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Palju õnne, Viimsi vald!
Viimsi vald tähistas
20. detsembril taasasutamise 27. aastapäeva – just
nii palju aastaid tagasi sai
Viimsi külanõukogu esimese
Harjumaa omavalitsusena
valla õigused. Sel puhul anti
traditsiooniliselt välja valla
tänukirjad ja autasu “Viimsi
vaalapoeg“, mille pälvis
Adhele Meelike Tuulas.

Vallavanem Siim Kallase aastapäeva tähistamise vastuvõtul Black
Rose pubis anti tänukirjad ja autasu pidulikult üle. Lisaks “Viimsi
vaalapojale“, mis läks Adhele Meelike Tuulasele (loe pikemalt lk 9),
andis vald välja järgnevad tänukirjad:
MILVI LEEMETS – pikaajalise ja pühendunud töö eest Rannapere pansionaadis eakate eest
hoolitsemisel;

RAIVO TOMINGAS – pikaajalise ja põhjaliku töö eest Püünsi, Rohuneeme ja Rummu külade
ajaloo uurimise ning ajalooraamatu väljaandmise eest;
JÜRI KRUUSVEE – Püünsi
külaelu edendamise ning Püünsi,
Rohuneeme ja Rummu külade ajalooraamatu väljaandmise eest;
ENN TEIMANN – tulemusliku töö eest Viimsi päevakeskuste
töö koordineerimisel ja aktiivse tegutsemise eest Viimsi eakate meeste klubi Viimsi Rannamehed loomisel ja eestvedamisel;
VLADIMIR KALLION – pikaajalise aktiivse tegevuse eest Viimsi Pensionäride Ühenduse matkaklubi käivitamisel ja eestvedamisel;
MAIE KESKKÜLA – pikaajalise ja suurepärase raamatukoguteenuse osutamise eest Viimsi elanikele;

ASTRA PIIRISAAR – pikaajalise ja tulemusliku raamatukoguteeninduse korraldamise eest Prangli saarel;
ENE-LINDA TAMMIK – kauaaegse ja tulemusliku töö eest Viimsi raamatukogus ning seoses 60.
sünnipäevaga;
MARCUS EHASOO – Viimsi
noortevolikogu meeskonna juhtimise ja organisatsiooni eduka arendamise eest;
ÜLLE SAARELI-KIVISELG –
pikaajalise tulemusrikka töö eest
EELK Randvere koguduse edendamisel;
VIIU KALLAS – kultuuritöö
edendamise eest Viimsi huvikeskuses 20 aasta jooksul;
VAIKE SARN – kultuuritöö
edendamise eest Viimsi huvikeskuses 20 aasta jooksul;
KALLE ERM – kultuuritöö

edendamise eest Viimsi huvikeskuses 20 aasta jooksul;
ANU ELLER – tänuväärse algatuse eest kohaliku hariduselu ajaloo talletamisel ja Viimsi 8-klassilise koolipere kokkutoomisel;
HEIKKI NÕU – ettevõtluse edendamise eest Viimsi vallas ja Rohuneeme külaseltsi tegevuse toetamise eest;
AGO PALANG – ettevõtluse
edendamise eest Viimsi vallas ja
kogukonnale teenuse kodule lähemale toomise eest;
ANGELIKA TIEF – tubli panuse eest Rohuneeme külaelu edendamisel ja Viimsi Invaühingu tegemistes toetamise eest.
Tänu ja palju õnne tunnustuse
pälvinuile!

Viimsi Teataja

Intervjuu vallavanem
Siim Kallasega. Loe lk 3

Harju maakonna
teenetemärgid
Viimased Harju maavanema poolt
antava tunnustuse – Harju maakonna
teenetemärgi – kavalerid on selgunud.
Autasud antakse tunnustatavatele üle
30. detsembril Rahvusooperis Estonia
toimuval pidulikul aktusel.
Harjumaa teenetemärgi kavalerideks on:
Lembit Pallas, Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna lektor,
Tabasalu Triatloniklubi treener – pühendunud
panuse eest pedagoogilises tegevuses reaalainete
õpetamisel ja Tabasalu Triatloniklubi loomisel;
Rait Killandi, Päästeliidu nõukogu esimees, MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse esimees, vabatahtlik merepäästja – tunnustust vääriva panuse eest päästeala vabatahtlikku tegevusse ja Eesti kodanikuühiskonna edendamisse;
Ülle Rajasalu, Tallinna linnavolikogu
liige, Harju maavanem aastatel 2009–2017 – märkimisväärse panuse eest maakonna huvide kaitsmisel ja arendamisel;
Värner Lootsmann, Loksa linnapea,
Harju maavanem aastatel 2006–2009 – märkimisväärse panuse eest maakonna huvide kaitsmisel ja kohaliku elu edendamisel Loksa linnas;
Mait Kornet, Harju maavanem aastatel
1994–1999 – pühendunud panuse eest maakonna huvide kaitsmisel ja edendamisel.

Anne Martin

Viimsi Teataja
aastal 2018
2018. aasta Viimsi Teataja ilmumisajad:
n 12. ja 26. jaanuar
n 9. ja 23. veebruar
n 9. ja 23. märts
n 6. ja 20. aprill
n 4. ja 18. mai
n 15. juuni
n Juulis lehte ei ilmu!
n 3., 17. ja 31. august
n 14. ja 28. september
n 12. ja 26. oktoober
n 9. ja 23. november
n 7. ja 21. detsember

2

22. detsember 2017 VIIMSI TEATAJA

VALLAJUHTIMINE

Kandidaatide esitamine aasta kultuurija spordipreemiatele
Viimsi vallavalitsus ootab ettepanekuid valla
aasta kultuuri ja spordi aastapreemia ning elutööpreemia määramiseks aadressile Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond 74001
või e-posti aadressile aastapreemia@viimsivv.ee
hiljemalt 31. detsembril 2017.
Ettepanek peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
1) andmed isiku või koosluse kohta, kelle osas preemia
andmise ettepanek tehakse;
2) ülevaade isiku või koosluse kultuuri- või spordialasest tegevusest;
3) argumenteeritud hinnangut, miks just konkreetne isik
või kooslus on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline.
Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule.
Viimsi valla elutööpreemia võib määrata ainult füüsilisele isikule. Ettepanekuid preemiate määramiseks saavad
esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Riigi Teatajas avaldatud Viimsi Vallavolikogu 24.11.
2015 määruse nr 20 Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia ning elutööpreemia statuut terviktekst asub veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/428112015005.

Marje Plaan
Kultuuritöö koordinaator

Tammepõllu tee ja taristu
rekonstrueerimistööd
Algamas on Tammepõllu tee ja taristu rekonstrueerimise
tööd. Tööde eesmärk on seoses rajatava Viimsi riigigümnaasiumiga sõidutee laiendamine ning jalg- ja jalgrattatee rajamine.
Samuti on ette nähtud riigigümnaasiumi juurest sademeveekollektori väljaehitamine kuni mereni ning sellega seoses
katete taastamine Heldri teel, Männi teel ning Männi põik ja
Kase põik tänavatel. Tööde piirkonnas kehtestatakse ehitusaegne liikluskorraldus. Tööd toimuvad vahemikus 27.12.2017
kuni 31.05.2018. Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS.
Palume mõistvat suhtumist seoses võimalike ehitusaegsete ebameeldivustega. Kajastame ehitustööde kulgemist ka
järgnevates Viimsi Teatajates.

Kommunaalamet

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.
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833,
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717,
e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 12. jaanuaril 2018.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka
kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast
www.facebook.com/ViimsiVald

Volikogus
Viimsi vallavolikogu poolt 12.12.2017 vastu võetud otsused:
nr 94 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate ning nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus
nr 95 Viimsi vallavalitsuse osalemise jätkamine välisprojektis “INTERCONNECT“ – Balti mere riikide kohalike ühistranspordisüsteemide ühendamine
nr 96 Nõusoleku andmine Randvere Põhikooli üürilepingu muutmiseks
nr 97 Viimsi valla teede nimekiri
nr 98 Äigrumäe külas Allikmäe tee L1 transpordimaa omandamine
nr 99 Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 100 Püünsi külas, kinnistute Altsauna ja Klaukse-Peetri ning
mereala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 101 Viimsi vallas, Prangli saarel, Kelnase külas, kinnistute Tiitovi ja Paadi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 102 Viimsi vallas, Pringi külas, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine
nr 103 Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
nr 104 Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 115 kehtestatud Soosepa ja Soosepa II maaüksuste detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 9
nr 105 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni täiendava liikme kinnitamine
nr 106 Viimsi Vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste ja huvikoolide hoolekogudesse
nr 107 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine – “Ühinenud Opositsioon“
nr 108 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine – “Meie
Viimsi“
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 94
nimetati Viimsi vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste
Liidu volikogus Vladas Radvilavičius ja tema asendajaks Oliver Liidemann. Viimsi vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste
Liidu volikogus nimetati Siim Kallas ja tema asendajaks Annika
Vaikla.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99
algatati detailplaneering Püünsi külas, kinnistul Väike-Platsi, kinnistu üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, üldplaneeringu
teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” muutmiseks haljastu nr 3 ulatuse vähendamiseks, üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse põhimõtted” punkti 4.1 muutmiseks osas, mille kohaselt peavad kõik elamud ja nende abihooned asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, üksikelamukrundi moodustamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja
kuni kahe abihoone ehitamiseks, planeerimisseaduse § 126 lõike
1 punktides 1–9, 11, 12, 17 ja 20 määratud ülesannete lahendamiseks, sh maa-ala haljastuspõhimõtete kujundamiseks, juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamiseks ning tehnovõrkude asukoha määramiseks.
Sama otsusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Püünsi külas, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringule.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100
algatati detailplaneering Viimsi vallas, Püünsi külas, kinnistutel

Altsauna ja Klaukse-Peetri ning merealal, Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast sadama maaks ja ehitusõiguse määramiseks
väikesadama ehitamiseks, planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–12, 16, 17 ja 20 määratud ülesannete lahendamiseks, sealhulgas juurdepääsu, liiklus- ja parkimiskorralduse, tehnovõrkude
paiknemise ja haljastuse põhimõtete lahendamiseks.
Sama otsusega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine kinnistute Altsauna ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneeringule.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 101
otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Viimsi vallas, Prangli saarel, Kelnase külas, kinnistute Tiitovi ja
Paadi detailplaneeringule, mis on algatatud Viimsi Vallavalitsuse
5.01.2016 korraldusega nr 1.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 102
otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Viimsi vallas Pringi külas, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee
61a detailplaneeringule.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 103
tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr
25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse detailplaneering.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 104
tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr
115 kehtestatud detailplaneeringu: “Viimsi vald, Pärnamäe küla,
Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise
ala detailplaneering Soosepa maaüksuse ja Soosepa II maaüksuse
osas“ krunt pos nr 9 (Sooheina tee 15).
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 105
kinnitati vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni täiendavaks
liikmeks Oliver Alver.
Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 106
nimetati Viimsi vallavolikogu esindajateks Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste ja huvikoolide hoolekogudes: Viimsi Kooli hoolekogu – Kristiina Kägu; Haabneeme Kooli hoolekogu – Taivo Luik;
Randvere Kooli hoolekogu – Riina Aasma; Prangli Kooli hoolekogu – Valdur Kahro; Püünsi Kooli hoolekogu – Kristjan Jõekalda; MLA
Viimsi Lasteaiad hoolekogu – Kristiina Sillaste; Viimsi Muusikakooli
hoolekogu – Aarne Saluveer; Viimsi Kunstikooli hoolekogu – Hannes Võrno.
Viimsi vallavolikogu poolt 12.12.2017 vastu võetud määrused:
nr 16 Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve
nr 17 Viimsi Vallavolikogu 21. jaanuari 2014 määruse nr 2 “Viimsi
valla hankekord“ kehtetuks tunnistamine ja riigihangete seaduse
§ 9 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
nr 18 Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord
nr 19 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord
nr 20 Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määruse nr 5 “Lapsehoiu
toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine
nr 21 Viimsi Vallavolikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni põhimäärus
NB! volikogu 12.12.2017 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel http://www.viimsivald.ee/12044/, määrustega http://www.viimsivald.ee/12043/
ning täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei
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Siim Kallas: Mets peab Viimsisse jääma!
Viimsi vallavanem Siim
Kallas on ametis olnud
pea kaks kuud. Traditsioonilises aastalõpuintervjuus vallavanemaga
uurime, kuidas sisseelamine on sujunud ja missugused tegemised on
olnud kõige pakilisemad.
Siim Kallas näeb tänast Viimsit eelkõige elamispiirkonnana,
mille teevad väärtuslikuks mets,
puud ja meri. Eesmärgiks on
seda väärtust hoida ja tõsta. Viimsi koolid peavad andma pealinna koolidega konkurentsivõimelist haridust, et kaoks vajadus lapsi linna kooli ja tagasi
sõidutada. Et pealinnas vähem
käimist oleks, peaks Viimsis
olema rohkem tarku töökohti
ja kaasaegseid kontoriruume.
Viimsi elanikkond peaks kasvama tasakaalustatult, nii et
kõigil oleks võimalus saada ka
vajalikke teenuseid.
Olete Viimsi vallavanem olnud vähem kui kaks kuud.
Kas olete juba end jõudnud
vallaasjadega kurssi viia?
Tõsi, vallaasjad on mulle
võõrad ja ma pole nendega varem tegelenud, aga mul on hea
meel, et saan nüüd neisse süüvida. Just tutvusin sotsiaalvaldkonna tegemistega. Kui kodus
on dementne vanainimene, puudega laps või on laps jäänud
ilma vanemliku hooleta, siis on
vallavalitsus see koht, kuhu inimesed tulevad. See on viimane
koht riigiga suhtlemisel, rohkem ei ole enam kusagile minna. Selles mõttes teevad omavalitsused tõsist tööd ja seisavad tõsiste väljakutsete ees. Nii
et öelda, et mul on siin igav või
et ma juba tahan ära minna, on
pahatahtlik. Olen ametis olnud
alles novembri algusest, sisseelamise aeg veel jätkub, sest
valdkondi on tundma õppida
veel küll ja küll.
Meil on plaanis luua uus sotsiaalhoolekandekeskus, kus kõiki vajalikke teenuseid jaguks
piisavalt. See on kindlasti üks
prioriteete. Täna olemasolev on
ebapiisav, sest järjekorrad on pikad ja pole ressursse. Sellega
tuleb tegeleda.
Kuidas olete tundnud end
Viimsi elanikuna?
Ma olen näinud, kuidas vald
on tundmatuseni muutunud. Kui
1993. aastal Püünsisse kolisin,
siis Rohuneeme tee oli veel selline suurte aukudega nagu Ilf
ja Petrov kunagi vene tüüpi
teed kirjeldasid. Millegipärast
seal veel ka kihutati, kuigi tee
oli lisaks kehvale seisukorrale
kitsas ja kurviline. Koormus
teel oli suur, aga seda ei tehtud
ega tehtud korda. Täna on Rohuneeme tee väga heas korras.
Või siis poed. Vanasti oli Pirital esimene supermarketi tüüpi kauplus meie koduteel. Läks
aastaid, kui Piritale ehitati Selver ja siis käis Viimsi rahvas
seal toitu ostmas. Nüüd on meil
siin väikse maa-ala peal kuus

