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Turvalist liiklemist!
Loe lk 6
Kelvingi küla
üldkoosolek
Kelvingi küla üldkoosolek külavanema
valimiseks toimub 30. novembril kell
18.00 Kelvingi külakeskuse hoones.
Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst, külavanema valimine, küla arengukava arutelu ja kinnitamine, jooksvad
küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1,
Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt
1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Viimsi vallavalitsus

Tammneeme küla
üldkoosolek
Tammneeme küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 1. detsembril
kell 18.30 Randvere Koolis (G. H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla).
Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst, külavanema valimine, jooksvad
küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1,
Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt
1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Viimsi vallavalitsus

Muuga küla
üldkoosolek

Jõuluks koju!

Ka väike osa Viimsist on Viimsi. Keri, Viimsi põhjapoolseim saar, asub Pranglist veidi üle 6 km põhja pool. Foto Viimsi Vallavalitsus

T

ihtipeale kuulen elanike muret, et kodutee on pime, auklik ja
tolmune, kõnniteed lumme uppumas, lastel ei jagu Viimsis
lasteaiakohti, eakad on hädas napi bussiliiklusega, noortel on pärast kooli vähe tegemist, looduskeskkond hävimas jne jne…
Vald püüab anda parima, et loodust hoida ning olukorda
Viimsis leevendada ja elanikele mugavamaks muuta, luues uusi
töökohti, kergliiklusteid, mänguväljakuid, vee- ja kanalisatsiooniühendusi, toetades ka eralasteaias käijaid, investeerides turvalisusse… Kuid valla enda vahenditest kõigeks ei piisa.
Meie poolsaarel on tänaseks juba ligi 20 000 inimest, kes igapäevaselt tarbivad siinseid teenuseid ning väärtustavad Viimsit
elukeskkonnana. Vald on aga veel väga noor (vallaelanike keskmine vanus on u 35), mistõttu maksumaksjaid ehk töölkäijaid on
neist vaid u 8500. Valla enda peamiseks sissetulekuallikaks on aga
töötavatelt elanikelt laekuv tulumaks.
1. november 2015 seisuga on Viimsi elanikuks registreerinud
end 18386 inimest.
Hinnanguliselt on Viimsis ligikaudu paar tuhat inimest, kes küll
elavad Viimsis ja kasutavad igapäevaselt siinseid teenuseid, kuid
kes ei ole end elanikena valda sisse registreeritud. Nii läheb nende
tulu mujale ehk vallal jääb igal aastal tulumaksuna saamata umbes 1 miljon eurot. See on ligikaudu 4% kogu valla tulueelarvest.
1 miljon eurot on täpselt nii palju, et selle eest saaks vald igal
aastal…
- rajada umbes 5 km valgustatud kergliiklusteid või
- ehitada valmis pool uuest lasteaiast või

- ehitada vähemalt 3 kompleksmänguväljakut, kus ka noorukitel oleks tegemist või
- paigaldada pimedatele tänavatele vähemalt 12 km ulatuses
tänapäevane LED valgustus või
- pinnata kõik Viimsi praegused tolmavad kruusateed või
- puhastada kõik Viimsi poolsaare sademeveesüsteemid (torustik ja kraavid) või
- ehitada vähemalt 75 kaasaegset bussiootepaviljoni koos ooteplatvormiga või
- muuta bussigraafikud 3 korda tihedamaks või
- ehitada välja Haabneeme rand koos taristuga ning rajada
veel 2 avalikku randa või
- korrastada külades 5 ilusat paadisadamat või…
Selleks, et olukorda Viimsis muuta, aitab näiliselt väikesest, kuid
väga olulisest sammust – registreeri end koos perega viimsilaseks!
Ja mitte vaid aastavahetuseks, vaid päriselt! Lihtsalt niisama, sest
siin ju on Sinugi kodu, kuhu õhtul pärast tööd ja tegemisi saabud.
Ka kõige väiksem osa Viimsist on Viimsi. Vaid paari hiirekliki
või jalutuskäigu kaugusel on see, et elu siin poolsaarel muutuks
elanikule mugavamaks ja Viimsis oleks veel parem elukeskkond
meie noortele, ettevõtjatele, peredele, eakatele... Loe lähemalt:
www.viimsivald.ee/elukoha-registreerimine. Koos saame kaasa
aidata, et meie kõigi elutingimused siin paraneksid. Sinul ka.
Tule Sina ka jõuluks koju – seekord päriselt!

Sinu Viimsi

Muuga küla üldkoosolek külavanema
valimiseks toimub 2. detsembril kell
18.30 Randvere Koolis (G. H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla).
Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst, külavanema valimine, jooksvad
küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1,
Viimsi alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt
1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Viimsi vallavalitsus

Ettevõtte üleminekust
teatamine
Teavitame teid 1. detsembril 2015 toimuvast Sihtasutuse Rannapere Sotsiaalkeskuse üleminekust Aktsiaseltsile Rannapere Pansionaat.
SA Rannapere Sotsiaalkeskus üleandmisega lähevad omandajale AS Rannapere
Pansionaat üle kõik omandavate ettevõtte õigused ja kohustused.
Alates 1.12.2015 on AS Rannapere Pansionaat kontaktandmed endised: juriidiline- ja tegutsemisaadress: Kesk tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, 74001. Meie arveldusarve EE612200
221010946179 Swedbank.

Ivika Rebasoo

Juhatuse esimees
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Kultuuri ja spordi
aastapreemiad ja elutööpreemia statuut
Viimsi vallavolikogu
kinnitas novembrikuu
istungil määruse ”Viimsi
valla kultuuri ja spordi
aastapreemia ja elutööpreemia statuut”.
Vallavalitsuse ja koalitsiooni
üks peamine eesmärk valitsusperioodil on tunnustada ja motiveerida aktiivseid, ettevõtlikke ja oma eesmärkidele pühendunud viimsilasi. Valla jätkusuutlikku arengu seisukohalt on
ülioluline investeerida oma inimestesse, kes igapäevase pühendunud tegevusega annavad
omapoolse panuse ka valla tulevikku.

“

Viimsi valla
kultuuri- ja spordi
aastapreemia
eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga
seotud isikut või
organisatsiooni.
Kui eelmisel kuul võttis volikogu vastu otsuse noorte ettevõtmiste tunnustamiseks, siis
sel korral on välja töötatud statuut märgata ja tunnustada Viimsi valla väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi ning anda
neile valla poolt rahalised preemiad.
Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia eesmärk on
tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul
kultuuri- ja spordivaldkonnas
silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste
arengusse või saavutanud oma
tegevuses kõrge taseme.
Viimsi valla elutööpreemia

eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise väljapaistva kultuuri- või
spordialase tegevuse eest.

“

Ettepanekuid
preemiate määramiseks võivad
esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud.
Kultuuri- ja spordivaldkonna all peetakse eelkõige silmas
muusika-, kunsti-, tantsukunsti-, teatri-, ilukirjanduse-, loomemajandusealal tegutsejaid,
erinevatel spordialadel tegutsevaid väljapaistavaid sportlasi, treenereid, kultuuri- kui spordivaldkonna sündmuste korraldajaid, lisaks ka neid, kelle
tegevust ei ole võimalik klassikaliselt või üheselt kategoriseerida, kuid kelle tegevus seondub kultuuri- ja spordivaldkonnaga.
Preemia määramine pole
seotud vanuseliste ja sooliste
piirangutega. Komisjonil on voli teha ettepanekud preemia saajate arvu ja preemia suuruse
osas preemia eelarve vahendite piires.
Määruse kohaselt antakse
preemiad üldjuhul välja igal aastal, sobivate kandidaatide olemasolul.
Ettepanekuid preemiate määramiseks võivad esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Laekunud ettepanekute hulgast teeb Viimsi vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjon ning
noorsoo- ja hariduskomisjon
ning vajadusel komisjonide poolt
kaasatud valdkonna eksperdid
valiku preemia saajate ja suu-

ruste osas ning esitavad sellekohased ettepanekud Viimsi
vallavalitsusele kinnitamiseks.
Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia võib määrata
füüsilisele või juriidilisele isikule.
Viimsi valla elutööpreemia
võib määrata ainult füüsilisele
isikule.
Komisjonil on õigus jätta
preemia välja andmata sobivate kandidaatide puudumisel.
Preemiad makstakse välja
Viimsi valla eelarves selleks
ette nähtud rahalistest vahenditest.
Preemiad antakse üle vastava valdkonna või Viimsi valla pidulikul üritusel.
Viimsi vald eraldab valla eelarvest preemiate maksmiseks
üldjuhul igal aastal 10 000 eurot.
Preemiate eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanekuid tublide tunnustamiseks ootame ka sel aastal, aega on 15. detsembrini.

“

Ettepanekuid
tublide tunnustamiseks ootame
ka sel aastal,
aega on 15. detsembrini.
Julgustan siinkohal tähelepanekuid esitama – märkamine on juba tunnustus omaette
ning annab kindlasti täiendavat motivatsiooni aktiivselt tegutseda ka edaspidi.
Märkame ja tunnustame üksteist!

Mailis Alt

Vallavolikogu esimees

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. Oktoobris ilmub Viimsi Teataja
kolmel korral.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 11. detsembril.

Vallavolikogus

Viimsi Vallavolikogu poolt 24.11.2015 vastu
võetud otsused:
104 – Nõusoleku andmine Viimsi staadioni kasutamise lepingu muutmiseks
105 – Haabneeme alevikus, kinnistute Küti tee
13, Küti tee 20 ja Küti tee L2 detailplaneeringu
kehtestamine
106 – Äigrumäe külas asuva Männikusalu kinnistust osa võõrandamine
107 – Viimsi valla teede nimekiri
Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 otsus nr
105 – Haabneeme alevikus, kinnistute Küti
tee 13, Küti tee 20 ja Küti tee L2 detailplaneeringu kehtestamine
Otsustati kehtestada Viimsi vallas Haabneeme alevikus kinnistute Küti tee 13, Küti tee 20
ja Küti tee L2 detailplaneering (Optimal Projekt
OÜ töö nr K-6), millega moodustatakse neli üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1500 m2
kuni 1987 m2 ja üks 336 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, sõl-

tuvalt krundi suurusest suurima lubatud ehitusaluse pindalaga, vahemikus 300 m2 kuni 350 m2.
Suurim lubatud kõrgus põhihoonel (üksikelamul) on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala
on 250 m2.
Viimsi Vallavolikogu poolt 24.11.2015 vastuvõetud määrused:
24.11.2015 määrus nr 19 – Maamaksumäära
kehtestamine
24.11.2015 määrus nr 20 – Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia ja elutööpreemia statuut
24.11.2015 määrus nr 21 – Viimsi Vallavolikogu
11.11.2014 määruse nr 19 “Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus“ muutmine
NB! Kõikide otsuste ja määruste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega
täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi,
millega ootab oma kollektiivi
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUSTÖÖ SPETSIALISTI
Teenistusülesanded:
Haridustöö spetsialist koordineerib koostööd lasteaedadega, peab eelkooliealiste
laste andmekogu, kontrollib lasteaiajärjekorras olevate laste elukoha andmeid,
korraldab arveldamist erakoolide ja eralasteaedadega, osaleb valdkondlikus järelevalve- ja kontrollialases tegevuses ning lahendab hariduslike erivajadustega
laste õppimisvõimalustega seotud küsimusi lasteaedades. Samuti aitab korraldada
noorsoo- ja haridusameti asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab koostöös
valla teenistujate ja valla haridusjuhtidega Viimsi valla hariduselu.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte,
orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas,
tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses või alushariduse valdkonnas;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. detsembriks 2015 aadressil Nelgi
tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “haridustöö spetsialist” või
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, tel
6028 843, janek.murakas@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel
6028 872, nele.kilk@viimsivv.ee.
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Viimsi vald tähistab taasasutamise
25. aastapäeva

töödest oli kiirabibrigaadi toomine Viimsisse. Tõsised probleemid olid Nõukogude sõjaväega. Viimsi poolsaarel asus
19 erineva suurusega väeosa.
Läbirääkimised sõjaväeosadega hoidsid ära suuremad lõhkumised. Sõprussidemed Rootsi Kuningriigi Täby kommuuniga, Soome Vabariigi Porvoo
maavallaga ning Norra Ski kommuuniga aitasid kergendada puudustkannatavate perede probleeme humanitaarabi kaudu, samuti korraldati meie spetsialistidele kogemuste omandamist
neis maades. Uue ajastu esimestele aastatele langesid ka
mitmed kaugeleulatuva tähtsusega sündmused: 1991. aasta aprillist hakkas ilmuma Viimsi
valla leht Viimsi Teataja, mais
avati Viimsi muuseum ning
alustati Haabneeme aleviku kanalisatsiooni ja veetrassi rajamist. 1992. aasta aprillis alustas tööd Viimsi Raadio. 1. septembril 1993 avati Püünsi põhikool ja veidi hiljem ka Viimsi Püha Jaakobi kogudus. 1. novembril 1990. aastal oli Viimsi
valla territooriumil 5323 elanikku.” (väljavõte Robert Nermani artiklist “Viimsi Vallava-

20. detsembril tähistab
Viimsi vald oma 25. taasasutamise aastapäeva.
Viimsi vallal, nagu paljudel teistel Eesti omavalitsustel, on tegelikult kaks
sünnipäeva: esimeseks
asutamise kuupäevaks on
11. mai 1919. aastal.

Pärast Nõukogude perioodi algas Viimsi valla “uus aeg”
20. detsembril 1990, mil Eesti
Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel kirjutas
alla Viimsi vallaõiguste taastamise tunnistusele ühena esimestest Eestis ja esimesena Harju maakonnas.
Suurte muutuste prelüüdiks
oli 10. detsembril 1989. aastal
toimunud Viimsi külanõukogu
20. koosseisu valimised. 10. detsembril 1990. aastal toimusid
külanõukogu esimehe valimised, mille võitis rõhuva häälteenamusega Ants-Hembo Lindemann.
“Ants-Hembo Lindemanni
ja Hillar Pappeli mälestuste järgi oli suurte muutuste prelüüdiks 10. detsembril 1989. aastal toimunud Viimsi külanõukogu 20. koosseisu valimised.
Aseesimeesteks said Enn Vann
ja Kalev Peet. Kohe tuli hakata
tõsiselt tööle, sest eesmärgiks
oli valla õiguste taastamine.
Valla õiguste taotlemise aluseks oli valla arengukava. See
kava läbis vallavolikogus mitu
aruteluvooru, seejärel Harju
Maavalitsuses ning lõpuks ka
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis.
Sama aasta 20. detsembril
omistatigi Viimsi vallale esimese omavalitsuse üksusena vallaõigused. Algul oli põhiprob-

litsus 1922–2009” raamatust
“Viimsi vald 90”)

Aastapäeva tähistamise üritused

Pühapäeval, 20.detsembril tähistab Viimsi vald oma taasasutamise aastapäeva mitmete
üritustega. EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus toimub algusega kell 11 IV advendi jumalateenistus ja valla taasasutamise
aastapäevale pühendatud aktus.
Kaastegevad on Viimsi Püha
Jaakobi koguduse kammerkoor,
dirigent Andrus Kalvet ning Tallinna Piiskopliku Toomkiriku
koguduse kammerkoor Laudate Dominum, dirigent Veljo Reier.
Pärast jumalateenistust ja aktust toimub aastapäeva vastuvõtt Rannarahva muuseumis.
Kell 15 on kõik oodatud vabaõhukontserdile Viimsi Keskuse parklasse, kus astuvad üles
Pearu Paulus ja Birgit ning ansambel Swingers, ViiKerKoor,
segakoor Viimsi, Contemporary jazzi tantsijad ja Ita-Riina
muusikastuudio lauljad ja teised. Olete oodatud valla aastapäeva üritustest osa saama!

Viimsi vallavalitsus

Programm pühapäeval, 20. detsembril
l Kell 11. IV Advendi jumalateenistus ja aktus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus (Nurme tee 2, Pringi, viimsijaakobikirik.ee).
Kaastegevad: EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor
ja Tallinna Piiskopliku Toomkiriku koguduse kammerkoor Laudate Dominum, dirigendid Andrus Kalvet ja Veljo Reier
l Kell

13. Vallavanema vastuvõtt aastapäeva puhul Rannarahva muuseumis Nurme tee 3, Pringi. (Kutsetega.)

leemiks võimuküsimus. Suurte ettevõtete juhid ei mõistnud
koheselt, et vald pole enam
kaugeltki külanõukogu, kellel

ju sisuliselt igasugune võim
puudus. Uutes oludes tuli vallavõimudel juhtimine vallas
oma kätte võtta. Vallavalitsus

kolis väikesest eramust Pirita
Näidissovhoosi peahoonesse,
tuli lahendada ka mitmeid pakilisi küsimusi. Üks esimestest

l Kell 15. Vabaõhukontsert Viimsi Keskuse parklas (Sõpruse tee
15, Haabneeme, viimsikeskus.ee). ViiKerKoor, segakoor Viimsi,
Contemporary jazzi tantsijad ja Ita-Riina muusikastuudio lauljad, Pearu Paulus ja Birgit, ansambel Swingers. Ilutulestik.

Moodsad vanaaegsed jõulud Pringi külas
Pilk õue veel küll jõulutunnet ei sütita, ent kaugel need pühad ikka on.
Kes teab, ehk tuleb lundki varem, kui ilmatargad ennustavad.
Muuseumipere igatahes juba valmistub pühadeks – oleme küpsetanud esimesed verivorstid ja
proovinud, kuidas mekib meie
perenaise valmistet taignast sündinud piparkook. Kuusedki
Viimsi oma metsadest on muuseumi õuele ära toodud.
Jõuluaja alguseks loeme traditsioonilist esimese advendiküünla süütamist Viimsi vabaõhumuuseumi vanas tormilaternas. Ootame kõiki pühapäeval, 29. novembril kell 14 algavale tseremooniale. Külakuusel süttivad küünlad, tared
on ehitud jõuluehtesse ja pererahvas teeb ettevalmistusi jõulude saabumiseks. Jõuluküla avamise puhul on muuseum kogu
päev tasuta avatud ja meie taluturg on samuti juba jõuluhõnguline.

Rehemajas saab näha suurt viledate villurite väljanäitust.

Kogu jõuluaja, kuni kolmekuningapäevani 6. jaanuaril, on
jõuluküla avatud ja ootab uudistajaid. Külastajad saavad ise
jõuluettevalmistustes ja -tegemistes osaleda. Pererahvale lisaks ootavad sõpru ka lambad
ja küülikud.
Rehemajas on sel aastal suur
viledate villurite väljanäitus. Eelmise aasta käpikunäitus saab
igati väärilise järje, kui areenile trügivad villased sokid oma

vahvate lugudega. Jõulusoku ja
päkapikkude vaba aega sisustab aga moodsa randlaste jõulupuu tulede paistel mängitav
välikeegel. Väravamajas on avatud postkontor, kus saab jõulusoove üle maailma laiali saata
pudeli- ja kajakapostiga. Meie
poolt pakend ja saatmine, teie
poolt parimad soovid.
Viimsi vabaõhumuuseum on
avatud esmaspäevast reedeni
12–17 ja nädalavahetusel 10–17.

Igalaupäevane ja -pühapäevane taluturg peibutab kell
10–14 jõululõhnadega. Lisaks
kodumaisele toidukraamile pakuvad kauplejad erilisi üllatusi
jõuluvana kingikotti. Jõuluturul kauplevad kõik meie legendaarsed kauplejad, et viimsilaste jõululauale tuua ainult
parimatest parim toidupoolis – muuhulgas ka isetehtud
veri- ja tanguvorstid. Müügil
on loomulikult ka kuused, pärjad ja vanikud. Hästilõhnavast
vürtspoest on võimalik soetada teravaid vürtse ja mahedaid
maitseaineid, tervislikke teesid,
koduaia siirupeid, äädikaid ja
kastmeid. Kohal on ka Kuusemäe talu tublid ponid, et lastele sõidu- ja paitamisrõõmu
pakkuda.
Kui on huvilisi, kes sooviks
veel oma hea ja parema või käsitööga jõuluturule kauplema
tulla, siis palume ühendust võtta turu perenaise Heleniga (helen@rannarahvamuuseum, tel
5620 1417).

Jõuluaeg Rannarahva
muuseumis

Rannarahva muuseumi ehib pühade ajal kunstnik Epp Maria
Kokamägi imekaunis näitus
“Maastikud inglitega – Kuldsed pildid”. Kahasse Püha Jaakobi kirikuga on välja pandud
mitukümmend maali, suur osa
neist esmakordselt. Epp Maria
sulnite kuldseis raamides maalide taustal on Rannarahva muuseumi hubases miljöös hea ka
jõulupidusid pidada. Muuhulgas pakume lauakatmiseks omanäolisi jõulumenüüsid.
12. detsembril kell 10–16
toimuval erilise miljööga Rannarahva jõululaadal on müügil
kingitused, jõulukaunistused, keraamika, käsitöö ja palju muudki parimatelt käsitöömeistritelt
ja kunstnikelt. Loomulikult töötab traditsiooniline jõulukohvik ja kingipakkimise töökoda.
Ilmselt pole enam kellelegi
üllatuseks, et kingitusi saab soetada ka Rannarahva muuseumis ja Viimsi vabaõhumuuseu-

mi poodidest, kus leidub humoorikaid kingitusi, väärikat
merekirjandust, muuseumikogudest inspireeritud meeneid,
väärt sisustuskaupa. Kaupa saab
osta ja sellega eelnevalt tutvuda ka e-poe vahendusel.
Muuseumihariduskeskusvõtab mõlemas muuseumis vastu
kooli- ja lasteaiagruppe. Eriti
vahvaks kujuneb kindlasti Rannarahva muuseumi pööningul
etenduv jõuludetektiivikas “Sussid püsti”. Jõuludeni on jäänud
vaid kolm päeva, kõik ettevalmistused on tehtud ja kõik tundub jonksus olevat, ent siis kuuleb sussipäkapikk Sula kingituste laos võõraid samme…
Rannarahva muuseum on
avatud esmaspäevast reedeni
kell 10–17 ja nädalavahetusel
kell 12–17.
Leidke endale see päevake, mil meie juurest läbi astuda!
Tulge näitust vaatama, kingitust
ostma või jõulutunnet otsima!
Kaunist jõuluaega soovides,

Rannarahva muuseum
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Aastalõpu teetööd
Pikk sügis ja talve viibimine annab võimaluse
teha viimased teede-ehituslikud tööd sel aastal.

Talveks valmis! Maastur saha ja puisturiga libeduse tõrjeks
ja lume lükkamiseks kõnniteedel.

Puistur valla sõiduteede soolatamiseks ja lume sahkamiseks.

