ambulatoorsed 
vastuvõtud lastele ja täis-
kasvanutele AS Fertilitas 
erakliinikus Kaluri tee 5a 
Haabneemes

l E 12.30–17.00
l T, K 8.00–15.00

Info ja registreerimine silmaarsti 
vastuvõtule tel 605 9600 või 
605 9601

www.fertilitas.ee

Saabunud sügis on 
toonud kaasa üha lühe-
nevad päevad, jahedad 
ja muutlikud ilmad ning 
koos sellega ka algava 
väsimustunde,  stressita-
luvuse languse ja  mitme-
sugused viirushaigused. 

Sügishooajal jätkab Tallinn 
Viimsi SPA viimsilaste tervise 
eest hoolitsemist. Oma uue im-
muunsüsteemi toetava paketiga 
soovime teil aidata tugevdada  
organismi vastupanuvõimet ja 

Talvele vastu – kaitseliinide tugevdamine
tõsta heaolutunnet. Paketis si-
saldub soola- ja valgusravi ning 
D-vitamiini taseme määramine.

Soolaravi
Lisaks sellele, et soola-aerosool 
hävitab limaskestadel ja nahal 
bakterid ja seened, mõjutab soo-
laravi ka kogu organismi kait-
sevõimet, suurendab organismi 
üldist vastupanu haigustele, vä-
hendab stressi ja mõjutab posi-
tiivselt inimese psühhoemotsio-
naalset seisundit.

Eriti on soolaravi näidus-

tatud neile, kellel on sageli 
nohu või muud hingamisteede 
infektsioonid, ka saab soola-
ravist abi krooniliste hinga-
misteede põletike ja haiguste 
korral ning mitmete nahahai-
guste puhul (psoriaas, atoopi-
line dermatiit).

Valgusravi
SAD-valgusravi ehk päevaval-
gusteraapia on ravi talvemasen-
duse ennetamiseks ja leevenda-
miseks. See toimib kui ohutu 
antidepressant. Eriti soovitatav 

on valgusravi sügistalvisel pe-
rioodil.

SAD (Seasonal Affective Dis-
orders)  ehk  sesoondepressioon 
on levinud just päikesevaestes 
riikides. Asjalikul ja praktilisel 
eestlasel on sageli raske usku-
da, et tema väsimuse ja meele-
olu languse põhjuseks on liht-
labaselt valguse puudus, mitte 
tööalased või kodused problee-
mid. Lisaks unehäiretele, väsi-
musele, liigsöömisele ja sellest 
tulenevale kehakaalu tõusule, 
energiavaegusele, seletamatu-

le ärrituvusele ja masendusele 
suureneb ka vastuvõtlikkus in-
fektsioon-  ja viirushaigustele.

D-vitamiin
D-vitamiin reguleerib kaltsiu-
mi ja fosfori ainevahetust ja 
selle  puudumine võib põhjus-
tada lastel rahhiiti, täiskasva-
nutel osteomalaatsiat e luude 
pehmenemist,  vanematel ini-
mestel aga osteoporoosi e luu-
de hõrenemist. Kui organismis 
on vähe D-vitamiini, siis ei 
suuda see omastada kaltsiumit. 

D-vitamiini saab organism 
päikesekiirgusest, kuid sügis-
talvisel perioodil meil see D-
vitamiini allikas praktiliselt 
puudub. D-vitamiini leidub ka 
mitmetes toiduainetes, kuid ei 
ole võimalik süüa neid nii pal-
ju, et saaksime vajaliku koguse 
D-vitamiini.

Oma  “kaitseliinide” pake-
tiga soovime me parandada teie 
vastupanu sügistalvisel perioo-
dil.

Katrin Traat
Tervisekeskuse peaarst

Kaksikute Taavi ja Teele 
vanemad läksid pärast 
mitut aastat kooselu lah-
ku. Laste isa otsustas, et 
kolib pere ühisest kodust 
minema ning lapsed jäid 
elama emaga.