Siim Kallas soovib, et me tunneksime jõulude ajal mõnu suhtlemisest oma lähedastega ja leiaksime tasakaaluasendi. Foto Annika Haas

supermarketit – seegi on väga
suur muutus. Teistpidi on näha
ka seda, kuidas paljud asjad on
kujunenud kuidagi juhuslikult.
Näiteks uued kortermajade rajoonid on liiga tihedad, majad
on ehitatud väga ligistikku.
Kas ja kuidas nüüd vallavanemana näete asju teistmoodi?
Vallaelanikuna olen siin ennast hästi tundnud. Siis ei mõelnud ma nii palju, mida see keskkond täpsemalt endast kujutab.
Kui otsustasin valimistele minna ja vallaelu kujundamisel kaasa lüüa, siis nüüd näen tõesti
asju teise pilguga – näen probleeme ja seda, mida annaks ära
teha. Täna on sademevee probleem, lasteaiakohti napib, ehkki, tõsi, see mure on nüüd leevendunud, aga lapsi tuleb ikka
juurde. Kindlasti vajab sotsiaalvaldkonna infrastruktuur parandamist.
Aga muidu on see töö nagu
tippjuhi töö ikka – probleemid,
inimesed, tähtajad. Tuleb jälle
iga päev tööl käia. (Naerab.) Vahepeal olin ju kolm aastat vaba
inimene.
Mida näete, et Viimsis oleks
vaja muuta ja arendada?
Viimsis on puudu moodsast
kontoripinnast. Äritares küll sellist veidi on, aga kui räägime
tasakaalustatud arengust, siis
moodne töö on teistsugune. Inimesed liiguvad palju ringi ja
seetõttu luuakse nn kaugtöökohti. Kodus võib ju samuti töötada, aga seal leidub igasuguseid kiusatusi, nii et siis peaks
ikkagi olema ka töökeskkond.
Selliseid kohti oleks Viimsisse
veel vaja, siis peaks vähem inimesi sõitma Viimsi ja Tallinna
vahet, mis läheb ilmselt ka kogu aeg keerulisemaks.
Mis saab kaunite kunstide koolist?
Praeguse koalitsiooni seisukoht on, et rajame mitte kaunite kunstide kooli, vaid noorte

talentide kooli, kus saab õppida nii muusikat, kunsti kui ka
tehnoloogiat. Ning rajame selle ikkagi kusagile koolide piirkonda, kuhu täpselt, seda veel
ei tea, aga see tuleks täiesti uus
maja.
Mis on Teile üllatusi või
rõõmu pakkunud?
Kõik oli suhteliselt ootuspärane. Viimsi on ikkagi paljude võimalustega ja väga hea koht
elamiseks, põhiline on siin see
elukeskkond. Oluline on Viimsi poolsaare keskel metsa säilitada. Loodame RMK-ga kokku leppida, et Viimsi poolsaare
mets pole puidu varumiseks.
Mets on meile eluliselt oluline, kahel pool on meri ja keskel mets – kui see ära kaoks,
siis poleks meie elukeskkond
enam endine.
Kes on viimsilane täna, mis
on tema identiteet?
Viimsilase identiteet on kiirest kasvava piirkonna identiteet, mis on mõnes mõttes avatum ja dünaamilisem kui võib
olla mõnes väga stabiilses ja
muutumatus piirkonnas. Viimsilane peaks olema liikuvam ja
muutustele vastuvõtlikum, aga
kui tõsi see on, ma ei tea. Identiteeti on raske mõõta. Aga ilmselt loodus ongi meie identiteet
või vähemasti väga suur osa
sellest, sest kui terve poolsaar
oleks täis elamukvartaleid, siis
pole enam mingit identiteeti.
Mujal maailmas leidub palju selliseid piirkondi suure linna lähedal, kus sobituvad hästi
loodus ja elukeskkond. Kinnisvara on sellistes kohtades väga
kallis. Meilgi siin Viimsis peaks
olema kinnisvara väga kallis, aga
puudused, mis siin on, nt ühendus Tallinnaga, võtavad väärtust maha.
Viimsilastele teeb muret
elanikkonna kiire kasv, kas
see jätkub?
Loomuliku protsessina see

ikka ilmselt pidurdub ja saame
kujundada detailplaneeringutega tasakaalustatud arengu, nii
et areneks ka kõik inimestele
vajalik sinna juurde. Teatavasti
detailplaneeringud mingil hetkel aeguvad ja tuleb uuesti läbi
vaadata. Põhimõtted, kuidas seda teha, on paigas, aga seal on
veel arutamise kohti. Püüame
sedakaudu suunata Viimsi keskuse arengut ja üldist ehituspoliitikat, nõnda, et meil ei tekiks
siin ülerahvastatust.
Missugused lahendused
muudaks paremaks ühenduse linnaga?
Üks lahendus oleks ekspressbussid. Tramm on väga ilus ambitsioon ja tõesti hea asi, kui ta
valmis on, aga tema ehitamine
on kallis. Kui kalkuleerida, kuidas ta ennast ära tasuks, siis
need numbrid panevad mõtlema. Metroo oleks muidugi veel
toredam, aga sellisel juhul peaks
Tallinnas elama 2 miljonit inimest. Brüsselis on igahommikuse ummiku pikkuseks kuskil 700 km ja kui sa selle sees

oled, siis sealt ei saa sa ikka
üldse mitte kuhugi. Inimesed tulevadki linna metrooga, sellepärast on see paksult rahvast
täis, ega suurtes linnades teisiti
ei saagi.
Aga muidugi on ühendus
Tallinnaga Viimsis probleem.
Lapsi viiakse Tallinna kooli, kuigi nad võiksid siin koolis käia.
Inimesed on oma valikutes vabad ja Tony Blair näiteks on
öelnud, et vanemad peavad selle eest hoolitsema, et nende lapsed saavad parima hariduse.
Järelikult ei saa kedagi süüdistada, et lapsi linna kooli viiakse. Aga me peame vaatama, mis
võimalused on, et seda poleks
vaja teha. Kui anname vallas
väga head haridust, siis pole ka
sõitmist nii palju.
Olete öelnud, et asjaajamisega venitamine ja tarbetu
bürokraatia peab vallas kaduma. Kuidas seda saavutada?
Kolleeg Mailis Alt arendusjuhina tegeleb sellega. Tulemas
on näiteks uus koduleht. Erasektor on inimestega e klienti-

dega suhtlemist tugevasti arendanud, seda praktikat on üle
võtnud Maksu- ja Tolliamet ja
Maanteeamet. Mitte et meil vallas oleks midagi hullusti või
halvasti, aga veidi rohkem süsteemi ja selget korraldust ei tee
paha. Osa bürokraatiast muidugi ei sõltu meist, aga niipalju
kui meist sõltub, peame mitte
venitama protseduure ja andma
inimestele selgeid vastuseid ja
abi.
Millega seoses Teid kui vallavanemat nelja aasta pärast
meenutatakse?
Plaane on palju, kas me
kõike ära jõuame teha, ei tea.
Noorte talentide kool on kõige
reaalsem, et see saab ka valmis. Aga ka Haabneeme keskuse osas – kui me midagi teha
ei saa, siis ütleme, et selge, see
asi seisab neli aastat edasi. Aga
selles osas tuleb ikkagi kujundada ühine nägemus. Ja mets!
Tahaks tõesti kindlustada, et
see mets ei kao siit kusagile.
Mida soovite jõuludeks
Viimsi elanikele?
Jõulud on suur perekondlik püha ja soovin, et inimesed
tunneksid seda väärtust, mida
pakub perekond, ja tunneksid
mõnu suhtlemisest oma lähedastega. Kui küsitakse, mis on
õnn, siis loodusteaduslik tõde
ütleb, et see on tasakaaluasend.
Soovin, et inimesed leiaks nii
sisemise kui ka välise tasakaalu. Sul võib olla Rolls Royce,
aga sa oled ikkagi õnnetu. Ja sa
võid väga hästi olla õnnelik ka
ilma Rolls Royce´ita.
Kuidas Teie jõule veedate?
Minu pere tuleb jõuludeks
kokku ja see on olnud nii viimased 69 aastat. Meie pere traditsioon on luuletuste lugemine. Loen Betti Alverit, Juhan
Viidingut, Paul-Eerik Rummot.
Vahepeal sai minust ka suur
Anna Ahmatova huviline, aga
seda pole eriti eesti keeles saada, nii et tuleb vene keeles lugeda. Luuletused on hea lugemine, sest nad on lühikesed ja
kontsentreeritud.

Annika Koppel
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Naissaar ja Kräsuli
saavad püsiasustusega
väikesaare staatuse

Viimsi uus spordikeskus
sai nurgakivi

6. detsembril võttis Riigikogu 77 poolt häälega
vastu püsiasustusega väikesaarte seaduse,
liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise
seaduse. Vabariigi Valitsuse algatatud seadusega
muudeti püsiasustusega väikesaarte nimistu
moodustamise aluseid.
Nimistusse hakkab kuuluma saar, mille pindala on alla
100 ruutkilomeetri ja kus elas rahvastikuregistri andmetel
eelmise kalendriaasta jooksul vähemalt viis inimest. Seaduses sätestatud uute reeglitega lisandub järgmisel aasta
1. veebruariks väikesaarte nimekirja Viimsi valla Naissaar
ja Kräsuli saar. Püsiasustusega väikesaare staatuse saavad
veel Tallinna Aegna ja Paldiski Väike-Pakri saar.
Väikesaarte nimistu kehtestab edaspidi Vabariigi Valitsus määrusega. Seni sai püsiasustusega väikesaarte nimekirja muuta ainult seadusega. Uus kord teeb nimekirjas
muudatuste tegemise lihtsamaks ja nimekirja ülevaatamise regulaarseks.
Riik toetab rahaliselt kohaliku omavalitsuse üksusi,
kelle territooriumil püsiasustusega väikesaarte nimekirja
kuuluv saar asub, et osutada saare elanikele avalikke teenuseid.
Samuti anti luba sõidutada inimesi väikesaartel veoauto kastis. Muudatus on oluline Prangli ja Naissaare turismiarendajatele. Sõitjate vedamine veoauto veoseruumis
või kastis on väikesaartel levinud praktika, millele erinõudeid õiguskorras seni puudusid. Edaspidi võib väikesaarel
sõita veoauto veoseruumis või kastis tingimusel, et seal on
tagatud sõitjatele sobiv ja ohutu koht. Sõidukiirus ei tohi
ületada 40 kilomeetrit tunnis.

Igor Ligema
Merendusspetsialist

Vabatahtlik Reservpäästerühm otsib
Aegna päästepunkti
valvajaid
Põhja-Eestis tegutsev vabatahtlikke koondav
Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) kutsub
endaga liituma inimesi, kes soovivad anda oma
panuse ühiskonnas turvatunde suurendamiseks.
Ankeetide esitamise tähtaeg on 10. jaanuaril
2018. Nädal enne seda, 3. jaanuaril toimub RPR-i
tegevusi lähemalt selgitav infopäev.
„Vabatahtlikud pole ammu enam ainult reageerijad, vaid
ohutuse tagajad oma lähikonnas. Selleks on vajalik teada,
kuidas ohuolukorrad tekivad ja kuidas nende korral tegutseda. Selleks ei piisa esmaabikursuse läbimisest, vaid see
on elustiil,“ ütles RPR-i juhatuse esimees Ahti Leppik.
Reservpäästerühmlaste üks peamine oma oskuste rakendamise võimalus on valvamine Aegna saarel, kus suvekuudel osutatakse esmaabi, reageeritakse päästesündmustele ning vajadusel ollakse abiks politseile avaliku korra
tagamisel. Oma olemuselt on suures osas tegemist ka ennetusliku info jagamisega saare külastajate seas, nii et tegevust jätkub saarel pea kõigis RPR-i tegevussuundades.
Koostöös Tallinna linna ja Päästeametiga on RPR Aegnal
valvanud juba alates 2003. aastast.
Lisaks Aegnal valvamisele saab ennetustööd teha nii
kodukülastusetena kui ka info jagamisena messidel, laatadel, lastelaagrites ja heategevusüritustel. RPR teeb tihedat
koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, osaledes politsei
kutsel kadunud inimeste otsimisel ning tehes ühiseid maastikuotsingu õppuseid ja koolitusi. Samuti on RPR arendamas oma merepäästevõimekust. Päästeametile annab RPR
logistilist tuge ja reageerib inimjõuga suursündmustele tulekahjudest keskkonnareostuseni.
RPR-iga liitumiseks tuleb täita ankeet kodulehel hiljemalt 10. jaanuaril 2018. Liitumiseks vajalikud esmaabi-,
otsingu- ja päästekoolitused korraldab RPR.
Tänavu 15. sünnipäeva tähistav Vabatahtlik Reservpäästerühm on suurim siseturvalisuse vabatahtlikke koondav
mittetulundusühing, kuhu kuulub üle 200 inimese.

Vabatahtlik reservpäästerühm

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ja vallavanem Siim Kallas panevad hoonele nurgakivi.

12. detsembril pandi
nurgakivi Viimsi valla ja
erasektori ühisprojektina
valmivale 11 500 ruutmeetri suurusele Karulaugu spordikeskusele,
mis parandab märkimisväärselt piirkonna laste ja
täiskasvanute sportimisvõimalusi.
Uude spordihoonesse on planeeritud täismõõtmetega pallimängude väljak koos tribüünidega 700–800 pealtvaatajale,
neli sise- ja kaks välitenniseväljakut, ruumid fitnessklubile
jõusaali ja rühmatreeningute saalidega, tantsusaalid, maadlussaal ning riietusruumid nii staadioni kui ka spordihoone treeningvõimaluste kasutamiseks.
Nii Eesti Olümpiakomitee
(EOK) presidendina kui ka erasektori esindajana võttis nurgakivi asetamisel sõna Urmas Sõõrumaa. “Mul on äärmiselt hea
meel tõdeda, et Viimsi vald on
pikalt kaalutledes jõudnud variandini, kus kaasas erategijad
endale partneriks,” nentis ta.

Nurgakivisse asetatud kapsel
sisaldab päevakohaseid
meeneid. Fotod Tiit Mõtus

Sõõrumaa sõnas, et EOK juhina ringi liikudes näeb ta sageli kooli ajal tühjalt seisvaid
spordisaale, kuid Viimsi valla
lähenemine on heaks eeskujuks,
kuidas kasutada ruume efektiivsemat ära. “See on väga ebaefektiivne lahendus, kui saale
kasutatakse vaid kooli- ja töövälisel ajal. Mis saab veel parem lahendus olla, kui kooli ajal
täita need spordiruumid laste
rõõmu ja kilgetega?” ütles Sõõrumaa.
Viimsi abivallavanem Annika Vaikla lausus, et Karulaugu spordikeskuse valmimisega

saab Haabneeme piirkond ühe
peamise kohaliku spordielu tuiksoone, millega tekib kolmest spordihoonest koosnev telg: Viimsi
kooli spordikeskus, Karulaugu
spordikeskus ja staadion ning
Haabneeme kooli spordisaal.
Järgmise aasta augustis valmivat spordihalli hakkavad kasutama kohalikud koolid kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja samuti saavad erinevate alade spordiklubid omale
uued kaasaegsed tegevusruumid.
“Karulaugu spordikeskus on
viimsilaste jaoks väga suur samm
edasi selles suunas, et pakkuda
kohalikele kaasaegseid tingimusi sportliku eluviisi harrastamiseks,” sõnas Vaikla.
“Lapsevanemana pean oluliseks, et vallas oleks tagatud
parimad kodulähedased sportimisvõimalused. Tervislik eluviis saab alguse noores eas ning
sestap on oluline toetada igakülgselt noorte huvi erinevate
sporditegevuste vastu, sest sellel on suur mõju nende tulevikule. Terves kehas peitub terve
vaim!” lisas abivallavanem.

Poole rajatavast hoonest –
pallimängude areen, maadlussaal ja osaliselt ka riietusruumid
– võtab kuni 40 aastaks kasutusrendile Viimsi valla tütarettevõte Viimsi Haldus OÜ ning
teise majaosa, kuhu kuulub neli sise- ja kaks välitenniseväljakut, jõusaal ja treeningusaalid, haldajaks saab Tondi Tennisekeskus OÜ.
“Meil on hea meel laiendada
oma tegevusi ning asuda pakkuma Viimsi elanikele hinnatud kvaliteediga sporditeenust.
Lisaks tenniseväljakutele ja heatasemelisele fitnessklubile hakkab uues keskuses laste ja täiskasvanute tennisetreeninguid läbi viima US Tenniseakadeemia,”
sõnas Tondi Tennisekeskus OÜ
juhataja Marek Kaleta.
Karulaugu spordihoone on
projekteerinud OÜ Sammas Arhitektuuribüroo ning ehitab OÜ
Mapri Ehitus. Hoone ehitus algas 2017. aasta augustis ning see
valmib 19. augustiks 2018.

Elis Tootsman
Kommunikatsioonijuht

Hoiatustuledega liiklusmärgid teavitavad
Viimsis autojuhte teed ületavast jalakäijast
13. detsembril paigaldati
Viimsis Randvere lasteaia juures ülekäigurajale
hoiatustuledega liiklusmärgid, mis annavad
autojuhile märku teed
ületavast jalakäijast.
Kollased vilkuvad märgutuled
paigaldati ülekäiguraja märkide külgedele. Jalakäija tuvastatakse soojuskaamera pildi abil

Hoiatustuledega liiklusmärk.
Foto Maanteeamet

ning jalakäijate liikumistrajektoore on võimalik programmeerida, et süsteem tuvastaks ainult teed ületada soovivad jalakäijad.
“Tegemist on pilootprojektiga, kus katsetame uut lahendust. Eesmärk on vähendada teeületamisel jalakäija eesõiguse
eirajate arvu ning muuta teeületamine jalakäijatele ohutumaks,” lausus Maanteeameti liik-

luskorralduse arendustalituse juhataja Janno Sammul.
Seadmed paigaldab Safelight OÜ, kes teostab ka seadmete hooldust kahe aasta jooksul pärast nende esmapaigaldust. Täiendavalt on tellitud süsteemi liikluskäitumuslik uuring
mõju hindamiseks, mis valmib
järgmise aasta lõpuks.