Muuga tee ääres algasid kauaoodatud Vesiniidu bussipeatuse ehitustööd. Peatus koos bussitasku ja platvormiga
ehitatakse Muuga tee äärde, Mündi tee ristmiku lähistele.
Bussipeatus saab ka ootepaviljoni, et bussi ootamine oleks
sajuga võimalikult mugav. Ehitustöid teostab WWR Systems OÜ. Tööde maksumus on 12 798 eurot.
Lubja külas algavad ehitustööd Uus-Pärtle tee ja Mäekünka tee jalgtee ühendamiseks. Jalgtee ehitus on vajalik,
tagamaks Uus-Pärtle asumi elanikele ohutu tee ületamise
võimalus. Jalgtee ehitustööd on jagatud kahte etappi, mis
toimuvad sel ja järgmisel aastal. Esimese etapi (jalgtee
alus kuni killustikkatteni, truup, äärekivid) ehitab WWR
Systems OÜ ning esimese etapi tööde hinnaks kujunes
14 232 eurot koos käibemaksuga. Teise etapi käigus pannakse jalgteele asfalt ning rajatakse haljastus.
Vastvalminud Haabneeme staadion vajab spordisõprade võõrustamiseks parklat, mis rajatakse Randvere tee
ja valminud staadioni vahele. Parkimiskohtade arv uues
parklas on 113, millest 4 on mõeldud liikumispuudega inimeste jaoks. Parkla ehitaja leidmiseks viidi läbi riigihange,
kuhu laekus 20 pakkumust. Hanke võitjaks osutus RIAB
Teedeehitus OÜ ning ehitustööde hinnaks koos käibemaksuga kujunes 95 237,94 eurot. Töid teostatakse kahes etapis, tulevasse aastasse jäävad asfalteerimine, joonimine ja
haljastustööd.
Valmimas on Pargi tee kergliiklustee koos tänavavalgustusega. Lõpule on jõudnud asfalteerimis- ja haljastustööd, viimasena tehakse teede markeerimine ja liiklusmärkide paigaldamine. Pargi tee jalg- ja jalgrattatee valmimise
tähtaeg on 30. november. Lisaks Pargi tee jalg- ja jalgrattateele rekonstrueeritakse Pargi tee sõidutee kate, alates
Maxima kauplusest kuni Alpikanni tee ristmikuni.
Käimas on ka tavapärased teehooldetööd. Toimub
vallas asuvate ja vihmaste ilmade mõjul auklikuks muutunud freesipuru- ja killustikukattega teede greiderdamine
(hööveldamine). Teehooldaja AS Teede REV-2 alustas 16.
novembril talihooldetöödega. Pidevas valmisolekus tehnikat esitleti ka valla esindajatele, korraldades esimesel talihooldepäeval tehnika rongkäigu. Pärast rongkäiku toimus
vallamajas teehoolde koosolek, kus osalesid nii mehhanismijuhid, teemeistrid kui ka vallapoolsed teehooldetööde
kontrollijad. Sellised hooldekoosolekud hakkavad toimuma iga talihooaja alguses ja vajadusel ka keset hooldeperioodi. Teostatud on esimesed sõidu- ning kergliiklusteede
libedusetõrjetööd.
Tehnika ja töömehed on talveks valmis ja ootel!

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Projekteerimistingimuste andmine
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Jäätmaa tee 12, Metsakasti küla, Viimsi vald detailplaneeringu
alal kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.
Hektacon OÜ on esitanud 7.05.2015 taotluse arhitektuursete
tingimuste väljastamiseks Jäätmaa tee 12, Metsakasti küla, Viimsi
vald kinnistul. Koos taotlusega on esitatud ka detailplaneeringu
ala illustreeriv eskiis. Ala kohta on kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 9. detsembri 2014 otsusega nr 88 detailplaneering (Optimal
Projekt OÜ töö nr 204). Detailplaneeringu kehtestamise ajal ei olnud planeeringu koostajal ega ka maaomanikul täpsemat arhitektuurset nägemust elamurajooni kujundusele. Omaniku sooviks on
arendada alal terviklik ja ühtse arhitektuurse käekirjaga esinduslik
elamukompleks, mis on tänaseks paberil realiseerunud arhitektuuribüroo Kauss Arhitektuur OÜ visiooni läbi. Nimetatud visioon
pöörab suuremat tähelepanu arhitektuurse ansambli tekkele ja
pakub välja looduses esinevatest värvitoonidest inspireeritud välisviimistlusmaterjalide ja toonide valiku. Elamuala katkematu
ringteena läbiv kergliiklustee lahendatakse sõiduteest eraldi, mis
tagab suurema turvalisuse ning soosib tervise- ja vaba aja tegevusi. Sotsiaalmaale nähakse ette laste mänguväljak ja kogu alale
ühtne aiapiirete lahendus. Hoonestuse osas luuakse kaks eristuvat
hoonetegruppi: kompaktsemad viilkatustega elamud ning läbiva
ringteega piiratud alal dünaamilisema vormikäsitlusega – kaasaegsete kaldkatustega elamud. Viimsi Vallavalitsus on 21. mai
2015 istungi protokolli punktiga nr 6 nõustunud projekteerimistingimuste andmisega ning kiitnud heaks esitatud eskiisi.
Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4, 7 ja 8 võib kohalik
omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel
juhul hoone(te) või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud
arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi, haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid ja planeeringuala
hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.
Peamised nõuded projekteerimistingimustes:
- projekteerimisel arvestada Lepiku kodu arhitektuurse visiooni
ja tööga Kauss Arhitektuur 17.02.2015;
- positsioon 12-16 kinnistutel (pos DP järgi) on lubatud ka ühekaldeline katusetüüp;
- kõikidel kinnistutel on lubatud põhihoonest väiksemas mahus
ka lamekatuse kasutamine;
- arhitektuurse visiooni järgimisel on lubatud ka heledamat
tooni katuseviimistlus;
- aiapiirde kõrgus 1,2 m.
Lähtudes eespooltoodud põhjendustest ja kaalutlustest ning
ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4, 7 ja 8, §§ 28 ja 31 lg 1 alusel
ning kooskõlas Viimsi Vallavalitsuse 21. mai 2015 istungi protokolli punktiga 6.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes
Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis
on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste
eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul
alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et
arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta
arvamust avaldada.
Projekteerimistingimuste eelnõu
Jäätmaa tee 12 detailplaneeringu täpsustamiseks ja hoonete
ehitusprojektide koostamiseks
1. Asukoht: Harjumaa, Viimsi vald, Metsakasti küla, Jäätmaa
tee 12 detailplaneering.
2. Taotleja: Hektacon OÜ.
3. Projekteerimistingimuste koostamise alus: taotlus Viimsi Vallavalitsusele 09.05.2015, Jäätmaa tee 12 detailplaneering. Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 09.12.2014.a otsusega nr
88, Viimsi valla üldplaneering. Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu

Kauss Arhitektuur OÜ poolt esitatud 3D visioonlahendus
detailplaneeringu ala hoonestusest.

11.01.2000.a otsusega nr 1.
Arhitektuursed nõuded: Enne ehitusloa taotlemist esitada projekti eskiis mõõtkavas M 1:50 või M 1:100 (asendiplaan, plaanid,
vaated ja lõige koos põhimõõtudega) koos projekteerimistingimustega (paberkandjal) Viimsi Vallavalitsuse ehitusametile ühes
eksemplaris. Omaniku sooviks on arendada alal terviklik ja ühtse
arhitektuurse käekirjaga esinduslik elamukompleks, mis on tänaseks paberil realiseerunud arhitektuuribüroo Kauss Arhitektuur OÜ
visiooni läbi. Nimetatud visioon pöörab suuremat tähelepanu arhitektuurse ansambli tekkele ja pakub välja looduses esinevatest
värvitoonidest inspireeritud välisviimistlusmaterjalide ja toonide
valiku. Hoonestuse osas luuakse kaks eristuvat hoonetegruppi:
kompaktsemad viilkatustega elamud ning läbiva ringteega piiratud alal dünaamilisema vormikäsitlusega – kaasaegsete kaldkatustega elamud.
Projekteeritavad hooned kruntidel 12-16 (dp. pos.) kavandada vastavalt Kauss Arhitektuur OÜ poolt esitatud visioonile. Välisviimistlusmaterjalid ja värvitoonid täpsustatakse eskiisi esitamise
käigus. Parkimine lahendada vastavalt detailplaneeringule.
Hoonestuse kaugus kinnistute piiridest: Vastavalt detailplaneeringule.
Korruste arv: kuni 2 (kaks).
I korruse põrand: vastavalt projektile.
Katuse tüüp, kalle ja värvitoon: põhiosas lähtuda detailplaneeringust. Lubatud on katuse tüübi, kalde ja värvitooni muutused
vastavalt Kauss Arhitektuur OÜ visioonile. Visioon näeb ette kruntidele 12–16 (detailp. pos) ühepoolsed katusekalded 10–20° ja
elamu põhimahust väiksematele mahtudele on lubatud ka lamekatused. Osaliselt on lubatud kasutada heledamat tooni katusematerjale.
4. Tuleohutus: vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a
määrusele nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.
5. Haljastus: säilitada ja täiendada kõrghaljastust. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda luba Viimsi valla keskkonnaametist.
6. Piirded: looduslik piire – vabakujuline piirdehekk koos puitpiirdega (teepoolses küljes). Kruntide vahel on lubatud võrkpiire.
Piirde kõrgus H max = 1,2 m olemasolevast maapinnast piirde
peale. Kruntide vahel piirde kõrgus 1,2 m, privaatsus tagada piirdehekkidega. Piirdeaed võib paikneda krundi piiril või piirist seespool.
7. Tehnovõrgud:
7.1 veevarustus – piirkonna veevõrgust vastavalt võrguvaldaja
tehnilistele tingimustele;
7.2 reovete eemaldamine – piirkonna kanalisatsioonivõrku
vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele. Esitada kõikide
kruntide kohta eraldi;
7.3 elektrivarustus – vastavalt elektrivarustuse tehnilistele tingimustele;
7.4 sadevete ärajuhtimise kohta võtta tehnilised tingimused
Viimsi valla kommunaalametist;
7.5 tehnilised tingimused esitada kõigi kruntide kohta eraldi;
7.6 hoonestajal taotleda kõik vajalikud tehnilised tingimused
enne ehitusloa taotlemist;
7.7 tehnilised tingimused lisada eelprojekti vahele;
7.8 eelprojektis esitada sadevete äravoolu lahendus.
8. Ehitise tehniliste andmete määramisel lähtuda majandusja taristuministri 05.06.2015.a määrusest nr 57 “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”. Projekti asendiplaanil
määrata ehitise tehnilised andmed: ehitistealune pind, korruste
arv, hoone suletud netopind, ehitise maht.
9. Elamutele esitada energiamärgis.
Projekti koosseis ja vormistamine
10. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud ehitusseadustikus ette nähtud pädevate spetsialistide poolt. Projekt peab
vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a määrusele nr
97 “Nõuded ehitusprojektile”, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.a
määrusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse §-le 17.
11. Koosseis: projekt esitada paberkandjal ja soovi korral elektrooniliselt (CD). Asendiplaan esitada paberkandjal ja elektrooniliselt (AutoCad) M 1:500 kuni ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel
alusel tehnovõrkudega (CD). Hoone paigutada asendiplaanile vastavalt koordinaatide süsteemile L-EST 97. Jooniste min. mõõtkavad: vundamendi plaan M 1:100, korruste plaanid M 1:50 (1:100),
lõiked M 1:50 (1:100), vaated M 1:50 (1:100). Projektile lisada
seletuskiri ja sisukord. Väljastatud projekteerimistingimused köita
projekti kausta.
12. Erinõuded:
12.1 elamu suurim lubatud ehitisealune pind krundil vastavalt
detailplaneeringule;
12.2 enne ehituse alustamist taotleda ehitusluba;
12.3 tagada krundiga piirnevate teede korrashoid;
12.4 projektides koosseisus esitada väljavõte detailplaneeringu põhilehest esitatava krundi kohalt ja arhitektuurse osa seletuskirjast.
13. Projekt kooskõlastada:
13.1 Päästeameti Põhja päästekeskusega;
13.2 tehniliste tingimuste väljastajatega.
14. Projekt esitada kinnitamiseks Viimsi Vallavalitsuse ehitusametile kahes eksemplaris.
15. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Ehitusamet
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Maamaksust Viimsi vallas
aastal 2016
Viimsi vallas on 2013.
aastast alates kehtinud
1,9-protsendiline maamaksumäär maksustamishinnast aastas.
Äri- ja tootmismaa maamaksumäär tõusis 2014. aastast 2,5
protsendini, samas kõigi muude sihtotstarvete lõikes jäi maksumäär endisele 1,9 protsendi
tasemele. Harju maakonnas on
maamaksumäära tõstnud maamaksuseadusest lähtuvalt 2,5
protsendini 80 protsenti valdadest ja linnadest. Maamaksumäära tõstmise tingivad vallas
suurenevad investeerimise vajadused. Loodetav lisalaekumine on kavas suunata 2016
investeeringute teostamiseks.
Plaanis on üsna suures mahus
ehitada ja parandada vallale
kuuluvaid teid. Sellega ühtlasi
parandada ka jalakäijate ja tervisesportlaste liikumisvõimalusi. Korra juba edasi lükkunud
uue lasteaia ehitus Lubja teele
on plaanis ikkagi 2016 valmis
saada. Vald peab tõsiselt hakkama ette valmistama Haabneeme kooli juurdeehitust, et
leevendada ka koolikohtade
puudust. Need eelpool toodud
on ainult osa 2016 plaanidest
ja selge, et ainult maamaksu
laekumise tõusust ei saa kõiki
järgmisel aastal kavas olevaid
investeeringuid teha, kuid see
lisalaekumine annaks hea panuse nende rahastamiseks.
Elanike arv on vallas kasvanud viimastel aastatel väga
kiiresti. Kui 2005. aastal oli
elanike arv Viimsis 10 830 inimest, siis 2013. aastal juba 17
673 inimest. 2015. aastal jõudis Viimsi vald elanike arvult

Probleemid tekivad maaomanikel, kelle elamu paikneb
kahel katastriüksusel. Fotol
näide kahest katastriüksusest,
kus piir jookseb läbi hoone.
Foto Maa- ja planeerimisamet

vabariigis kuuendale kohale elanike arvuga 18 163 inimest. Täna on nendest elamumaa omanikke 15 846.
Maamaks on riiklik maks
ja sellest saadav tulu laekub
maa asukohajärgsele kohaliku
omavalitsuse üksusele.
Viimane korraline maa hin-

“

Maamaks on
riiklik maks ja
sellest saadav
tulu laekub maa
asukohajärgsele
kohaliku omavalitsuse üksusele.
damine viidi läbi Eesti Vabariigis 2001. aastal. Pärast seda
ei ole maksustamishind muutunud ja maamaks arvutatakse
ka täna lähtuvalt samast maksustamishinnast mis aastal
2001. Nimetatud korralise hindamise tulemusel on Viimsi

valla haldusterritoorium jagatud 11 hinnatsooniks. Viimsi valla mandriosal asuvad neist 10
hinnatsooni ning saared moodustavad eraldi hinnatsooni.
Viimsi Vallavolikogus on
menetluses määrus, millega tehakse ettepanek kehtestada alates 1. jaanuarist 2016 maamaksumäärad alljärgnevalt:
1. kõikide sihtotstarvete liikide ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2. haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks
2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, mis tuleneb maamaksuseaduse §11 lõikest 4.
Maamaksuseaduse kohaselt
on vabastatud maamaksu tasumisest maa omanik ühelt tema
kasutuses oleva hoonestatud elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku osas. Maksuvabastus kehtib linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus
ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse või
maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega
alaks määratud alal kuni 1500 m2
ning hajaasustuses kuni 2,0 ha
ulatuses, kui maaüksusel asuvas hoones on eelnimetatud
isiku rahvastikuregistri järgne
püsiv elukoht.
Sellest lähtuvalt ei puuduta
Viimsi vallas suurt osa maaomanikke maamaksumäära muutmine, kui nad on enda omandis
olevale katastriüksusele rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari
seisuga sisse kirjutatud. Maamaksusoodustus kehtib automaatselt, inimene selleks vallale lisaavaldust esitama ei pea.
Näiteks: katastriüksuse, mil-

le sihtotstarve on 100% elamumaa ja pindala on 2153 m2,
asub tiheasustusalal ja omanik
on rahvastikuregistri andmetel
Viimsi valda sisse registreeritud, sel juhul kehtib 1500 m2
ulatuses maamaksusoodustus,
653 m2 eest maksis omanik 1,9%
maamaksumäära korral seni 110
eurot, 2,5% maamaksumäära korral hakkab ta maksma 145 eurot.

Kaks uut
kergliiklusteed
Suve alguses sõlmisid Viimsi Vallavalitsus ja
Maanteeamet koostöölepingu Viimsi Kooli ja
Karulaugu tee vahelise jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks.

“

Probleemid
on nendel maaomanikel, kelle
elamu paikneb
kahel katastriüksusel.
Probleemid on küll nendel maaomanikel, kelle elamu
paikneb kahel katastriüksusel
(vt lisatud joonist). Sellised
situatsioone on kahjuks vallas
päris palju ja tuleneb see sellest, et peale detailplaneeringu
kehtestamist on maakorralduslikud toimingud jäänud tegemata. Antud näite puhul saab
omanik maamaksusoodustuse
ainult ühelt katastriüksuselt
– sellelt, mis vastab tema elukoha aadressile, vaatamata sellele, et katastriüksuste pindala
kokku annab 1500 m2. Selleks,
et saada maamaksusoodustus
kogu ulatuses, tuleb maakorraldustoimingud lõpule viia ja
katastriüksused liita.
Probleemi lahendamiseks
saab informatsiooni Viimsi
vallavalitsuse maa- ja planeerimisameti spetsialistilt telefonil
6028 817 või e-posti aadressilt
aime.proos@viimsivv.ee.

300 meetrit uut kergliiklusteed Lubja külas.

Valla ülesandeks jäi sademeveekraavi torru viimine, tööd
läksid maksma 55 668 eurot. Kui vald oli omapoolsed tööd
teostanud, alustas Maanteeamet tee ehitustöödega. 200
meetri pikkune ja 3 meetri laiune jalg- ja jalgrattatee läks
maksma 30 645 eurot. Tööde käigus ootamatusi ei olnud
ja tööd kulgesid graafikujärgselt. Antud jalg- ja jalgrattatee lõiku on vallaelanikud kaua oodanud, suur heameel on
selle üle, et nüüd on õpilaste liiklemine kahe kooli vahel
ohutum.
Teine Maanteeameti ehitatav tee, mida on Lubja küla
elanikud samuti pikalt oodanud, asub Mäekünka tee ja
Uus-Pärtle tee vahelisel alal. Tee valmis eelmisel nädalal.
Viimsi vallal on kavas jätkata töid ning rajada ühendus
Uus-Pärtle tee ja vastvalminud jalgtee vahele. Valminud
jalg- ja jalgrattatee pikkus on 300 meetrit ning teekatte
laiuseks on 2,5 meetrit. Tee ühendab Mäekünka tee elamurajooni Ampri tee äärse teeületuskohaga ja loob ohutu
liiklemise võimaluse nii elamupiirkonna ja kergteede võrgustiku kui ka bussipeatuste vahel. Tööd läksid Maanteeametile maksma 81 171 eurot. Kummagi objekti ehitustööd teostas Lemminkäinen Eesti AS.
Hetkel on Maanteeametil töös Randvere külas Kaevuaia tee ristmikul ülekäiguraja ehitamine. Ülekäiguraja projekti tellis Viimsi vald, ehitustööde kulud kannab Maanteeamet liiklusohtlike kohtade ohutustamise programmist,
töid teostab Tallinna Teede AS.

Oliver Liidemann
abivallavanem

Maa- ja planeerimisamet

Lehtede äraveo kampaania kokkuvõte
Käesoleval aastal korraldas Viimsi vald esimest
korda lehtede äraveo
kampaania.

Kampaania läbiviimise idee
sai alguse vallaelanikelt. “Elanikud on juba paar aastat edastanud vallavalitsusse ettepanekuid naaberomavalitsuste eeskujul sügisese lehekogumise
kampaania läbiviimiseks. Seega on meil hea meel, et sel
aastal leidsime valla eelarvest
selleks ka rahalised vahendid,“
sõnas abivallavanem Oliver
Liidemann.

Kampaania arvudes

Kampaania käigus jagati kõikide huviliste vahel külades ja
alevikes üle 2500 läbipaistva
150-liitrise lehekoti. “Kokku
jagasime kahe aleviku ja kolmeteistkümne küla peale üle
2500 lehekoti, mis läksid eelarveliselt maksma ca 7000 eurot,” täiendas Liidemann.

Lehtede äraveo kampaaniat soovitakse jätkata ka järgmisel aastal.
Foto Olari Pint

Informatsioon kampaania
toimumisest ja korralduslikust
poolest edastati inimestele nii
kodulehe, Viimsi Teataja, valla
Facebooki lehe kui ka külavanemate kaudu. Vaatamata sellele, et informatsiooni jagati
nelja kanali vahendusel ja info
lehtede äraveo kohta levis, ei
pandud tähele infot lehekottide
(vaid valla poolt antud kotid),
äraveo tähtaegade jm detailide
kohta.
Teede äärde ja aedade kõrvale paigutatud lehekottide äravedu valla poolt toimus kahel
nädalalõpul – 14. ja 15. novembril ning 21. ja 22. novembril, Haabneeme ja Viimsi
alevikus viidi lehekotte ära ka
nädala sees.
“Kuigi kampaania läks üldjoones hästi, oli ka murekohti.
Paraku ilmnesid juba esimeste
lehekottide äraviimisega mitmed probleemid, kuna inimesed eirasid kampaania reegleid,” sõnas Liidemann.

Õpikogemust järgmisteks
aastateks jagub. “Kindlasti tugevdame järgmistel aastatel ka
külavanemate ja valla vahelist
suhtlust, et selgitada vallaelanikele veel enam nn puhta lehesodi ladustamist kottidesse,”
lisas Liidemann.

Millised probleemid
ilmnesid?

Lehekottidesse oli pandud lisaks lehtedele ka palju muud,
mida peamiselt koduaiast võib
leida. Nii selgus hilisemal avamisel, et rasketest ja täistopitud lehekottidest võis leida nii
muru, heina, närbunud lilli koos
juure(mulla)pallidega, mulda,
oksi kui ka teatud määral prügi
(nii olmeprügi kui ka ehitusprahti).
Kampaania eesmärk oli aidata inimestel puulehti ära
viia. Lehekotid koguti kokku
ja tühjendati selleks spetsiaalselt tellitud lehekonteineritesse, et need kompostiväljakule

viia. Prügiga segamini pakitud
lehtede äravedu kallines, kuna
tuli täiendavalt teostada prügi
sorteerimist.
Rohkelt esines ka olukordi,
kus lisaks valla poolt saadud
lehekottidele pandi kotihunnikute juurde kordades rohkem
musti prügikotte (mida ei lubatud kasutada), seega suurenes
lehtede äraveo lehekottide koguarv paari tuhande koti võrra. See näitab, et kinni ei peetud ka kinnistu kohta kampaania käigus äraveetavate kottide
kogusest.
Täname kõiki, kes andsid
lehekotte üle vastavalt kampaania tingimustele ja kasutasid lehekotte otstarbekalt. Eriline tänu neile, kes viisid lehed
ise Pärnamäe jäätmejaama (kuni 0,6 m3 võetakse vastu tasuta) või peenestasid lehed ära
muruniidukiga ja ühtlasi väetasid ka sellega oma muruplatse.

Kommunaalamet
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Magustoit
Maria Laidoneri
varasalvest
Advendiajal leiame loodetavasti rohkem aega
olla koos lähedastega. Mis sobiks praegusesse
aega paremini kui küpsetamine Viimsi mõisaproua Maria Laidoneri retseptide järgi.
Kindral Laidoneri muuseum andis 2008. aastal välja Maria Laidoneri kokaraamatu, milles leiab väljavõtteid tema
fotoalbumist, kirjavahetusest, retseptidest ja neli neljakäigulise pidusöögi menüüd.
Pildid on isuäratavad, retseptid põnevad ning kutsuvad
kõiki pidulikke ning kodusemaid roogasid valmistama.
Edastame mõned Maria Laidoneri retseptid ning soovime kõigile ilusaid hetki!