Isa soov oli, et tal oleks või-
malik lastega kohtuda ja edasi 
suhelda ka pärast lahkumi-
nekut nii tihti, kui võimalik. 
Kahjuks ei suutnud isa ja 
ema kokkulepete sõlmimise-
ni jõuda. Põhjuseks asjaolu, 
et leidus palju viha vanemate 
vahel ja solvumist üksteise 
vastu. Nad ei suutnud oma 
erimeelsusi kõrvale jätta ning 
laste huvisid esikohale seada. 
Lahutus mõjus lastele raskelt, 
kuid vanematevahelised tülid 
tegid neid veelgi õnnetumaks. 
Taavi ja Teele sattusid tihti-
peale olukorda, milles nad ei 
osanud enam vanemate küsi-
mustele vastata (näiteks kas 
sa sooviksid oma ema juures 
olla, kas sulle meeldib isaga 
aega veeta jne), sest märkasid, 
et vastused, mida nad ausalt 
andsid, ajasid vanemad veel 
rohkem omavahel tülli. Kuna 
isa ja ema vahelised vestlused 
ei saavutanud soovitud tule-
musi, otsustas isa lõpuks koh-
tusse pöörduda ja taotleda abi 
kokkuleppe sõlmimisel laste-
ga suhtlemise osas. Isa soovis 

Elu kahes kodus ehk lugu kaksikutest 
Taavist ja Teelest

lastega kohtuda nii, et lapsed 
oleksid tema juures sama palju 
kui ema juures ehk igal teisel 
nädalal. Nagu alati, pöördus 
kohus pere elukohajärgse las-
tekaitsetöötaja poole arvamu-
se saamiseks, sest kohus teeb 
oma otsuse, tuginedes ka laste-
kaitsetöötaja seisukohale.

Arvamuse saamiseks alus-
tas lastekaitsetöötaja esmalt 

sellega, et leppis Taavi ja Tee-
le emaga kokku, et kohtub 
lastega nende kodus. Lapsed 
rääkisid, et neil on isaga väga 
hea suhe ja neil on koos väga 
tore aega veeta. Pärast isa 
lahkumist olid lapsed temaga 
kohtunud mõnel üksikul näda-
lavahetuse päeval. Lapsed tõid 
välja selle, et hetkel toimuvad 
teise vanemaga kohtumised 

liialt harva. Nad soovisid isaga 
rohkem kohtuda, jagada tema-
ga argipäevasündmusi, vestel-
da koolis toimuvast, kuid kodu 
vahetamine igal nädalal ei 
tundunud ei Taavile ega Teele-
le hea mõttena. Eriti raske oli 
laste meelest see, et koos olles 
isa ja ema ainult tülitsesid ega 
suutnud omavahel milleski 
kokkuleppele jõuda.  

Lastekaitsespetsialist vest-
les eraldi ka mõlema lapseva-
nemaga ning mõistis, et nad 
hoolivad väga oma lastest, 
soovivad neile ainult head 
ning lastega võimalikult palju 
ja võrdselt koos olla. Oleks 
olnud hea, kui vanemad suut-
nuksid oma kooselu lõpetada 
selliselt, et koostöö vanemli-
kul tasandil oleks säilinud. 

Lastekaitsetöötaja abis-
tas vanemaid, suunates nad 
pereteraapia teenusele, et la-
hutusega tekkinud pingete ja 
tagajärgedega paremini toime 
tulla. Pinged vähenesid tera-
peudi abil ning peagi suutsid 
vanemad asuda omavahel aru-
tama, kuidas laste elu paremini 
korraldada. Vanemad hakkasid 
nägema, et laste jaoks on olu-
line, et nad saaksid luua mõ-
lema vanemaga võrdselt hea 
suhte ja et selle eelduseks on 
nende hea vanemlik koostöö. 
Õhku jäi siiski küsimus, kas 
“kahe koduga lapsepõlv” on 
laste jaoks kõige sobilikum la-
hendus? Ühte ja õiget vastust 
ei ole – mõnele lapsele selline 
lahendus sobib, teisele mitte. 
Kindlasti on  vanematel see-
juures oluline selgeks teha, kas 
sellise elukorralduse loomine 
lähtub ainult vanemate soo-
videst või vastab see ka laste 
huvidele? Tähtis on mõista, et 
lapse arusaam elust kahes ko-

dus võib erineda vanema näge-
musest.  