Maanteeamet
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Viimsi heategevusball
toetab erivajadustega lapsi
Juba traditsiooniks kujunenud Viimsi heategevusball toimus 16. detsembril
Viimsi Koolis. Ballil koguti
Viimsi erivajadustega
laste toetuseks 11 328
eurot.

Oma suure panuse sellesse andsid Viimsi koolide lapsed, kes
kogusid heategevusballile eelnenud nädalatel toimunud laatadel Viimsi erivajadustega laste
toetuseks 5838 eurot. Aitäh teile!
Taas saime tõdeda, et meie
valla rahvas on väga kokkuhoidev ja sõbralik ning märgatakse ka neid, kes abi vajavad.
Kogutud toetusega saavad invaühingu lapsed ja noored osaleda laagrites ja teraapiates. Paljudel peredel, kus kasvamas erivajadusega laps, ei ole lapse erivajadusest tingitud lisakulude
tõttu materiaalne toimetulek kerge. Tihti lisanduvad sellele veel
mure lapse tervise ja tuleviku
pärast ning vanemate piiratud
võimalus tööl käia. Toetus on
neile suureks abiks.
Kogu Eesti elab meie riigi
100. juubeli ootuses, ei saanud
meiegi teisiti, seekordne pidu
oli Eesti teemaline. Külalisi tervitasid vallavanem Siim Kallas
ja Viimsi Invaühingu esimees
Jana Skripnikov. Randvere, Haabneeme, Püünsi ja Viimsi kooli
poolt oli tervitama ja laadatulu

Heategevusballi organiseerijad Angela Steinberg, Jaanika Teder,
Merle Rivis, Angelika Tief, Piret Ohno ja Jana Skripnikov. Fotod
Erakogu

Palju tänu neile, kes aitasid!

tšekki üle andma tulnud Leelo
Tiisvelt. Südamliku tervitusega esines ballikülalistele Külli
Talmar, kes on olnud kõikide
Viimsi heategevusballide programmide autor.
Nagu ühel korralikul Eesti
peol ei puudunud ka meie peolt
kiluvõileivad, mida ettekand-

jad külalistele enne peo algust
pakkusid, ning hea Eesti muusika – rahvuslike viisidega tervitas külalisi lõõtsamees Priit
Laatre.
Meeleoluka tagasivaate Eesti ajaloo viimase 100 aasta sisse tegi Viimsi kooliteater ja noortekoor. Tantsuks mängis GlamBand, solistideks Kelli Uustani ja Uku Suviste. Õhtujuhtideks olid Janika Sillamaa ja
Kaarel Orumägi, keda kuulsime ka laulmas. Suurepäraseid
esinejaid jagus õhtusse veelgi:
vokaalansambel Laine ja tantsuansambel Lee. Piduliste südamed võitis saksofonil musitseerinud Henri Aruküla, kes väga efektsete tuledega kaunis-

tatud saksofoniga astus lavalt
rahva sekka mängima. Suur tänu ka helitehnikutele Lauri Pihlakule ja Lauri Randmale.
Kavalehelt sai lugeda, et
südaööl ootab külalisi üllatav
üllatus, mis üllatab lausa üllatavalt! Selleks üllatuseks oli näosaates eestlaste südamed võitnud Kalle Sepp, kes astus lavale Georg Otsana, esitades Georg
Otsa aegumatuid laule.
Toimusid juba traditsiooniks kujunenud heategevuslik
loterii ja avatud oli ka fotonurk. Loterii oli ka seekord väga menukas – kõik 400 loteriipiletit sai müüdud väga lühikese ajaga. Elevust tekitas mitmekülgne auhinnafond, sealhulgas
peavõidud.
Peolaua kattis tunnustatud
kokk Riinu Rätsep abilistega.
Täname kõiki toetajaid! Ball
poleks teoks saanud, kui ei oleks
olnud suurt hulka vabatahtlikke, kes balli korraldusel ja ettevalmistusel abiks olid, ning
samuti lahkeid firmasid, kes
aitasid. Suur tänu kõikidele esinejatele, balli korraldajatele ja
abilistele, inimestele, kes loterii tarbeks auhindu annetasid,
ning ballikülalistele, kes pidasid vajalikuks ballikutse lunastada ning sellega oma panuse
heategevusse anda!
Ilusat jõuluaega!

MTÜ Viimsi Invaühingu
juhatus

Sotsiaal- ja tervishoiuamet tänas
oma koostööpartnereid
Jõulud on tänamise aeg
ning sotsiaal- ja tervishoiuamet kutsus oma
koostööpartnerid 8. detsembril Viimsi huvikeskusesse pidulikule vastuvõtule. Abivallavanem
Annika Vaikla tänas ja
tunnustas neid eduka
ühistegevuse eest 2017.
aastal.
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonnast osales üritusel peaspetsialist Anne Sundja,
kes mainis oma tänukõnes, et
sõnal koostöö on neljatäheline
vaste – sõna “meie”. Siinkohal
saame temaga üksnes nõustuda. Valla kogukond teebki siinse elu koduseks, mistap oma
elanike toetamine, nõustamine
ja suunamine on kohaliku elu
korraldamisel peamised märksõnad. Sotsiaal- ja tervishoiuametil on selles kandev roll,
kuid seda suurt vastutust on keeruline kanda ilma tugevate koostööpartneriteta.
Uus aasta toob endaga kaasa uued väljakutsed ning tugev
koostöö võimaldab meil anda
endast parim.

Thea Tänav

Lastekaitse peaspetsialist

Abivallavanem Annika Vaikla ja Viimsi vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Mari-Ann Kelam. Fotod Elis Tootsman

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti ning Päevakeskuse Käo
esindajad Merike Merirand ja Kaja Pähkel.

Sotsiaal- ja tervishoiuameti meeskond tänab
n Anne Jegorova Sotsiaalkindlustusameti ohvriabist
n AS Rannapere Pansionaat
n EELK Perekeskus
n Eret Elen Viidakas (noorsoopolitseinik)
n Fertilitas AS
n Margus Talsi
n Mari Breiberg
n Mari-Ann Kelam
n MTÜ Paunküla Hooldekeskus
n MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühendus
n MTÜ Viimsi Sport
n OÜ Medendi
n OÜ Viimars
n Päevakeskus Käo
n Randvere Päevakeskus
n Viimsi Päevakeskus
n Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitse osakond
n Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet
n Viimsi Noortekeskus
n Viimsi Huvikeskus
n Haridus- ja noorsootöö
teenistus
n Irja Roots

Café Lyon avas uksed
Viimsi Äritares
Äritares avati 9. detsembril pidulikult Café Lyon.
Külalisi võtis vastu Café Lyoni juhataja ja asutaja
Iivi Saar. Avamispeol esinesid Tarvo Krall ja
Madis Kreevan, musitseerisid Kadi Toom ja Mario
Narbekov ning õhtut juhtis Tõnis Milling.

Café Lyoni juhataja ja asutaja Iivi Saar lõikab lahti
avamispeo tordi. Foto Tiit Mõtus

Viimsi Café Lyon on Lyoni kolmas kohvik-pagariäri, mis
pakub kiiresti kasvava Viimsi valla elanikele suurepärast
söögi- ja ajaveetmiskohta.
Viimsi Café Lyoni prantsusepärase menüü on kokku
pannud Eesti peakokkade ühenduse asepresident Hardi
Nurmine.
Viimsi Café Lyon võlub külastajaid oma hubase ja prantslasliku atmosfääriga, juba tuttavatele põrandamustritele lisavad põnevust andeka kunstniku Karmo Ruusmaa loodud
seinapannood.
Eesti parimate restoranide hulka kuuluv kohvik, pagariäri ja restoran Café Lyon on prantsuse stiilis söögikoht,
mis pakub ehedaid prantsusepäraseid saiakesi ja küpsetisi
ning mitmekülgset à la carte menüüd. Meistri Cafe Lyon
võitis 2016. aastal gastronoomiaauhinna Silverspoon parima kohviku kategoorias. Cafe Lyoni restoran asub Viru
Keskuses ning kohvik-restoranid Õismäel ja Viimsis.

Viimsi Teataja

Toidupanga jõulukuised
toidukogumispäevad
8. ja 9. detsembril toimus toidupankade selle aasta jõulukuine toidukogumisaktsioon. Osa võtsid 46 toidupoodi üle
Eesti ja üle 900 vabatahtliku. Kaasa lõid osad Prisma, Rimi, Maksimarketi, Konsumi, Selveri ja Maxima kauplused
ning Stockmanni kaubamaja toidupood. Viimsis osales
Viimsi Selver. Kokku annetati poekülastajate poolt toidupankadele 36 200 kilo toidukaupa.
Inimeste annetatud toidukaubaga saab aidata suurt hulka abivajajaid. Kogutud toidukaupa kasutatakse nii jõulukuiste
toiduabipakkide komplekteerimisel kui ka tuleva aasta alguses toimetulekuraskustes peredele jagatava toiduabi hulgas.
Kõige suurem kogus toidukaupa annetati Tallinnas ja Harjumaal: kaheteistkümne osalenud kaupluse peale kokku 17 200
kilo toidukaupa. Tartus annetati kokku 3900 ning Pärnus 3150
kilo toitu. Ülejäänud toidupankades jäid annetatud toidu kogused võrreldes kolme suuremaga tagasihoidlikumaks. Kõige populaarsemate annetatud toidukaupade seas olid taaskord kuivained (kokku 6700 kilo), makaronid ja pastatooted (kokku 5800
kilo) ning purgisupid ja -toidud (kokku 4600 kilo).
Vabatahtlikuna toidupoodides, toidu transportimisel ja ladustamistöödel osales üle 900 inimese. Täname kõiki inimesi,
kelle abiga koguti kohalike puuduses elavate perede jaoks toiduaineid! Suur tänu samuti osalenud kauplustele!

Marie Kanarik
Eesti Toidupank
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Muutused lapsehoiu
toetuse määramise ja
maksmise korras
1. jaanuarist 2018 muutuvad osaliselt lapsehoiu
toetuse määramise ja maksmise tingimused.
Varasemalt sotsiaal- ja tervishoiuameti pädevuses olnud toetuse korraldamine ja selle üle
arvestuse pidamine läheb üle haridus- ja kultuuriametile.
Taotluse vorm ja esitamise tingimused ei muutu. Toetust
makstakse edaspidi nende laste eest, kes on arveldamiseks
oleva kuu 10. kuupäevaks koos vähemalt ühe vanemaga
rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, seega
laieneb ka neile lastele, kel vaid üks vanematest on Viimsi
valla registris. Samuti muudetakse toetuse suuruse arvestamise metoodikat. Edaspidi arvestatakse toetuse suurust
järgmiselt:
1) lapsehoiuteenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär, juhul kui mõlemad lapsevanemad on Viimsi valla
registris;
2) lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole
käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.
Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda haridusja kultuuriameti poole.

Svetlana Kubpart

Alushariduse spetsialist

Alaealiste abistamine on mõistlikum kui nende karistamine. Foto Matton

20 aastat alaealiste
komisjone – kuidas edasi?
Alaealiste komisjonide
tegevus sai alguse 1998.
aastal, kui Riigikogu võttis vastu alaealise mõjutusvahendite seaduse.

Kõigis maakondades loodi maavanema korraldusega alaealiste komisjonid ja kinnitati põhimäärusega komisjonide tegevuse õigused, kohustused ning
anti üldraamistik komisjonide
poolt tehtavale õigusrikkumisi
ennetavale tegevusele. Alaealiste komisjonide süsteemi eesmärk oli oma haldusterritooriumil koordineerida alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd, korraldada mõjutusvahendite kohaldamise abil
noore õigusrikkuja elu ja seeläbi vähendada tegureid, mis
soodustavad õigusrikkumiste toimepanemist.

Karistamise asemel
abistamine

11. oktoobril 2017 võttis Riigikogu vastu sotsiaalhoolekande
seaduse muutmise seaduse, millega tunnistatakse alates jaanuarist 2018 kehtetuks alaeali-

se mõjutusvahendite seadus ja
kaotatakse 7–18-aastaste noorte õigusrikkumistega tegelenud
alaealiste komisjonid. Töös alaealiste õigusrikkujatega luuakse uus süsteem, kus enam ei räägita alaealistest õigusrikkujatest, vaid abivajavatest lastest.
Uue süsteemi aluseks saavad
rahvusvahelised soovitused,
praktika ja taastava õiguse põhimõtted. On jõutud arusaamiseni, et alaealiste abistamine on
mõistlikum kui nende karistamine ja oluline on jõuda jälile
alaealise probleemse käitumise põhjustele. Teole peab reageerima läbi lapse ja perega tegelemise, kaasates selleks sotsiaalsed, kasvatuslikud ja hariduslikud mõjutusmeetmed. Samuti hakatakse rohkem arvestama alaealise spetsiifiliste vajadustega mõjutusvahendite kohaldamisel.

Komisjonide asemel
menetlejad

Alaealiste komisjonide rolli võtavad üle menetlejad, kes saavad õiguse alaealiste õigusrikkumistele reageerida ja mõju-

tusvahendeid määrata. Mõjutamisel hakatakse kasutama pigem vestlust, hoiatust, lepitamist, kahju heastamist, sotsiaalprogrammi või muud vabatahtlikult võetavat kohustust. Vähetähtsate rikkumiste puhul saab
edaspidi jätta väärteomenetluse alustamata, andes hoiatuse
või kasutada lepitusmenetlust,
et laps võtaks vastutuse, vabandaks kannatanu ees ning heastaks kahju. Samuti tehakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
kättesaadavamaks mitmekülgse abivajadusega lastele.
Kriminaalmenetluses luuakse
kohtule võimalus paigutada vahistatud alaealine vangla asemel
kinnisesse lasteasutusse, mis võimaldab hoida vahistamise ajal
vanglast eemal selliseid noori,
kellele ka mõjutusvahendina
määrataks kinnisesse lasteasutusse suunamine. Samuti suureneb mõjutusvahendite valik, mida menetluse lõpetamisel alaealise suhtes kasutada (nt sõltuvus- või muu ravi, ühiskondlikult kasulik töö, liikumisvabaduse piiramine või muu asjakohane kohustus).

Laste ja perede
komisjon

Kui õigusrikkumise taga on lapse enda abivajadus, saab ta edaspidi abi lastekaitsesüsteemist
ja temaga tegeleb vastavalt lastekaitseseadusele kohalik omavalitsus. Lastekaitsetöötajad saavad vajaduse korral õigusrikkumiste kohta infot otse menetlejatelt, nt politseilt, ülesandega tegeleda abivajavate lastega, hinnata lapse heaolu ning
pakkuda tema abistamiseks tuge ja vajalikke teenuseid. Abivajava lapse juhtumikorralduses hakkab vajadusel osalema
ka menetleja ise. Põhjalikuma
lapse ja pere aitamise eesmärgil ja lastekaitseseaduse § 17 lg
2 alusel on igal kohalikul omavalitsusel õigus moodustada oma
halduspiirkonda laste ja perede komisjon, mille eesmärk on
anda lastekaitsetöötajale lisatuge ja nõu keeruliste otsuste
langetamisel ning toimida abivõrgustikuna, et toetada laste
õiguste ja heaolu tagamist kohalikus omavalitsuses.

Sandra Hommuk-Silla
Lastekaitsespetsialist

Huvihariduse ja huvitegevuse maksmise kord
12. detsembril kinnitas
volikogu huvihariduse
ja -tegevuse maksmise
korra, mille alusel on
rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elaval
7–19-aastasel noorel (ka
üks lapsevanem peab
olema rahvastikuregistri
järgi Viimsi valla elanik)
võimalus taotleda huvihariduses või -tegevuses
osalemiseks toetust.
1. juulil 2017. aastal jõustunud
noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse
muutmise seadusega loodi alus
noorte huvihariduse ja -tege-

vuse riigipoolseks täiendavaks
toetamiseks. Toetuse eesmärk
on tagada suuremale hulgale
noortele juurdepääs huviharidusele ja -tegevusele.
Kehtestatud toetuse liigid on
järgmised:
1) huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli
õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks;
3) transporditoetus raske või
sügava puudega lapsele või noorele selleks, et toimetada laps

või noor huvikooli või huviringi.
Toetust saavad taotleda Viimsi valla elanikud, kes lisaks täidavad vähemalt ühe alljärgnevatest tingimustest:
1) huvikoolis õppiv või huvitegevuses osalev noor on pärit vähekindlustatud perest (info saadakse Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametist);
2) huvikoolis õppiv või huvitegevuses osalev noor on pärit 4- või enamalapselisest perest;
3) huvikoolis õppiv või huvitegevuses osalev noor on raske või sügava puudega.

Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust
või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui
200 eurot õppuri kohta aastas.
Transporditoetust raske või
sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem
kui 200 eurot lapse või noore
kohta aastas.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab
lapse seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsusele allkirjastatud taotluse,
kuhu on märgitud järgmised
andmed:

1) lapse või noore andmed;
2) lapse puhul tema seadusliku esindaja andmed;
3) huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni andmed;
3) huviharidus või huvitegevus, milles laps või noor osaleb;
4) õppetasu või osavõtutasu suurus ühes kuus.
Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.
Taotlust saab hariduse- ja
kultuuriametile esitada neli korda aastas hiljemalt 20. märtsiks,
20. juuniks, 20. septembriks ja
20. detsembriks.
Tagasiulatuvalt saab erandkorras taotlusi esitada perioo-

di eest 1. septembrist kuni 30.
novembrini 2017 kuni 10. jaanuarini 2018.
Taotluse võib täita paberkandjal ja tuua tööaegadel vallavalitsuse infolauda (Nelgi tee 1,
Viimsi) või allkirjastada digitaalselt ning saata e-posti aadressile info@viimsivv.ee. Taotluse vorm on leitav valla kodulehelt.
Volikogu määruse leiab veebiaadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/415122017010.
Lisainfo kaija.magi@viimsivv.ee.

Kaija Mägi

Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator
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Kui puhas on õhk,
mida hingame?
Euroopa Keskkonnaamet
(EEA) ja Euroopa Komisjon
võtsid hiljuti kasutusele
uue teenuse – Euroopa
õhukvaliteedi indeksi, mis
võimaldab kasutajatel
kontrollida õhukvaliteeti
Euroopa piirkondades.

Koos indeksiga ilmusid uued
riikide teabelehed, kus on ajakohane EEA liikmesriikide õhukvaliteedi teave. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti
välisõhu kvaliteet endiselt hea.
EEA ja Euroopa Komisjoni
uus veebiteenus Euroopa õhukvaliteedi indeks pakub õhukvaliteedi teavet, mis pärineb
enam kui 2000-st õhukvaliteedi seirejaamast kogu Euroopas.
Indeks koosneb interaktiivsest
kaardist, millel kohalik õhukvaliteet on esitatud jaama tasemel, inimtervist ja keskkonda kahjustava viie peamise saas-

teaine järgi: eriti peened osakesed ja peenosakesed (PM2,5
ja PM10), troposfääriosoon (O3),
lämmastikdioksiid (NO2) ja vääveldioksiid (SO2).
EEA on avaldanud ka ajakohased riikide teabelehed, kus
on 2017. aasta kokkuvõte õhusaaste ja selle mõju kohta EEA
liikmesriikides. Teabelehtedes
on üksikasjalikum riigi tasandi
teave õhusaasteainete heite ja
õhukvaliteedi kohta, need täiendavad EEA aruannet “Õhukvaliteet Euroopas – 2017. aasta
aruanne”.
EEA uusim õhukvaliteedi
aastaaruanne viitab, et enamik
Euroopa linnade elanikke puutub endiselt kokku õhusaaste
tasemega, mida Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peab
ohtlikuks. Kõige kahjulikum saasteaine – eriti peened osakesed (PM2,5) – põhjustas 2014.
aastal hinnanguliselt 400 000

Detailplaneeringud

eurooplase enneaegse surma.
Aruande kohaselt tekitab õhusaaste ka olulist majandusmõju,
suurendades meditsiinikulutusi,
vähendades töötajate tootlikkust ning kahjustades mulda,
põllumajanduskultuure, metsi,
järvi ja jõgesid. Suurimad õhusaasteainete tekitajad Euroopas
on maanteetransport, põllumajandus, elektrijaamad, tööstus ja
kodumajapidamised.
Tuginedes õhukvaliteedi seiretulemustele on Eesti välisõhu kvaliteet eelpool nimetatud
saasteinete osas jätkuvalt hea.
Peamiseks linnaõhu probleemiks võib pidada peeneid osakesi, mille negatiivne mõju inimeste tervisele on kogu maailmas viimastel aastatel järjest
rohkem tähelepanu all. Peente
osakeste allikateks on kütmine,
sh ahjuküte ja keskküttekatlamajad, maanteetransport ning
erinevad tööstusettevõtted. Eesti

riikliku keskkonnaseire 2016.
aasta andmete alusel on keskmine peente osakeste sisaldus
enamikes Eesti linnaõhu seirejaamades eelmise aastaga võrreldes langenud, samuti on langenud ööpäevakeskmised maksimumid ning piirväärtuse ületamiste arv.
Välisõhu kvaliteedi seire on
üks osa riiklikust keskkonnaseirest, mida tellib Keskkonnaagentuur ning teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Eestis
on kokku üheksa riiklikku välisõhu seirejaama (kuus linnaõhu ja kolm taustaala seirejaama). Lisaks riiklikule seirele
viivad välisõhu kvaliteedi seiret läbi ka mitmed ettevõtted,
kelle andmeid on võimalik samuti Eesti välisõhu kvaliteedi
rakenduses jälgida.

Kaia-Liisa Siimon
Keskkonnaagentuuri
peaspetsialist

Aadressiteisendajast leiab uued
postiaadressid ja sihtnumbrid
Tänavu tuleb jõulu- ja
uusaastatervitusi postiga
teele saates olla aadressidega eriti tähelepanelik,
sest haldusreformiga
muutus üle poole miljoni
aadressi.
Aadresse saab kontrollida Maaameti geoportaalis oleva aadressiteisendaja abil, kus vana
aadressi alusel saab leida uue
aadressi, ja vastupidi. Aadressid on kuvatud koos sihtnumbriga.
“Haldusreformiga muutus u
300 000 elu- ja töökoha aadressi. Maa-ametil on aadressiandmete süsteemis kõik vajalikud
muudatused tehtud, nii et jõulukaardi saatjad saavad enne heade soovide teelepanemist nii
aadressid kui ka sihtnumbrid
Maa-ameti aadressiteisendaja
abil üle kontrollida,“ ütles Maaameti peadirektor Tambet Tiits.
Eriti tähelepanelik tuleb

Tänavu tuleb aadressid enne kirja teelesaatmist igaks juhuks üle
kontrollida. Foto Maa-amet

olla nende piirkondade aadressidega, kus toimusid omavalitsuste liitmised. Sealjuures Haapsalu, Paide, Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesuu on samanimelisena
esindatud nii omavalitsuse kui
ka asustusüksusena. Aadressi
osas tähendab see, et uutes

ametlikes aadressides kordub
sõna “linn” kaks korda. Näiteks:
Tartu Ülikooli Raamatukogu
W. Struve tn 1
Tartu linn
51003 Tartu linn
Tartu maakond

Linna nime üldjuhul tavasuhtluses ei ole vaja dubleerida, kuid ametlikes asjaajamistes on see paraku hädavajalik,
sest endise Tartu omavalitsusliku linna piirides on nüüd asustusüksus ehk omavalitsuse sisene linn (asula). Samuti hakatakse mõne küla aadressis nimetama linna. Näiteks:
Eesnimi Perekonnanimi
Talu nimi
Valgeranna küla
88326 Pärnu linn
Pärnu maakond
Kontrolli aadressi Maa-ameti
geoportaali avalehel: geoportaal.maaamet.ee!
Täpsem teave 2017. aasta
haldusreformi muudatuste tehnilistest üksikasjadest aadressiandmete süsteemis on samuti
leitav Maa-ameti geoportaalist.

Mall Kivisalu
Maa-ameti aadressiandmete
osakonna juhtaja

Maa-amet lisas geoportaali 2017. aasta ortofotod
Maa-ameti geoportaali jõudsid 2017.
aasta aeropildistamise tulemusena valminud ortofotod, kus maapind on näha
n-ö linnulennult.
Piltide lahutusvõime on 10–25 sentimeetrit, lisaks hoonetele ja teedele on näha ka
väiksemad objektid. Varasematel aastatel
on tähelepanelikud vaatajad leidnud ortofotodelt huvitavaid kujutisi, näiteks naerunägu viljapõllul ja Taaveti täht metsas.
Maa-ameti geoportaalis on nüüd kõigile
kättesaadavad uued, 2017. aasta aeropildistamise tulemusena valminud ortofotod.
Tegu on lennukilt pildistatud ja töödeldud
aerofotodega, mis kajastavad looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel. Ortofotodelt on Eesti näha n-ö linnulennult.
“Lisaks hoonetele ja teedele on näha ka
sellised objektid nagu Vabadussõja võidu-

Vabadussõja võidusammas ortofotol.

sammas, lipumastid, inimesed, trepiastmed
ja ka väiksemad objektid. Varasematel aastatel on tähelepanelikud vaatajad leidnud
ortofotodelt huvitavaid kujutisi, näiteks naerunägu viljapõllul, Taaveti täht metsas ja
lõbusad hoonete katused. Kutsume üles oma
põnevaid leide teistega jagama Maa-ameti Facebooki lehe või e-posti kaudu,“ ütles

Maa-ameti fotogramm-meetria osakonna
nõunik Mait Metsur.
Igal aastal aeropildistab Maa-amet üle
poole Eestimaast – kordamööda Eesti põhjapoolne ja lõunapoolne osa. Tänavu kevadel ja suvel aeropildistati Eesti lõunapoolne osa, suuremad asulad üle Eesti ja Rail
Balticu trassi piirkond.
Samade lendude käigus kogutud kaldaerofotod on Maa-ameti fotolaos veebiaadressil www.maaamet.ee/fotoladu. Värskeimate piltide vaatamiseks valige aastaks 2017.
Ortofotosid saab näha Maa-ameti kaardirakenduses või WMS-teenuses.
Huvitavad leiud saab edastada Maa-ameti Facebooki lehe kaudu või e-posti aadressile Karmen.Kaukver@maaamet.ee.

Karmen Kaukver

Maa-ameti avalike suhete nõunik

03.01–18.01.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla kinnistu Madikse (Viimsi Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldus nr
861) detailplaneering.
Planeeritav kinnistu Madikse, suurusega 1344 m2, katastriüksuse sihtotstarbega maatulundusmaa, asub Rohuneeme küla
lõunaosas Annuse tee, Viikingi tee ja Rohuneeme tee vahelises elamukvartalis. Planeeringuala on ümbritsetud üksikelamukruntidega, neist kaks piirnevat on hoonestamata. Planeeritava kinnistu maapind on reljeefilt tasane, kinnistul asuvad
tiik ja abihoone. Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2012 korraldusega nr 518 kehtestatud Annuse tee 5, Annuse III, Annuse tee
7, 9, 11, 13, 15 ja Madikse detailplaneeringuga on planeeritav
kinnistu jäetud loodusliku haljasmaa sihtotstarbega krundiks,
mis käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse elamumaaks.
Detailplaneeringuga on määratud 1344 m2 suuruse üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe
üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist
on 8,5 meetrit ja abihoonel 5,0 meetrit. Krundi suurim lubatud
ehitusalune pindala on 270 m2, millest üksikelamu ehitusalune pind on kuni 200 m2.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas
või valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
1. 05.12.2017 korraldus nr 859 “Pringi külas, kinnistute
Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina
tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritav ala asub Pringi küla rannikualal ning hõlmab
elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid –
Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee
12 ja transpordimaad Heina tee. Olemasolevast hoonestusest
on planeeringualal säilinud kaks eluhoonet ja üks aiamaja.
Planeeringuala jääb osaliselt üleujutusohuga alale, Läänemere ranna piiranguvööndisse ja osaliselt ehituskeeluvööndisse.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kuni viie üksikelamu maa krundi, ühe teemaa ja üldmaa krundi moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine
üksikelamu rajamiseks ja olemasolevale paadisillale krundi
määramine. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete
arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused,
mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse
krundi hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad,
liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.
2. 05.12.2017 korraldus nr 860 “Tammneeme külas, kinnistu Ehala tee 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 3307 m2 ja see paikneb Tammneeme külas, väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas,
hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Ehala tee 5
(89001:003:0842). Planeeringuala piirneb üksikelamutega ja
perspektiivse spordi- ja mänguväljaku alaga. Juurdepääs planeeringualale on olemas Ehala teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi moodustamine, üksikelamukruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu
ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistuste hoonestusega ruumilise terviku. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse
ja heakorrastuse põhimõtted.
Vastavalt Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule
Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted saab väikeelamukrundile kavandada vaid
ühe põhihoone – antud juhul üksikelamu ning elamuehituse
piirkondade jaotuse järgi määrata antud piirkonnas planeeritavale alale moodustatava üksikelamukrundi suuruseks minimaalselt 1500 m2.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Porvoos ja Maunulas kultuuri kaemas
1. detsembril sõitsid
29 Viimsi muusikakooli,
kunstikooli, huvikeskuse
ja vallavalitsuse töötajat
Viimsi valla sõpruslinna
Porvoosse ning Maunulasse
(Helsingi linnaosa), et
tutvuda sealsete kultuurija huviharidusasutuste
igapäevatööga.

Porvoo linn asub Helsingist ca
50 km kaugusel idas. Seal, maalilise jõe kaldal, asub üks kõige
paremini säilinud terviklik vanade puithoonetega vanalinn
Soomes. See on Soome ajaloos
märkimisväärne paik – just siin
sõlmiti Rootsi ja Venemaa vahel aastal 1809 rahuleping, mille järgi aastasadu Rootsi võimu all olnud Soomest sai edaspidi Venemaa keisririigi autonoomne osa kuni iseseisvuseni
1917. aasta detsembris. Täna on
Porvoo omavalitsus, mille moodustab linn ja selle ümber asuv
maapiirkond, kus elab kokku
50 000 inimest.

Kunstikeskus vanas
tehases

2012. aasta kevadel avati linnas
uus kultuurikeskus nimega Porvoo taidetehdas e kunstitehas.
1920. aastatel alustas samas kohas tööd vineerivabrik, hiljem
toodeti siin mehaanika detaile,
hobuseraudu, hiljem traktoreid
ja Pikku-Jussi ekskavaatoreid.
Suurtöösturi August Eklöfi ettevõte oli Porvoos ajalooliselt
suur ja väga oluline tööandja.
1960ndatel sai vabrikust Fiskarsi filiaal. 1986. aastal müüs Fiskars vana vabrikuhoone Porvoo
linnale tingimusel, et vabriku
ruume renditakse kunstnikele
ateljeepindadeks. Hiilgeajal oli
seal korraga tegutsemas kokku
40 kunstniku ateljeed. 1988 korraldasid kunstnikud esimese näituse nimega FISK ARS ja edasi on seal toimunud palju erinevaid kunsti- ja kultuurisündmusi.
Siin töötas aastaid ka Porvoo teater ja samas ka näiteks
töötute supiköök. 1999. aastal
asutas ettevõtja ja kultuurimetseen Ensio Miettinen koostöös

Maunulas esinev Stadin Juhlaorkesteri on Helsingi linna rokkbänd. Foto Kaija Mägi

Porvoo linnaga fondi, mille eesmärgiks sai hoone rekonstrueerimine ja vanast vabrikuhoone
alast uue Porvoo kultuurikeskuse rajamine. 2009. aastal alustati ehitust ning uus keskus avati 2012. aasta mais. Hoone peaarhitekt on Hannu Kiiskilä ja
Arrak Architects. Kunstitehase
omanikud on 3 suurt fondi: Soome Kultuurifond, Alfred Kordelini Fond ja Emil Aaltoneni
Fond. Porvoo linn rendib 20
aastaks osa kunstitehase ruumidest linna kultuurivaldkonna
edendamiseks. Ehk tegemist on
siis public private partnership
meetodil toimiva asutusega. Porvoos elab palju loomeinimesi
– kunstnikke, muusikuid, kes
igapäevaselt tegutsevad metropolis Helsinkis. Porvoo huvi on
loomeinimestele kohapeal väljundit pakkuda, et kunstnikud,
näitlejad, muusikud jt ja ka publik ei peaks liiga palju pealinna
ja kodulinna vahet pendeldama.
Kunstivabriku kompleksi
(kokku ca 5000 m2 ruumipinda)
kuuluvad kultuuri- ja konverentsikeskus, kino, 2 restorani,
kaubanduskeskus, piletikeskus
ja turismiinfopunkt. Kultuurija konverentsikeskuse moodustavad kokku 8 erineva suurusega saali.
Kõige suurem saal – Avanti
Hall – on 800 m2 suurune ja 560kohaline mitmefunktsionaalne
ruum. Saali on võimalik sisse
sõidutada ka auto, et seda näiteks messil esitleda. Saalis on

väga hea akustika ja see on saanud nime orkestri Avanti! järgi. Orkestri asutasid kuulsad
Soome dirigendid Esa-Pekka
Salonen ja Jukka-Pekka Saraste aastal 1983. Avanti! idee sündis väga heade muusikute soovist koos mängida ja tutvustada
publikule väärt nüüdismuusikat ning ka vanemaid teoseid.
Veel on hoones üks 320 m2
suurune saal Factory Hall, mis
on samuti sobilik erinevateks
otstarveteks. Lisaks on keskuses erinevad auditooriumid, seminariruumid ning avatud alad.
Keskuses tegutsevad mitmed
tantsukoolid, kunstistuudiod harrastajatele, ateljeed professionaalsetele kunstnikele (mida on
võimalik soodsa hinna eest ja
ka näiteks mitme peale rentida), erinevad töötoad jne.
Kogu kompleks jättis õdusa ja inspireeriva keskkonna
mulje, kus inimesed erinevatest kultuurisündmustest osa saavad ja ka heameelega lihtsalt
aega veedavad.