Vahvlitorud kreeka pähkli ja pistaatsiakreemiga

Kreem: 0,5 klaasi rohelisi pistaatsiapähkleid, 0,5 klaasi
kreeka pähkleid, 4 munakollast, 1 klaas suhkrut, 0,5 klaasi vahukoort, 0,5 tl želatiini või 2 želatiinilehte. Vahvlid:
0,75 klaasi jahu, 0,75 klaasi kerget valget veini, 0,5 klaasi
suhkrut, 3 sl sulatatud võid
Purusta pähklid pastalaadseks massiks ja pane potti.
Lisa suhkruga peaaegu valgeks vahuks vahustatud munakollased. Aja pool klaasi vahukoort keema ja lisa munadele. Soojenda munasegu keskmisel tulel, kuni see hakkab
paksenema. Tõsta tulelt ära, lisa külmas vees sulatatud
želatiin ja sega korralikult läbi. Vahusta ülejäänud vahukoor poolkõvaks vahuks ja lisa kreemile (kreem peab olema toasoe, muidu sulab vahustatud vahukoor ära). Pane
jää peale jahtuma.
Sega vahvli koostisained pannkoogitaina taoliseks vedelaks tainaks. Küpseta vahvliraudade vahel 1,5–2 minutit. Keera vahvlid kuumalt rulli ja kui vahvlirullid on jahtunud, täida pähklikreemiga.
Serveeri suupisteks tee kõrvale. Kuna magusroog on
rammus, paku tee juurde kindlasti ka sidrunit.

Apelsini- ja konjakipuding

Puding: 3 klaasi kartulitärklist, 1 klaas vahukoort, 100 g
võid, 6 muna, 0,5 klaasi suhkrut, 6 apelsini, 0,5 klaasi konjakit või brändit. Karamellikaste: 1 klaas suhkrut, 1 klaas
vahukoort, 4 sl konjakit või brändit
Riivi apelsinidelt koor, vältides valget ja kibedat osa.
Pressi apelsinidest mahl välja, sega sisse suhkur ja keeda,
kuni alles on jäänud umbes ühe klaasi jagu mahla. Sega
kartulitärklis potis piima, või ja keedetud apelsinimahlaga.
Keeda tasasel tulel, kuni segu hakkab paksenema. Jahuta
maha, lisa riivitud apelsinikoor ning vispelda ükshaaval
sisse munakollased. Lisa konjak. Vahusta munavalged
ning sega vaht tainasse.
Määri küpsetusvorm võiga ning puista peale rohkelt
suhkrut. Vala tainas vormi ja küpseta ahjus 180 kraadi juures 20–30 minutit.
Serveeri värske apelsini viiludega või karamellikastmega. Viimase valmistamiseks sulata ja pruunista suhkur
kuivas potis. Lisa vahukoor ja keeda segades, kuni kaste
hakkab paksenema. Lisa brändi ja jahuta.

Imelised vahvlid Inglise kreemiga

Vahvlid: 1 klaas sooja sulavõid, 1 klaas vahukoort, 6 muna, 2/3 klaasi jahu, 8 tl suhkrut. Inglise kreem: 2 klaasi vahukoort, 0,5 klaasi suhkrut, 4 munakollast, 10 g želatiini,
vanilliessentsi või värske vanillikaun
Alusta kreemi valmistamisest. Vahusta külm vahukoor.
Sega kokku munakollased ja suhkur ning tõsta pliidile.
Soojenda pidevalt segades keskmisel kuumusel, kuni see
hakkab paksenema. Lisa sulatatud želatiin ja pane segu jää
peale jahtuma. Kui see on jahtunud 30 kraadini, sega sisse
vahukoor ja tõsta kreem külmkappi.
Vahvlite tegemiseks klopi toasoe sulavõi, munakollased ja suhkur valgeks vahuks. Lisa klaasitäis vahukoort ja
sega kõik korralikult läbi. Sõelu sisse jahu ja sega veelkord korralikult läbi. Vahusta munavalged ning sega munavalgevaht vähehaaval tainasse. Küpseta vahvleid vahvliraudade vahel üks-kaks minutit. Serveeri leigeid vahvleid külma Inglise kreemi ja mõne hapuka keedise, näiteks
punase- või valgesõstramoosiga.

Viimsi Teataja

Ettevalmistused jõuluajaks
Rannapere pansionaadi
detsember tuleb tänavu
peamiselt perekeskne
ning jõulutoimetused on
juba alanud.

Suure omavalitsusena toimub
detsembris meie kodukohas palju kontserte ja pidusid, ent Rannapere pansionaadi pere on sel
aastal otsustanud peamiselt veeta aega üheskoos hubases kodus.
Rannapere pansionaadi direktor Kristina Kams peab oluliseks ühist koosolemist ja jõuluhõngu loomist. “Tänavustel
jõuludel rõhume asjade korraldamisel traditsioonilisusele,
üheskoos tegemisele ning ühiste mälestuste loomisele,” sõnas
Kams.
Rannapere
näpuosavad
meistrid on juba ettevalmistustega alustanud. “Sel aastal soovime saata oma headele sõpradele, koostööpartneritele ning
loomulikult seenioride lähedastele käsitööna siin samas Rannaperes valminud unikaalsed jõulukaardid,“ sõnas Kristina Kams.
Kaartide isevalmistamise eesmärk on vältida traditsiooniliste masstoodanguna valminud
postkaartide levitamist. “Iga
kaart, mis meie seeniorid on
valmistanud, on kahtlemata eriline – kuuseoksad, -ehted, tähed – kõik on täpselt seal, kus
autor on neid ette näinud. Me
kõik oleme pannud kaartidesse
oma südamed, oskused ning
usume, et kaardid toovad rõõmu ka saajatele,” täiendas Kams.

Rannapere panisoni pere valmistub jõuludeks.

Isetehtud jõulukaardid.

Lisaks ühistele ettevalmistustele tähistatakse jõule ka üheskoos. “Kui tavapäraselt pere
istub ühise jõululaua taha 24.
detsembril, siis meie siinne pere tähistab jõule 22. detsembril, et kõigil soovijail oleks
võimalus jõululaupäeval olla
koos oma teise perekonnaga,”
sõnas Kams.
Rannaperest saadetakse heade soovidega teele ligi 150 unikaalset postkaarti.
“Traditsioonide kohaselt korraldame ka sel aastal Rannapere elanikele koduse jõulukontserdi. Tänavu tuleb meile esinema tuleviku talendi võistlusest osa võtnud Elisabeth Egel.
Tallinna Vanalinna Haridus-

kolleegiumi 8. klassis õppiv
neiu sündis siia ilma pimedana. Viielapselise pere pesamunal ei ole see aga takistanud
elust rõõmu tunda ja tegeleda
paljude hobidega, teiste seas malemängu, keraamika, koorilaulu, klaverimängu, ujumise ja
skautlusega. Meil, Rannapere
inimestel, on suur rõõm, et tänavu tuleb meile esinema tulevikutalendi konkursil ära märgitud Elisabeth Egel,” lisas Kams.
Lisaks kodustele tegemistele osalevad Rannapere pansionaadi elanikud ka EELK
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
toimuval Maria Listra ja Reigo
Tamme kontserdil.

Viimsi Teataja

Pimedad ja ohtlikud õhtud
Kätte on jõudnud pimedaimate õhtutega aeg,
mis kujutab endast nähtavuse seisukohalt teepeenral kõndivale või
sõiduteed ületavale jalakäijale päev-päevalt suuremat ohtu.
Õnnetuste vältimiseks peab jalakäija maanteel kõndima vasakpoolsel teepeenral, hämaras
ning pimeduse saabudes kindlasti kasutama helkurit, ohutusvesti, taskulampi või muud
nähtavust parandavat varustust.
Parema valgusallika puudumisel sobib enda märgatavaks tegemiseks kasvõi mobiiltelefoni helendav ekraan.
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast:
erineva kinnitusviisiga helkurlindi võib lihtsalt varruka või
püksisääre peale asetada, nööri
otsas olev helkur kinnitatakse
haaknõelaga riiete külge nii, et
see jääb rippuma umbes põlve
kõrgusele (50–80 cm maapinnast). Maantee vasakus servas
liikudes tuleb helkur kinnitada
keha sõidutee poolsele ehk siis
paremale küljele. Parim lahendus on riietele püsivalt kinnitatud helkurmaterjal, mis välistab helkuri unustamise või
kaotsimineku.

Oluline on, et nii helkur kui
ka püsikinnitusega helkurmaterjal oleks nähtav mitmest suunast ning rippuv helkur ulatuks
jalakäija jope või mantli serva
alt välja. Helkur ei ole autojuhile nähtav, kui jalakäija selle
oma kehaga ära varjab. Sagedasti maanteel liikuval jalgratturil ja jalakäijal on soovitav
kanda ohutusvesti ning jalgrattal peavad lisaks helkuritele pimeda ajal nii ees kui taga
kindlasti põlema tuled. Teel
liikleja märgatavust suurendab
ka hele riietus.

“

Kontrolli,
et Sinul ja Su
lähedastel oleks
helkur!
Kontrolli, et Sinul ja Su lähedastel oleks helkur!
Mis kasu on lapsele helkurist?
Helkurist on palju kasu. Pimedas näeb autojuht tänu sellele last juba hästi kaugelt.
Mis kasu on sellest, et juht
sind pikema maa tagant näeb?
Kui autojuht näeb sind pikema maa tagant, siis ta teab,
et ees on inimene liikumas.
Siis ta ei riiva inimest möödumisel, jõuab vajadusel ümber
sõita, kiirust vähendada ja kui

tarvis, ka peatuda.
Millal on helkurist kasu?
Helkurist on kasu halva nähtavuse korral ja pimedas, kui
inimene astub teepeenral või
ületab sõiduteed. Siis on teda
kaugelt näha.
Aga kui inimene kõnnib
pimedas teepeenral või ületab sõiduteed ja tal ei ole helkureid küljes?
Siis pole inimest pimedas
üldse näha, eriti kui vastutulevate autode laternad juhile otse
silma paistavad. Kui ta inimest
märkab, on vahemaa juba nii
väike, et enam ei jõua inimesest mööda sõita ega peatuda.
Mis on helkurist parem?
Helkurist parem on rõivaste külge õmmeldud helkriie.
Helkur võib kaduma minna, küljest ära tulla või unustab laps
helkuri taskusse. Helkriie ei lähe kunagi kaduma. Kui jalakäija käistel ja pükstel on helkriide ribad ja seljal suurem tükk,
siis peavad autojuhid teda politseinikuks ja on eriti ettevaatlikud.
Kas ka jalgratturil peavad pimedas helkurid olema?
Jalgratturil võivad olla, jalgrattal aga peavad olema. Punane taga ja oranžid külgedel,
kodarate küljes.
Mida võiks veel kasutada,
et pimedas hästi nähtav olla?

Pimedas käies, eriti piki
teed minnes, võib kasutada taskulampi, laternat või vilkuvat
punatuld. Tähtis on, et oleksid
nähtav nii eest, tagant kui ka
külje pealt.

“

Helkuriga
või helkurita –
nähtavuse vahe
on viiekordne.
Kui kaugelt näeb autojuht
helkurita jalakäijat ja kui
kaugelt helkuriga jalakäijat?
Helkurita jalakäijat näeb autojuht paremal juhul 30 sammu
kauguselt. Kui aga jalakäijal
on helkur, siis juht näeb teda
130–150 sammu kauguselt. Vahemaa on ligi viis korda suurem. Juhil on aega, et kiirust
vähendada ja jalakäijast ettevaatlikult mööduda.
Mida tuleb ilma kõnniteeta teel nii pimedas kui ka
valges liikudes veel kindlasti
meeles pidada?
Sellisel teel peab jalakäija
liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral ja seda sellepärast, et
näha vastutulevaid sõidukeid.
Vajaduse korral jõuab jalakäija
siis sõiduki eest kõrvale astuda.

Maanteeamet
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Inspireeriv õhtu koos Lea Dali Lioniga
saan lugejatega jagada oma
kogemust, taipamisi ja tervendamistehnikaid.”

Neljapäeval, 3. detsembril kell 20 toimub
Lavendel Spa Hotellis
Klubi Inspiratsioon vestlusõhtu “Joonista valgus“,
kus külaliseks on Lea
Dali Lion – laulja, lugudekirjutaja, multiinstrumentalist ja muusikaõpetaja.

2015. aasta kevadel sai Lea
Dali Lion valmis oma esimese
raamatu “Joonista valgus. See
on kõige uue algus”, mis räägib tema kogemusest rinnavähiga. Ühes oma intervjuus on
Lea öelnud: “Tegelikult on võitlus vähiga selles raamatus vaid
üks detail ning raamatus on
veel palju muud, muu hulgas
juttu sellest, kuidas ma enda
jaoks energiad avastasin. Olen
südamest tänulik sellele erilisele õppetunnile, mis mulle tänu haigusele avanes. Minu jaoks
kujunes tervenemise võtmeks
sisemisel avastusretkel haiguse tuumpõhjusteni jõudmine
– läbi nende lahendamise ja
vaimse maailmaga tegelemise

Lea Dali Lioni elu
kuldreeglid

- Olen otsustanud, et naudin
oma elus igat hetke, nii naeratusi kui ka pisaraid, kõiki
õnnestumisi ja ka pettumusi,
ühtmoodi nii rõõmu kui ka valu, sest see ongi ju minu elu!
Kuidas ma saaks oma elu mitte
nautida?
- Minu elu on minu enda
loodud kunstiteos, milles sisalduvad kõik mu mõtted, sõnad
ja teod sünnist surmani.
- Loon oma elu teadlikult
igapäevaselt nii, et kui ta kord
valmis saab, oleks endal ja ka
teistel ilus vaadata.
- Kui olukord tundub vahel

väljapääsmatult hirmus, on hea
teada, et sama olukord paistab
järgmise mätta otsast hoopis teise nurga alt. Seega tuleb lihtsalt mätast vahetada ja olukord
leiabki lahenduse.
- Vahel võib tunduda, et sina
oled ju hea inimene, aga mingil kummalisel kombel kutsuvad teised sinus ikkagi halbu
omadusi esile. Ära siis unusta,
et valik, kas vastata halvale samamoodi halvaga või hoopis
heaga, on alati sinu.
- End läbi erinevate raskuste
luues olen õppinud olema hea
inimene. Ja seda olenemata
olukorra keerukusest või õiglusest, sest hea inimene on lihtsalt kirjeldamatult hea olla!
- Ela oma elu ise ilusaks!
- Igas olukorras tasuks oma
sõnu ja mõtteid valida, vahel

Inspiratsiooniõhtul osalemispanus on 15 €, mille palume tasuda hiljemalt 30. novembriks Remission OÜ a/a EE80220022
1024635447. Selgitusse palume märkida: 03. dets. + osaleja nimi/nimed. Lisainformatsioon: Facebookist: Klubi Inspiratsioon,
e-posti aadressil klubi.inspiratsioon@gmail.com, tel 5018 036.

Krista Vare

Lea Dali Lion esineb vestlusõhtul. Foto Erakogu

Lapsi ründavad viirused, kuid nendest saab jagu
Viirusinfektsioonid kimbutavad kõiki inimesi,
kuid eriti vastuvõtlikud
viirustele on lapsed. Paljud vanemad on kogenud,
et seni kodus olnud laps
oli terve kui purikas, kuid,
lasteaias, ei möödu
teinekord kuudki köhanohuta.
Lapse immuunsüsteem on veel
nõrk, kuid tõenäosus igapäevaselt erinevate haigustekitajatega kokku puutuda lasteaias
suureneb. Viirused satuvad organismi erinevaid teid pidi –
toidu, joogi, putuka- või loomahammustuse kaudu, haige
inimese kehavedelikega kokku
puutudes. Kõige tüüpilisem on
nakatumine õhu kaudu viirusosakesi sisse hingates. Viirusosakesi leidub mänguasjadel,
ukselinkidel, telefonitorul – igal
pool, kus haigestunud inimene
on rääkinud, köhinud, aevastanud. Nii juhtubki, et kui lapsed
mängivad koos, hoiavad käest
kinni, jagavad mänguasju ning
hiljem hõõruvad kätega oma
silmi või nokivad nina, on haigustekitaja organismi sattumine väga tõenäoline. Laste hingamisteede ja seedetrakti limaskestal leidub väga vähe viiruste vastaseid kaitsekehi ja nende vastupanu haigustekitajatele on nõrk. Lisaks nakkab viirus kõige enam paar päeva enne sümptomite teket, mil lapse
vanematel pole aimugi, et ta
on kaaslaste jaoks nakkusohtlik ega tohiks lasteaeda minna.
Nii pole ka kõige karmimate
reeglitega lasteaias võimalik
haiguseid täielikult vältida.
Praeguseks on teada üle 200
inimest ohustava viiruse, neist
umbes pooled põhjustavad eri-

nevaid “külmetushaiguse” nähte. Kuna viirused ründavad organismi erinevaid piirkondi, on
ka haigusilmingud erinevad.
Enamik viirustest põhjustavad
nohu, köha, kurgu-, pea- ja liigesvalu, teised aga ründavad
seedetrakti, kutsudes esile iiveldust, oksendamist, kõhuvalu ja
-lahtisust. Teatud nakkushaigustega käib kaasas tüüpiline leid
– need on näiteks gripp, tuulerõuged, leetrid, mumps, punetised jt. Õnneks on neist paljude vastu võimalik lapsi tänu
vaktsineerimisele kaitsta.

Vaktsiinid ja ravimine

Kõige sagedamini põhjustavad
viirused ülemiste hingamisteede infektsioone. Tihti on sümptomite järgi raske vahet teha,
millise viirusega on tegu, kuid
enamasti põhjustab rinoviirus
nohu ja kurguvalu, RS-viirustega kaasneb köha ja bronhiidi
leid, paragripp võib tekitada kõripõletikku, adenoviiruse korral kaasneb silmapõletik jne.
Gripp ei tähista kõiki viirushaigusi, nagu vahel arvatakse,
vaid on vaid üks paljudest viirushaigusest, paraku neist kõige raskema kuluga. Kuigi ka
teiste viirustega kaasneb palavik, taandub see harilikult haiguse teisel-kolmandal päeval.
Gripi korral püsib kehatemperatuur kõrgena 4–5 päeva,
haigel esineb köha, kurguvalu,
jõuetus, tugev pea- ja liigesvalu. Suur on ka tüsistuste tekke
oht – sagedasemad on kõrva-,
kopsu-, ninakõrvalkoobaste ja
kurgumandlipõletikud.
Arst saab välja kirjutada gripivastase ravimi oseltamiviiri,
mis on mõeldud üheaastastele
ja vanematele, ravi peaks aga
alustama hiljemalt 48 tunni möö-

dumisel esimestest haigusnähtusest. Kõige tõhusama kaitse
tagab siiski gripivastane vaktsineerimine, mida tuleks teha
igal sügisel uuesti, kuna gripiviiruse tüvi muutub pidevalt
ning eelmisel aastal tehtud süst
ei paku enam uuel hooajal kaitset. Vaktsineerida võiks eelkõige neid lasteaia- ja koolilapsi,
kes haigestuvad tihti ja põevad
sageli põskkoopa- või kõrvapõletikke. Alla 2-aastaste laste
puhul võiks eelistada pigem pereliikmete vaktsineerimist.
Ülemiste hingamisteede infektsioonide korral võiks ravi
aluseks võtta laste ühe lemmiku Karlssoni moto “Rahu,
ainult rahu!”. Esiteks vajab
haige laps rahulikku ja jõuvarusid säästvat äraolemist, milleks on parim paik ikka oma
kodu. Ja teiseks tasub võtta
aega, et haigusest jagu saada – viirushaigus peab läbima
kindlad etapid ja see võtab
oma aja, imeravimeid siin ei
ole. Kindlasti võiks lapse haigestumisest teavitada perearsti
või -õde – nemad oskavad vanemat nõustada. Samuti väljastab perearst lapsevanemale
töövõimetuslehe, et vanem
saaks jääda lapsega rahulikult
koju. Isegi kui nohus ja köhival lapsel pole palavikku, on
tal lasteaias “kinnise” nina ja
valusa kurguga raske olla.
Haige laps peaks võimalikult palju lamama ja magama
ning jooma rohkelt vedelikke
– toasooja vett, teed või mahla.
Söök võiks olla kerge ja lapsele
meeltmööda, last sööma sundida pole mõtet. Tuba tuleks
regulaarselt tuulutada, ainult
tõmbetuult tuleb vältida. Kui
haigusega ei kaasne palavikku,
võib minna ka õue jalutama.

midagi ütlemata jätta või hoopis midagi rohkemat öelda,
sest iga kohtumine võib jääda
viimaseks.
Lea on juba lapsest saadik
teadnud, et temast saab muusik. Ta õppis Eesti Muusikaakadeemias muusikaõpetajaks,
tema erialaõpetajaks oli Venno
Laul. Neljandal kursusel siirdus ta Georg Otsa Muusikakooli kontrabassi erialale. Lea
mängib mitmeid pille, peamiselt klaverit.
Oktoobris alustas tegevust
Viimsis Klubi Inspiratsioon, mille eesmärk on korraldada filmi- ja vestlusõhtuid eesmärgiga inspireerida inimesi muutma
ISE oma elu tervemaks, mõnusamaks ja värviküllasemaks.
Täname südamest kõiki, kes
on kolme juba toimunud inspiratsiooniõhtu õnnestumisele
kaasa aidanud – aitäh inspireerivatele külalistele ja kõigile
osalejatele. Eraldi tahame tänada Lavendel Spa Hotelli ja
Viimsi Kino meeldiva koostöö
eest!

Palavik kaitseb
organismi

Lapsel tõusnud palavik on organismi kaitsereaktsioon – kuni 38-kraadisel kehatemperatuuril on viirustevastane ja tervist taastav toime, kõrge palaviku teke on organismi võitlusvalmiduse näitaja. Palaviku
võiks paratsetamooliga alla võtta, kui see tõuseb üle 38,5 kraadi. Paratsetamooli on saadaval
eri ravimvormidena – pisematele lastele võib ravimit anda
siirupina või manustada küünlana pärasoolde, suuremad, üle
4-aastased lapsed, võivad juba
võtta ka tabletti. Õige paratsetamooli annus on 15 mg/kg ja
seda ei tohiks anda üle 4 korra
ööpäevas. Kui palavikuga kaasnevad valud, võib lastele anda
ka ibuprofeeni annuses 10 mg/
kg maksimaalselt 3–4 korda
ööpäevas. Lastele ja alla 18-aastastele noortele ei sobi palavikualandajaks atsetüülsalitsüülhape (Aspirin®), kuna sellega kaasnevad ebasoovitavad ja vahel
isegi eluohtlikud kõrvaltoimed.
Apteegis on saadaval kümneid erinevaid köharavimeid.
Teaduslike uurimuste käigus
pole leitud, et köha vaigistavad
ja rögalahtistavad ravimid lühendaksid kuidagi haiguse kulgu. Köha paraneb kõige paremini köhides ja kestab harilikult vähemalt 2–3 nädalat, vahel kauemgi. Köha pärssivad
ravimid on näidustatud juhul,
kui köhahood on väga kurnavad ja kipuvad lapse und segama. Omal kohal on soojad aurud, sinepijalavann, soe piim
meega, samuti hingamisharjutused (õhupalli puhumine jms).
Viirusega kaasnev nohu kestab reeglina nädalapäevad ja
ninast tulev eritis on esimestel

päevadel läbipaistev ja vesine,
edasi kollakasroheline, nädala
lõpuks tekivad ninna koorikud. Kollakasrohelise eritisega
nohu pole tõenäolisel viiruslik
ja on tingitud enamasti suurenenud adenoidist. Nohu korral
annab hea efekti nina loputamine meresoolavee või füsioloogilise lahusega mitu korda päevas. Lisaks võib kasutada ninna
pihustatavaid või suukaudseid
limaskesta turset alandavaid ja
lima teket vähendavaid ravimeid (Sudafed, Actifed).