Taavi ja Teele leidsid, et 
“ühe kodu” säilimine tagab nei-
le turvalisuse, sest alles jäävad 
senised sõprussuhted ja tuttav 
ümbruskond. Lastele oli oluline 
säilitada kõik see, mis neil het-
kel oli: kindel koht, oma tuba, 
voodi jne.  Lapsed kartsid, et 
liialt väsitav võib olla kodu-
sid pidevalt vahetada, ka asja-
de ühest kohast teise viimine 
tundus keeruline. Näiteks pidi 
vahetuse hetkel teise kodusse 
kaasa võtma kõik koolitarbed, 
olulisemad isiklikud vahendid 
jm. Teelet kurvastas lisaks väga 
see, et terve nädala jooksul ei 
näeks ta oma sõpru ega saaks 
nendega koos mängida just siis, 
kui ta soovib. 

Lastekaitsetöötaja kirjutas 
kohtule, et Teele ja Taavi hu-
vides on ...  

Mida arvas lastekaitsespet-
sialist? Kui Sul, hea lugeja, on 
mõtteid, soovitusi, oled ise ol-
nud samas olukorras või soo-
vid midagi küsida, siis võta 
ühendust lastekaitsetöötajaga 
ja kirjuta e-posti aadressil las-
tekaitse@viimsivv.ee. 

Helen Alton 
Barbara Haage 
lastekaitsetöötajad

Artikkel jätkub 19. detsembri  
Viimsi Teatajas. 

Lapsepõlv iganädalase kohvrite pakkimisega? Foto Üks

Immuunsüsteemi 
toetavasse paketti 
kuulub:
- SAD-valgusravi x 5 (seansi pikkus 
30 min)
- Soolaravi x 5 (seansi pikkus 40 min)
- D-vitamiini määramine veres.

Soodushind (kuni 21.12.2014) 52 € 
(tavahind 65  €)

Info jA broneerImIne 
Tallinn Viimsi SPA ilu- ja 
tervisekeskuses: tel 606 1160, 
spa@spatallinn.ee
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24. oktoober – 5. detsember  

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 25. november
Viimsi Fotoklubi fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

Kuni 30. november 
Raamatuväljapanek 
“Karge Põhjamaade kirjandus“
Lastele “Trollid ja kollid 
raamatus“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. november
Raamatuväljapanek 
“Uut ja huvitavat lugemist“
Prangli Raamatukogus

Kuni 27. november
Raamatuväljapanek “Põhja-
maad – me põlised naabrid“
Lastele “Muumitroll, Pipi ja 
teised sõbrad Põhjamaadest“ 
ja “Minu, sinu, meie… lemmik-
raamat“
Randvere Raamatukogus

Kuni 12. detsember
Anne Vaasa maalinäitus 
“Looduspilte siit ja sealt“
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi I korrusel

Kuni 31. detsember
Koolinoorte fotonäitus 
“Sügis metsas“
Sissepääs tasuta!
Korraldaja: RMK Viimsi 
looduskeskus
RMK Viimsi looduskeskuses

Kuni 28. november
Haridusprogramm 
“Mardid mustad, Kadrid valged“
(algklassidele ja lasteaedadele)
Broneerimine: hariduskeskus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

21. november
disko
Viimsi Noortekeskuses

21. november  k 13
Kadritrall
Viimsi Päevakeskuses

21. november k 18 
Kohtumisõhtu tekstiilikunstnik 
Anu Rauaga “Kutse vaibale”
Anu Raua vaibanäituse avamine
Broneerimine: 
anu@rannarahvamuuseum.ee 
või telefonil 6066 941
Avatud on muuseumi kohvik
Kohtumisõhtu on tasuta!
Rannarahva Muuseumis

21. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
Parvepoisid koos dJ Ivo Laniga
Black Rose Pubis

22.–23. november
Viimsi valla meistrivõistlused 
korvpallis
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

22. november k 11
Jututund lastele: külas on 
lastekirjanik Heli Illipe-Sootak
Viimsi Raamatukogus

22. november k 18
KONTSERT: Koguduse kammer-
koor 20
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. november k 20
Salongiõhtu koos Mariti 
mahemuusikaga 
Kohvikus Lavendel Café

22. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
Taavi Peterson ja Peacemaker 
koos dJ Sass Nixoniga
Black Rose Pubis

23. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumala-

teenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus
Pühapäevakoolitund lastele
Randvere Päevakeskuses