Porvoo kunstikool ja
muusikakool

Porvoo kunstikool asub vanas
kolmekordses kivimajas, mis jättis samuti hubase, aga samas
väga avara mulje. Kooli töös
osaleb kokku 900 õpilast, nii
lapsed kui ka täiskasvanud,
ning 12 õpetajat.
Õpitakse erinevate õppeprogrammide alusel. Tunniplaan
koosneb tavaliselt ca 2–3 tunnist 1 kord nädalas. Õppeaeg on

kunstivabrikus jm. Muusikakoolis õpib 2200 õpilast, nii lapsed
kui ka täiskasvanud. Põhiõppeprogramm kestab 9 aastat. Enne põhikursust on eelõppe-ettevalmistuskursused, kus juba
alustatakse pilliõpet. Koolis on
ka kooriklass ning tegutseb terve rida erinevaid orkestrikoosseise. Põhiprogrammis on tavaliselt erialapilli-, teooria- ja
orkestritunnid.

tavapäraselt 9 aastat, kuid on
võimalik jätkata lisakursustega.
Lisaks meile tuttavatele kunstiõppeainetele on koolis näiteks
ka programm kuvismuskari, kus
just noorematele õppurite jaoks
mõeldud meetodil õpetatakse
kunsti ja muusikat koos. Veel
oli huvitav teada saada sellisest
programmist, kus 120 last saavad veeta kunstikoolis kas siis
ühe või kuni kolm päeva nädalas peale tavakoolipäeva lõppu
kuni õhtuni, kuni lapsevanem
lapsele järgi tuleb. Sellel ajal
võib toimuda ka kunstikooli kursus, kuid selles võib osaleda
ka lapsi, kes ei ole kunstikooli
õpilased. Mõte on korraldada
laste päevahoidu peale kooli
inspireerivas kunstikooli keskkonnas – kunstiharrastamise
kõrval saab süüa, koolitunde õppida või lihtsalt niisama olla.
Selle programmi eest tuleb lapsevanemal eraldi tasuda. Kooli
töö korraldamises osalevad ka
vabatahtlikud.
Porvoo muusikakool tegutseb Porvoo linnas, aga ka filiaalidena mujal omavalitsuses. Porvoo kesklinnas asuv muusikakooli hoone on 1970ndatel algselt sotsiaalkeskuseks ehitatud
ja hiljem muusikakoolile kohandatud. Seepärast puudub hoones kaasaaegne heliisolatsioon
ja kõik kostab tuttavlikult läbi.
Koolil on vaid üks suurem ruum,
kus on võimalik kammeresinemisi ja orkestriproove läbi
viia. Suuremad kontserdid korraldatakse aga majast väljas –

Maunula on Helsingi linnaosa,
kus elab 8000 inimest. 22. detsembril 2016 avatud Maunulatalo arhitekt on Mikko Summanen. See on hoone kogupinnaga 2200 m2, kus tegutsevad täiskasvanute hariduskeskus, noortekeskus ja raamatukogu (pindala 400 m2) ning hoone ühe osa
moodustab kaubanduskeskus.
Hoone südameks on blackboxi
tüüpi saal võimalustega erinevaid kultuurisündmusi korraldada – kontsert, teater, tants, kino jne ning samuti kohvik. Maunulatalos rakendatakse uudset
juhtimisprintsiipi, kus kaasatakse kohaliku kogukonna esindajaid – residente – osalema keskuse arendamises, juhtimises ja
igapäevatöös. Kaasav demokraatia, kogukonna hääl, arvamus ja sõnaõigus on kaalukas
osa maja juhtimises. Kogukond
võib teha ettepanekuid, milliseid tegevusi, üritusi soovitakse jne. Helsingi linn on kohaliku demokraatia edendamist

mest teadaolevat mõisaomanikku, Saksamaalt Wismarist pärit
rüütel Johannes Slavestorpi on
mainitud mitmes ladinakeelses
ürikus ja teda märkis ära Rooma paavst isiklikult. Mõisa omanik aastast 1482 oli Hermen
Soyele (kaasaegses kõnepruugis Herman von Zoegele), kes
ehitas uue Anija mõisahoone
paar kilomeetrit Pirsu mõisast
eemale Hanijõe lähedale. Selle
järgi tuletati mõisale uus nimi.
Praegusel kujul ehitati mõis
ümber 17. sajandil. Anija mõisale kuulusid suured maa-alad
ja arvukalt maaharijaid. Mõisa
omanikud vahetusid sajandite
jooksul. Eriti julm ja vihatud

mõisaomanik oli ajaloos tuntud von Ungern-Sternberg, kes
ostis mõisa 1840. aastal. Tema
karistas mõistallis talumehi ja
teenijaid ihunuhtlusega pisimagi
eksimuse eest. Just see mõisnik taotles ja organiseeris 21.
juulil 1858. aastal Tallinnas Vene turul Anija talumeeste julma
peksmise läbi kadalipu saatmisega. “Ninamehele” 300 kepihoopi ja enamusele 150 hoopi,
üksikutele 50 hoopi selle eest,
et julgesid küsida mõisnikelt
õiglust.
Eesti riigis mõisad riigistati. Viimasel ajaperioodil töötas
mõisas, väikeste vaheaegadega,
algkool. Ruume on kasutanud

Maunula maja
Helsingis

arendanud aastast 1913.
Keskuse kohvikus on üks
palgaline töötaja, teised abilised on töötud, kellele kohvik
pakub rakendust ja sotsiaalset
väljundit. Maunula piirkond on
olnud ajalooliselt slummi kuulsusega. Piirkonnas on olnud alati palju immigrante. Ka täna tegeletakse sellel suunal aktiivselt. Toimuvad keelekohvikute õhtud, kus vabamas vormis
keeleõpet saab harjutada.
Raamatukogu on välja arendamas IT-lahendust, kus lugejal oleks võimalik raamatukogusse tulla ka mitte selle lahtioleku ajal – kas või öösel, et
teha elektrooniline raamatute
tagastuse või laenutamise toiming. Samalaadset printsiipi kasutatakse ka maja teistes osades – huvilistel on näiteks võimalus tulla majja ja teha ise
bändiproovi jne. Ürituste korraldamine ja maja võimaluste
kasutamine, kui nende eesmärk
ei ole lihtsalt kommertstulu teenida, on korraldajatele ja osalejatele tasuta. Maunulatalo on
loodud kogukonna liikmete jaoks.
1. detsembril, just meie visiidi ajal, algas Maunulatalo saalis kohalike punkrokkbändide
õhtu. Meil oli eksklusiivne võimalus osa saada kontserdist,
kus astus üles Stadin Juhlaorkesteri. Kohalikku publikut veel
väga näha ei olnud, kell 18 võis
olla liiga vara ka, seega põhilise tänuliku publiku moodustasime ise. Stadin Juhlaorkesteri
on Helsingi linna rokkbänd-orkester. See kutsutakse igal aastal kokku uues koosseisus. Bändi ülesanne on aasta jooksul
linna erinevatel avalikel üritustel üles astuda – publiku jaoks
on need kontserdid tasuta, ka
kontserdikorraldajad ei pea bändile honorari maksma, tuleb vaid
katta transpordikulu. Bändi saab
veebi kaudu esinema kutsuda
ja kui aeg on vaba, siis võta
bänd vastu!
Suurimad tänu kõigile meie
visiidi korraldajatele nii siinkui ka sealpool lahte!

Ott Kask

Viimsi valla kultuuri- ja
sporditöö peaspetsialist

Kuidas viimsilased Anijas käisid
Viimsi Pensionäride Ühenduse liikmed külastasid
12. detsembril Eesti üht
vanimat mõisa – Anija
mõisa.
44 rõõmsameelset viimsilast tutvusid mõisa ajalooga, kuulasid
MTÜ Kehra Muusikaseltsi muusikute kontserti ja imetlesid Uku
Praksi suurepärast postkaartide kogu.
Anija mõisa eelkäijaks tuleb
lugeda Pirsu mõisa, mis asus
Piibe maantee Soodla sillast umbes 300 meetrit vasakul, Soodla jõe ääres. Mõis, mis rajatud
koos vesiveskiga, on mainitud
ürikutes juba 1355. aastal. Esi-

Rõõmsameelsed viimsilased Anija mõisas. Foto Ruslan Dontsov

ka Anija vallavalitsus. Käesoleval ajal haldab ja hooldab
mõisa Anija Mõisa MTÜ.
Mõisahoone restaureerimiseks eraldasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 1 752 972 eurot ja vallavalitsus 400 000 eurot. Tänaseks on korrastatud
Prantsuse stiilis mõisapark, mis
on haruldane just võõraste puuliikide rohkuse poolest ja on
nii loodus- kui ka muinsuskaitse all.
Täname Anija mõisa rahvast südamliku vastuvõtu ja toreda võõrustamise eest!

Lembit Allingu
Viimsi Pensionäride Ühendus
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Viimsi vald tunnustab ja toetab noori
20. detsembril, valla aastapäeval tunnustati tublisid
noori, Viimsi noortevolikogu tegevuse taaskäivitaja, endine esimees
Adhele Meelike Tuulas sai
valla kõrgeima tunnustuse
Viimsi vaalapoja. Noortevolikogu teine tubli liige
Marcus Ehasoo pälvis valla
tänukirja.

Adhele Meelike Tuulas on viie
aasta jooksul taaskäivitanud
Viimsi noortevolikogu tegevuse ja juhtinud organisatsiooni.
Ta on olnud noortevolikogu esimees ja arengukomisjoni esimees. Adhele väga suur panus
on olnud kommunikatsioonistrateegia loomine. Adhele on
suurepärane suhtleja, tema juhtimisel sujus vallavalitsuse ja noortevolikogu koostöö väga kenasti. Ta on osalenud Viimsi valla
välisdelegatsioonide vastuvõttudel ja andnud ülevaate noortevolikogu tegemistest ja noorte seisukohtadest. Tänu Adhele
meeskonnajuhtimise oskusele on
noortevolikogu liikmete ootused ja lootused selged, noored
tegutsevad ühiste eesmärkide nimel, on motiveeritumad panustama koduvalla arengusse.
Marcus Ehasoo on Viimsi
noortevolikogu juhatuses teinud
kolm aastat tööd, olnud arengukomisjoni esimees, juhatuse aseesimees ja juhatuse esimees.
Marcuse eriline roll on esile tulnud eelkõige viimasel aastal, mil
ta aitas luua nooretvolikogule
uue struktuuri ja tema eestvedamisel koostati ka arengukava
aastateks 2017–2020. Marcus on

Adhele Meelike Tuulas sai Viimsi vaalapoja. Fotod Arhiiv

Marcus Ehasoo pälvis valla tänukirja.

oma sihikindluse, konkreetsuse
ja positiivse suhtumisega noortevolikogu tugisammas ja tänu
temale on hetkel käivitunud ka
uue koosseisu töö. Täna teeb
Marcus koostööd ENTK-ga, et
Viimsi noortevolikogu edukast
väliskommunikatsioonist valmistada õpetlikku ja eeskuju andvat videot.

da Viimsi majandust ning pakkuda suure lisandväärtusega tarku töökohti. Ta väärtustab vabatahtlikku tööd, on panustanud
noortevolikogu aseesimehena
2014–2016 kogukonna tegevustesse. Ülikoolis on Henry õppekavakomisjoni esimees, ÜK
volikogu ja üliõpilasesinduse
esinduskogu liige, samuti tudengivormeli meeskonna aktiivne
liige.
Marie Peterson õpib
Viimsi Muusikakoolis tšellot, ta
on edukalt osalenud konkurssidel. Ta on silmapaistev ja tubli
noor, kes Loode-Eesti regionaalsetel konkurssidel saavutas 2015.
aastal 2. koha, 2016. aastal 3.
koha ja 2017. aastal sai diplomi. Marie osaleb aktiivselt muusikakooli keelpilli- ja sümfooniaorkestri töös, esineb solistina.
Christin Liis Krass on
kohusetundlik ja abivalmis õpilane, osaleb väga aktiivselt ühiskonnaelus, harrastab tennist ja
muusikat. Christin Liis on olnud
noortevolikogu liige, osalenud

Noorte tunnustamise
ja toetuse määramise
komisjoni otsused

30. novembril kogunes viiendat korda valla noorte tunnustamise ja toetuse määramise komisjon. Komisjoni liikmed on
osaliselt vahetunud ning koosolekul osalesid uue komisjoni
liikmed järgmises koosseisus:
noortevolikogu aseesimees Gerttu Osa, Viimsi keskkooli õpilasesinduse president Peeter Aleksander Paju, Viimsi noortekeskuste juhataja Annika Orgus,
Viimsi vallavalitsuse abivallavanem Janek Murakas ning haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 määrusele nr
18 “Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord” on toetuse andmise eesmärk tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–
26, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades
ning kes on viimase jooksva
aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud
oma tegevuses kõrge taseme.
Komisjonile laekus 11 taotlust. Komisjon tegi ettepaneku
toetuse eraldamiseks kümnele
noorele. Toetus eraldati vallavalitsuse korralduse alusel vahemikus 100–350 eurot, olenevalt taotluses märgitud edukast
tegevusest ja noore panusest.

Tunnustuse pälvisid

Henry Härm on üle-eelmise
koosseisu noortevolikogu liige.
Ta õpib TTÜ inseneriteaduskonnas rahvusvahelisel integreeritud tehnoloogiate erialal ja
soovib Viimsisse rajada automatiseeritud tehase, et edenda-

rahvusvahelistes projektides nii
kooli kui ka vallavalitsuse kaudu. Ta osaleb aktiivselt projektis “Ideaalne kool”.
Grettel Vildmaus on
koostanud oma luulekogu, olnud noortevolikogu aktiivne liige ning hetkel osaleb Eesti Õpilasesinduste Liidu ettevõtmistes.
Loora Mulenok osales edukalt Jaapanis toimunud
balletikonkursil, kus ta saavutas 4. koha. Loora on pühendunud balletiõpilane, osales rahvusvahelises balleti suvekoolis. Ta on lootustandev, töökas
ja edukas noor baleriin, hiljuti
osales balletikonkursil Barcelonas, kus jõudis 12 parima hulka.

Adhele Meelike Tuulas
Marcus Ehasoo
Emili Kelle on silma
paistnud Eksperimendi lavastustes ja ettevõtmistes, osalenud
edukalt etluskonkurssidel, saavutanud Koidulaulikul esikoha.
Alex Paul Pukk on silmapaistev, mitmekülgne näitegrupi Eksperiment noor, andekas näitleja ja hea meekonnaliige. Ta on avatud uutele ideedele, positiivse suhtumisega.
Heleriin Lass osaleb aktiivselt näiteringi Eksperiment
tegevuses. Ta on väga hea töövõimega, aktiivne, teotahteline
ja tema peale saab alati loota.
Ta saavutas etendusega “Endless” maakondliku grand prix’,
kooliteatri vabariikliku festivali laureaadi tiitli ning osales
Saksamaal toimunud festivalil
InterTVINed. Heleriin on edukalt osalenud etluskonkursil, maakondlikul Koidulauliku konkursil ning Tammsaare konkursil.
Rahulikku ja imeilusat jõuluaega Viimsi noortele ja noortega tegelejatele!