Antibiootikumid ei aita

Kindlasti ei kuulu ülemiste hingamisteede viirushaiguste raviarsenali antibiootikumid. Viimased ei aita kuidagi viirushaiguse korral tüsistusi ennetada
ega haiguse kulgu lühendada.
Esiteks ei avalda nad viirustele vähimatki toimet, teiseks põhjustavad asjatult sissevõetud antibakteriaalsed ravimid palju
kurja – bakterid muutuvad nende suhtes resistentseks ja ei
pruugi hiljem enam ravile alluda, kolmandaks hävitavad antibiootikumid ka organismis olevad kasulikud bakterid, nõrgendades sel viisil lapse immuunsust. Antibiootikumid kirjutab arst välja alles siis, kui
analüüside või uuringute tulemusena on põhjust oletada bakteriaalset põletikku. Tüsistuste
tekkele viitavad tavaliselt pikalt vaevanud palavik, seisundi halvenemine, kaebuste püsimine või uute teke (näiteks
kõrvavalu pärast nohu). Tüsistuste kindlakstegemiseks/välistamiseks oleks hea minna haiguse 3.–5. päeval arsti vastuvõtule, raske seisundi korral
tuleb perearst lapsele loomulikult koju.

Nagu eespool öeldud, on ka
kõhulahtisusega kulgeva haiguse taga enamasti viirused. Sagedased viirusliku peensoolepõletiku tekitajad on rota- ja
adenoviirused. Mõlemad on ülinakkavad ja levivad haige väljaheidetega saastunud käte vahendusel. Haigel tõuseb kõrge
palavik, ta oksendab, väljaheide muutub vesiseks, laps on
loid ja keeldub söögist. Mida
väiksem on laps, seda ohtlikum on talle haigusega kaasnev vedeliku ja mineraalainete
kadu organismist. Seetõttu on
ravi kõige olulisem osa lapse
pidev jootmine, soovitavalt väikeste lonksude haaval. Lapsele
võiks pakkuda kisselli, Smecta
pulbrit, söetablette, pärmseeni
või piimhappebaktereid sisaldavaid ravimeid. Kui kodused
ravivõtted ei anna head tulemust, on vajalik haiglaravi, et
veekaotust kompenseerida. Tänapäeval on võimalik imikuid
alates kuuendast elunädalast rotaviiruse vastu vaktsineerida.
Päris ilma viirushaigustega kokku puutumata ei kasva
ilmselt üles ükski laps, ometi
on võimalik vähendada nakatumise riski. Laps võiks pesta
mitu kord päevas korralikult
sooja vee ja seebiga käsi, mütata õues värske õhu käes ka
sombusemate ja vilumate ilmadega, olemata sealjuures ülipaksult riides. Kindlasti tõstab
lapse immuunsust tervislik ja
mitmekesine toit, samuti piisavalt pikk ööuni. Kindlasti on
oma roll ka rahulikul, stressivabal õhkkonnal – rõõmsameelsed lapsed on ka enamasti
tervemad.

Kati Paal

Perearst
Randvere perearstikeskus
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Jõulutuled särama!

LUGEJA FOTO

Mida pimedamaks ja
troostitumaks muutub
loodus, seda enam vajame
me hingele ja silmale omaloodud turgutust, et mitte
põdeda pimedusestressi
ja sügisdepressiooni.

On hea meel, et Viimsi lasteaedades on tublisid õpetajad,
kes ikka jaksavad ja soovivad lasteaialastega terviseradadel
olla. “Lapsed nautisid vaba võimalust joosta ja hullata keset
langevaid sügisesi lehti…” Foto Kaarel Zilmer

Jõuluks kapid korda!

Mis ühele enam ei sobi, võib teisele rõõmu tuua. Foto Matton

Detsembrikuu esimesel laupäeval, 5. oktoobril kell 10–14
on kõik huvilised oodatud müüma ja ostlema Viimsi koolimaja fuajeesse.
Kõik müügiplatsid on küll juba selleks korraks välja müüdud, kuid ootame teid ostlema ja toredat laupäeva veetma.
Saame kokku, vahetame head kraami ning avame jõuluhooaja!

Taaskasutusturu meeskond

Viimsi vabaõhumuuseum
sai kuuse
24. novembril toodi Riigimetsa Majandamise Keskuse Leppneeme metsast, Alemäe tee äärest Viimsi vabaõhumuuseumisse jõulukuusk.
Aitäh kõigile, kes panustasid kuuse toomisesse – kommunaalamet, Eesti Politsei, Rito Elektritööd AS ja muuseumipere!

Väike kuusk
Kuuse jaoks ei ole vaja
väga palju ehteid.
Tema ootab lahket maja,
rõõmu, mis on ehtne.
Paksust metsast meie pärast
toodi teda siia.
Ta ei kasva meie pärast
suureks mitte iial.
Viivi Luik

Viimsi Teataja

Vanasti oli lihtne – talv oligi
puhkeaeg. Magati rohkem, veedeti aega pere keskel, vaadati
elusat tuld – kui ahju kütta, on
tule vaatamine ju paratamatu.
Kaasajal ei saa me oma asiseid toimetusi väga looduse järgi seada – töönädala pikkus on
nii suvel kui ka talvel 40 tundi.
Ka ahjusid ja pliite enamuses
kodudest ei leia. Pimedusest tekitatud väsimusega toimetulekuks on aga tore võimalus –

Säravad jõulutuled peletavad sügismasendust. Foto Matton

oma ümbruse ehtimine jõuluvalgusega. Võibolla ei peaks
seda tegema kohe novembri alguses, et lasta ka hingedeaja
nostalgial pisut levida. Kuid

detsember on küll viimane aeg
teha algust valguseilu nautimisega.
Viimsi kaunid kodud on tuntud üle Eesti – oleme kevaded

ja suved mütanud aina ilusamaks muutuvates aedades. Nüüd
on puhatud juba küll, on aeg
tagasi aedadesse minna – süütama jõulutulesid.
Oleme Kauni kodu komisjoniga käinud jõulutulesid vaatamas ja tunnustusi jagama ka
varasematel aastatel, küll mitte
nii järjepidevalt kui suviseid
aedu. Paneme Viimsi nüüd üheskoos särama, muudame ta muinasjutuliseks kohaks, kus ringi
liikudes silm puhkab ja hing
rõõmustab!
Teavitage meid jõulutuledega kaunistatud aedadest, majadest ja tänavatest marje@
viimsivv.ee!

Ene Lill

Kauni kodu komisjoni liige
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Esmakordselt valiti Eesti
parim pudrumeister

ETK Grupp
muutis nime
16. novembril muutis Eesti vanim ja suurim jaekaubandusorganisatsioon ETK Grupp oma nime,
võttes kasutusele ühistukaubanduse rahvusvahelise kaubamärgi Coop.

Rahvusvahelise pudrupäeva auks toimus Eestis
esimest korda parima
pudrumeistri valimine
ja Eesti esimeseks pudrumeistriks valis žürii
G. Adolfi Gümnaasiumi
12. klassi õpilase Helena
Kõivsaare, kes valmistab
talle võidu toonud pudru
odrahelvestest.

Pudrumeistri valimine oli korraldatud koostöös Baltikumi
suurima teraviljahelveste tootja Herkulessiga, kelle toodetega on üles kasvanud mitu
põlvkonda. Eesmärk ei ole ainult rõhutada pudru tervislikkust, vaid ka seda, et puder on
maitsev, kaasaegne ja trendikas toit.
Eestlased tarbivad küll palju teraviljatooteid, kuid siiski
pole toitumisspetsialistide arvates ka see alati piisav. Meie
organismile on teravili äärmiselt oluline ning eriti vajab teravilja osakaalu suurendamist
laste toidulaud. Putru on kerge
valmistada, väikese ajakuluga
saab teha maitsva ja energiaküllase toidu, mis püsib kaua
kõhus, hoides veresuhkrut tasakaalus.
“Eestlasi saab kindlasti pidada suurteks pudrusõpradeks,
kuna meil süüakse rohkem putru kui teistes Balti riikides. Seda saab seletada pikaajaliste pudrusöömise traditsioonidega, mille üle me oleme väga uhked.
Oleme kindlad, et pudrumeistri võistlus toimub ka edaspidi
ja sellest saab uus traditsioon,
mis on pühendatud tervisliku
toitumise edendamisele,” ütles
Lauri Mõtsnik, Herkulessi esindaja ja võistluse üks algataja.
Parima pudrumeistri valis
9 finalisti seast välja žürii: Hel-

“Armastan süüa valmistada ning mu eriti suured lemmikud on erinevad pudrud. Nüüd katsetasin
odrahelvestest putru, sest see on nii põnev ja teistmoodi,“ ütleb Helena Kõivsaar. Fotod: erakogu

juht), Lilian Merila (moefotograaf), Teele Teder (liigume.ee)
ja Tuuli Mathiesen (Eesti suurim toidublogija).
Pudrupäeva tähistatakse maailma paljudes riikides pudrusööjate ja pudruvalmistajate
konkurssidega. Eriti populaarne on see Ühendkuningriigis.

Putru on kerge valmistada,
väikese ajakuluga saab teha
maitsva ja energiaküllase toidu.

dur Allese (Indoneesia aukonsul), Liina Luik (tippsportlane), Ellyt Naigla (toitumisnõustaja), Helen Sürje (saate-

Vaata pilte finaalürituselt FB
Herkuless Eesti lehelt.

Irimaal ja Šotimaal tehakse seda heategevuseks. Rahvusvaheline pudrupäev on kõikjal
maailmas 10. oktoobril.

Võidupudru retsept
1 dl Herkulessi odrahelbeid, 2–3 dl vett , 0,5 dl kookospiima, 3 spl kookoshelbeid, 0,5 banaani, peotäis hapukaid
marju (nt maasikad, vaarikad, sõstraid), maitse järgi steviat* ja kaneeli, näpuotsaga soola.
Lisa odrahelbed keevasse vette. Purusta banaan ja lisa see
koos kookoshelvestega samuti potti. Keeda helbed pehmeks
(ca 5 minutit) ja lisa hulka kookospiim. Maitsesta puder kaneeli,
stevia ja tibakese soolaga. Kõige viimasena lisa marjad. Kaunista kookoshelvestega, kookospiima ja marjadega.
*Stevia on taim, mille lehtedest saab looduslikku suhkruasendust.

Ära toida veelinde!
Sügisel rändlindude
toitmisega teeme abistamise asemel neile hoopis
karuteene.
Veelindude lisatoitmine võib
kahjustada lindude füsioloogilist seisundit ja lennuvõimekust ning pikemas perspektiivis ka sigimisedukust. Seega tuletame meelde, et veelinde, kelleks on näiteks sinikaelpardid
ja kühmnokkluiged, ei ole mõistlik toita.
Veelindude normaalne käitumine on rändamine lõuna- ja
läänepoolsetele talvitusaladele.
Lindude toitmine meelitab neid
paigale jääma, mis võib külma
talve korral kaasa tuua nende
hukkumise. Samuti muutuvad
nad kergesti kättesaadavaks kiskjatele ning kui nende arvukus
muutub ebanormaalselt suureks, võivad nad tihedalt koos
esinedes kergesti haigustesse

Luigele ära anna saia, luik jääb haigeks. Foto Meedium

nakatuda, mida hiljem üksteisele levitavad.
Väga levinud viga on pakkuda veelindudele saiatooteid,
millega paraku just enamasti
linde toitma kiputakse. Sai on

lindude jaoks aga võõrtoit ning
kahjustab nende seedeorganeid ja tervist üldisemalt.
Veelindude jaoks on parim
käituda oma aastatuhandete
jooksul väljakujunenud loodus-

like instinktide järgi ning ilmade külmenedes ja loodusliku
toidu kättesaadavuse halvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele veekogudele.

Keskkonnaamet

Uut kaubamärki hakkavad kandma nii keskühistu – Coop
Eesti Keskühistu – kui ka selle tütarettevõtted Coop Finants AS, Coop Jaekaubanduse AS ning enamik piirkondlikke tarbijateühistuid. Tarbijateühistud säilitavad oma senise ärinime, aga hakkavad kasutama oma piirkondlikku
kaubamärki (näiteks Antsla Tarbijate Ühistu märki Coop
Antsla). Ühistud lähevad uuele kaubamärgile üle järk-järgult.
Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul on tegemist pikalt ettevalmistatud jõulise sammuga tulevikku.
Vihandi hinnangul ulatub nime muutmisest saavutatav majanduslik efekt igal aastal ligi paari miljoni euroni,
millest võidavad ühistu kodumaised klientomanikud ja
tarbijad. “Oleme nüüd rahvusvahelises suhtluses ja äris
arusaadavamad. Liikmelisus Euro Coop´is, mille osaliste
iga-aastane koondkäive ületab Eesti riigieelarvet ligi 10
korda, teeb Coop Eesti tugevamaks läbirääkimistel rahvusvaheliste suurkorporatsioonidega ja võimaldab järjest
enam teostada otsehankeid,” ütles Vihand. “See omakorda
võimaldab meil tulevikus pakkuda oma klientidele senisest paremat kaubavalikut ja soodsamaid hindu.”
Vihand kinnitas, et Coop Eesti ühistud ja äriühingud
jäävad endiselt kõikse eestimaisemaks jaekaubandusettevõteteks ja omandistruktuuris mingeid muutusi ei toimu.
“Ühiskaubanduse omanikuks jääb jätkuvalt Eesti rahvas
– meie klientomanikud. Sellega eristume selgelt kõigist
teistest Eesti turul tegutsevatest jaekettidest. Samuti jääb
kodumaiste kaupade eelistamine ning ühistegevuse põhimõtetest lähtuv majandustegevus meie strateegias endiselt
kõige olulisemale kohale,” ütles Jaanus Vihand.
Coop Eesti koondab endas keskühistut ning 19 piirkondlikku tarbijate ühistut, millel on omakorda kokku
ligi 83 000 klientomanikku ehk ühistu liiget. Coop Eestile
kuulub 355 kauplust, millest valdava enamiku moodustavad ketikauplused: AjaO, Konsum, Maksimarket, E-Ehituskeskus, Tööriistamarket.
Coop Eesti 2015. esimese 9 kuu müügikäive oli 364,4
miljonit eurot ning turuosa 20,7%. 2014. aastal samal ajal
oli grupi turuosa 20,3% ning käive 346,1 miljonit eurot.
Tänavune Coop Eesti käibekasv võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga on 18,3 miljonit eurot ehk 5,3%.

Ivo Rull
Coop Eesti Keskühistu
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“Oskar ja asjad”
– raamatuesitlus
15. novembril esitles Viimsi Apollos Andrus
Kivirähk oma uut lasteraamatut “Oskar ja asjad“,
mis räägib pisikesest poisist Oskarist, vanaemast, punasest õhupallist ja poisi igapäevaelust. Piltidega on raamatut rikastanud Anne
Pikkov.
Vanaema istus laua ühes otsas,
isa teises. Oskar istus nende
vahel. Kõik nad sõid frikadellisuppi.
Frikadellisupp oli Oskarile alati meeldinud. Mitte ainult sellepärast, et see talle
maitses. Frikadellisuppi süüa
oli huvitav. Näiteks hernesupp polnud muud kui ühtlane roheline plöga, selle söömine tuli endale vägisi põnevaks mõelda. Nii kujutaski
Oskar hernesuppi süües alati ette, et tema ees taldrikus
mulksub sügav mädasoo. See tuli lusika abil tühjendada,
et jõuda jälile soo põhjas lebavale aardele. Lisaks paljastuvad pärast soo ärasöömist laukasse uppunute luukered
ja ähmi täis sookollid, kuid kodune roheline muda ühtäkki
nende ümber kaob.
Tegelikult muidugi hernesupi põhjas mingeid aardeid,
luukeresid ega kolle polnud. Oskar teadis seda , aga põnevam on süüa, kui sa sääraste asjade peale mõtled.
Frikadellisupp oli palju lõbusam supp, sest leeme sees
ujuvad frikadellid, kartulid ja porgandid olid kõik selgesti
näha. Eriti hästi torkasid silma muidugi töntsakad lihapallid. Oskar mängis, et frikadellid on paksud merilõvid, kes
suplevad valgete ja punaste jääpankade ehk siis kartulite
ja porgandite keskel. Tõsi küll, punaseid jääpanku päriselt
olemas muidugi ei ole, aga mis sellest. Oskari meres olid
need mängult siiski. Oskar ise oli otsekui polaarlendur, kes
selle jääsupi kohal tiirutas. Merilõvid püüdsid end küll jäämägede vahele ära peita, aga Oskari pilgu eest nad varju
ei jäänud. Ükshaaval napsas ta oma lusikaga sellest merest jääpanku ja lõpuks ujusid ehmunud merilõvid täiesti
lagedas vees. Neil polnud ennast enam kuhugi peita. Siis
püüdis Oskar nad osavalt kinni ja viis loomaaeda. Nojah,
tegelikult sõi ta oma frikadellid lihtsalt ära…

Andrus Kivirähk

“Minu Kennedy”
– raamatuesitlus
Stig Rästa ootab kõiki huvilisi 4. detsembril kell
17 Viimsi Keskuse Apollosse raamatuesitlusele.
Kirjutan sulle esimest korda.
Ma ei tea su vanust, tausta
ega konditsiooni, aga tunnen, et pean sulle kõigepealt
selgitama, mida sa oma käte
vahel hoiad. Kuigi ma räägin
selles raamatus oma elust, ei
pea ma seda siiski elulooraamatuks. Eesti raamatupoodide riiulitel on küllaga erinevate inimeste elulugusid, sest
põhjamaist ja kinnist eestlast
huvitab kõige rohkem ikka
teiste elus toimuv. Neid raamatuid lugedes saab heal juhul teada, et kellelgi teisel läheb samamoodi kui lugejal, ja
paremal juhul läheb tal hulleminigi. Sellisel juhul saabub
hinge rahulolukübemeke. Vähemalt minule mõjuvad teiste
halvad uudised just niimoodi. Mõtlen, et kurat, mul pole
häda kedagi, vaata Clintonit või Kennedyt.
Ahjaa, “Minu Kennedy”. Miks selline pealkiri? Ärge
saage valesti aru, ma ei samasta ennast Ameerika Ühendriikide presidendiga. Mul ei ole suurushullustust. “Minu
Kennedy” on mingil määral see võõras kole juhtum, mis
paneb mõtlema, et mul endal on ikka väga hästi. “Minu
Kennedy” on lahendamata lugu või mõistatus. Mind seob
temaga miski ja samas ka mitte midagi.

Stig Rästa

Piljard – sportlik ja soliidne
meelelahutus
Õhtud muutuvad üha
pimedamaks ja ilmad
külmemaks. Tahaks
sõpradega kohtuda, aga
mugav lohkuvajunud
diivan kutsub nii meelitavalt enda juurde ning
telekas on meelelahutust
täis…

Tegelikult on mitmeid mõnusaid meelelahutuskohti ka kodust väljas, kus saab nii sõpradega koos olla, kõhu head ja
paremat täis süüa ning samal
ajal sportlikult aega veeta. Üheks
selliseks võimaluseks on hubane piljardisaal, mis ootab huvilisi Viimsi Keskuse II korrusel
asuvas Ku:lsa:lis.
Augustis avatud Ku:lsa:l
on peamiselt tuntud bowlingukohana, aga avaras ruumis on
oma ala ka piljardi jaoks. Meeldiva valguslahenduse ning õdusa interjööriga saalis on 10 piljardi- ja 2 snuukrilauda. Kasuliku saab ühendada meeldivaga – hubases lounge-baaris on
rikkalik suupistete ja jookide
menüü, mille valiku hulgast
leiab midagi meelepärast iga
külastaja. Hea toidu ja heade
sõpradega lendab aeg kiirelt ja
lõbusalt!
Maailma ohutuimaks spordialaks peetav piljard on sportmäng, milles kiide abil lüües
veeretatakse piljardikuule laua
külgedel ja nurkadel asuvatesse aukudesse, mida on kokku
6. Piljardi mängimine sobib
väga erineva vanuse ning tasemega huvilistele ja mängureegleid on mitmeid erinevaid.
Erilist ettevalmistust piljard ei
nõua, vaja on vaid mängusoovi

Sportlik ja samas alati soliidne meelelahutus! Foto Kristian Kruuser

ja kogemused kogunevad juba
iga löögiga.
Piljardi ajalugu on pikk ning
auväärne – esimesi versioone
mängiti juba 15. sajandil. On
teada, et seda sportmängu harrastasid paljud kuningad, presidendid, leedid ja härrasmehed ning piljardit mainis oma
kirjutistes ka Shakespeare. Aja
jooksul muutusid reeglid, mängulauad ning ala populaarsus ja
kui 1950ndate paiku tundus, et
ilmselt kaob piljardiharrastus
ajalukku, sai see uue tähelennu
tänu Paul Newmani filmidele
“The Hustler” (1961) ja “The
Color of Money” (1986). Muidugi oli filmide peategelaseks
andekas piljardimängija. Teises filmis kaasa löönud Tom
Cruise pidi piljardimängu nii
hästi selgeks saama, et kõik filmis esitatud trikid (peale ühe)
ise sooritada.

Praeguseni on piljard vägagi populaarne spordiala ja toimub ka rohkelt erinevaid võistlusi, kus piljardimängijad end
proovile panevad. Miks mitte
korraldada turniir oma sõpruskonnaga – lisaks heale meelelahutusele pakub see ka pisut
sõbralikku hasarti. Piljardisaal
on hea võimalus ka väiksema
ürituse – näiteks sünnipäeva
või firmapeo – pidamiseks. Hubane koht koos maitsva toidu
ja põneva meelelahutusega –
muud ei olegi ju õnnestunud
peo jaoks vaja. Viimsi piljardisaalis on mitu televiisorit ja
projektorsein, kus saab korraldada nii oluliste spordivõistluste vaatamist kui ka seminaride pidamist. Firmadel on
suurepärane võimalus ühendada meeldiv kasulikuga – korraldada Ku:lsa:lis kuni 30 inimesega seminar või meeskon-

nahommik ning lisaboonusena
pidada maha võistluslik piljardilahing.
Väärika ajalooga on ka
Ku:lsa:l, mille esimene bowlingu- ja piljardiklubi avati
vanalinna veerel 2002. aastal.
Põneva arhitektuuriga 1876. aastal ehitatud Roseni Waba Aja
Wabrikus asuvas meelelahutuskeskuses ootavad külastajaid
lisaks 15 piljardilauale ning 12
bowlingurajale ka lauajalgpall,
õhuhoki ja noolemäng.
Viimsilaste rõõmuks saab
nüüd sõpradega sportlikult kohtuda ka kodukohas. Viimsi Keskuse Ku:lsa:l (Sõpruse tee 15,
Haabneeme) on avatud E–N k
11–23, R k 11–01, L k 10–01,
P k 10–23. Võta huvi korral
ühendust telefonil 6051 101 või
e-maili teel viimsi@kuulsaal.ee.
Vaata ka www.kuulsaal.ee.

Viimsi Teataja
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Suure valikuga väike
õllepood
Viimsi Keskuse I korrusel
asuv Õlleköök on väike, aga
valiku poolest tubli õllepood, kus lisaks 19 erinevast riigist pärit õllele on
ka lai sortiment single malt
viskisid ja eksklusiivseid
õuna destillaate.

Erinevaid õllesorte on üle 400,
peamiselt Inglismaalt ja ka Eestist
pärit naturaalseid siidreid orienteeruvalt 60 ringis, lisaks veel ka
korralik valik mitmesuguseid naturaalseid karastusjooke. Õllevalik katab pea kõik maailmas olemas olevad õllestiilid, nii et sobiva keelekaste leiab endale kindlasti ka kõige nõudlikum õllesõber.
Nii õlle- kui ka siidrivaliku
põhimõtteks on, et tavalises kaupluses müüdavat massikaupa ei pakuta. Küll on aga rõhku pandud
erinevatele kinketoodetele. Saadaval on erinevad komplektid klaasidega ja ilma. Võimalus on olemasolevast valikust ka oma lemmikõlle jaoks sobiv õlleklaas soetada.
Eestis on toimumas tõeline õllerevolutsioon ning seetõttu on
poes saadaval ligi 100 kohalikku
käsitööõlut. Nende valik on pidevalt ajas muutuv, sest tänaseks on
Eestis koos nn mustlaspruulijatega juba üle 30 erineva tootja.