23. november k 19
Vana Baskini Teater 
“Südamesõbrad“
Lavastaja: Eero Spriit
Mängivad: Raivo Rüütel, Eduard 
Salmistu (Rakvere Teater), 
Marika Korolev, Katrin Valkna, 
Allan Kress ja Alice Kirsipuu
Piletid 13/11 € 
Broneerimine: tel 6028 838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuses

25. november k 16
Moeklubi
Randvere Noortekeskuses

25. november k 16
digikultuuri kursus
Viimsi Noortekeskuses

25. november k 17
Hõbedaõhtu
Tootesarja Hõbevalgeim esitlus
Rannarahva Muuseumis

25. november k 19
Viimsi Harrastusteater esitleb:
muusikal “Aken vastu päikest“ 
(lisaetendus)
Piletid 5 € Piletilevis ja enne 
etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

26. november k 11
Randvere Reisiklubi
Reisimuljeid Kanadast – 
Enn ja Sirje Teimann
Ühislaulud sünnipäevalastele
Randvere Päevakeskuses

26. november k 16
Scrabbooking ehk pabertehnika 
töötuba
Viimsi Noortekeskuses

26. november k 19
Punutud soengute õpituba
Lisainfo: www.huvikeskus.ee

Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

27. november k 16
Terviseklubi – looduskosmeeti-
ka valmistamine
Randvere Noortekeskuses

27. november k 16
Lauatenniseturniir
Viimsi Noortekeskuses

27. november k 19
Sarjast Reisijuttude õhtud 
muuseumis:
Taivo Luik Pariis–dakari rallil
Reisijuttude õhtutele pääseb 
muuseumipiletiga (3 €)
Avatud on muuseumi kohvik
Kohti saab broneerida 
e-posti aadressil anu@ranna-
rahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

28. november
Filmiõhtu
Viimsi Noortekeskuses

28. november k 20
Salongiõhtu koos elava 
muusikaga 
Esineb Edward Krimm 
Kohvikus Lavendel Café

28. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
Ivetta Trio koos dJ Andrus 
Kuzminiga
Black Rose Pubis

29. november k 18
Viimsi Harrastusteater esitleb:
muusikal “Aken vastu päikest“ 
(lisaetendus)
Piletid 5 € Piletilevis ja enne 
etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

29. november k 19
Stand-up komöödia “Ott Sepp 
tõuseb üles!“
Piletid 16/14 € müügil Piletilevis
Viimsi Koolis

29. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
dreamers koos dJ Tõnis 
Kotsariga
Black Rose Pubis

30. november k 11
I Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. november k 13.30
Nukuteater “Talleke” etendus 
lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. november k 14.30
I advendi jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus
Pühapäevakoolitund lastele
Randvere Päevakeskuses

30. november k 16
Advendiküünla süütamine
Viimsi vallavanem Jan Trei 
kuulutab välja jõulurahu
Esineb ViiKerKoor, dirigent 
Indrek Umberg
Jõuluküla avamine, töötab 
jõuluturg
Sissepääs tasuta!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

1.–31. detsember
Raamatuväljapanek “Jõulud“
Lastele “Jõuluraamat“
Viimsi Raamatukogus

1.–30. detsember
Raamatuväljapanek täis-
kasvanutele “Head lugemist!“
Raamatuväljapanekud lastele 
“Minu, sinu, meie… lemmik-
raamat“ ja “Jõua, jõua, jõulu-
kene!“
Viimsi Raamatukogu Randvere 
harukogus

1.–31. detsember
Raamatuväljapanek – 
Jõulurõõm ja jõulurahu
Prangli Raamatukogus

3. detsember k 18
Kontsert – Esineb Maire Eliste 
Muusikakooli lastekoor Mariel
Krakowi jõulufestivali kava
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. detsember k 18.30 
Mahekosmeetiline kingitus – 
ilueliksiiri valmistamine
Sissepääs 25 €
Bron: info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. detsember k 10
Jõuluetendus lastele
Esinevad Staabi- ja sidepataljoni 
ajateenijad. 
Läbi mängu ja muusika saavad 
lapsed teada sõduri päevast: 
äratus, võimlemine, 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 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

Marje Plaan 
Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator
Tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee

Viimsi valla 
eakate jõulupidu

13. detsember k 14–17
Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8

Kontserdil esinevad Viimsi Kooli õpilased 
ning ansambel “Soov” koosseisus Toivo 
Asmer, Merle Lilje ja Peeter Kaljuste. 