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Head noored ja noortega tegelejad!
Vaadake palun enda ümber ringi ja märgake noori, kes on väga
tublid kas erinevatel spordialadel, muusikas, kunstis, tantsus,
kultuuritegevuses, noorsootöös ja teistel aladel ning esitage ettepanek tunnustamiseks. Taotlusvorm on leitav valla kodulehel
ja alati võib nõu küsida haridus- ja kultuuriametist.
Ettepanekuid silmapaistvate noorte tunnustamiseks võib esitada pidevalt vallavalitsusele ning komisjon koguneb vastavalt
vajadusele.

Õpilasesindus teeb koolielu põnevamaks
Viimsi Kooli õpilasesindus
koosneb 8.–11. klassi
õpilastest ning nõunikest
(12. klassi õpilased).
Sellel aastal on meie koosseisus 22 õpilast: 17 liiget
ning 5 nõunikku. Koosseisuga liitus sel aastal kuus
noort. Uueks presidendiks
valisime Peeter Aleksander Paju ning asepresidendiks Kertu Liisa Mooste
(mõlemad 11. klassist).
Õpilasesinduse peamiseks tegevuseks on õpilaste esindamine
koolis ja vajadusel nende huvide kaitsmine. Näiteks tegeleme
koolitoidu kvaliteedi parandamisega, et kooliõpilased saaksid pikkade koolipäevade kestel
ikkagi head toitu kõhu täis. On
oluline, et õpilased käiksid lõunat söömas ja see oleks maitsev, sest koolis ei oleks igapäevase koormuse juures võimalik
söömata vastu pidada, vahet ei
ole, et kas oled esimese klassi
õpilane või gümnasist.
Lisaks tegeleb õpilasesindus
juhtkonna ning õpetajate ja õpilaste vahel oleva info vahetusega, et koolielu oleks kõigile
meeldiv ning et kool oleks koht,
kuhu oleks hea tulla.

Noored tulevad! Foto Erakogu

Muidugi kostitab õpilasesindus igal kuul õpilasi mingisuguste üritusega, et koolielu oleks

põnevam ja huvitavam. Suurimad üritused on Vabalava, gümnaasiumi ball ning Moeaken,

kuid on ka väiksemaid nagu näiteks luuleõhtu, filmiõhtu või
stiilinädal. Vabalaval saavad 6.–
12. klassi õpilased laval oma
talenti ja oskusi näidata. Vabalava korraldab Kertu Liisa Mooste ja see toimub juba viiendat
korda. Kohti ei jagata, kuid valitakse publiku lemmik.
Gümnaasiumi ball on mõeldud Viimsi Kooli gümnaasiumi
õpilastele ja õpetajatele. Ball on
tavaliselt kindla teemaga ning
kõik osalejad on oodatud teemakohase riietusega. Ballile pääseb ainult kutse alusel. Tänavuse balli peakorraldaja on Karita
Loim ning teemaks “Midnight
in Paris”. Ballil loositakse välja auhindu, fotoseina juures
saab pilte teha ning terve õhtu
esinevad erinevad bändid.
Moeaken on üritus, kuhu
noored moeloojad üle Eesti saavad esitada oma kollektsioone.
Neid hindab žürii ning valib
välja parima. Sellel aastal korraldab Moeakent Katriin Viltsin.
Viimsi Kooli õpilasesindus
osaleb ka erinevatel konverentsidel, et saada ideid, kuidas koolielu veel paremaks muuta.
Üks suuremaid ettevõtmisi
on sel aastal veel üleminek rii-

gigümnaasiumisse. Proovime aidata luua uut kooli, panustades
sinna oma häid kogemusi, ideid
ja energiat. Loodame, et oleme
aastatega suutnud ning suuda-

me veelgi teha koolielu mõnusamaks ja põnevamaks, et õpilastel oleks siin hea ja turvaline
olla.

Viimsi Kooli õpilasesindus
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Head teed, aasta 2017! Tere tulem
Aasta lõpus teeme ikka
kokkuvõtteid sellest,
mida aasta on toonud.
Viimsi elu suuremad ja
olulisemad sündmused
jõuavad Viimsi Teataja
veergudele. Aga ka need,
mis võib-olla esmapilgul
tunduvad tavalised, võivad perspektiivi muutudes
oluliseks osutuda. Vaatame, mis on sõelale
jäänud. Kõik huvitav ei
mahu siiagi, aga pakume linnulennult väikest
ülevaadet.

Järgmiseks suveks valmib Haabneeme rannahoone.

Lennart Meri
stipendiumi sai
Marie Kõiver.

Viimsi Äritare.

Tunnustused

Jagati Viimsi kultuuri ja spordi
aastapreemiaid. Viimsi valla elutööpreemiad saavad Viimsi Muusikakooli direktor Urvi Haasma ja Viimsi Kunstikooli direktor Elle Soop.
Riiklik tunnustus noorsootöö eest tuleb veebruaris Viimsi haridus- ja noorsootöö peaspetsialistile Kadi Bruusile.
Kultuurkapitali preemia Harjumaal saab Ita-Riina Pedanik
ja Kalle Erm Viimsi huvikeskusest.
Superkondensaatoreid tootev Eesti tehnoloogiaettevõte
Skeleton Technologies valitakse 24. jaanuaril teist aastat järjest maailma saja mõjukama ettevõtte hulka, mis töötavad välja innovaatilisi ja puhtaid energialahendusi.
Prangli sädeinimeseks valitakse Wrangö kapten Toomas
Liiv.
Lennart Meri stipendiumi
saab Marie Kõiver oma magistritöö “Rannikukalandus Eestis
1918–1940” tegemiseks.
Viimsi ettevõtlikud daamid
valivad 30. märtsil aasta naise,
seekord koguni kaks – need on
MTÜ Viimsi Invaühingu juhatuse esimees Jana Skripnikov
ning Viimsi spaa ja kino turundusjuht Kaja Kuusik.
Näitetrupp Eksperiment saab
aprilli alguses toimunud kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestivalil laureaadi tiitli.
Tänavatoidu kategooria hõbelusikas tuleb Viimsisse Burger Kitchenile.
Atlantis H2O on aasta turismiarendaja suurettevõte.

Inimesed

Ita-Riina Pedanik, kes on juba
üle 30 aasta Viimsi kultuurielu
edendanud, pälvib tunnustuse
“Viimsi vaal”.
Pikamaaujuja Teet Daniel
ujub 8. septembril 2016 esimese eestlasena üle Gibraltari väina. Teet Daanieli ujumisest valmis 30-minutiline film “Ookeani puudutus”, mida näidati 2017.
aasta jaanuaris Viimsi kinos ja
detsembris PÖFF-il. 17. oktoobril ujub Teet Daaniel 43 km üle
St Catalina väina.
Margus Sinimets, taaslavastuslahingu peakorraldaja sõjamuuseumis, räägib Viimsi Teatajale Eesti Vabariigi aastapäeva eel, kuidas säärased üritused

Näitetrupp Eksperiment – kooliteatrite festivali laureaat.

Burger Kitchen – tänavatoidu Hõbelusikas.

Tulevase
riigigümnaasiumi juht
Karmen Paul.

Viimsi ettevõtlikud daamid valisid aasta naise.

Alustati Viimsi riigigümnaasiumi ehitust.

toovad inimestele ajaloo lähemale.
Erki Juhandi, EELK Viimsi
Püha Jaakobi kiriku kunstinäituste korraldaja, võetakse Eesti Kunstnike Liidu liikmeks.
Karmen Paul juhib kahte kooli – Viimsi Kooli ja loodavat
riigigümnaasiumi. Hea, et meil
Viimsi vallas on niivõrd mitmekesine koolivõrk!
XII noorte laulu- ja tantsupeo peadirigent, viimsilane Heli
Jürgenson ütleb, et noored dirigendid ja heliloojad teevad peo
eriliseks.
Jekaterina Kuznetsova kodu Muugal saab üleriigilisel konkursil “Kaunis kodu” tunnustuse kui üks Harjumaa kauneimatest kodudest.
Põhjakonna trepi arhitekt Oliver Alver ütleb, et kui on vähegi ebatraditsioonilisem lahendus, tuleb selle elluviimiseks
võidelda ja tõestada.

Eesti

Jaanuaris otsib Eesti tööraamatut.
Kärt Summataveti ja Mart
Meri eestvedamisel alustavad
kultuuriinimesed kultuuritegijate mälupanga loomist. 4. märtsil toimus mälupanga toetuseks Viimsi Rotary klubi korraldatud oksjon.
Riik on töövõimereformiks
valmis osaliselt, leiab riigikontroll.
Kurgjal süüdatakse 16. aprillil noorte laulu- ja tantsupeo
“Mina jään” tuli. XII noortepeo juhid Heli Jürgenson ja Margus Toomla kutsuvad inimesi
sel puhul üle Eesti süütama suuremaid ja väiksemaid lõkkeid,
küünlaid või tõrvikuid.
15. september. ID-kaardi kiibis avastatakse turvarisk.
Oktoobris selgub, et haldusreformi järgi muutub Eestis ligi 400 000 aadressi.

2. oktoobril allkirjastatakse
Viimsi riigigümnaasiumi ehituse peatöövõtuleping.
Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba tulu suurust.

Ehitised

Uus-Pärtle lasteaia ehitus algab
veebruaris. Sellest loodetakse
leevendust lasteaiakohtade puudusele. 18. aprillil sai Uus-Pärtle lasteaed nurgakivi. 13. juunil toimub Uus-Pärtle lasteaia
sarikapidu. Lasteaed avatakse
4. septembril – vald saab juurde 144 lasteaiakohta.
15. veebruaril peavad Nordecon ja Kaarsilla Kinnisvara
Viimis Äritare sarikapidu, millega tähistatakse Viimsi kõige
moodsama hoone maksimaalse
kõrguse saavutamist. Äritare avab
uksed septembris ja Viimsi saab
juurde 8000 ruutmeetrit äripinda. Esimesel korrusel asuvad
kaubandus- ja toitlustusettevõt-

ted, teisel ja kolmandal korrusel on ruumi büroodele, mis mahutavad ligi 200 töökohta.
Valminud on Haabneeme
rannahoone projekt, tellijaks Rannahoone OÜ ja autoriks Indrek
Kallas arhitektuuribüroost Korrus OÜ. Viimsi vallavalitus teatab, et on kavas jätkata töid Haabneeme rannas ja lähialadel.
Kommunaalvaldkonnas lubatakse investeerida 4 miljonit
eurot, mis jaguneb teede ehituse ja renoveerimise, kergliiklusteedele, reo- ja sademevee käitlemise ning Prangli ja Leppneeme sadama arendamise vahel.
Märtsis alustatakse Haabneeme kooli juurdeehitusega,
kus olemasolevale koolimajale
ehitatakse juurde kolmekordne maja, mille ehituslik maht
1000 ruutmeetrit. 8. mail saab
juurdeehitus nurgakivi. Haabneeme kooli juurdeehitus ava-

takse 6. septembril ning kool
kujundatakse ümber 6-klassilisest koolist 9-klassiliseks põhikooliks.
Vimka mäepark viskab vimkasid, aga märtsis saab seal
siiski suusatada.
Vald alustab kaunite kunstide kooli projekteerimisega, mis
peaks tulema Nelgi tee 1 hoonesse, kus praegu asub vallavalitsus.

Sündmused

Eesti sõjamuuseum ja Saaremaa Sõjavara Selts korraldavad Eesti Vabariigi sünnipäeva
puhul 19. veebruaril Viimsi mõisapargis Vabadussõja teemalise
lahingu taaslavastuse.
Viimsilane Ariadne jõuab
Eesti laulu finaali lauluga “Feel
me now”, mille autoriks on Tomi ja Anni Rahula ning Margus Piik.
Rannarahva muuseumis ava-
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mast 2018!

Vastuvõtt väärikatele.

Viimsi ettevõtjate ümarlaud.

Kalasadamate päev.

Peipsi sibulad jõusid Viimsisse.

Raamat rannakülade
ajaloost.

Põhjakonna trepp.

Jaanuarist oktoobrini
oli Viimsi vallavanem
Rein Loik.

Eesti Laulu finalist Ariadne.

Ja siia tuligi Püha Jaakobi kiriku uus orel.

takse Erik Schmidti maalinäitus.
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistatakse traditsioonilise
volikogu esimehe vastuvõtuga
Eesti Sõjamuuseumis – kindral
Johan Laidoneri muuseumis
ning volikogu esimees Toomas
Tõniste jagas valla tänukirju.
Märtsis raiub RMK Viimsi
poolsaarel seitsmel langil 13,7
ha ulatuses riigimetsa ning elanike pahameele tõttu peab infokoosoleku, et selgitada, mis
toimub.
3. märtsil toimub Viimsi raamatukogus seminar “Projekteerime 21. sajandi raamatukogu:
ideed ja inspiratsioon”, kus Soome kogemust tutvustab Helsingi linnaraamatukogu ja linna kultuurivaldkonna direktor
Tuula Haavisto ja Helsingi linnaraamatukogu hoone Oodi prjekti peaarhitekt Antti Nousjoki.
Otsustatakse, et Naisaare juurest juba 2016. aasta novemb-

ris leitud hiiglaslikud ankrusüsteemid viiakse Naissaarele
Viimsi riigimetsa istutatakse 11. aprillil 4000 kuuske.
Rongiliiklus Naissaarel seiskub. Raudtee on amortiseerunud ja tehakse ekspertiis selle
olukorra väljaselgitamiseks.
Aprillis valitakse tulevase riigigümnaasiumi juhiks Karmen
Paul.
29. aprillil toimub Leppneeme sadamas avatud kalasadamate päev, mis vaatamata tormisele ilmale toob kokku hulga rahvast.
23. mail jõuab EELK Püha
Jaakobi kirikusse uus orel, mis
valmis Saksamaal Mühleiseni
firmas. Oreli ehitamine sai teoks
tänu annetajatele.
Eesti suurima äriideede konkursi “Ajujaht” 10. hooaja võidab nutikleepeka TempID looja. Pool võidumeeskonda – Rait
Rand ja Alvar Pällo – on pärit

Septembris valmis Uus-Pärtle lasteaed.

Viimsist. Viimsist pärit ettevõte Vaga aed jõudis samuti seitsme parima hulka.
Esmakordselt peetakse Viimsi vabaõhumuuseumis sotsiaalja tervishoiuameti korraldusel
Viimsi suurperede päeva.
27. mail peab rannarahvas
taas, juba kolmandat aastat piknikupäeva Lubja tuletorni juures.
8. juunil toimub Viimsis ettevõtjate ümarlaud, kus arutati
kuidas paremini arendada ja korraldada Viimsi ettevõtluskeskkonda.
Viimsi rattaretk viib 3. juunil naabrite juurde Maardusse
ja Jõelähtmele.
Juulikuu viimane nädalavahetus toob VIII Rannarahva festivali ning tuhanded viimsilased ja külalised toimuvast osa
saama.
20. augustil toimub ettevõtlike daamide eestvõttel isamaa-

line piknikupäev ja arvamusfestival Viimsi mõisapargis.
Peaminister Jüri Ratas külastab Naissaart ja Pranglit. Prangli otsib saarele elama noort peret põhikooliealiste lastega ja
enne sügist ta selle ka saab – sinna tuleb nelja lapsega perekond Proover.
1. septembril alustab Viimsi valla üldhariduskoolides õppetööd 2575 õpilast. Neist 304
last läksid esimesse klassi.
Septembris jõuavad Viimsi
valda taas kord Peipsiääre sibulad, mille aitab ära tuua DPD.
Naisaarel saab taastatud Nõukogude mereväelast kujutav pannoo Kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiopi juhtimisel.
Uudis jõuab isegi BBC-sse.
16. septembril toimub Viimsi 11. turvalisuse päev.
27. septembril allkirjastati
ühiste kavatsuste protokoll, mille järgi hakatakse Viimsisse ra-

jama rahvusvahelist teadus- ja
innovatsioonikeskset erakooli.
19. septembril korraldab vallavalitsus Rannarahva muuseumis vastuvõtu neile väärikatele abielupaaridele, kes on koos
elanud 50 aastat või kauem.
Valmib kauaoodatud Põhjakonna trepp, mis avati trepijooksuga.
Valmis raamat Viimsi rannakülade ajaloost “Püünsi, Rohuneeme ja Rummu”.
Sügis on erakordselt sademeterohke ning sademeveed uputavad.