Seda, et Õlleköögis on suur valik, kinnitavad rohked riiulid ja klientide
kiidusõnad. Foto Viimsi Keskus

Mustlaspruulija on õllepruulija/
kaubamärk, kellel oma pruulikoda ei ole ja kes õlletootmiseks
seda rendib või siis pruulikoda
omavate pruulijatega koos ühispruule teeb. Maailma tuntuimad
“mustlased” on Mikkeller ja To:
Ol, kelle õlled on loomulikult ka
Õlleköögi valikus.
Kõigile, kellel on huvi mõne
ürituse tarbeks suurem kogus õlut
tellida, saab Õlleköök teha spetsiaalse pakkumise. Õlleköögi kaudu on võimalik tellida ka õllekoolitusi ja degustatsioone!
Eesti esimese õllesommeljee

Kristjan Markii kommentaar: “Väikesed õllepoed nagu Viimsi Õlleköök on vajalikud eelkõige neile,
kel sügavam huvi avastada uusi
maitseid ja leida kõrgema kvaliteediga õllesorte laiast maailmast.
Väikeste poodide eelis seisneb
nende valiku erilisuses ja fookuses, mistõttu jõuavad sinna ka
väiksemad tootjad ja eripruulid,
mis suurte poekettide valikutesse
ei jõua kunagi. Peale õlle leiab
sealt veel hulga kvaliteetseid siidreid ja kangemaid napse, mille valik ei jää alla kirjule õllevalikule.”

Viimsi Keskus
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Aeg perele ja iseendale – detsember kodukohas,
Detsembris toimub Viimsi
vallas mitmeid jõuluhõngulisi näitusi, kontserte,
laatasid, töötubasid ja
perepäevi. Ilusat advendija jõuluaega sõprade ja
pere seltsis!*
Terve detsember
“Maastikud inglitega – Kuldsed
pildid“
Rannarahva muuseum / EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Jõuluaja eelõhtul, nädal enne
esimest adventi, avati Püha Jaakobi kirikus ja Rannarahva muuseumis Epp Maria Kokamägi maalide näitus “Maastikud inglitega
– Kuldsed pildid“.
Aasta-aastalt on kunstniku looming omandanud üha kuldsema
koloriidi. Vanas vaimulikus kunstis ja ikoonimaalis tähistab kuld
ja kuldkollane paradiisi kuma ning
tundub, et kuldne sealpoolsuse
kuma võibki olla sõnum, mida Epp
Maria inglid edasi annavad.
Eksponeeritav kollektsioon on
koostatud 2012–2015 valminud
töödest.
1.–20. detsember (L, P k 11–18)
Jõuluterrass ja jõuluvana
Black Rose terrass
Loodetavasti aeglaselt langenud lumevaip, kuum jõuluglögi
ja jõuluvorst, meelepärane jõulumuusika – nädalavahetuseti ootab kõiki Black Rose ja Viimsi SPA
jõuluterrass.
Müügil Eesti käsitöö!
NB! Igal pühapäeval kell 16–
18 kuulab laste luuletusi ja laule külaline kaugelt põhjamaalt.
Viimsi SPA Lastekeskuses igal pühapäeval pannkoogihommikul jõulukaunistuste töökoda.
Prangli käsitöö näitus ja müük
Prangli rahvamaja õu
Alates 1. detsembrist saab kohapeal soetada ja vaadata põrandavaipasid, kindaid, sokke, puutöökoja tooteid, maitsvat kohalikku sõira jpm saarele omast.
Sissepääs tasuta!
*Mõnel etendusel on novembris veel
soodushinnad! Artiklis on kajastatud
hinnad alates detsembrist.

2. detsember k 19
Advendikontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Tänavust jõulu- ja advendikontserdi aega alustab Tallinnast
pärit Naiskoor Gaudete (dirigendid Mait Männik ja Anne Dorbek,
klaveril Tiina Renser) ja Jõelähtmest pärit vokaalansambel Annabre (juhendaja Mait Männik).
Sissepääs vaba!
3. ja 11. detsember k 10
Jõuluetendus sõjamuuseumis
Eesti Sõjamuuseum
Kahel korral annavad sõjamuuseumis staabi- ja sidepataljoni ajateenijad 45-minutilise jõuluetenduse läbi mängu ja muusika sõduri argipäevast.
Sissepääs on tasuta, kuid sissepääsuks tuleb end kuni 30. novembrini eelregistreerida e-posti
aadressil haridus@esm.ee. Kohtade arv on piiratud!
4. detsember k 17
Stig Rästa “Minu Kennedy“ raamatuesitlus
Viimsi Keskuse Apollo
(Loe lk 10)
5. detsember
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskus
5. detsembril toimub taas Viimsi Huvikeskuses traditsiooniline
jõululaat KINGIKODA! Jõululaadale lisavad vürtsi põnevad töötoad
ja kaunid kontserdid. Tule veeda
üks mõnus päev jõulusaginas!
6. detsember k 16
Maailma kaunimad jõululaulud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Sädelev lumi, küünlavalgus, piparkoogilõhn ja kallid lähedased
loovad meis alati imelise jõulutunde. Sellele paneb krooni kaunis pühademuusika. Kontserdil kõlavad Angelika Mikku ja Jakko
Maltise esituses Soome, Ukraina,
Rootsi, Poola, Venezuela, Gruusia jt maade jõululaulud.
Piletite eelmüük ja broneerimine telefonil 5029 494. Piletid
on müügil tund enne kontserdi
algust kohapeal hinnaga 12 € (täispilet) ja 8 € (sooduspilet).

7.–11., 14.–15. ja 17.–18. detsember k 10 ja 11.30
Jõuluetendus “Sussid püsti!“
Rannarahva muuseum
Jäänud on vaid kolm päeva
kauaoodatud jõuludeni. Kõik laste kirjad on läbi loetud, kingitused kenasti pakitud, kommikotid
sorteeritud. Tundub, justkui kõik
on korras, aga ühel hämaral õhtutunnil avastab sussipäkapikk
Sula, et kingituste laos liigub keegi ringi. Hirmuga jookseb ta teisi äratama, et kahtlane tegelane
üheskoos kinni püüda. Koos unesegase Hiirega tagasi kiirustades,
avastavad päkapikud, et hirmus
tegelane on juba jõudnud kaduda koos suure hulga kingitustega.
Põnev jõuludetektiivikas lahendab
viimasel hetkel kingiröövi.
Lavastaja Jane Meresmaa-Roos
(Teoteater), näitlejad Teoteatrist
Meeli Seermaa, Kristiine Truu või
Birgit Truu, Piret Viisimaa või Kristi
Purge, Karolin Tikerpuu või Jane
Meresmaa-Roos.
45-minutiline etendus on mõeldud lasteaia ja algkooli lastele.
Etenduse järgselt pakutakse kõigile teed ja piparkooke ning lapsed on oodatud külastama jõuluküla Viimsi vabaõhumuuseumis.
Lisainfo ja broneerimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee, tel 5184 998
Pilet 10 €.
8. detsember k 18
Kuuseehete valmistamine
RMK Viimsi looduskeskus
Taas on aeg loomingulistel täiskasvanutel koguneda Viimsi looduskeskusesse. Jõulukuul on looduse ja loovuse ring loomulikult
jõuluteemaline. Sel korral valmistame jõuluehteid meie esivanemate kombel – põhust ja armastusest. Õhtu jooksul on võimalik
valmis meisterdada nii krässid
kui ka jõulukroon.
9. detsember k 19
“Taevast ülevalt“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Rein Rannapi, Kristjan Kannukese ja tšellokvartetti C-Jam esituses on traditsioonilised jõululaulud ja Rannapi igihaljad viisid.

Kontsert “Taevast ülevalt“ toob
kuulajate südamesse tõelise jõulutunde! Esitlusele tulevad vanad
eestikeelsed jõululaulud uutes seadetes! Lisaks Rannapi popmuusika, mis on viidud kooskõlasse
jõulu- ja talveteemaga.
Peoperemees on C-Jam, kes on
külla kutsunud Rannapi ja Kannukese – tšellod on osalised kõigis numbrites, solistina, aga ka
fooniloojana. Loomulikult ei jäta
nad pakkumata ka oma seniseid
menukamaid palu. Rannap kaunistab kava kaasavõetud digiklaveril. Kristjan aga haarab vahel
kitarri, et kontserdile veelgi rohkem värve lisada!
Piletid müügil Piletilevist ja
kohapeal! Täispilet 20 €, sooduspilet 15 € (pensionär, erivajadusega inimesed, 7–12-aastased).
Grupitellimused alates 10 inimesest – info@kontsertkorraldus.ee.
9. detsember
Jõulumaiustuste töötuba
Viimsi Huvikeskus
Kaunis jõuluaeg on lähenemas ning maiustused aktuaalsemad kui kunagi varem. Samas
tavapärased valget suhkrut ja glükoosisiirupit täis maiustused mõjuvad nii meie endi kui ka laste
tervisele üsnagi laastavalt, muudavad lapsed pööraseks ja rikuvad täiuslikku jõuluidülli. Samas
oleks mõnus kordki ilma süümepiinadeta nautida kõhule pikka
paid tehes. Seda me teemegi, valmistades koos tervislikke ja samas imemaitsvaid jõuluhõngulisi suupisteid ning naudime oma
loometööd üheskoos. Retseptid
on suhteliselt kerged ja võimaldavad osalejatel neid kodus koos
pisiperega edaspidigi ühiselt valmistada.
Töötoa viib läbi toitumisnõustaja Kadri Põlder (lisainfo: www.
facebook.com/food4aid).
Kuna kohtade arv kohvikus on
piiratud, samuti on vajalik arvestada tooraine kogusega, palume
kõigil huvilistel töötuppa eelregistreeruda.
Info ja registreerumine: kadripo@hotmail.com, tel. 5667 9228.
Osalustasu 15 €.

10. detsember k 19
Pillikooli jõulukontsert
Eesti Sõjamuuseum

Kauplejaks registreerimine: thea
@rannarahvamuuseum.ee.
Sissepääs tasuta!

11. detsember k 13–15
Jõululaat
Viimsi päevakeskuses
Päevakeskuse nobenäpud õpetavad kuidas kodus jõulumeeleolu luua, jõulukaarte meisterdada, väikseid kingitusi valmistada.
Portselani, keraamika ja käsitööringi liikmed müüvad päkapikkudele kingikotti pistmiseks
omavalmistatud asjakesi. Müüki
tulevad ka lambavillast sokid ja
kindad.
Vanaema-vanaisa kingipakki
sobivad hästi Berkemanni jalanõud, angooravillast pesu ja sokid, massaažitarvikuid, ravimikarbid, -purustajad, -poolitajad ning
uuteks toodeteks on looduslikest
õlidest koosnevad ilutooted (seebid, kreemid) ja magneesiumõli.
Need on tervislikud tooted, mida
pakub OÜ Tervise Abi.
Huvikeskuse laululastel on juba selgeks õpitud talve- ja jõululaulud ning laadale tulnud saavad kontserti nautida ja oma jõulusalmid-laulud meelde tuletada.
Töötab kohvik, mis on kahtlematult piparkoogimaiguline.

12. detsember k 14
Viimsi valla eakate jõulupidu
Viimsi Kool
Traditsioonilisel Viimsi valla
eakate jõulupeol esinevad Viimsi
Kooli õpilased ning Hanna-Liina
Võsa, tantsuks mängib Andrus Kalvet. Kaetud on kohvilaud.
Sissepääs tasuta!

12. detsember k 10–16
Rannarahva jõululaat
Viimsi vabaõhumuuseum
Detsembrikuu teisel laupäeval kogunevad parimad meistrid
ja käsitöölised kokku Viimsisse
Rannarahva jõululaadale. Suurepärane kaubavalik, hubane ja kodune muuseumimiljöö, lahke pererahvas, sõbralikud kauplejad –
see kõik kokku ongi Rannarahva
jõululaat.
Laadal kaubeldakse kingituste ja jõulukaunistustega. Kaunid
ehted, stiilne sisustuskaup, uhke
käsitöö, jõuluehted, keraamika
ja portselan, kalendrid ja jõulukaardid – see on vaid väike loetelu pakutavast. Muuseumi enda
kingipood pakub erilisi merelisi
kingitusi ja head raamatuvalikut.
Samuti on kohapeal avatud kingipakkimise töökoda ning hubane ja hõrk koogikohvik.

12. detsember k 17
“Jõuluootuse“ kontsert
Viimsi Huvikeskus
Kaitseliidu Tallinna maleva orkestri Big Band koos konferee Vello Mikku ning Airi Allveega ootavad kõiki “Jõuluootuse“ kontserdile!
Sissepääs tasuta!
12. detsember k 18.30
Advendimeeleolu
Viimsi raamatukogus
Bachi ja Biberi jõulumuusika
Heiki Mätliku esitluses. Luulet loevad Viimsi Kooli õpilased Heleriin
Lass ja Emily Bruus.
Sissepääs tasuta!
13. detsember k 12
Leppneeme küla laste jõuluhommik
RMK Viimsi looduskeskus
Leppneeme küla laste jõuluhommikule on oodatud kõik kuni
10-aastased külalapsed. Eelregistreerimine kuni 7. detsembrini e-posti aadressil leppneeme@
gmail.com või tel 5123 520.
13. detsember k 14
“Päkapikk“
Viimsi Kool
Kõige vahvam Eesti kirjanik ja
kõige vahvam Eesti näitleja jutustavad teile tõelise jõululoo erilisest päkapikust.
Päkapikud ongi ju kõik väga
erilised tegelased, aga see päkapikk ja tema lugu panevad tõesti
imestama. Nii imelised lood on
võimalikud vaid jõulude ajal.
Kui sa oskad ilusti paluda, olla
kannatlik iseenda ja teistega ja,
mis kõige tähtsam – oskad unis-
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Viimsis
tada, siis on tõesti tarvis ainult
jõulusid, et su unistused täituksid.
Kogupereetendus “Päkapikk”
on selle talve lõbusaim lugu, mis
pakub mõtlemisainet ja meelelahutust naljakate juhtumiste ja
haarava muusikaga.
Etenduse kestvuseks on ca 45
minutit ning on soovitatav alates
4+ vanusele lastele. Etenduses
kasutatakse vähesel määral lavatossu.
Piletid saadaval Piletilevis ja
kohapeal!
Autor: Andrus Kivirähk, osades: Jan Uuspõld, lavastaja Hendrik Toompere jr, kunstnik Laura
Verte, helikujundus Nikita šiškov,
muusika Jaan Pehk.
Piletid Piletilevist!
13. detsember k 19
Väikese lapse jõulud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
13. detsember k 19
Jõulugala
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Tänavuste jõulude kõige glamuursema kava toovad publikuni Koit Toome ja Maria Listra, kes
ühisel 15 kontserdiga jõuluturneel esitavad harjumuspärasest
elegantsemat repertuaari.
“Maria on võluv ja väga andekas noor lauljatar, kellega koos
on võimalik esitada teistsugust
kava. Seekord ei laula me kuusepuust või jõulutaadist, vaid pigem sellist Bocelli-Brightmani stiili, lisaks eesti ja inglise keelele ka itaalia keeles,” sõnas Koit
Toome.
“Kuna jõulud on aasta üks erilisemaid aegu, sobib minu arust
sinna tavapärasest pidulikum muusika,” kommenteeris tänavuse
jõulugala kava Maria Listra.
Koidu ja Maria kontserttuuril
saavad kõlama aegumatult klassikaliste jõululaulude kõrval palad “Nessun Dorma”, “Time to
Say Goodbye” jpt hingematvalt
kaunid laulud.
Laval ka Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Joel Remmel
(klaver).
Piletid müügil Piletilevis. Tavapilet 16 €, sooduspilet 14 €.

14.–19. detsember
Jõulupeod
Viimsi Päevakeskus
Nädala jooksul saavad erinevatel päevadel ja aegadel kokku
huviringide osalejad, et üheskoos
tähistada jõulude saabumist.
14.–23. detsember
Jõuluvana Viimsi Keskuses
Viimsi Keskus
Suvel avatud Viimsi Keskusesse kolib üheksaks päevaks sisse
staažikas jõuluvana, kes kuulab
lapsi ja nende soove ning mõtteid jõulukingituste osas.
14.–18.12 kell 16–19 (MUUUVis 16–17), 19.–20.12 kell 13–19
(MUUUVis 15–17), 21.-23.12 kell
16–19 (MUUUVis 16–17)
15. detsember k 14.30
Vestlusklubi Jüri Ratasega
Viimsi Päevakeskus
Osalejate eelnev registreerimine tel 6064 080; 5114 557.
15. detsember k 18
Sisters Shahrazad ja õpilased
Viimsi Keskus
Keskuse aatriumis esinevad eksootilise tantsustuudio ja -kooli
Sisters Shahrazad eestvedajad ja
õpilased.
16. detsember k 17
JJ-Street Tantsukool
Viimsi Keskus
Pool aastat on Viimsi noored
juba sellest õppeaastast trennis
käinud… Paljud juba alustasid
õpinguid JJ-Streeti Tantsukoolis
varem. Tule vaata, kuidas meie
enda kodukandi vinged noored
tantsida oskavad!
16. detsember k 19
Jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Viimsi Huvikeskuse ja Püha
Jaakobi Kiriku ühisel jõulukontserdil esinevad segakoor Viimsi,
ViiKerKoor ja Ita-Riina muusikastuudio laululapsed.
Sissepääs tasuta!
17. detsember k 19
JJ-Street Tantsukool
Viimsi Keskus

18.–20. detsember
Jõululaat Viimsi Keskuses
Viimsi Keskus
Koostöös Rannarahva muuseumiga korraldatakse Viimsi Keskuse kahel korrusel detsembri kolmandal nädalavahetusel ehk 18.–
20. detsembril kogupere jõululaat. I korrusel on oma poodide
ees välja meie oma kaupmehed,
II korrusel võib aga leida kauplejaid väljastpoolt Viimsi Keskust.
18. detsember
Star Wars: jõud tärkab
Viimsi Kino
Põnev esilinastus! Kunagi ammu, ühes kauges, kauges galaktikas... Maagiline ulmeseiklus
“Star Wars: Jõud tärkab”on 1977.
aastal alanud mammutsaaga seitsmes peatükk, mis on uute tegijate käes valmis tõusma seninägematutesse kõrgustesse.
18. detsember
Prangli jõulupidu
Prangli rahvamaja
Prangli saarel on juba traditsiooniks kujunenud, et ühel ilusal jõulude eelsel ajal saab saarerahvas üheskoos kokku ja tähistavad saabuvat jõuluaega – nauditakse harrastusteatri etendust
(A. Tšehhovi “Karu”, k 18), külla
tuleb jõuluvana (k 19), tants ja
rahvalikud mängud Viru-Nigula
rahvamuusikute saatel (k 20.30)
Vahepalaks kaetud kohvilaud.
Üritus kõigile tasuta!
18. detsember k 19
“Ma tahan olla öö Su akna taga“
Viimsi Huvikeskus
Jõulud on rahu, läheduse ja
pere aeg. Jõulud on ilus aeg. Vahetult enne särisevate verivorstide söömist ja jõuluajale omase
hõõgveini joomist kutsuvad eesti muusika vaieldamatu tipuna
tuntud Ivo Linna ja meile kõigile
juba ammu armsaks saanud Nele-Liis Vaiksoo kuulajaid ühisele
kontserttuurile.
Kontserdirepertuaari kuuluvad
lisaks tuntumatele jõululauludele ka kummagi poolt juba ammu rahva südametesse lauldud
palad.

Vanameister Ivo Linnat ja hõbehäälset Nele-Liis Vaiksood saadab klaveril Antti Kammiste.
Piletid müügil piletilevis ja kohapeal. Täispilet 18 €, pensionär
16 €, laps 8-14-aastane 10 €. Lastele vanuses kuni 7 eluaastat (k.a)
on sissepääs tasuta, kui istuvad
saatja süles.

“Jõuluaeg on minu lemmikaeg. Aeg enda sisse vaadata. Aeg
andestada. Aeg armastada. Aeg
olla koos oma sõpradega,“ sõnas
viimsilane ja bändi liige Jaagup
Kreem.
Piletid müügil Piletilevis. Pileti 18 €. Sündmusele on olemas
ligipääs ratastooliga.

19. detsember k 19
Heategevusball 2015
Viimsi Kool
MTÜ Viimsi Invaühing ja Viimsi Kool kutsuvad kõiki traditsioonilisele Viimsi Heategevusballile,
millega kogutakse raha Viimsi
Invaühingu erivajadustega laste
toetuseks! Õhtut juhivad Liina
Tennosaar ja Egon Nuter, tantsuks mängib ansambel Swingers! Publiku ette astuvad Marju
Länik, Uku Suviste ja veel mitmed lauljad ning tantsijad. Toimub heategevuslik loterii ning
on võimalik teha annetusi.
Ballikutse hind kuni 10. detsembrini 25 € (kehtib ühele), alates 11. detsembrist pilet 30 €.
Ballikutsed müügil Viimsi vallavalitsuse infoletis ja Viimsi Koolis
(peaadministraator, tööpäeviti
kella 9–15). Võimalik tasuda ülekandega (Swedbank, EE8422002
21026358968, MTÜ Viimsi Invaühing, selgituseks märkida: ball,
maksja nimi).
Info ja müük: inva@viimsivald.ee, 5059 388 (Jana).

21. detsember k 18
Sisters Shahrazad ja õpilased
Viimsi Keskus

20. detsember k 15
Viimsi valla taasasutamise
25 aastapäev – vabaõhukontsert
Viimsi Keskuse parkla
ViiKerKoor, segakoor Viimsi, Contemporary jazzi tantsijad ja ItaRiina muusikastuudio lauljad Pearu
Paulus ja Birgit, ansambel Swingers. Päeva lõpetab ilutulestik.
20. detsember k 17
Jõulud kaugel ja lähedal
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
20. detsember k 19
Võib-olla lumi on maas
Viimsi Huvikeskus
Rokkbänd Terminaator annab 11
akustilist jõulukontserti üle Eesti.