Tantsuks mängib Andrus Kalvet.

Kaetud on kohvilaud 

SISSEPääS TASuTA!
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Martin Reimi jalgpalli-
koolis ajab palli taga juba 
üle 300 lapse ning nende 
seas on ka paarkümmend 
tüdrukut. 

Eelmise aasta sügisel avatud 
tüdrukute grupp on tasapisi hoo-
gu kogunud, huviliste geograa-
fia ületab valla piire ja särasilm-
sete plikatirtsudeta ei kujuta koo-
li enam ettegi.

Tüdrukuid juhendab treener 
Signe Pärtel, kes annab ühtlasi 
algõpetust ka noorimatele pois-
tele. Kui 2013. aasta sügisel 
starditi, kuulus gruppi kõigest 
viis tüdrukut. Alguse sai asi aga 
sellest, et mitu tüdrukut tegi 
varem trenni poiste gruppides 
ning ühel hetkel pakkus Martin 
Reim välja, et tüdrukud võiksid 
hakata omaette harjutama.

Kui mullu sügisel tuli uue 
grupi olemasolu reklaamida, 
siis käesoleva aastanumbri sees 
leidsid tüdrukud ise tee staa-
dionile. “Nüüd on meil juba 18 
tüdrukut, palju üle 20 liikme 
ühes grupis olla ei saakski!” 
hüüatab Signe Pärtel.

Martin Reim meenutab, et 
alguskuud olid tõepoolest ras-
ked (“nelja-viiekesi pole lihtne 
trenni läbi viia”), kuid nüüd 
näeb ta rõõmuga, et tüdrukuid 
tuleb järjest juurde. Kauaaegse-
le Eesti koondise mängumehele 
tundub, et tüdrukutele jalgpall 
meeldib.

“Vanematel on kohati eel-
arvamusi. On kuulda olnud, et 
mõni tüdruk tahab trenni tul-
la, aga vanemad püüavad talle 
teisi mõtteid pähe panna. Aga 
eks tüdrukud ja vanemad suhtle 
omavahel, positiivne info levib. 
Tüdrukute jalgpall on poiste 
omast erinev, sõbralikum, eri-
ti nii noores eas,” otsib Reim 
treeningrühma populaarsuse 
hüppelise kasvu põhjuseid.

Reim ja Pärtel nendivad, et 
peavad uute tüdrukute huvi jät-
kuva kasvu korral olema valmis 
ka teise grupi loomiseks – piir 
jookseks siis juba vanusest läh-
tuvalt.

Kõige suuremad Reimi 
kooli vutitüdrukud on 9-aasta-
sed, võistlustel on aga hakatud 
vapralt vastu ka endast vane-
matele. Näiteks mõne nädala 
eest peetud Flora Cupil saadi 
kaheksa võistkonna hulgas tei-
ne koht ja finaalgi kaotati alles 
põneva penaltiseeria järel. Sel 
võistlusel lubati osaleda 2003. 

Tüdrukute jalgpall kogub 
Viimsis tasapisi hoogu

Lööki on sooritamas Reimi kooli tüdrukute esimese aasta suurim 
väravakütt Liselle Palts.

aastal ja hiljem sündinutel (li-
saks tohtis võistkonnas olla ka 
kaks 2002. aasta lõpus sündi-
nud neidu) ehk Viimsi tüdrukud 
võistlesid endast üle kahe aasta 
vanemate vastu. Võistkonna 
noorimad olid seitsmesed.

Samuti osaleti suvel Eesti 
noorte meistrivõistlustel, kus 
tosinast mängust võideti seitse 
ja viigistati kolm, ning siin-
gi tohtisid vastased olla aasta 
vanemad. Kas kohe ja kiirelt 
tulemuse tagaajamine? Tree-
ner Signe Pärtel kinnitab, et 
mitte sinnapoolegi! “Esialgu 
meil polnud võistlustel käimi-
se plaani. Kuid aasta alguses 
küsis üks lapsevanem, kas tüd-
rukutele võistlusi ei toimugi, 
kas nad jäävadki ainult poiste 
varupingile istuma? Siis otsus-
tasime end noortemeistrivõist-
lustele üles anda. Tüdrukud on 
väga tublid, neil on palju taht-
mist ja eks selle abil esimesed 
võidud tulidki.”