Valla juhtimine

17. jaanuaril asub Viimsi vallavanemana tööle Rein Loik.
Veebruaris otsustab volikogu algatada valla arengukava ja
eelarve strateegia läbivaatamise ja muutmise. Vallaelanikel
paluti vastata küsimustele, et
nende arvamus oleks kaasatud.

Juubelid

Segakoor Viimsi tähistab aprillis 35 tegutsemisaastat. On palju dirigente, kes on asutanud
koore, kuid ei ole palju neid dirigente, kes on viinud oma koori 35. aastapäevani – nagu Vaike Sarn.
Mais tähistab Viimsi Muusikakool 40. sünnipäeva. Kui
alustati 34 õpilasega, siis tänaseks on õpilaste arv 180 ligi.
Viimsi vald tähistab 98. sünnipäeva sportlikult – 10. mail toimus aastapäevale pühendatud
Viimsi I basseinitriatlon ning
14. mail koostöös MyFitnessiga Viimsi jooks, kus iga osaleja pealt tehakse 1-eurone annetus Vähiravfondile Kingitud Elu.
Viimsi Kooli noortekoor tähistab 30. sünnipäeva.
Juunil tähistab Rein Ottosoni purjespordikool 20. tegevusaastast. Vald lubas, et ehitab sel
puhul sadamasse koolile veel
ühe hoone.
Viimsi Kunstikool saab 40aastaseks.
7. oktoobril toimub Viimsi
8-klassilise kooli (Pringi punane koolimaja) õpetajate ja õpilaste kokkutulek. Kaasa toodi
mälestusi ja tunti rõõmu taaskohtumisest.
Viimsi mälumängusarja võidab meeskond Tempo. Mälumäng on pidevalt populaarsust
kogunud ja uues sarjas lisandub viis uut võistkonda.
Täname, et olite meie lugejad! Häid jõulupühi ning
rõõmsat ja edukat uut aastat!

Viimsi Teataja

Fotod Annika Haas, Tiit Mõtus, Liina Rüütel, Annika Koppel

Viimsi vald hakkab toetama
erakoole, märtsist alates toetab
vald erakoolides õppivaid Viimsi õpilasi 30 euroga kuus.
Märtsis tutvustame ajalehe
veergudel Rannarahva muuseumi uut juhti Janek Šafranovskit, keda ajaloos erutavad ennekõike seosed, mitte erisused.
Aprillis kogunevad Viimsi
arengukava arutama külavanemad.
Viimsi vallavolikogu saab
20. juunil uued juhid. Volikogu
asub juhtima Mari-Ann Kelam
(IRL) ja aseesimeheks saab Ain
Pinnonen (SDE). Juhtide vahetus on tingitud endise volikogu
esimehe Toomas Tõniste asumisest rahandusministri ametikohale.
15. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel saab Reformierakond Viimsis 9 mandaati. Isikutest teeb tugevaima tulemuse Siim Kallas 1080 häälega.
Tööle asub volikogu 9. koosseis. Võitnud reformierakond
moodustab võimuliidu sotsiaaldemokraatidega ja valmisliiduga Rannarahvas.
Viimsi vallavanemaks saab
Siim Kallas, volikogu esimeheks Taavi Kotka ning aseesimeheks Ain Pinnonen. Abivallavanematena asuvad tööle Margus Kruusmägi, Janek Murakas ja Annika Vaikla.

Naissaare pannoo koos taastajatega.
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KULTUUR
HINGENURK

Jõulud jõudvad!
Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad, ütles ema minule.
Mitu korda õue jooksin, õue jõule vaatama.
Iga kord ma kurvalt jälle tulin tuppa tagasi.
Jõulud jõudsid jõulupuuga, kalli kingitustega.
Parim kingitus on Jeesus, jõululaps on Issand Krist’.

Kui jõuludeks ootame lund, aga seda ei tule, siis saame
pettuda vaid iseenda ootustes. Foto Mikk Leedjärv

Nii kõneleb jõulude jõudmisest üks laululaul, mis lapsepõlvest kaasa tulnud, ja eks selles ongi ilusasti kirjas see,
kuidas me jõule ootame. Me ootame neid pikisilmi, vahel
tormamegi mõne krõpsu peale õue vaatama, kas tõesti jõulud juba jõudsid, kuid lähme siiski pettununa tuppa tagasi,
sest see krõps oli miski muu.
Sedasi võime tõdeda ka paljus teistes päevades, et paljud ootused justkui muutuvad pettumusteks, sest saabub
hoopis midagi teist, kui oleme oodanud. Küllap seepärast
ka ühes toredas raamatuski öeldakse, et pettuda saame me
vaid iseenda ootustes.
Kui aga avatuna vastu minna sellele, mis tuleb, võimegi avastada, et oleme osa saanud kõige imelisematest
kingitustest, kõige suuremast heast ja imedest, mida oma
ootustes ei oleks me mitte kunagi osanud ette kujutada.
Just samamoodi kingitusena saabub rahu ka meie hinge,
kui meie vaid oleme avatud headusele ja armastusele.
Suurim ja imelisim kingitus on kogu inimkonna jaoks
see, mis toimus jõuluööl, kui inimeseks sündis Jumala
Poeg, kellele pandi nimeks Jeesus. Tollal ei osanud mitte keegi peale Maarja ja Joosepi ette kujutada, et selles
väikeses lapses saab tõeks Jumala päästeplaan, et aidata
inimesi taas tagasi osadusse oma Loojaga.
Ja nüüd ootame me Jeesuse taastulemist, sest Ta on
seda tõotanud. Ja nii maalime mõttepilte ikka sellest, milline saab olema ja millal tuleb see aeg, kui siinse maailma
aeg ja ruum otsa lõppevad. Loodame, et meiegi võime osa
saada uuest taevast ja uuest maast. Kuid sellestki ei ole
meil tegelikult põhjust pilte maalida, vaid peame endid
hoopiski ette valmistama, et meil oleks oskust usus kõike
seda vastu võtta, mis siis meilegi osaks saab.
Jõulud jõuavad tavaliselt ikka varem, kui me loodame,
sest kõik rohked toimetused ja ruttamised panevad meid
justkui unustama aja kulgu. Ja ühtäkki avastamegi, et ongi
käes juba jõululaupäev ja jõulupühad. Aga toimetada ja
rutata oleks ikka veel põhjust, sest tahaks ju nii väga veel
seda aja teist ette võtta, kedagi veel meeles pidada.
Aga rahu ja rõõmu saame me kinkida oma armsatele
vaid siis, kui meis on rahu ja rõõm. Seepärast on vägagi
tarvilik just enne jõulude päriselt saabumist veel hetkeks
seisatada ja leida need imelised annid oma südames. Ja kui
me ise seda ei suuda, siis Jeesus usu läbi kindlasti aitab
meid selles.
Nii soovingi, et nendes pühades päevades oleks meie
kõigiga rahu ja rõõm ning meid ümbritseks palju armastuse soojust, armsaid inimesi ja headust!
Rahulikke ja rõõmsaid jõudvaid jõule!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Rannarahva muuseumis
on mõrrast jõulupuu
Saamidel oli tavaks jõulude ajal ohverdada valge
põhjapõder. Nad uskusid,
et nende päikesejumalanna Beaevi saab siis
selle põhjapõdra hingega
sõita päikest äratama uue
kevade ja suve tulekuks.

Talvel polaaröös elavatele saamidele on uut valgust ja kevadet ju eriti vaja. Tänapäeval on
sellest iidsest uskumusest uuema sümbolina välja arenenud
valge põhjapõder Rudolf. Teleekraanil mööda taevalaotust
ringi tuiskamiseks ei pea tema
maist keha enam ohverdama.
Muistsetel viikingitel sõitis
talvise pööripäeva ajal taevas ringi hoopiski nende jumal Odin.
Tema sõidukit vedasid kaks sokku. Sokud olid Odini lemmikloomad ja sümboliseerisid viljakust. Talvise pööripäeva aeg
ongi ju uue sünd. Jõulusokkusid näeme mõnikord tänapäevalgi kahel jalal ringi mökitamas, kuid hoopiski arvukamalt
vaikivate õlenukkudena poeakendel. Sokkude algne omanik Odin on aga tänaseks sellelt lavalt kõrvale lükatud uute
kutsarite eest. Muutunud on nii
kombed kui ka vahendid.
Erinevate kommete ja sümbolite ühtsust tabas väga peenelt kristlik mõttetark Püha Augustinus, kes kannustas oma vendi Kristuses pidama seda päe-

Rannarahava muuseumi usinad naised ehitasid jõulupuu vanadest
mõrdadest. Foto Janek Šafranovski

va mitte lihtsalt paganate kombel päikese auks, vaid Tema
auks, kes lõi päikese. Ja raske
oleks ette kujutada tänapäeva
jõule ilma ilusate ja turvaliste
kristlike kommeteta, mis aga sa-

muti ajas on muutunud.
Jõulupuude traditsioonis võib
samuti näha ajas koondunud erinevate sümbolite segu. Igihalja puuna sümboliseerib ta tärkava looduse ootust. Veel võib

jõulukuuses leida ilmasamba,
mille ümber öös tähed pöörlevad. Küünaldes võime soovi korral näha päikesekultust, millega on seotud kõik pööripäevad.
Rannarahava muuseumi usinad naised ehitasid jõulupuu vanadest mõrdadest. Mitte, et vanasti nii kombeks oleks olnud.
Pigem, et ka nendes vanades
kommetes muutuda ja ajaga kaasas käia. Vana mõrd töövahendina võiks sümboliseerida omaaegsete randlaste töökust. Siinsed inimesed pidasid jõule veidi tagasihoidlikumalt kui sisemaa asukad. Erinevalt põllumeestest ei olnud rannas pimedaga kaasnevat jõudeaega, vaid
merel või jääl käidi aastaringselt. Kas kaluritel oli töö kõrvalt aega ka taevas ringi kihutavaid tegelasi vahtida? Veel
võiks mõrd sümboliseerida saagikust. Et ikka kõigi aasta jooksul saavutatud püüdlused kindlalt koos püsiks ning et järgmisel aastal veelgi paremini läheks.
Muuseumile endale võiks
mõrd sümboliseerida seda, et
veel rohkem vanu asju ja teadmisi minevikust kinni püüda ja
tulevikus veelgi rohkem külastajaid püünisesse saada.
Soovime kogu muuseumiperega kõigile viimsilastele ilusat pühadeaega!

Janek Šafranovski

Viimsi huvikeskusel täitus 20. tegutsemisaasta
MTÜ Viimsi Huvikeskus pidas novembris oma 20. sünnipäeva,
kuid järjepidevalt on kultuuritööd korraldatud Viimsi vallas
juba 39 aastat.
Sünnipäeva tähistati koos huviringides osalejate, heade koostööpartnerite ja sõpradega. Tõeliselt meeleolukat õhtut kroonis
etendus “Ai heit mjuuzik!”, kus muusikat vihkasid/armastasid artistid Maris Liloson, Haide Männamäe, Siim Selis ja Toomas Tross.
Huvikeskuse tegevuse prioriteediks on võimaldada Viimsi vallas elavatel lastel, noortel ja täiskasvanutel tegeleda vabal ajal
neile meelepärase huvitegevusega koduvallas ning pakkuda heatasemelist koolitust ja teenust selles valdkonnas. See on ka edukalt õnnestunud, arvestades kollektiivide saavutusi nii siin- kui
sealpool Eesti piiri.
Viimsi huvikeskus on valla traditsiooniliste kultuurisündmuste korraldajaks (nt lauluvõistlus “Viimsi laululaps”, vastlapäeva
tähistamine jpm). Lisaks tegutseb huvikeskuses pidevalt üle 50
huviringi ning see on koduks näitustele, teatrietendustele ja kontsertidele.
Huvikeskuse allasutustena tegutsevad Viimsi ja Randvere noortekeskus ning Prangli rahvamaja.

Ita-Riina Pedanik
Viimsi huvikeskuse tegevjuht

Huvikeskus tähistas oma 20. sünnipäeva. Foto Peep Kirbits
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Salzburgi kunstnike näitus
Viimsi raamatukogus
Viimsi raamatukogus
avati 14. detsembril Salzburgi liidumaa kunstnike
näitus “Salzburg: visioonid“.

Austria kaasaegse maali-, graafika- ja fotonäitusel on oma töödega esindatud 21 Salzburgi liidumaa kunstnikku. Näituse kuraatorid on Peter ja Regina Rieder ning Karin Puchinger, näitust vahendavad Eestisse Salzburgi Kunstnike Liit art-bvBerchtoldvilla ning Austria Suursaatkond Eestis. Näitus valmis
Salzburgi Austria koosseisu kuulumise 200. aastapäevaks.
“Selle näitusega avaneb Viimsi raamatukogule esmakordne
võimalus osaleda Austria ja Eesti kultuuri pikaaegses koostöös. Eesti teistele raamatukogule ja eriti Eesti Rahvusraamatukogule on koostöö olnud
märkimisväärsemalt pikem ja
tulemuslikum,” ütles näituse avamisel Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm.
Meenutuseks lisas ta, et Eestist polnud veel lahkunud nõukogude okupatsiooniväed, kui
Austria valitsus kinkis 1991.
aastal Salzburgi ülikooli kauaaegse professori Henn-Jüri Uibopuu algatusel Eesti Rahvusraamatukogule hinnalise raamatukollektsiooni, millega pandi
alus Austria lugemissaalile ja
edasisele kultuurivahetusele.
Järgnevatel aastatel said tavapäraseks mitmed kunsti- ja kultuurisündmused, teadusseminarid jms, mille keskuseks sai
just seesama Austria lugemissaal.
Tekkisid sõprus- ja koostööpartnerid nagu Salzburgi kunstnikud Peter ja Regina Riederid, kes on väga suure osa oma

Kas eesti keelega
saab elus hakkama?
Viimsi mõisas asuvas Eesti Sõjamuuseumis
– kindral Laidoneri muuseumis toimus 9. detsembril arutelu teemal “Kas eesti keelega saab
elus hakkama?“ Ürituse korraldas kindral Johan
Laidoneri Selts koostöös teiste seltsidega.
Sissejuhatavate ettekannetega esinesid Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender ja Eesti Keeleinspektsiooni
ülem Ilmar Tomusk. Mõttevahetus oli pühendatud eesti
keele hetkeolukorrale ja tulevikuväljavaadetele, pidades
silmas lähenevat riigi suurjuubelit.
Eesti avalik ruum on muutumas üha ingliskeelsemaks.
Eriti torkab see silma linnapildis, äride, aga ka isikute nimedes, avaliku elu tegelaste keelepruugis ja, mis eriti oluline – kooliõpilaste sõnavaras. Professor Rein Taagepera,
kes elab poole aasta kaupa vaheldumisi eesti- ja ingliskeelses keeleruumis, on juhtinud tähelepanu tõsiasjale,
et enamik eestlasi ei märkagi, mis nende emakeelega toimub. Ka iirlased ei pööranud omal ajal piisavat tähelepanu inglise keele pealetungile. Kui nad sellest ükskord aru
said, oli juba lootusetult hilja. Täna räägib Iirimaal nende
põlist emakeelt ainult üks inimene sajast.