21. detsember k 19
Müravaba jõulutuur
Viimsi Huvikeskus
Müravabal jõulutuuril saavad
kokku Pirjo Levandi ning Marko
Matvere ja VLÜ.
Väikeste Lõõtspillide Ühing on
tantsuorkester neile, kes armastavad hullupööra karelda. Spetsiaalselt ettevalmistatud kavaga, ainult kuulamiseks mõeldud
kontserte on 26 tegevusaasta
jooksul harva ette tulnud.
Sobivalt ilusaid, meloodilisi palu, mis kõrtsidesse ja laadaväljakutele ei sobi on ansamblil aastatega aina kogunenud.
Piletid müügil Piletilevis ja
www.kontsert.ee lehel. Täispilet
20 €, sooduspiletid (pensionärid)
17 € ning 8–12-aastased lapsed
10 €. Kuni 7-aastane laps pääseb
kontserdile tasuta!
22. detsember k 12
Jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Kontserdil esinevad Maria Listra ja Reigo Tamm, klaveril Piia
Paenurm.
Kaugemate piirkondade ja piiratud liikumisvõimega eakatele
võimaldavad tegevjuhid. Anna
soovist teada: Lehte Jõemaa (tel
6064 080, 5114 557) ja Aime Salmistu (tel 6864 055, 5690 7520)!
22. detsember k 17
JJ-Street Tantsukool
Sisters Shahrazad ja õpilased
Viimsi Keskus
23. detsember k 17
JJ-Street Tantsukool
Viimsi Keskus

23. detsember k 19
“Soe pisar kui langeb“
Dave Benton annab üle Eesti
seitse jõulukontserti, kus tulevad
esitusele läbi aegade armastatuimad jõulupalad. Dave´iga koos
astuvad lavalaudadele laululapsed, kes on õppinud Ursel Oja
käe all. Klahvpillidel maestro Margus Kappel ning Ursel Oja.
Need on kontserdid, mis on
soojust täis ja toovad jõulurahu
hinge.
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal. Eelmüügist täispilet 18 €,
sooduspilet 15 € (pensionärid),
lapsed 8–14-a. (k.a.) 10 €, lapsed kuni 7-a. (k.a.) saavad kontserdile tasuta! Kohapeal pilet 20 €
(soodustusi ei ole).
25. detsember
“Snoopy ja Charlie Brown“
Viimsi Kino
Põnev esilinastus! Maailma kõige nunnum koer Snoopy ja tema
häbelik peremees Charlie Brown
on rõõmustanud suuri ja väikeseid sõpru koomiksikülgedel juba 65 aastat. Nüüd astuvad nad
kinolinale, 3D-s ja eesti keeles!
Charlie võtab ette võimatuna
näiva ülesande saada populaarseks ja meeldida seda tehes klassi uuele tüdrukule. Loomulikult ei
saa ta seda teha ilma oma leidliku koerata.
“Snoopy ja Charlie Brown: Tobukeste film” on Charles M. Schultzi piiritu kujutlusvõime ning “Jääaja” loojate liidetud ande viljana
sündinud hoogne ja naljakas animaseiklus, mis lõbustab nii väikseid kui ka suuri.
25. detsember k 21
Rock´n´Roll Christmas – DJ Sass
Nixon
Black Rose pubi
Sissepääs tasuta, ent broneeri
laud juba täna!
25. detsember k 21
Kristjan Ruus ja Henri Aruküla
Black Rose pubi
Sissepääs tasuta, ent broneeri
laud juba täna!
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Küprosel lund tutvustamas
MLA Viimsi Lasteaiad
osaleb Erasmus Plus KA1
projektis, mille raames
õpetajad saavad tutvuda
kolleegide tööga ning
haridus- ja kultuurieluga
Euroopa Liidu erinevates
maades.
MLA Viimsi Lasteaiad pere võõrustas märtsikuus kaht õpetajat
Küproselt. Need olid Marilena
Christoforou ja Koulla Kyriaki Demetriou Olympiou, kes
esinesid ettekandega Küprose
haridussüsteemist ning tutvusid õppe-kasvatustööga Viimsi
lasteaedades (kokku 6 majas).
Päikeseratta maja lapsed esinesid väliskülalistele lavastusega “Printsess herneteral”. Õpetajad Marilena ja Koulla tutvusid ka Rannarahva muuseumi,
Viimsi vabaõhumuuseumi ning
Tallinna vanalinnaga. MLA Viimsi Lasteaiad õppenõukogu koosolekul loositi välja kuus õnnelikku õpetajat, kes Erasmus
Plus KA1 projektiga saavad minna lähetusse mõnda Euroopa
Liidu riiki.
Minul avanes võimalus Erasmus Plus KA1 programmi raames tutvuda pedagoogide tööga Küprosel, Daliou C` algkoolis ja Daliou lasteaias 2.–8. novembrini. Mulle tulid Küprosel Larnaca lennujaama vastu
Erasmus Plus KA1 programmi
koordinaator Loukas Kyriacou
ja juba tuttav õpetaja Koulla.
Olin teretulnud Küprose saarele. Elasin need päevad Küprose 200 700 elanikuga pealinnas Nicosias. Küprose saarel
on kokku 1 miljon elanikku,
kellest 78% on Küprose kreeklased ja 18% Küprose türklased. Peatusin vanalinnas asuvas hotellis. Nicosia vanalinna
peatänav sarnanes väga Viru
tänavaga Tallinnas. Esimesel
õhtul tutvusin õhtusöögil ka
Daliou C`algkooli juhataja mrs
Despo Evangelou-Kouttakiga.

Kalimera!

See tähendab kreeka keeles tere hommikust. Minu päevad Küprosel algasid varakult. Startisime koos Marilena ja teiste Daliou kooli õpetajatega autoga
Nicosiast kell seitse hommikul.
Sõit Daliou maakonda kestis
30 minutit ja pidime kiirustama, sest õppetunnid algasid koolis kell 7.45. Miks Nicosias elavad õpetajad nii kaugele tööle
sõidavad? Naljakas, et Küprose seadused ei luba õpetajatel
üle kuue aasta ühes koolis töötada.

“

Küprose
seadused ei luba
õpetajatel üle
kuue aasta ühes
koolis töötada.
Pedagoogide pere Daliou C`
algkoolis oli sõbralik ja abivalmis. Kell pool kaheksa toimus õpetajate toas nõupidamine, kus juhataja proua Despo täp-

Pilt seinal.

keel. Vastasin nende õpilaste küsimustele meeleldi nende emakeeles.

“

Lapsi huvitasid väga Eestimaa loomad ja
lumi.

Lapsed mängivad tehiskeskkonnas. Fotod: Eva Laasma

“

Politsei peatab
liikluse ning
turvab õpilasi ja
õpetajaid tervel
õppekäigul.

Kunstitunnis joonistatud pildid.

sustas antud päeva tööülesandeid. Kui keegi õpetajatest puudus haiguse või täiendõppel viibimise tõttu, jagati tööülesanded omavahel ringi, kasutades
selleks isiklikku ühte ettenähtud vaba tundi päevas. Vaba
tund võib tekkida ka siis, kui
lapsed on liikumistunnis või
muusikatunnis, sest kõigil õpetajatel ei olnud vastavat kvalifikatsiooni.
Mind võttis Daliou C` algkoolis vastu juhataja Despo Evangelou-Kouttouki isiklikult. Kõik
õpilased, kes olid kogunenud
õue, esitasid tervituseks õpitud häid soove inglise keeles ja
kinkisid mulle minialpikanni.
Alpikann sümboliseerib Küprose saare mägist maastikku ja
sealset taimestikku. Mina omalt
poolt jagasin tänutäheks MLA
Viimsi Lasteaiad Pargi maja
Võilille rühma laste voolitud
rinnas kantavaid õunapuu kujulisi kaunistusi. Õunapuu on
Pargi maja sümbol, kuna lasteaed asub Viimsi esimese õunaaia territooriumil. Kinkisin
Eestimaad tutvustavaid raamatuid nii Daliou C` algkoolile kui
ka kõikidele õpetajatele. Viimsi valla sümboolikaga kingitused meeldisid Küprose õpetajatele ja Muhu saarel käsitsi
valmistatud must leib maitses
võiga väga hästi.
Kümne aasta vanuses Daliou C` algkoolis õpib 420 õpilast vanuses 6–12 aastat. Koolis on 20 klassi ja töötab 35 pedagoogi. Igas klassis on ka

kaks-kolm erivajadusega õpilast. Tugipersonalis on 3 eripedagoogi, nendest 1 logopeed ja
1 psühholoog. Juhataja proua
Despo õpetab religioone. Religioon on Küprosel väga oluline, igas klassis olid seintel
pühapildid. Koulla aga õpetab
religioosset ja ajaloolist kunsti. Koos õpilastega on tal valminud palju mosaiiktehnikas
seinakaunistusi. Olin vaatlejana igal päeval nii 1. kui ka 2.
klassi tundides (loodusõpetus,
kreeka keel, inglise keel, muusikaõpetus, kehaline kasvatus).
Sama teemat käsitlesid paralleelklasside õpetajad väga erinevalt. Mõnes tunnis kasutati
põnevaid mänge. Õuesõppe vormina nägin vaid puulehtede
vaatlust kooli siseõues – fillovolla (kreeka keeles: lehed langevad).

Eksootiline lumi

Küprosel oli novembris temperatuur umbes kakskümmend
soojakraadi, nagu Eestimaal suvel. Sealsetele elanikele tundus ilm aga külm – kanti sooje
saapaid ja isegi liikumistunnid
toimusid saalis. Osalesin ka
õppekäigul Daliou loodusmuuseumi. Enne retkele minekut
sõid 1. klassi õpilased ära oma
kodust kaasa võetud võileivad
(st saiad, sest Küprosel ei tunta
musta leiba), kuna Daliou C`
algkoolis puudub toitlustamine. Kui õpilastega minnakse
retkele, kus on vaja ületada sõiduteed, siis on alati politseiau-

to kaasas. Politsei peatab liikluse ning turvab õpilasi ja õpetajaid tervel õppekäigul. Daliou loodusmuuseumi sponsoriks on kohalik Carlsbergi õlletehas. Õpilased nägid ekskursioonil ka selle tehase masinaid, liine ja tööd turvaliselt
läbi vaateakna. Carlsbergi õlletehases villitakse 30 000 pudelit tunnis.
Õppetunnid Daliou C` algkoolis kestsid kella 14.00-ni.
Mulle meeldis väga, et õpilased
vedasid järgi ratastega koolikotte nagu reisijad kohvreid,
ei pidanud neid seljas tassima.
Kõik õpilased kandsid koolivormi: helehallid dressipüksid,
helehall või tumesinine dressipluus ja valge T-särk kooli embleemiga. Õpilased olid hästi
rõõmsad ja sõbralikud ning lehvitades hõikasid mulle alati:
”Hello, missis Estonia!”

“

Õpilased
vedasid järgi
ratastega koolikotte nagu reisijad kohvreid.
Tutvustasin Daliou C` algkoolis MLA Viimsi Lasteaiad
struktuuri ja õppekasvatustöö
põhimõtteid nii õpilastele kui
ka õpetajatele slaidiprogrammide abil. Esitlused viisin läbi
1.–3. klassidele ja 4.–6. klassidele eraldi. Küprose õpilastele
meeldisid eesti keeles kuuldud
lastelaulud – plaksutati käsi ja
muusikat kuuldes alustati kohe
tantsimist. Selgus, et õpilasi huvitasid väga Eestimaa loomad
ja lumi. Minuga soovisid eraldi juttu ajada õpilased, kelle
koduseks keeleks on lisaks kreeka keelele veel soome ja vene

Ühel päeval sain ka ise olla
Daliou C` algkoolis õpetaja rollis. Tänu õpetaja ja klassijuhataja Marilena abile, kes tõlkis
kõik minu poolt jutustatu inglise keelest kreeka keelde, said
õpilased teada palju rohkem.
Näitasin kõigile slaide neid huvitanud lumest ja neljast aastaajast Eestis. Õpilased voltisid
ja lõikasid minu juhendamisel
igaüks endale suure lumehelbe. Lumehelveste voltimise ja
lõikamise kunstitunni viisin läbi 1. klassi õpilastega (6-aastased), kuigi voltimine ja iseseisev töö kääridega tundus neile
veidi raske olevat. Abistasin vajadusel õpilasi individuaalselt.

Lapsed kunstmurul

Ühe päeva veetsin Daliou lasteaias, kus on kokku 5 rühma.
Daliou lasteaias õpetaja tööpäev kestab 7.30–13.00. Vahepeal on õpetajal tund vaba ja
siis tegeleb lastega asendaja.
Majas on kokku kaks asendajat. Igas rühmas on vähemalt
üks erivajadusega laps. Töötab
eripedagoog, abipersonali kuulub kolm koristajat, kes peale
kunsti- ja teisi tegevusi kohe
rühma korda seavad. Tutvusin
4–5-aastaste laste rühmas tehtuga. Rühmas olid kohal kõik
25 last ning tegevusi viis läbi
õpetaja Katina. Rühmas viibis
ka tugiisik Evi, kuna selles rühmas oli kolm erivajadusega last.
Üks nendest istus spetsiaalses
turvatoolis, sest ta uinus tegevuse kestel mitu korda.
Daliou lasteaialapsed alustavad päeva kell 7.45 ja lähevad tavaliselt koju kell 13.
Kell 13 tuleb tööle teine õpetaja tegelema lastega, kes jäävad lasteaeda kuni kella 16-ni.
Olin vaatlejana rühmas, kus
lasteaialaste päev algas aktiivõppega, mis kestis kella 9-ni.
Lapsed jagati õpetaja poolt 5
alarühma, kes kõik said erinevad ülesanded olenevalt päeva teemast: “Hammaste eest
hoolitsemine” ja “Mida silmad
näevad?” Hommikuringis kell
9 lugesid lapsed õpetaja Christinaga ühist hommikupalvet.
Õppetegevuse teemaks oli elevandipere, kellel on kolm last.
Õpetaja Christina jutustas lasteaialastele elevandipere lugu,
kasutades pildimaterjale ja erinevaid heli tekitavaid muusikainstrumente. Elevandipere loo

kordamisel anti lastele ülesandeks heli järgi ära tunda, missuguse elevandilapsega oli tegemist.
Peale tegevust loeti koos
õpetajaga söögipalvet ja söödi
oma kodust kaasa võetud võileibu vaikse muusika saatel. Pärast sööki mängiti kunstmuruga kaetud õues ja õpetaja jagas taas lapsed alarühmadesse. Lapsed ehitasid klotsidest,
sõitsid jalgrattaga, mängisid korvpalli, püüdsid mängukrabisid
ja veeretasid rõngaid. Panin
imeks, et 5-aastased lapsed sõitsid kolmerattaliste jalgratastega ja kõik mänguvahendid õues
olid plastmassist.

“

Õu oli kaetud
kunstmuruga ja
lapsed mängisid
tehiskeskkonnas.
Eriti pani aga imestama see,
et küllaltki väike õu oli kaetud
kunstmuruga ja lapsed mängisid tehiskeskkonnas. Puud ja
põõsad olid siseõues maalitud
seinale. Kahjuks ei näinud ma
sel päeval lasteaialaste omaalgatuslikku vaba mängu. Kõik
lapsed Küprosel tundusid aga
hästi elavad ja liikuvad.

Ajalugu ja kultuur

Mulle tutvustati ka mitmeid
muuseume ja kirikuid Daliou
maakonnas, Nicosias ning kõrgel mägedes asuvas Lefkara külas. Leonardo da Vinci vaimustus kunagi Küprosel Lefkara
küla pitsikudujate töödest (lefkaritika pitslinad), mida ta oli
ka kinkinud Milano kirikule
altari kaunistamiseks.
Eriti meeldejääv oli kohtumine ajaloolase Maria Haliskariasega Daliou muuseumis,
kes on vabatahtlikuna teostanud väljakaevamisi Daliou piirkonnas juba 24 aastat. Tema
leidudest on kild killu haaval
pandud kokku ning valminud
eksponaadid paljudele maailmakuulsatele muuseumidele
(nt Louvre), et tutvustada antiikset kultuuri Küprosel. Maria Haliskarias kirjutab ka ajalooraamatut ning kavatseb koos
üliõpilastega jätkata väljakaevamisi. Mind saatsid sellel kohtumisel lisaks proua Despole
ja härra Loukasele veel Daliou maakonna kultuurinõunik
Alekos Tasuris.
Viimasel ühisel õhtusöögil
võõrustajatega maitsesin kohalikke rahvusroogi. Restoranis
mängiti Küprose muusikat ja
proovisin ka kohalikke tantse
tantsida. Rahvuslik muusika on
Küprosel väga populaarne, restoranides inimesed laulavad ansamblile kaasa ja autodest kuuldus alati Küprose rahvuslikku
muusikat.
Efaristo! Tänan selle võimaluse ja kogemuse eest!

Eva Laasma
MLA Viimsi Lasteaiad Pargi maja
Võilille rühma õpetaja
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Mis viib lapse
tubakatarvitamiseni?
Põhjuseid, miks laps suitsetama hakkab, on mitmeid.
Osalt on selleks sotsiaalne surve – sõbrad, klassikaaslased
ja tuttavad. Suurt rolli mängib selles ka tubakatööstus.
Kuigi ametlikult on Eestis tubakareklaam keelatud, siis
leiab tubakatööstus mitmeid mooduseid, kuidas oma toodet esile tuua. Kõige levinum infoallikas on internet, kus
peidetult ja kaudselt leidub ka palju reklaami. Kui sõprade ja reklaamide osas ei saa vanem oma last nii palju
mõjutada, siis perekonna mõju mängib lapse elus ja tema
otsustes üht kõige olulisemat rolli.
Käitumisega lapsele eeskujuks olemine
Vanemad, õed-vennad ja teised sugulased mõjutavad ja on
lapsele eeskujuks juba varasest east. Parim viis ennetamaks
seda, et laps hakkab suitsetama, on ise mitte suitsetada. Suitsetavate vanemate lapsed hakkavad suurema tõenäosusega
suitsetama kui mittesuitsetavate vanemate lapsed. Lisaks sellele, et lapsevanema suitsetamine näitab sellist käitumisviisi
sobivana, on see lapse tervisele ka tõsiseks ohuks.
Passiivse suitsetamise tõttu sureb igal aastal maailmas 600
000 inimest, kellest umbes veerand ehk 150 000 on lapsed.
Lapsed on tubakasuitsu suhtes eriti tundlikud, kuna nende organism on väiksem ja hingamissagedus tihedam, mille tõttu
nad võivad tubakasuitsu rohkem sisse hingata. Passiivsetest
suitsetajatest lastel on kõrgenenud risk mitmete erinevate
haiguste tekkeks (loe täpsemalt: www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine/laps-passiivse-suitsetajana/).
Lapsed on kõige kaitsetumas olukorras ka seetõttu, et tihti nad ei ütle, kui suitsetamine neid häirib, ning üldjuhul nad
ei tea, et see on neile ohtlik. Kui lapsevanem ise suitsetab, ei
pruugi ta probleemi isegi märgata, kuna suitsetaja lõhnataju
on märgatavalt halvenenud ja nii ei saa ta aru, kui näiteks lapse riided suitsu järele haisevad.

Aitäh vahva esinemise eest! Fotod Haabneeme kool

Haabneeme kooli suur
sügiskontsert
Neljapäeval, 12. novembril toimus Haabneeme
koolis traditsiooniline
sügiskontsert.

Lavalaudadele astusid mudilaskoor, näiteringi lapsed, 5.-6.
klasside ansambel, 1.-2. klasside rahvatantsuring, 1. klasside koor, playbackiga 3C klassi
poisid ja Birgitina astus üles
3C klassi Maarja. Laval olid
ka kujundujujad 6C klassist.
Koolipere tänab kõiki esinejaid ning õpilaste juhendajaid – muusikaõpetajad Kati,
Mari-Liis ja Mariann, rahvatantsuõpetaja Kairi, näiteringi
õpetaja Elle, kujundujujaid
treenis õpetaja Maarja.
Kiidusõnad kuuluvad ka
vahvatele õhtujuhtidele – Martinile 3D klassist ja Oliverile
4C klassist.
Aitäh alati heasoovlikule
publikule!

Haabneeme kool

Piiride seadmine lapsele ja nende selgitamine
Kui lapsevanem ise ei suitseta, ei saa siiski lõpuni kindel
olla, et tema laps ei hakka suitsetama. Siinkohal tuleb mängu
see kõige olulisem faktor – lapsevanema ja lapse omavaheline suhe. Juba varasest lapseeast peale tuleb luua usalduslik suhe lapse ja vanema vahel, et laps saaks oma otsustes
toetuda vanematele. Kujundades oma lapse hoiakuid ja maailmapilti mitte hukka mõistes, vaid asju lahti seletades ja selgitades, on lapsel kindlam tunne oma vanematelt nõu küsida
ka hilisemas lapseeas.

Sügiskontserdil sai tantsu, laulu ja näitlemist.

President Lennart Meri stipendium
Sügislehtede langemisega tuletame taaskord
meelde, et president
Lennart Meri stipendiumi
ja preemia taotlemise
tähtaeg on 1. detsembril.
“Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuudi” eesmärk on jäädvustada Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust.
Määruse kohaselt antakse
välja kahte liiki rahalist toetust
– preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida
Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.
Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib
mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks
erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda

President Lennart Meri. Foto ERR

mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav
bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi
taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.
Preemia maksmise eesmärk
on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud
silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste
valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste
valdkonna magister, kes on ma-

gistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui
taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2015, lähevad arvesse magistritööd, mis
on kaitstud 2015., 2014. või
2013. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse
esitada nii kandideerija kui ka
kolmas isik.
Humanitaarteaduste
all
peetakse eelkõige silmas filo-

loogiat, ajalugu, folkloristikat,
teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.
Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt
olema Viimsi valla elanik, kuid
tal peab olema elulooline või
hariduslik seos Viimsi vallaga.
Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri
perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. Viimsi vallal
on au ja kohustus stipendiumi
või preemia abil väärtustada valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.
Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla
aukodaniku president Lennart
Meri stipendiumi statuut” on
avaldatud 22.03.2013 Viimsi
Teatajas ning valla kodulehel
viimsivald.ee.
Lisainfo: tel 6028 866, marje@viimsivv.ee, www.viimsivald.ee.

Ott Kask

kultuuri- ja spordiameti juhataja

Pole ohutut tubakasuitsu taset
Vanemana on tähtis müüte murda ja olla kindel, et lapsel on õige info tubakatoodete olemusest ja nende ohtudest.
Siinkohal mõned faktid ja nipid, et saaksid kontrollida oma
teadmisi:
- Juba esmase lõhna tundmisel on tubakasuits koheselt teisi häiriv ja tervisele kahjulik, isegi vabas õhus ja iseäranis lastele.
- Tubakatooted jagunevad suitsetatavateks (nt tavasigaretid ja vesipiip) ja suitsuvabadeks toodeteks (nt huuletubakas
ehk snus). Suitsuvabad tubakatooted ei ole ohutu alternatiiv,
vaid ka nendes toodetes on väga erinevaid kemikaale ja kantserogeene ning sõltuvust tekitavat nikotiini.
- E-sigareti tarvitamine on samuti tervisele ohuks. Eriti on
ta ohuks nikotiinisõltuvuse tekkele mittesuitsetajate (sh laste)
seas, mis võib kergesti edasi viia tavasigarettide suitsetamiseni. Peale selle imiteerib e-sigareti tarvitamine tavasigareti
suitsetamist ning võib anda valesignaali, et see on lubatud ja
normaalne tegevus.
- Vesipiip ei ole seltskondlik ajaviide, vaid tervist tõsiselt
ohustav tegevus. Näiteks ühetunnise vesipiibu seansi ajal
tõmbab inimene sisse ligikaudu 100 korda rohkem vingugaasi kui ühe suitsu tõmbamisel. Vesi ei filtreeri välja vingugaasi
ega teisi keemilisi ühendeid.
- Huuletubaka tarvitamisel on samuti oht kopsuvähi tekkeks ning oluliselt on suurenenud erinevate suuõõne vähkide
tekkerisk.
- Lapsevanemad kurdavad tihti, et raske on aru saada, kas
nende laps võiks kasutada huuletubakat, kuna väliselt võib
see jääda märkamatuks. Nipp on vaadata kodus olevate prügikastide sisu – sealt võid leida huuletubaka pakendi või kasutatud tubaka padja. Tubakapadi võib vahel olla ka pruuniks
määrdunud salvrätiku sees.
- Mida rohkem tead oma lapse taskuraha kulutustest, seda
parem. Suitsetavad lapsed ütlevad tihti, et suitsu ostmiseks
jagub taskurahast piisavalt.
- Kui mõtled, et tubakatoodete müük on ju alaealistele
keelatud, siis tea, et vähemalt iga kümnes tubakatoode on
müüdud illegaalselt.
- Mida rohkem on lapsel põnevaid vaba aja veetmise võimalusi, seda väiksem on tõenäosus, et ta hakkab tubakatooteid tarvitama.
Täpsemat infot erinevatest tubakatoodetest, passiivsest suitsetamisest ja sellest, kuidas loobuda, leiad www.tubakainfo.ee.

tarkvanem.ee
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Taas süütame
küünla?
Ongi käes taas see aeg aastas, mida nimetatakse vana kombe kohaselt advendiajaks, mis algab
neli nädalat enne jõulupüha. Selle sama kombe
kohaselt on selle aja sisuks valmistumine jõulupühadeks, sest iga inimhing peab valmistuma
Issanda tulemise pühaks, suureks rõõmuks ja
valguseks ning selle saabumise eel endast välja
rookima kõik kurja ja paha.

Advendiaeg aitab jõuludele puhta südame ja avatud
hingega vastu minna.