Tõsi ta on. Flora Cupil oli 
selgelt näha, et mõnelgi vastasel 
oli väljakul toimuvast üsna üks-
kõik ning alati ei jookstudgi pal-
li järele. Seda ei saanud aga öel-
da Viimsi tüdrukute kohta – kui 
üks ei jõudnud pallini, läks appi 
teine. Kõik olid mängus sees.

Signe Pärtel tunnistab, et 
esimese aasta mulje tüdrukute-
ga tegelemisest on parem, kui 

ta alguses ette kujutas: “Puudu-
takse väga vähe ja sedagi mõ-
juval põhjusel, trennis käiakse 
hästi kohusetundlikult. Ka kõige 
väiksemate tahtmine on suur, 
lisaks on tüdrukutel väga toe-
tavad vanemad. Minu peamine 
eesmärk pole tippmängijate kas-
vatamine, vaid soovin, et tüd-
rukud naudiksid mängimist ja 
harjuksid sportliku eluviisiga. 
Kui keegi ka valib hiljem mõne 
muu spordiala, siis jalgpalliga 
on koordinatsiooni ja tasakaalu 
arendamiseks hea alustada.“

Reim ja Pärtel lisavad mui-
gamisi, et lähitulevikus või-
nuks tekkida tüdrukute grupi 
loomiseks sundolukord – kui 
kooli vanimad poisid saavad 
nii tubliks, et jõuavad meeste 
esiliigasse. Nimelt nõutakse 
esiliiga klubidelt ka tüdrukute 
võistkonna olemasolu. Poisid 
alustasid neljandast liigast ning 
liikusid ühe aastaga nii kolman-
dasse kui ka teise liigasse, vii-
mases tuldi tänavu viiendaks.

Ville Arike

Viimsi tiigrite 
edu Eesti meistri-
võistlustel
Viimsi “tiigrid” võistlesid 25.–26. oktoobrini 
Eesti avatud meistrivõistlustel taipoksis ja võit-
sid kolm hõbemedalit!

Võistlustest võttis osa ligi 200 sportlast kokku 6 riigist, 
väga tugevate meeskondadega oli kohale sõitnud Valgeve-
ne ja Leedu meeskond, lähinaabritest olid veel esindatud 
Läti ja Soome võistlejad.

Võistluste tase on iga aastaga kasvanud ja seda oli 
näha ka sel aastal, kuna väliskülalised olid kohale tulnud 
senisest paremate koondislastega. Mitmete kaalukategoo-
riate esikohad võtsid meie poiste ees valgevenelased ja 
leedukad, samuti olid võitmatud Soomest kohale tulnud 
taipoksijad.

Avaringides head taset näidanud “tiigrid” pidid aga 
kullaheitluses tunnistama vastaste paremust. Viimsi poisid 
võitlesid vapralt ja said tunnustust nii võistluste korral-
dajatelt kui ka väliskülaliste treeneritelt. Kiidusõnu meie 
noortele võitlejatele jagati hea poksitehnika ja väga võit-
luslike matšide eest.

Viimsi poistest saavutasid Eesti avatud meistrivõist-
lustel taipoksis II koha ja võitsid hõbemedali: Raul Esko 
–55 kg, 15-aastane; Romet Esko –60 kg, 15-aastane; Jaco-
Lembit Sepp – 15-aastane.

Tunnustus meie noortele ja tublidele “tiigritele” ning 
edu treeningutel ja edaspidisteks võistlusteks! 

Viimsi Tigers gym treeningutele on oodatud kõik jul-
ged poisid ja noormehed vanuses alates 9. eluaastat. Tule 
ja treeni koos tiigritega!

Ivo Pukk

Võidukad tigersid.

Spordis tulekul
22.–23. novembril on Viimsi Kooli spordisaalis Viimsi valla 
2014. aasta meistrivõistlused korvpallis. Korraldaja on MTÜ 
Korvpalliklubi Viimsi koostöös Viimsi Vallavalitsusega.

29.–30. novembril on Viimsi Kooli spordisaalis Viimsi Mcdo-
nalds Cup 2014 jalgpalliturniir. Korraldab Martin Reimi Jalg-
pallikool.

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

Kultuuri- ja spordiamet

Martin Reimi jalgpallikooli tüdrukute võistkond oktoobrikuus Lilleküla sisehallis pärast 2. kohaga 
lõppenud Flora Cupi võistlust. Fotod erakogu
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ERAKUULUTUSED

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

11 aastat turul töötanud tehnilse 
kontrolli teostaja pakub:
l elektripaigaldise tehniline kontroll
l elektrotehnilised mõõtmised 
l elektrialased konsultatsioonid ja projektitööd
l Aasta lõppuni tellitud elektripaigaldise tehnilise 

kontrolli soodustus 10%

V.L.Tehnoekspert OÜ
+372 5852 8297, tellimus.tehnoekspert@gmail.com
Loosivälja tee 14, metsakasti, Viimsi vald

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
29.10.2014 saabub uut kaupa!

Tühjendusmüük jätkub – Palju kaupa 
hinnaga 1.00 EUR

l Pikaajalise kogemusega jõuluvana tuleb rõõ-
mustama lapsi lasteaedadesse ja kodudesse. 
Kontakt: tel 5394 3284.
l Otsime lapsehoidjat 2-aastasele poisile Viimsis. 
Eeldame varasemat kogemust ja võimaluse korral 
soovitusi. Huvi korral palume ühendust võtta 
tel 5131 345 või xjaanikamerilox@gmail.com, 
Jaanika.
l Otsin vene keele õpetajat 11-aastasele tüdrukule 
Viimsi vallas. Tel 5293 617, Kairi.
l 4. klassi õpilane ootab matemaatikaabi oskuste 
ja kogemustega koduõpetajalt. Lisainfo tel 5166 
188.
l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5827 9084, 
Laur.
l Õpiabi matemaatikas ja füüsikas põhikooli-
õpilasele. Kontakttunnid Meriväljal. Küsi lisainfot: 
javar@javar.ee.  
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastust. 
Kogemust üle 15 aasta. Kontakt: tel 5648 7738, 
5216 037.
l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 
1041.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage e-posti 
aadressil margus@korvent.ee, tel 5526 2281.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. 
Helistage tel 5690 0686.
l Minu hubane ilutuba pakub mugavusest 
hoolivatele inimestele järgmisi teenuseid: mani-
küür-pediküür (ka meestele), depilatsioon, rips-
mete-kulmude keemiline värvimine ja korri-
geerimine. Minu juurest lahkute mõnusa enese-
tundega. Info tel 5159 251, Niina, või 
niinakikas60@hot.ee.
l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie 
koju. Maksimaalne lõõgastav toime. Klassikaline-, 
spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Kom-
bineerin eri massaažitehnikaid ja võtteid. Võimalik 
nautida ka REIKI energia tervendavat mõju ja ke-
hahellitavat šokolaadimassaaži. Tund aega alates 
20 eurot. Teave: reedu48@hotmail.com või tel 
5092 550, Reet.
l Tugeva klassikalise, spordi- ja tervendava punkt-
massaaži segu. Tulen teile koju, hind 20 €/h. Sa-
muti pakun kodukoristust, töö kiire ja korralik. Tel 
5206 817 või info@lilliagro.ee. 
l Massaažiteenused aadressil Nelgi tee 1 (Viimsi 
vallavalitsuse ja huvikeskuse hoones), tuba nr 143 
I korrus. Aja broneerimiseks helista tel 5113 314 
või saada e-mail privileg.skanaval@gmail.com.
l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aeda-
de ja terrasside ehitamine, sillutise panemine jne. 
Talveperioodil sisetööd ja peenem viimistlus. 
Töö kiire ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja 
teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147, 
mauropeduzzi@gmail.com.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. 
Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betooni-
tööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste 
järgi. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse! 
Tel: 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.
l Lamekatuste paigaldus ja avariiremont SBS-rull-
materjaliga. Tel 5567 4698, Tanel.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt: tel 5074 178.
l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista jul-
gelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja 
korralik. Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.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. 
l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastus-
ainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@smart-
furniture.eu.