Aga kärsitus ja ehk omal moel ka teadmatus panevad
advenditulesid süütama ja kaunistusi paika sättima juba
mitmeid nädalaid enne, kui kombekohane aeg saabub.
Rääkimata kaubandusasutustest, kus võib kõike kuldset ja
punast, säravat ja sätendavat osta juba kuid enne.
Tundub, et tänapäeva inimese igatsus valguse järele,
hinge valguse järele on niivõrd suur, et enam ei malda oodata, tahaks ikka varakult valmistuma hakata, kuid selle
varakult valmistumisega hajub kogu ettevõtmise sisu. Nii,
et kui õige aeg käes, ollakse nii kurnatud ja väsinud, et
pistetakse kiirelt verivorstid ja hapukapsad ihusse ning vajutakse sügavasse unne.
Nii on jäänud vanast kombest järele vaid nimi, sisu aga
on hoopis teine. Selliselt aga ei suuda me kohe kindlasti
väärikalt austada seda vana kommet.
Valgus, rahu, rõõm ja armastus võiks olla ehk just nendeks mõisteteks, milledest me alustuseks advendiajas rohkem mõtleme, rohkem nende poole püüdleme ja mida ka
nendega, kes meie ümber, püüame ikka rohkem neid väärtusi jagada. Eriti 2015. aastal, mil maailmas on nii palju
hirmu ja kahtlusi, nii palju kurjust ja vägivalda.
Iga hing vajab hingevalgust, iga süda vajab rahu ja
rõõmu ning iga inimene väärib armastust! Sest üksnes
need kaunid annid aitavad kõigest hirmutavast ja kurjast
üle olla ja ka Issanda sündimise pühast tõeliselt osa saada.
Kärsitus ja rutakuski pärsivad ju tegelikult meie võimalust tõeliselt armastuse valgusest osa saada. Nii hakkame me kiirelt nõudmisi ja tingimusi seadma ja üha enam
märkame vaid välist sära ning enamus, mis selle varju
jääb, see tõeline ja peamine, tundub võõra ja kummalisena.
Jõulud on Jeesuse sünnipäev, kus võime tunda suurt
rõõmu ja väljendada oma tänulikkust Loojale selle imelise
armu eest, mida Tema ainusündinud Poeg igale inimesele
jagab, kes vaid usub. Advendiaeg on jõuludeks valmistumise aeg, mil rookida endast välja isekust, ülbust ja kurjust, et jõulupühale puhta südame ja avatud hingega vastu
minna.
Koguja raamatus öeldakse, et igal asjal on oma aeg, nii
peab meil olema oskust ja kannatlikkust õiget aega oodata! Ei ole tarvis advendiküünlaid juba hingedepäeval süüdata ega jõulukuuske enne toomapäeva tuppa tuua, see on
ajast etteruttamine – ega see jõule kiiremini kohale ju too.
Kiirustamine aga jätab meile vähe aega valmistumiseks,
tõeliseks valmistumiseks, oma hinge puhastamiseks.
Olgu meil igal ühel selles advendiajas aega vaadata
endasse, aega otsida rahu endaga ja oma lähedastega. Ja
oskust armastada, lihtsalt ja siiralt, ilma mingisuguseid
tingimusi seadmata ja järeldusi tegemata, lihtsalt armastada! Nii võime tõelisest jõuluvalgusest osa saada, kui
selleks aeg!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik

Maarja nimest
Viimsi poolsaarel
Neljandal Lateraani
kirikukogul 1215. aastal
manifesteeriti Eesti- ja
Liivimaa Neitsi Maarja
maaks. Seepärast on
tänavu Eesti Kirikute
Nõukogu eestvedamisel
korraldatud mitmeid ettevõtmisi sarjas “Kaheksa
sajandit Maarjamaad”.
Maarja nimi on ka tänapäeval laialt kasutusel.

Eesti Vabariigi kõrgeimaks teenetemärgiks on Maarjamaa Rist.
Neitsi Maarjale on pühendatud rida Eestimaa kirikuid –
Ambla, Jõelähtme, Märjamaa,
Nissi, Vigala, Väike-Maarja ja
veel mitmed. Samuti leiame rahvakalendrist sellised pühad nagu küünlamaarjapäev, paastumaarjapäev, heinamaarjapäev,
rukkimaarjapäev ja ussimaarjapäev. Aga kuidas on Maarja
nimi levinud Viimsi kandis varem elanud ja praegu siin elavate inimeste eesnimena?

Nime Maarja teisendid

Maarja nimi on tuletatud heebrea nimest Maria ning sellel
on päris palju teisendeid – ennekõike Marie, aga ka Mari,
Mare, Marje ja Marju. Palju on
liitnimesid – kasvõi MaarjaKristiin, Maarja-Leena, HannaMaarja, Maria-Johanna, RiinaMaria, Estella-Marie ja MarieAnette. Erinevaid nimekujusid
on teada lausa kümneid.

Keskaja Maarjad

Eesti alal hakati alates 13. sajandist kristliku kultuuri levides lisaks varasematele muinasaegsetele eesnimedele kasutama ka kirikuloost pärit nimesid. Linnaelanike hulgas oli
kristlikke nimesid kindlasti esialgu rohkem kui maa- ja ran-

narahval. Küllaltki levinud olid
sellised nimed nagu Andreas,
Cristianus, Crister, Henricus,
Hermannus, Hinrick, Jacob, Johannes, Marcus, Maties, Nicolaus ja Petrus. Teada on, et
1375. aastal elasid Viimsi poolsaare Rohuneeme külas mehed
nimedega Andreas, Johannes,
Nicolaus ja Petrus ning 1519.
aastal elas Püünsi külas Jacobi-nimeline mees. Seda loetelu
võiks veel pikalt jätkata.
Keskaegsetes seda kanti puudutavates ürikutes nimetatakse
naisterahvaid palju harvemini
kui mehi. Võib-olla sellepärast
ei leidugi teiste hulgas veel ni-

mesid Maria, Marie või Maarja.

Maarjad pärast
Põhjasõda

Varasema aja Viimsi kandi elanikest võib teateid leida vanadest kirikuraamatutest. Enne
1700. aastal alanud Põhjasõda
olid siinsed inimesed eri aegadel seotud Tallinna Oleviste,
Pühavaimu ja Kaarli kirikutega. Näiteks Pühavaimu kirikuraamatust leiame sissekande
29. septembril 1695 Miiduranna külas sündinud Triinu kohta. Mariadest või Maarjatest
sellest ajast märkmeid ei ole.

Ka pärast Põhjasõda kuulusid poolsaare elanikud Pühavaimu kiriku alla. 14. jaanuaril 1725. aastal laulatati seal
Lubja küla elanikud Marri (loe
Mari) ja Mikk. 1737. aastal liideti Leppneeme, Tammneeme
ja Randvere elanikud Jõelähtme kogudusega ning edaspidi
on idakalda külade elanikud
kirjas sealsetes kirikuraamatutes.
Alates 18. sajandi esimesest poolest leiame Viimsi
poolsaare külade elanike kohta hulgaliselt sissekandeid nii
Pühavaimu kui ka Jõelähtme
kirikute sündide, leeritamiste,
abiellumiste ja surmade registrites. Kui esialgu oli väga levinud naisenimeks Marri (või
Mari), siis 1840ndatel ilmuvad
sünniregistritesse ka Maarjad.
1860ndatel muutuvad nimed
arvatavasti sakslaste eeskujul
peenutsevamaks – uued nimed
on Helena Maria, Maria Rosalie, Marie Elisabeth, Anette
Marie ja veel paljud nende sarnased.

Maarja-nimelised
tänapäeval

Maarja nimi või selle teisendid
on Viimsi kandis populaarsed
ka nüüd. Neid on vastsündinute ja lasteaialaste hulgas,
samuti kannavad neid nimesid
koolilapsed ning täiskasvanud.
Ent samu nimesid võib leida ka
Randvere, Rohuneeme ja Prangli kalmistute hauatähistelt.
Kes soovib selle teema kohta rohkem teada saada, on 5.
detsembril kell 11 oodatud
Viimsi raamatukokku kuulama ettekannet “Maarja nimest
Viimsi poolsaarel”.

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts
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Kuusemäe talu ja tema elanikud
Kuusemäe talu pererahvast, nii inimesi kui ka
ponisid, võib tulla kaema
nädalavahetustel Viimsi
taluturule ja kindlasti tasub proovida nende kitsepiima, milles kuuekümne
taime jõud ja pererahva
hingesoojus.

Raplamaal on kaunis koht nimega Kuusemäe. Hommikuse
udu sees võib näha ringi lonkivat poni, veidi kaugemal kostab kitsede mökitamist. Maja
trepil tervitab tulijat rõõmus
bernhardiin ja esikus on neid
ootamas veel trobikond. Koerad inspekteerivad külalise üle
ja lasevad seejärel kõrvatagust
sügada. Kõige selle toreduse
keskel ootab tulijat maja lahke
pererahvas. Särasilmne Kuusemäe perenaine Margot Torn rääkis rannarahvale veidi oma talust ning elust.
Minnes ajas tagasi, siis oma
ühise elutee alguses elasid Margot ja Raivo tegelikult linnas,
kuid süda kutsus maale ja nõnda hangiti endale 15 aastat tagasi Kuusemäele väike talu. Esialgu küll ilma loomadeta, kuigi
õige pea siginesid perre bernhardiinid. Täitus perenaise ammune unistus, mida kord lapsepõlves unes nähtud – kena
talumaja mäe otsas ja paljupalju bernhardiine. Koeri sai
perre lõpuks isegi 16 isendit.
Tõsisem loomapidamine algas
aga kaheksa aastat tagasi, kui
pererahva teed ristusid kena
musta hobusega, kelle nimi on
Epu. Suksut peeti ühes laudas
ketis ja ta oli üpris õnnetu olemisega, sest tema omanik ei
olnud enam võimeline korralikult hobuse eest hoolt kandma.
Loom otsustati sealsamas ära
osta ja endaga kaasa viia. Alguses ei olnud ponile isegi talli ja pererahvas jagas temaga
eluaset – nõnda elas Epu mõn-

Kuusemäe talu kitsed. Foto Perekond Torn

Kuusemäe talu ponid Viimsi vabaõhumuuseumis. Foto Maivi Kärginen

Talu perenaine näitab uhkusega oma kitsi. Foto Maivi Kärginen

da aega elumaja verandal…
Õige pea saadi aga vajalikud hooned valmis ning hobusepidamine oligi alanud. Pererahvas sai üle oma algsest hobusepelglikkusest ja peagi järgnesid Epule teised suksud. Lisaks ponidele peab pere ka suuri hobuseid, keda on nüüdseks
juba kolm: üks Eesti tõugu hobune ja kaks tinkerit, ühel nimeks Betsy ja teisel Berta. Kui

Kuusemäe rahvas üldiselt loomi ei vaheta, siis nende laiguliste suksudega tehti erand. Tinkereid pakkus eelmine omanik, kes soovis loomi vahetada,
mitte müüa. Otsustati proovida
ja tinkerid võtsid Kuusemäe
talu kohe omaks, samamoodi
olid vahetuseks mõeldud kaks
poni oma uue kodu jaoks nagu
loodud. Eesti hobune jõudis
aga Kuusemäe tallu Raiküla

tallist, kuhu ta oli tulnud ühelt
saarelt. Seega on ka selles peres üks neljajalgne rannarahva
esindaja olemas.
Talu praegused põhilised loomad on aga kitsed. Sarnaselt
teistele Kuusemäe asukatele
jõudsid nemadki ise pererahvani, sest esimene kits saadi
lausa kingiks. Hiljem järgnesid
esimesele ka teised, sest paljud
vanainimesed, kellel endal ei
olnud enam jaksu loomapidamisega tegeleda, helistasid ja
pakkusid oma kitsi poolmuidu
Kuusemäele. Ja loomi ei saa ju
ilma peale laiali jätta! Pererahvas õppis ära kitsede lüpsmise
ja hakkas kitsepiima agaralt
tarbima. Nagu loomade puhul,
jõudis ka kitsepiima tootmine
nendeni juhuslikult, kuna paljud arstid soovitasid oma patsientidele kitsepiima joomist
organismi tugevdamiseks ja
nood tulid omakorda Kuusemäele seda otsima. Ettevõtlikud inimesed õppisid ära vajaliku tehnoloogia, hankisid ser-

tifikaadid ja load ning kitsepiimategu läkski lahti. Kuusemäe
kitsepiima puhul on oluline asjaolu, et selles on tõeline looduse tervendav jõud. Sarvikud
peavad sööma umbes kuutekümmet eri liiki taime ja pererahvas näeb palju vaeva, et
loomi mitte lihtsalt pidada, vaid,
et nood ka õnnelikud oleksid.
Loomad pole mitte tootmisühikud, vaid pigem pereliikmed –
lihtsalt sellised neljajalgsed ja
elavad tallis. Kuusemäe talu pererahvas hoolib oma loomadest nii palju, et kui poni Epu alguses üksinda Kuusemäel elas,

Puhas tervis – kuuekümne
taime väega kitsepiim. Foto
Maivi Kärginen

siis käidi tema juures karjamaal kohvi joomas, kuna hobune ei suutnud muidu ilma
oma liigikaaslasteta uinuda.
Praegu on Kuusemäe pererahvas väga rahul, sest nad on
seal, kuhu hing juba noorena
ihkas. Loomade keskele väikesesse tallu, keset ilusat Eesti
loodust. Ja see paneb nende silmad kirkalt särama, nõnda, et
see paistab kaugele isegi vana
talumaja hämaras toas juttu
vestes.
Kuusemäe talu pererahvas
on igal laupäeval ja pühapäeval Viimsi taluturul. Lisaks turukioskis pakutavale talukaubale ja kitsepiimatoodetele on
pererahvaga kaasas ka ponid,
keda väikesed turulised võivad katsuda ja kaisutada, soovi korral ka väikest sõitu teha.
Tasub teada, et kitsepiima saab
Kuusemäe perelt detsembri alguseni ja pärast seda alles veebruaris. Kitsedel on talvel piimatootmisest väikene puhkeperiood.
Viimsi taluturg on avatud
aastaringselt, igal laupäeval ja
pühapäeval kell 10–14.
Kes hommikuti turul käib,
see asjata ei longi!

Maivi Kärginen
Rannarahva muuseum
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Seeniorid
Tartumaal
Oktoobrikuu varahommikul läks Viimsist teele
lustakas seltskond seeniore, et osaleda ja kaasa
elada 14. vabariiklikul seeniorklubide bowlinguvõistlusel ning külastada Eesti Lennundusmuuseumi.
Kuigi idee sai alguse Viimsi
seeniormeeste klubis Viimsi
Rannamees, oli kaasas ka mitmeid õrnema soo esindajaid,
kenasid daame, et ikka lõbusam oleks. Meesteklubi üritustel naisterahvad reeglina
Aitäh mõnusale reisiseltsei osale, ent kuna bowlinkonnale! Foto Enn Teimann
gut nad mängivad… Kokku
osales Tartu seeniormeeste klubi Kodukotus korraldatud
vabariiklikul seenioride bowlinguvõistlusel seitse võistkonda, kellest kaks neljaliikmelist meeskonda oli Viimsist. Daamid võistlesid individuaalarvestuses.
Võistluse esikoha võitis Viimsi I võistkond (koosseisus Väino Tomingas, Ärni Nõmm, Rein Maidla ja Tormi
Teras) ning teise koha Viimsi II (koosseisus Andres Laikre, Hans Riisma Rein Valkna ja Mati Süld). Samuti tegid
Viimsi mehed individuaalarvestuses parimad tulemused:
1. Väino Tomingas, 2. Rein Maidla, 3. Andres Laikre.
Daamide individuaalarvestuse esikoht läks Tartusse
– võitis Jelena Brakina. Viimsisse tõime kaks auhinnalist
kohta: 2. Helle Mölder, 3. Saima Kaarepere.
Täname kõiki Tartu seeniormeeste klubi Kodukotus
mehi mõnusa koosviibimise korraldamise eest!
Tartumaale minnes ühendasime ka Viimsi Rannameeste klubi kauaaegse idee – külastada Eesti Lennundusmuuseumi. Daamid ja härrad uurisid eksponaate suure huviga
ja arvasid, et seda võib sõpradele soovitada ja ehk tulevikus ka ise veel kord tagasi tulla. Täname ja soovime muuseumirahvale palju jõudu muuseumi arendamiseks!

Enn Teimann

Viimsi Rannameeste klubi

Seenioride kinohommikud
Viimsi Kino ootab seeniore kinohommikutele! Algaval
kuul toimuvad kinohommikud 4. ja 18. detsembril algusega kell 12.20. Kino asub bussiliini 1A lõpp-peatusest
150 m kaugusel, aadressil Randvere tee 11, Haabneeme.
Kinopileti hind (2.90 €) sisaldab tassi kohvi või teed.
4.12 “Spioonide sild“. Tõsielulistel sündmustel põhinev
film viib meid aegadesse, mil maailma kahe suurvõimu Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu vahel vallandunud külm sõda oli jõudnud keemistemperatuurini. Ka kõige väiksem vääratus
ühelt või teiselt poolt võinuks vallandada kolmanda maailmasõja. Keskmisest suurem “vääratus” leiab aga aset, kui pea üheaegselt nabivad USA võimud kinni vene spiooni Rudolf Abeli ning
Nõukogude Liidu territooriumi kohal tulistatakse alla ameeriklaste luurelennuk U2, mille piloot samuti vangi võetakse.
18.12 “Minu ema“. Filmi keskmes on režissöör Margherita, kel käsil uue filmi võtted. Kogu võttegrupil on suured
ootused filmis kaasa lööva Hollywoodi näitleja suhtes, kuid
selgub, et mees on lihtsalt kehkenpüks. Staaril ei jää meelde
ridagi oma repliikidest, kuid samas suudab ta kogu võttegruppi lõbustada. Margherita on loomingulises ja eksistentsiaalses
kriisis – ta peab samaaegselt leppima oma ema hääbumise,
lahutuse ning oma tütre suurekssaamise ja kodunt lahkumisega. Film osales 2015. aastal Cannes’i filmifestivali võistlusprogrammis. Oluline roll filmis on Arvo Pärdi muusikal.

Viimsi Kino

Abivahendite süsteemi
korraldus
Alates 1. jaanuarist 2016
muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus,
muutes teenuse inimesele
kättesaadavamaks ning
asjaajamise kiiremaks.

Isikliku abivahendi
kaart

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab
uute isikliku abivahendi kaardi
taotlusi vastu sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama
kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või
pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik:
blanketid). Klienditeeninduste
asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis
ei ole otseselt seotud inimese
töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
- kuni 18-a laps;
- kuni 18-a puudega laps;
- 18–63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40% või enam;
- 18-a ja vanem puudega isik
enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
- alates 18-a tööealine isik,
kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
- 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
- rinnaproteesi ostmiseks;

- isik, kellel on tuvastatud
kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
- silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab
kaardi taotlejal olema:
- kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISOkoodi täpsusega (enne 01.01.
2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
- välismaal õppiva 18-26-a
isiku puhul ka koolitõend;
- klienditeeninduses kaardi
taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse
abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016.
aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva
või üüriva ettevõtte valimisel.
Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda
poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega
SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav
SKA kodulehel alates 01.01.
2016.

Järjekorrad

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik
ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik
peab järjekorra teate saamisel
60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma
kaasa: saadud järjekorra teate,

isikut tõendava dokumendi, isikliku abivahendi kaardi, arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani. Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate
ettenäitamisel.

Erimenetlus

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus
isik taotleb:
- omaosaluse vähendamist,
kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske
omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
- uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga
abivahendi kasutusaja lõppu
(abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel
põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
- abivahendit, mis puudub
riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
- abivahendit, mille puhul
on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud “eritaotlus” (lisada kaks võrdsetel
alustel hinnapakkumist);
- kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
- abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
- erimenetlust mõnel muul
juhul.
Erimenetlust taotledes on
vajalik esitada arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan. Erime-

netluse taotlus on kättesaadav
SKA kodulehel alates 01.01.
2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti,
e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi
abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda
Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 6877
231 või kirjutada e-posti aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse 30
kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste
käigus eksperte (nt Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes
aitab ja nõustab abivahendite
vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis
tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta. Ilma erimenetluse
otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava
dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi, isikliku abivahendi kaardi
ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab: e-posti aadressidelt info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja infotelefonilt 16106.

Sotsiaalkindlustusamet

Eakate sügispidu “Tantsuga sügises”
15. novembril toimus
Viimsi Peokeskuses järjestikku juba kaheksandat korda eakate sügispidu “Tantsuga sügises“.

Kohale tulnuid tervitasid Viimsi Pensionäride Ühingu juhatuse esimees Lembit Allingu
ja abivallavanem Mati Mätlik. Õhtu programmi vedas
eest noor ja andekas Karl-Eerik
Valkna, kes ka ise õhtu jooksul
kaks muusikalist etteastet esitas.
Tantsuks mängis juba 10
aastat koos käinud ansambel
Liivabänd, koosseisus Vaike
Sarn (süntesaator ja vokaal),
Helle Lint (vokaal), Mati Hellat (vokaal), Aare Pehka (flööt),
Jüri Puhang (kitarr), August
Sarrap (kontrabass). Liivabändil on lähiajal ilmumas esimene album. Ansambel esines nii
hästi, et tantsuplats oli alates
avavalsist kuni võidukate lõpunootideni kogu aeg tantsijaid
täis.

Seeniorid ja külalised tantsuhoos. Kohtumiseni järgmisel sügispeol! Foto Enn Teimann

“Osalesin eakate sügispeol
“Tantsuga sügises” esmakordselt ja pean tõdema, et kogu see
atmosfäär, seltskond ning õhtu
tervikuna üllatas mind positiivselt,” sõnas abivallavanem Mati
Mätlik. “Tahan tänada kõiki sügispeo korraldajaid. Olete särasilmselt ja suure eesmärgiga
rikastanud Viimsi valla seeniorite sügisaega ühe väärika peo-

ga juba kaheksa korda,” kiitis
Mätlik korraldajaid. “Eriti märkimisväärseks tegid sündmuse
loomulikult kõik osavõtjad ja
esinejad – ilma teieta seda pidu
ju ei oleks,” täiendas abivallavanem.
Meelelahutuse eest hoolitses Daigo Dance klubi ehk
võistluskunstid läbi muusikaliste vormide, teisiti nimetades

sportlik võitlustants. Klubi tegevuses on muusikalised vormid ja kompositsioonid, mis
sisaldavad võitluskunsti tehnikaid, akrobaatikat ja võimlemist, mida esitatakse individuaalselt muusika saatel. Võisteldakse nii relvata kui ka relvaga kategooriates.

Viimsi Teataja
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Indrek võtab kaalust alla

Baruto Viimsis

www.myfitness.ee/Indrekublogi

Eesti tippsumomaadleja Kaido Höövelson ehk
Baruto käis treenimas koos tiigritega Viimsi
Tigers Gymis.

Tere, mina olen Indrek –
36-aastane, abielus ja nelja
lapse isa. Olen Viimsi ettevõtja ja elan Pringi külas
juba 12 aastat.
Paarkümmend aastat tagasi hakkasin tegelema rahvatantsuga
Maido Saare loodud tantsuansamblis Lee ning suutsin hoida oma kehakaalu päris pikka
aega kenasti 75 kg juures. Oli
kerge tantsida, liikuda ja hingata. Siis aga tuli elu peale.
Perre hakkas lisanduma võsukesi ning võimalusi abikaasaga koos samal ajal regulaarselt
trennis käia jäi vähemaks. Kogusin tasapisi kaalu, kuni sel
aastal ilmus kaalutabloole 90 kg.
Olen 180 cm pikk ja kaalun 90
kg ehk siis ilmselgelt olen ülekaaluline.
Sain aru, et nüüd aitab, pean
enda tervise tagasi joonele tõmbama. Olen tegelikult juba kaks
korda proovinud iseseisvalt seda teemat ette võtta, aga ikka
ebaõnnestunud, pahasti läbi kukkunud. Kui aga nüüd sügisel
avati praktiliselt koduhoovis
Viimsi Keskus ning seal ka
MyFitnessi spordiklubi, siis
oli see mulle hea võimalus. Et
olukorda muuta, hakkasin käima spordiklubis trennis – sain
personaaltreeneri ja toitumisnõustaja, kellega abiga kaalukolli kahandama hakkasingi.