l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi 
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohale-
toimetamine Viimsi piirkonnas tasuta! Tel 5068 
326, toivo@kratt.ee.
l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valiku-
liselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on 
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööver-
damisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel 5252 632.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi 
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad 
hinnad. Tel 5626 3857.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Ostan kollektsioneerimise eesmärgil ringlemata 
või heas korras Eesti krooni paberraha 1991–2007. 
Tel 5026 357, Toomas.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Anda üürile 3-toaline korter Viimsis. Otse oma-
nikult, üür 300 eurot kuus. Kontakt: tel 5341 0661.
l Soovin osta garaaži Viimsis. Tel 5332 0853.
l Kodukoristus, hooldus- ja abitööd õues! Hinnad 
soodsad ja asume Viimsis. Lisainfo e-posti aadressil 
Email info@businessmatch.ee või tel 5306 8004. 
l Firma otsib Loole bürooruumide koristajat. Töö 
õhtuti E–R. Lisainfo: tel 5090 521.
l Müüa puitbrikett kandiline 155 €/960 kg, pellet 
premium 195 €/960 kg, turbabrikett 112 €/960 kg, 
lepp (40 l)/2,7 €, kask (40 l)/3 €. Tel 5380 3858.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu 
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbri-
kett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50-st kotist 
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. 
Tellimine: tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, 
www.unitedexpo.ee.
l Müüa kuiva kasepuud 40 l võrkkotis, hind al 2,3 €/ 
kott. Toores kask, hind al 40 €/rm; sanglepp hind 
al 35 €/rm. Halgude pikkus vastavalt soovile. Info 
tel 5120 593.
l Kopp-laadur Terex 840TLB koos juhiga teostab 
kaeve-, planeerimis- ja hüdrohaamritöid Tallinna 
ja Harjumaa piires. Kaeve- ja planeerimistööde 
hind 27 €/h+km. Hüdrohaamritööd 33 €/h+km. 
Lisainfo: tel 5627 9774.
l Väikesemahulised metalli tükeldus ja keevitus-
tööd tellija materjalist. Hind 30 €/h. Suuremahu-
liste tööde puhul hind kokkuleppel. Lisainfo: 
tel 5627 9774.
l Põhk koerale kuuti, pakituna 150 l kottidesse. 
Hind 5 €/kott, kahe koti tellimisel transport tasuta! 
Tel 5206 817 või info@lilliagro.ee. 
l Pakun Võrumaa metsade mett. Kuna võtame 
mett tarudest vaid korra aastas, siis on mesi eri-
liselt hea maitsega ja tervendava toimega. Hind 
7 €/kg. Transport tasuta! Tel 5206 817 või info@
lilliagro.ee.
l Otsime müüjaid, kes müüksid detsembris ilutu-
lestikku. Vanus alates 18. eluaastat. Tööpäevad 
kestavad 10.00–20.00. Müügipiirkond: Viimsi, Pirita. 
Töö on lepinguline. Soovijad peavad oskama eesti 
ja vene keelt. Kasuks tuleb eelnev müügitöö koge-
mus. Tel 5559 6546, Tatjana, või karata@hot.ee.
l Vajame müüjaid ilutulestikuletti Viimsis. Palk 
hea! Helista kohe! Tel 5777 9999, pariis@hot.ee.
l Erakordne jõulukink! Veet Mano – maailmakuul-
sa energeetilise tervendaja/selgeltnägija, Jõulu-
eri “Elu on suur asi” 11.–17.12. Veet Mano laager
Tallinnas 12.12. kl 18–22 ja 13.12. kl 10–14, Tuule-
maa 12. Veet Mano ka Rakveres, Haapsalus, Pär-
nus, Tartus. Veet Mano “Selg ja kael korda vees” 
Rakvere Aqva Spa’s. Kohtade arv piiratud! Piletid 
Piletilevis või korraldajalt: 5689 6670; veetmano.eu 
Tee ainulaadne jõulukink endale või teisele!
l LEITUd! Kuldse retriiveri sarnane u 8 aastane koer! 
17.nov õhtul tuli Haabneemes maja hoovi suur valge 
isane väga sõbralik vanem koer. Omanikul palun 
võtta ühendust tel 5098 432.
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18–19. ja 29–30. detsember kl.10–15
l seiklusmängud õues! – välja läheme 
IgA ilmaga!
l kokakoolis valmivad: mugava mehe 
piparkoogid, jäätis, lõbusad tarretised
l räägime liiklusest: liiklusmärgid, helkur
l sõidame elektriautode ja -tõuksidega
Info: 5887 6660, www.liikluskohvik.ee
Registreerimine: info@liikluskohvik.ee
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