Kaido Höövelson ja Ivo Pukk. Foto erakogu

Treener Kaspar Lannes õpetab Indrek Kaingile, kuidas hoida selja neutraalasendit. Fotod erakogu

Projekt on sündinud koostöös Viimsi Teataja ja
MyFitnessiga. Indrek annab
leheveergudel oma edusammudest teada kuni
eesmärgi saavutamiseni
kevadel 2016.

EESMÄRK: 2016 aprilli
lõpuks jõuda tagasi
vähemalt 75 kg peale.
Seega – tuleb kaotada
15 kilogrammi!

Minu personaaltreener Kaspar
Lannes julgustab mind tegudele: “Muretsemine on üpris ebameeldiv ja tänamatu tegevus,
seega esimese asjana võiksime
muretsemisest loobuda. Et kaalu langetada, tuleb kindlasti üle
vaadata, kas söödud toit on piisavalt kvaliteetne,” ütleb Kaspar. Personaaltreener arvab, et
eesmärgi püstitamine on oluline, sest see annab motivatsiooni, aga kui ei õnnestu kohe
tulemuseni jõuda, ei tohiks ka
sellesse liialt kinni jääda. Eesmärk tuleb täita eelkõige kvaliteetselt.
Indrekut nõustab toitumisspetsialist Galina Holmar: “Liikumine ja toitumine käivad
käsikäes. Toitumisnõustamine on ääretult põnev ala, kuna
lähenemisi on palju ning uusi
uuringuid tehakse iga päev.”

Indreku toidunipp

Armastad praekartulit nagu mina? Lisa juurde lehtkapsas või
rohelised oad ja küüslauk ning
prae koos kartuliga. Praadimine ei ole kindlasti kõige parem
toiduvalmistamise viis, seega
võib seda endale lubada kord
nädalas või koguni kahe nädala tagant. Kindlasti tasub rohkem rõhku pöörata köögiviljadele, mida saab kergesti maitsvaks roaks muuta.

Ideaalkaaluni on veel pikk teekond minna! Stardipositsioon
19. novembril.

Treeningust ja tähelepanekutest

Alustan alati soojendusega, esimesed 10 minutit lindil kiirkõndi, et viia pulss 130-140 peale.
NB! Kõikide harjutuste ja
tegevuste juures tuleb mõelda
hingamisele.
Kükk – keha liigub vertikaalselt, toetudes peamiselt kannale. Kükitamisel ei tohiks põlved minna varvaste joonest üle.
Hoia keha tahapoole. Selle harjutuse juures on abiks, kui hoida hantlit rinnal.
Selja neutraalasend – äärmiselt oluline, et mitte endale
treeningu käigus liiga teha. Neutraalasendit saab harjutada selili maas, harjutuspingi seljatoel
või jõutõste kangiga, mida harjutust tehes seljal hoida.

Hantlid – arvasin neid kuni
praeguseni igavad rauakolakad
olevat, aga selgus, et tegemist
on väga efektiivsete töövahenditega. Valida tuleb õige raskus ja huvitav harjutus.
Köietõmme – Viimsi saalis
on Queenax süsteemil vastupanu köis.

Tähtis on see, et kõik harjutused oleksid tehtud selge
eesmärgiga, sobiva raskusastmega ning õige koguse kordustega. Mina teen 10 või 12
kordust ja igat harjutust 4 seeriat.
Pärast esimest trenni oli liikumisega harjumatu keha täitsa läbi. Trepist käies aitas käsipuu. Päris nalja tegi. Edasi
tekkis juba harjumus ja kõik
läks taas hästi. Põnev on uusi
asju õppida ja iga trenni lõppedes on enesetunne palju parem.
Pärast korralikku trenni
lõõgastun aurusaunas, soome
saunas, mullivannis ja massaažibasseinis – need on väga
mõnusad. Lähen homme jälle
trenni. Loodan, et mu väljakutse inspireerib ja julgustab ka
teisi minuga sarnases olukorras olevaid inimesi oma tervisele mõtlema ning tegutsema.
Harjutuste ja tegevuste
teemal saab lähemalt lugeda
internetist: www.myfitness.ee/
indrekublogi.
Trennis näeme!

Indrek Kaing

Palju õnne, Li!

Li Lirisman võistles naisjuunioride klassis U18 kumite kuni 53 kg,
eelringides võitis 3-0 Austraalia võistlejat Amy Bongetti, 3-0
mehhiklannat Alix Hernandezi, 4-0 Maroko esindajat Amina
Ez Ziani ja 1-0 itaallanat Alessandra Mangiacaprat ning jõudis finaali. Finaalis alistas eestlanna Egiptuse esindaja Mariam
Mohamedi – tasavägise matši võitja selgus kohtunike hääletuse tulemusel ning Lirisman võitis matši kohtunike häälteenamusega 3:2.

Viimsi Teataja

Rohkem kui 160 kg kaaluv ja üle kahe meetri pikkune vägilane astub 31. detsembril 2015 Tokyos Jaapanis ringi, et
pidada oma karjääri esimene vabavõitlusmatš. Baruto, kes
on endine sumomaadleja, proovib esmakordselt jõudu vabavõitluses ja seda Jaapani suurimal võistlusel. Eesti vägilase matš toimub aastavahetusel Super Saitama Arenal,
mis mahutab ligi 36 000 pealtvaatajat, võistlust kannab üle
ka Jaapani ja Vene telekanalid.
Eestit vaid nädalakese külastav Baruto tuli oma püstija maasvõitluse oskusi lihvima ja treenima Viimsi Tigers
Gymi, kuna hindab kõrgelt klubi treenerite head taset.
Treeningutel sai läbi võetud püstivõitluse ja poksi tehnika
ning harjutati ka maasvõitlust.
“Baruto on heas füüsilises vormis ja tema judo ning
sumo taust teevad temast väga ohtliku vastase igale võitlejale,” kommenteerib Baruto taset vabavõitluses Viimsi Tigers Gymi eestvedaja ja treener Ivo Pukk. “Meie väikesele
ja noorele Viimsi Tigers Gym klubile on suur au treenida
ning võõrustada nii suurt maailma tasemel võitlejat nagu
seda on Baruto. Selline tunnustus annab endalegi indu
juurde ja motiveerib treenerina töötama. Baruto on meie
klubi auliige ja püüame teda igati abistada sel teekonnal,
nii treeningute kui ka nõuga,” sõnab tiigrite peatreener Ivo
Pukk.
Klubi eestvedajad Marko Lastik ja Ivo Pukk kinkisid
pärast treeningut Barutole tiigrite särgi ning soovisid talle
eesolevaks matšiks edu ja tugevat rusikat.
Viimsi Tigers Gym on spordiklubi Viimsis Miiduranna sadamas, mis õpetab noortele ja kõikidele huvilistele
enesekaitset, akrobaatikat, poksi, tai- ja kikkpoksi, judot,
joogat ning streetworkouti. Kõik huvilised on klubi treeningutele teretulnud!

Viimsi Tigers Gym
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Viimsi valla kultuurikalender
27. november – 16. detsember
Kuni 30. november
Juhan Rodriku maalinäitus
“Kitsal teel“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 30. november
Raamatuväljapanek
“November on filmikuu“
Raamatuväljapanek lastele
“Filmiraamat“
Viimsi raamatukogus
Kuni 30. november
Raamatuväljapanek lastele
“Lastekirjandust Põhjamaadest“
Viimsi raamatukogu Randvere
harukogus
Kuni 31. detsember
Piret Kõo maalide näitus
Viimsi Päevakeskuses ja
Rannapere pansionaadis
Kuni 20. veebruar 2016
Epp Maria Kokamägi näitus
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Rannarahva muuseumis
27. november k 13
Kontsert “Advendiootus“
Sigrid Kuulmann ja õpilased
Klaveril Signe Hiis
Viimsi Päevakeskuses
k 16.00–16.45
Randvere koguduse pühapäevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud!
Randvere Keskuse kunstitoas
k 16
Muusikaviktoriin
Viimsi Noortekeskuses
k 17
MardiKadri Disko
Randvere Noortekeskuses
k 19
Vana Baskini Teater “Petised“
Osades: Anne Paluver, Marika
Korolev, Kärt Reemann, Raivo
Rüütel ja Janek Sarapson
Piletid hinnaga 15/13 €
Viimsi Huvikeskuse kontoris ja
Piletilevis
Piletite broneerimine: tel 6028
838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Akustiline kontsert: Traffic
(vähendatud koosseisus)
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
28. ja 29. november k 11–14
Taluturg – müügil eestimaine
väärt toidukraam!
Laupäevasel turupäeval lastele
ponisõidud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
28. november k 12
60+ lõunasöök
Registreerimine: tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kiriku
kohviku ruumides
k 12–14
Eesti Sõjamuuseum kutsub:
Tutvume Kaitseväe kalmistuga
Giid: Trivimi Velliste
Lisainfo ja eelregistreerimine:
haridus@esm.ee, tel 5565 6354
Kogunemine Kaitseväe kalmistu
väravas, Tallinnas Filtri teel

k 18
Kirju kontsert
Esinevad: Kolga-Jaani segakoor
Jaaniko, Viimsi kergemuusikakoor Viikerkoor
Kavas laulud sügisest jõuludeni
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
k 19
Kontsert: Eesti Teaduste
Akadeemia Meeskoori ansambel ja Speero kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 20
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
29. november k 11
I advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
I advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 14
Advendiküünla süütamine
vanas tormilaternas
Laulame koos ViiKerKooriga
Muuseum on kogu päeva
külastajale tasuta avatud, töötab ka jõuluhõnguline taluturg
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 14.30
I advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
k 17
Kontsert: “Sina jää – Sadamasild“ (Piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
1.–31. detsember
Raamatuväljapanek
“Jõuluootus“
Raamatuväljapanek lastele
“Jõuluraamat – jõululood
lastele“
Viimsi raamatukogus
1.–31. detsember
Raamatuväljapanek
“Vaimulikud mõtisklused“
Prangli raamatukogus
1.–31. detsember
Raamatuväljapanek täiskasvanutele “Jõulud raamatu seltsis“
Lastele “Jõulurõõmu
raamatuist“
Randvere raamatukogus
1. detsember – 15. jaanuar
Erika Veermäe maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
1. detsember k 15
Jõulukaunistuste valmistamine
ja noortekeskuse kaunistamine
Viimsi Noortekeskuses
2. detsember k 15
Jõulukaartide valmistamise
töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Jõululuuletuste loomise töötuba
Viimsi Noortekeksuses
k 19
Koguduse kool
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kohviku
ruumis

k 19
Kontsert: naiskoor Gaudete ja
vokaalansambel Annabre
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3. detsember k 10
Jõuluetendus lastele
Esinevad staabi- ja sidepataljoni ajateenijad
Sissepääs tasuta!
Eelregistreerimine: kuni 30.11
haridus@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 20
Klubi Inspiratsioon kutsub:
Vestlusõhtu “Joonista valgus” –
külas on Lea Dali Lion
Osalustasu 15 €, tasumine
kuni 30.11 Remission OÜ
a/a-le EE802200221024635447
Lisainfo: klubi.inspiratsioon@
gmail.com, tel 5018 036
Lavendel Spa Hotel seminariruumis
4. detsember k 16.00–16.45
Randvere koguduse pühapäevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud!
Randvere Keskuse kunstitoas
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
MaryAnn & The Tri-Tones
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
5. ja 6. detsember k 11–14
Taluturg – müügil eestimaine
väärt toidukraam!
Laupäevasel turupäeval lastele
ponisõidud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
5. detsember k 11
Jaan Tagaväli loeng “Kaheksa
sajandit Maarjamaad“
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
k 11
Naiste hommik
Rannarahva muuseumis
k 11–16
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskuses
k 12
Eesti klubide karikavõistlus judos
Randvere Koolis
k 17
Kontsert: naiskoor Vanaemad
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Moodwakers
DJ Imre Mihhailov
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
6. detsember k 11
II advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
2. advendi jumalateenistus
leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
k 14.30
II advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 16
Kontsert “Jõulutunne“
Angelika Mikk (sopran) ja
Jakko Maltis (klaver ja laul)
Piletid 12/8 €, müügil 1 h
enne algust kohapeal
Eelmüük ja broneerimine:
tel 5029 494
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7.–11.detsember k 10 ja 11.30
Jõuluetendus “Sussid püsti“
Jõuludeni on jäänud vaid kolm
päeva, kõik ettevalmistused on
tehtud ja kõik tundub jonkus
olevat, ent siis kuuleb sussipäkapikk Sula kingituste laos
võõraid samme…
Pilet 10 €
Lisainfo: rannarahvamuuseum.ee
Etenduse järgselt pakume teed
ja piparkooki ning olete ka
oodatud külastama jõuluküla
Viimsi vabaõhumuuseumis
Rannarahva muuseumis
k 15
Mari Lumekuulide töötuba +
külla tuleb eksootiline lemmikloom Muki
Randvere Noortekeskuses
k 16
Piparkookide valmistamise
töötuba
Viimsi Noortekeskuses
9. detsember k 15
Sandrelle kehakoorijate töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Jõulutervituse lindistamine
Viimsi Noortekeskuse sõpradele
Viimsi Noortekeskuses
9. detsember k 18.30
Jõulumaiustuste töötuba
Hind 15 €
Registreerimine: tel 5667 9228
või kadripo@hotmail.com
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas
k 19
Kontsert “Taevast ülevalt“ – Rein
Rannap, Kristjan Kannuke ja
tsellokvartett C-Jam (piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. detsember k 15
Küünlapurkide töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Rajaleidja külastus
Viimsi Noortekeskuses
10. detsember k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 18.30
Näomassaaži õpituba
Eelregistreerimine: tel 5308 1188,
6011 717 info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
k 19
Maire Eliste Muusikakooli jõulukontsert “Pillikool“
Esinevad klaveri, viiuli, kitarri,
flöödi ja harfi eriala õpilased
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis

11. detsember k 10
Jõuluetendus lastele
Esinevad staabi- ja sidepataljoni ajateenijad
Sissepääs tasuta!
Eelregistreerimine: kuni 30.11
haridus@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 13–15
Jõululaat
Meisterdamise töötoad
Käsitöö müük
Laululaste jõulukontsert
Töötab kohvik
Viimsi Päevakeskuses
k 15
Lumekuuskede töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Noorte versioon saatest
“Su nägu kõlab tuttavalt“
Viimsi Noortekeskuses
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Pitser-T
DJ Lenny LaVida
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
12. detsember k 10–16
Rannarahva jõululaat
Müügil kingitused, jõulukaunistused, keraamika, käsitöö ja
palju muudki parimatelt käsitöömeistritelt ja kunstnikelt
Loomulikult töötab traditsiooniline jõulukohvik ja kingipakkimise töökoda
Rannarahva muuseumis
12.–13. detsember k 11–14
Jõuluturg
Lisaks kodumaisele toidukraamile pakuvad kauplejad erilisi
üllatusi jõuluvana kingikotti
Laupäevasel turupäeval lastele
ponisõidud!
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis
12. detsember k 12
Viimsi Muusikakooli jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 14–17
Viimsi valla eakate jõulupidu
Kontsert – esinevad Viimsi Kooli
õpilased ning Hanna-Liina Võsa
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaetud on kohvilaud
Sissepääs tasuta!
Viimsi Koolis
k 17
Kaitseliidu Tallinna Maleva
Orkestri Big Bändi jõuluootus
Solist Airi Allvee, konfereerib
Vello Mikk
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
k 17
Kontsert: Folgiring
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Vennad Abrod
DJ Ivo Uslov
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
13. detsember k 10–16
Antiigilaat

Kingi lähedastele midagi
väärikat ja ainulaadset!
Viimsi mõisa tõllakuuris
k 11
III advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 14.30
III advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 17
Maire Eliste Muusikakooli
jõulukontsert “Väikese lapse
jõulud“
Esinevad koolieelikute ettevalmistusrühmad
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 19
Kontsert: “Jõulugala“ – Koit
Toome ja Maria Listra (piletiga)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. detsember k 15
Küünalde töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Elektroonilise muusika päev
Viimsi Noortekeskuses
14.–15. detsember k 10 ja
11.30
Jõuluetendus “Sussid püsti“
Jõuludeni on jäänud vaid kolm
päeva, kõik ettevalmistused on
tehtud ja kõik tundub jonkus
olevat, ent siis kuuleb sussipäkapikk Sula kingituste laos
võõraid samme…
Pilet 10 €
Lisainfo: rannarahvamuuseum.ee
Etenduse järgselt pakume teed
ja piparkooki ning olete ka
oodatud külastama jõuluküla
Viimsi vabaõhumuuseumis
Rannarahva muuseumis
15. detsember k 14.30
Vestlusklubi
Jõulutervitusi toob Jüri Ratas
Eelregistreerimine:
tel 6064 080, 5114 557
Viimsi Päevakeskuses
k 15
Parkimiskella valmistamise
töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 18
Kohtumisõhtu: DJ Lenny LA Vida
Viimsi Noortekeskuses
k 18.30
Jõulumeeleolu: Bachi ja Biberi
jõulumuusikat Heiki Mätliku
(klassikaline kitarr) esituses
Luulet loevad Viimsi Kooli
õpilased Heleriin Lass ja Emily
Bruus
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus
16. detsember k 15
Pulgakookide ja piparkookide
töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 19
Viimsi Huvikeskuse jõulukontsert
Esinevad segakoor Viimsi,
ViiKerKoor ja Ita-Riina muusikastuudio laululapsed
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Esimene advent -

advendiküünla süütamine
Viimsi vabaõhumuuseumis *
29. novembril kell 14 olete kõik oodatud Viimsi
Vabaõhumuuseumisse süütama advendiküünalt.
Talud on jõuluehtes, külakuusel säravad küünlad,
pererahvas teeb ettevalmistusi saabuvateks pühadeks.
Muuseumi taluturg on juba piduehteis ja pakub
head paremat toidukraami ja nipet-näpet kingitusi.
Muuseumi külastaja on oodatud jõuluettevalmistustes osalema, meisterdama jõuluehteid ja õnne
valama.
Pererahvale lisaks ootavad külalisi ka taluloomad,
lambad ja jänesed.
Advendiküünla süütamiseks ootame kõiki külastajaid kell 14 Kingu talu hoovi.
Advendiajast räägib Püha Jaakobi kiriku kirikuõpetaja Mikk Leedjärv, jõululaulud Viikerkoori esituses.
Jõulukuu tegemisi muuseumis tutvustab Külvi Kuusk.
Viimsi vallavanem süütab advendiküünla ja kuulutab
välja jõulurahu, pererahvas pakub sooja teed ja piparkooki…
Tule koos perega ning võtke küünlalatern kaasa,
et advendituli koju viia!
Viimsi Vabaõhumuuseum on avatud kell 10–17
Jõuluturg on avatud kell 10–14
*Esimese advendi puhul on muuseum kogu päeva tasuta avatud.

22

27. november 2015
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l Kogemustega

raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkvara,
mis võimaldab ka kliendil endal müügiarveid teha
ja kliendivõlgnevust jälgida. Täpsemalt tel 5662
8723 või rppidaja@gmail.com.

l Santehnilised

puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet
premium 8 ja 6mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l
kott, kask 2,9 €/40 l kott, tel 5380 3858.

l Ostan

l Müüa

l Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.

l Kui

soovid abi kodukoristustöödes, palun helista.
Tel 5630 8890.

välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja
5011 628, Tim.

l ENSV-aegsete

ja vanemate asjade ost. Kui
kolite, müüte maja või korterit, siis helistage.
Tel 5399 6098.

l Kollektsionäär
l Tasuta

äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
5322 6290.

l Lammutus-

ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt:
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

l Liiva,

killustiku ja multiliftauto veoteenused,
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Kontakt tel 5074 178.
ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098,
Rene.

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 Elukutseline

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

äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid,
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.

massöör koos massaažilauaga
tuleb teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži
pole vaja kuhugi kiirustada ja nii on lõõgastav
toime maksimaalne. Vastavalt teie vajadusele ja
parima mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates
22 €. Massööri tellimine reedu48@hotmail.com
või telefonil 5092 550, Reet.
l Atesteeritud

l Müüa

kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee.

l Ohtlike

puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!

l Teen

pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln
Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel,
täpsem info tel 5373 7710.
Teie seisva või mitte töötava auto, võib
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718,
Renno.

tööd kontori koristajale Randvere teel
tööpäevadel alates kella 16-st. Tel 5219 601.

l Liiv,

killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm. puisteveod hea manööverdusvõimega väikekalluril
kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel. 5252 632.

l Ventilatsioonitööd.

Pikaajalise kogemusega
meister teostab erinevaid ventilatsioonitöid. Töö
kiire ja korrektne. Täpsem info tel 56 228 191,
Tauno.

l Viimsis

tegutsev toiduainetega tegelev ettevõtte võtab tööle pakkija. Võimalik töötada nii
õhtuses kui ka päevases vahetuses. Tööle asumine
kohe. Omalt poolt pakume tööd meeldivas väikses
kollektiivis , ühiseid üritusi ja stabiilset palka.
Tel 5654 499, info@eestiand.ee.

l Eratunnid

matemaatikas ja füüsikas põhikooliõpilasele. Kontakttunnid toimuvad Meriväljal.
Info: javar@javar.ee, tel 5177 611.

l Lammutus-

ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus, konteinerite rentimine. Kontakt: tel 554 0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

l Liiva,

killustiku ja multiliftauto veoteenused,
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd, konteineri rentimine. Tel 5074 178.
üürida garaažiboksi Viimsi piirkonnas.
Tel 5813 0007 või siim@muhuklubi.ee.

l Soovin

l Ostan

l Pottsepatööd

ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

l Litsentseeritud

korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.

l Müüa

l Väikeveod

l Pakume

kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija
materjalide vedu. Tel 5092 936.
pesu, veerennide puhastus, katuste
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.

kuiva küttepuud 40 l võrkkotis ja lahtiselt.
Hinnad soodsad. Info ja tellimine: www.BBQPuit.
ee või tel 5120 593.

inglise keele tunde professionaalsel
tasemel ja samuti kõneklubi, kus Te saate suhelda
keelevaldajatega Austraaliast. Võimalikud ka
online-tunnid Skype-is. Tel 5855 9021, cocoos@
yandex.com.

l Akende

l Korralik

mees, heade kogemustega aitab Teid
kodutöödes. Lisainfo tel 5393 3070.

l Korstnapühkija

ja pottsepa litsentseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686.

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Seoses rendilepingu lõppemisega lõpumüük:
Hinnad 0.50-10.00 EUR 28.11.2015 kuni 10.12.2015
Hinnad 0.50-2.00 EUR 11.12.2015 kuni 24.12.2015

l Pakume

l Pottsepatööd

l Tasuta

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

EKRE rahvakoosolek
2. detsembril toimub Viimsi Peokeskuses
(Pargi tee 12) algusega kell 18 Rahvakoosolek.
Päevakavas: 1. “Eesti muutuvas maailmas” (EKRE
juhatuse esimees Mart Helme), 2. “Korruptsioon
Eestis” (EKRE juhatuse aseesimees Anti Poolamets), 3. Küsimused esinejatele.
Oodatud on kõik huvilised. Lisainfo tel 5665 6200.

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

27. november 2015
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27. november 2015

Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETITEENINDAJATELE
- KORISTAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE
- TRANSPORDITÖÖTAJALE
- VAHETUSEVANEMALE
Ettevõte garanteerib:
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147