Keel ja ajalooline vaatepunkt
Salzburgi kunstnike visioonid Viimsi raamatukogus. Fotod Tiit Mõtus

Austria saatkonna töötaja Anne Laur ja Austria suursaadik Eestis
Doris Danler.

elust pühendanud eesti ja austria kunsti vahendamisele, kes
on ka käesoleva näituse “Salzburg: visioonid” kuraatorid ja
kelle loomingut võime paljude
teiste andekate kunstnike kõr-

Krimiromaani tegevuspaigaks
on osaliselt Viimsi

Viimsis elavalt Taavi Kangurilt ilmus uus kriminaalromaan
“Sünk jää, otsatu põhi“, mis võitis Eesti Kirjanike Liidu
2017 romaanivõistlusel Postimehe eripreemia.
Raamat on tihedalt seotud Viimsiga
ja mõnigi tegevuspaik võib viimsilastele tuttav ette tulla.
“Sünk jää, otsatu põhi” ammutab ainest nii Eesti Vabariigist kui ka Nõukogude Liidust. Läbi mitme aasta rullub lugeja ees lahti lugu, mis on samaaegselt
küll põnev ja isegi hirmutav, aga kindlasti realistlik. Prokurör asub uurima tapmiste seeriat, mõrvar aga jääb vaatamata pingutustele tabamatuks ja kuritegudes tundub olema midagi isiklikult prokuröri vastu suunatut. Mida edasi, seda kindlamaks saab, et sündmuste võti peitub prokuröri kunagises teenistuses Nõukogude armees.
Osa sündmusi raamatus põhinevad reaalsetel sündmustel.
Kirjanik on rääkinud, et on olnud pealtnägija sellises mängus:
“Ahto oli oma silmaga näinud, kuidas üks vanake ütles vahtkonnaruumi jõudes teisele: “Kurat, kontroll-lask jäi tegemata.”
Teine vastas seepeale: “Oota, ma vaatan, kas kuul on rauas.” Ta
sättis automaaditoru endale silma vastu ja siis käis klõps, kui esimene päästikule vajutas. Seejärel mõlemad naersid lollakalt.“

Kaupo Meiel
Kirjastus Post Factum

val näha ka antud näitusel. Tänu headele sõpradele Regina
ja Peter Riederitele küpses ka
idee eksponeerida seda suurepärast Salzburgi kunstnike näitust Viimsi raamatukogus. 2008.

aastal omistati Tiiu Valmile Austria Teaduse ja Kunsti I klassi
aurist.
Näituse avasõnad ütles ka
Austria suursaadik Eestis Doris
Danler. Näituse kuraator Peter
Rieder saatis enne avamist eestikeelse tervituse: “Meie mõtteis ja südameis oleme Viimsis”.
Käesolev Salzburgi liidumaa kunstnike grupinäitus on
jätk nende varasematele näitustele Eestis “Salzburgi kunstimaastikud” (2005/2006) ning
“Salzburg Art Mix” (2008).
Näitus on pühendatud Eesti ja Austria diplomaatiliste sidemete taastamise 25., Austria
liidumaa Salzburgi Austria koosseisu kuulumise 200. ning Eesti iseseisvuse 100. aastapäevale.

Annika Koppel

Tõnu Tender rõhutas mis tahes keele tähtsust ja tähendust
tõlgendades ajaloolise vaatepunkti määravust. Kas 13. sajandil toimus ristisõda või vabadussõda? Kas Lembitu
kuulus meie või nende hulka? Ta juhtis tähelepanu luterliku reformatsiooni olulisusele emakeelte esiletõusus üle
kogu Euroopa. Erakordselt sügav oli Noor-Eestiga kaasnenud kultuurimurrang.
Keeleteadlane osutas sellelegi, kui sügav oli perekonnanimede eestistamise mõju meie ühiskonnale kolmekümnendatel aastatel. Ta meenutas, et sõjaeelses Eestis valdas
inglise keelt vaid kolm protsenti rahvast, samal ajal kui
saksa keelt osati laialdaselt. Tugev oli toetus prantsuse
keelele, kuigi seda ei osatud.
Otsides vastust küsimusele, kas eesti keelega saab elus
(Eestis) hakkama, peatus kõneleja akadeemilisel keelekasutusel. Aina enam väitekirju kirjutatakse inglise keeles.
Siin on olukord muutunud sarnaseks Nõukogude ajaga –
selle erinevusega, et siis tuli kirjutada vene keeles. Tõnu
Tender toonitas: kas-küsimusele saab vastata jaatavalt või
eitavalt. Kas eesti keelega saab siis hakkama? Ja lisas:
vastamiseks on veel kolmaski võimalus – võib-olla.

Arutada või debateerida?

Eesti keele ülemvalvur Ilmar Tomusk lähtus meie keele
olukorda kirjeldades põhiseaduse sätetest, põhiseaduse mõttest. Eesti keele seisundit mõjutavad peale riigikeele sätte
mitmed muudki kodaniku põhiõigused nagu õigus tervisele, haridusele, avalikule teabele. Need õigused peavad
kogu riigis olema kättesaadavad eesti keeles. Aga näiteks
Ida-Virumaal ja mujalgi ei pääse alati riigikeelt valdava
arsti juurde, ei saa alati head eestikeelset haridust ja sildid
pangakontoriski pole eesti keeles nähtaval. Vähe sellest,
kohalikud volikogud ei arutle alati riigikeeles.
Arutleti selle üle, missuguse kergusega on loobutud
näiteks tegusõnadest “arutama” või “väitlema” ning selle
asemel on asutud “debateerima”. Sellelaadseid näiteid toodi palju. Leiti, et keelepsühholoogid peaksid uurima, mis
põhjusel hüljatakse – alateadlikult, tahtmatult – omasõnu
ja asendatakse need tarbetute võõrsõnadega. Mis hoiakuga
on tegemist?

Kindral Johan Laidoneri Selts

Ladina-Ameerika tantsud
naistele – tule tantsi ennast
õnnelikuks!
Kui sind võluvad Ladina-Ameerika muusika ja rütmid ning
soovid õppida nende saatel liikumist, siis meie tunnis
saad seda teha ilma partnerita.
Kavas on selgeks saada rumba, tša-tša, bachata ja salsa põhisammud ning lihtsamad sammude kombinatsioonid.
Tunnid toimuvad alates 8. jaanuarist esmaspäeviti 11.00–
12.00 ja kolmapäeviti kell 18.30–19.30.
Registreerumine ja täpsem info Monika Allert, tel 5340 7737,
monikaallert@yahoo.it.

Monika Allert
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Viimsi valla kultuurikalender
22. detsember – 14. jaanuar 2018
JUMALATEENISTUSED
24. detsember kell 11
4. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 17
Jõululaupäeva jõuluteenistus
Jutlustab Eesti Evangeelse
Allianssi peasekretär Indrek
Luide
Viimsi Vabakirikus
25. detsember kell 11
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jõulupüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
31. detsember kell 11
Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Vana-aasta jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
6. jaanuar kell 12
Jumalateenistus
Naissaare püha Maarja
kabelis

7. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
14. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August Luusmannist
Rannarahva muuseumis
Kuni 28. jaanuar 2018
Ühisnäitus:
Külli Suitso seeria “Kiiver“
Imbi Paju filmid: “Tõrjutud
mälestused“, “Soome lahe
õed“
Sõjamuuseumi püsinäitused
on avatud K–P k 11–18
Eesti sõjamuuseumis
Detsember
Salzburgi liidumaa kunstnike
näitus “Salzburg: visioonid“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek “Jõulud“
Prangli raamatukogus
Detsember
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses
Kuni 31. detsember
Viimsi Kunstikooli tööde näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis
Kuni 12. jaanuar 2018
Kristiina Kaasiku maalinäitus
“Valgus levib“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
ÕPI- JA JUTUTOAD
12. jaanuar kell 18.30
Loeng “Toitumine ja treeningud / kehaline aktiivsus
seoses vananemisega“
Koolitaja Evelin Märtson-Nava
Registreerumine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
Kohtade arve on piiratud!
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
II korrusel
KONTSERT, TEATRIETENDUS
22. detsember kell 19
Lutsojade eksklusiivne jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
23. detsember kell 14
Orel ja brass
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. detsember kell 18
“Valged jõulud koos” – Dave
Benton ja Sissi
Piletid 19/17/12 € Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. detsember kell 19
Kontsert “Kiiksuga jõulud“
Laval Tanja, Nele-Liis Vaiksoo,
Marta Laan

Tavapilet 21 €, õpilane, tudeng,
pensionär, erivajadustega inimene ja tema saatja 19 €, kuni
7-aastased lapsed (k.a) saavad
üritusele tasuta, kui istuvad
saatja süles
Ürituse päeval pileti hind
kõigile 24 € (sooduspileteid ei
müüda)
Piletid müügil Piletilevis
Viimsi huvikeskuses

29. detsember kell 18
Orthodox Singers aastavahetuskontsert
Piletid 10/5 € Piletilevis ja
kohapeal
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
22. detsember kell 21
VJ Aivar Havi
23. detsember kell 21
VJ Virko Visnapuu
27. detsember kell 19
Vahur Vessart
29. detsember kell 21
Airi Ojamets & Funtime /
DJ Marek Talivere
30. detsember kell 21
VJ Kaupo Mitt
31. detsember kell 21
Aastavahetuse pidu “Sädelev
restart“
Õhtujuhid Sass Nixon & Henri
Riska
3. jaanuar kell 20
Mart Pauklin
5. jaanuar kell 21
Artjom Savitski / VJ Lenny
LaVida
6. jaanuar kell 21
VJ Andrus Kuzmin
12. jaanuar kell 21
Alen Veziko / VJ Sass Nixon
13. jaanuar kell 21
VJ Allan Peramets
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

5. jaanuar kell 18
Kolmekuningapäeva kontsert –
Kiili vanamuusikaansambel
Tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

23. detsember kell 18
Jõulupidu
Tantsuks mängivad Lõõtsavägilased
Sissepääs tasuta!
Prangli rahvamajas

9. jaanuar kell 19
KONTSERT: Vox Populi koor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

31. detsember kell 21
Aastavahetuse pidu
ansambliga Kapriiz
Pilet 10 €, müügil kohapeal
Jussi Õlletoas

26. detsember kell 14
Kaitseliidu Tallinna Maleva
orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. detsember kell 19
Jassi Zaharov ja Novella
Hansoni laulupoisid
Piletid 19/17/12 € Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

SPORT
12. jaanuar kell 19
Reedesed üksikmängud
tennises
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 11.01
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm
“Olen mere sõber“
Lasteaia ja I–II kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €

Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
2.–5. jaanuar kell 10–17
Dancelife Tantsustuudio
tüdrukute talve chill 2018
Tantsulaager koos muu põneva
tegevusega
Rohkem infot: tel 5557 7821
Registreeri: laager@dancelifestuudio.ee
Viimsi huvikeskuses
3.–5. jaanuar
Linnalaager “Sport on lahe”
Eelregistreerimisega!
Info: www.huvikeskus.ee/
noortekeskused
Viimsi noortekeskuses
4. jaanuar
Viimsi ja Randvere noortekeskuste talvepäev
Valgehobusemäel, osalustasu
22 €
Eelregistreerimisega!
Info: www.huvikeskus.ee/
noortekeskused
EAKATELE
6. jaanuar kell 11
Randvere päevakeskuse ringide
väljasõit Lehtsesse
Kohtumine Lehtse pensionäride
ühendusega
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 5690 7520
Korraldaja: MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
VARIA
Kuni 24. detsember
Jõululaat
Prangli rahvamajas
Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 602 8866, e-post marje@
viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Esmakordselt jõudsid
kuldmedalile korvpalliklubi
Viimsi õpilased

Lõppeva aasta Viimsi
valla korvpallimeistriks
krooniti esmakordselt KK
Viimsi/Kesklinna KK, kes
finaalis mängis üle mitmekordsed medaliomanikud
Viimsi Veteranid.

Pronksmedalid said kaela uustulnukad, KK Viimsi endistest
ja praegustest õpilastest koosnev Sospa Sharpshooters, alistades kolmanda koha mängus
Viimsi Vallavalitsuse.
Veel enne pühi, 16. ja 17.
detsembril peeti Viimsi Kooli
spordikompleksis tuliseid korvpallilahinguid valla parimate selgitamiseks.
Kaheksa registreerunud võistkonda olid jaotatud kahte neljaliikmelisse alagruppi, kus mängiti laupäeval üheringiline alagrupiturniir ning lõplik paremusjärjestus pandi paika pühapäeval toimunud kohamängudega.

Pühapäeval jätkati
kohamängudega

Poolfinaal 1: Viimsi Veteranid
33:24 Viimsi Vallavalitus; poolfinaal 2: Sospa Sharpshooters
53:55 KK Viimsi/Kesklinna KK;
7.–8. koha mäng: Pastelli
0:20 Korvpallikarud;
5.–6. koha mäng: KK Viimsi/Randvere 35:43 BC Haabneeme.
Pronksimängus rauges vallavalitsuse vastupanu noorte survel üllatavalt selgelt – Viimsi
Vallavalitsus 29:56 Sospa Sharpshooters.

Viimsi laste head
tulemused hiina
võitluskunstis
2. detsembril toimusid Tallinnas IV Wing Tchun
Kung Fu Eesti meistrivõistlused (EMV).
Kohal olid Eesti, Venemaa, Valgevene ja Gruusia esindused kokku 100 osalejaga vanuses 5–52 aastat. Võisteldi 38
kaalukategoorias.
Wing Tchun Kung Fu on segu hiina võitluskunstidest,
mis hõlmab endas parimaid tehnikaid Hiina Wushust (hiina võitluskunstid üldiselt).
Spordiklubi Meihua Viimsi lastegrupp näitas taas häid
tulemusi: 5 kulda, 7 hõbe- ja 5 pronksmedalit. Kuld: Markus Mandre (2 tk), Frank Lepik, Robert Pitk, Mirtel Kurgpõld. Hõbe: Joonas Väärsi, Rando Soome, Kaur Kaljumäe,
Maksim Teterin, Sebastien Ojaperv, Brandon Paavo, Oskar
Veinberg. Pronks: Robert Lillevars, Laura Liisa Härmson,
Fredi Härmson, Frank Lepik, Aleksei Buzuev.

Kristina Veski

Spordiklubi Meihua

Võidukas KK Viimsi/Kesklinna KK, kes finaalis mängis üle mitmekordsed medaliomanikud Viimsi
Veteranidest. Foto KK Viimsi

Viimsi MV korvpallis
2017 paremusjärjestus
1. KK Viimsi/Kesklinna KK
2. Viimsi Veteranid
3. Sospa Sharpshooters
4. Viimsi vallavalitsus
5. BC Haabneeme
6. KK Viimsi/Randvere
7. Korvpallikarud
8. Pastelli

Finaalmängu, vastavalt poolfinaalide võitjate Viimsi Veteranid ja KK Viimsi/Kesklinna
KK vahel, jagus võitluslikkust
küllaga. Agressiivse kaitse ning
tabavate kolmepunktivisete toel
pidid “kogemused” tunnistama

taaskord “nooruse” paremust.
Skooriga 44:23 kuulus paremus
ning Viimsi valla meistri traditsiooniline rändkarikas esmakordselt KK Viimsi/Kesklinna
KK meeskonnale, peatreener
Valdo Lips.
“Rõõmu teeb aktiivne osavõtt turniirist. Eks korvpall ongi kogu Eestis ja ka Viimsis
populaarne loomulikult nii laste ja noorte ning ka harrastajate
seas. Teeme kõik, et seda huvi
veelgi suunata ja ühendada. Nii
oli sel aastal võimalus mängude tulemusi jälgida veebis online. Uueks aastaks pakkusid
paar osalenud meeskonda välja
idee korraldada läbi aasta kest-

vad meistrivõistlused. Kindlasti hea idee ning korvpalliklubi
kodusaali kolimisega Karulaugu spordihoonesse uue aasta augustis see võimalus ka tekib.
Huvi selleks on olemas ja kindlasti tuleb ka vald ja toetajad
sellega kaasa,” sõnas turniiri peakorraldaja Tanel Einaste.
Valla parimaid korvpallureid autasustas Viimsi vallavolikogu ning kultuuri- ja spordikomisjoni liige Tanel Einaste.
Turniiri korraldas Viimsi vallavalitsus koostöös korvpalliklubiga Viimsi. Auhinnalaua katsid Viimsi vald, Nike ja Viimsi
Keskus.

Loora Mulenok
balletikonkursil
Barcelonas
Viimsi valla elanik, 14-aastane Loora Mulenok
esindas Eestit ja Tallinna Balletikooli balletikonkursi Youth America Grand Prix (YAGP) poolfinaalis, mis leidis aset Barcelonas 7.–10. detsembril.

KK Viimsi

Südamehaiguse varane avastamine
tähendab edukat ravi
Kaasajal on südameveresoonkonna haigused
enamlevinud terviseprobleemideks ning paraku ka
sagedasemaks surmapõhjuseks. Samuti on teada,
et südamehaigustesse ei
sure üksnes eakad, vaid
sageli ka parimates aastates keskealised inimesed.
Mida saaksime selle haigusrühma varaseks avastamiseks ise
ära teha? Lisaks paljuräägitud
tervist hoidvate eluviiside harrastamisele peame tegelikus elus
arvestama, et eluviiside parandamiseks on juba hilja, kui esimesed tõsise südamehaiguse tunnused on ilmnenud.

Milline on sagedaseim
raske südamehaigus?

Esikohal on südamelihase infarkt, mis osadel inimestel tuleb täiesti ootamatult ilma eelnevate märgatavate tervisehä-

dadeta. Kuid suuremal osal esinevad enne infarkti saabumist
pealtnäha küllalt vähesed ja seetõttu tähelepanuta jäävad haigustunnused.
Kõige iseloomulikumaks infarkti eeltunnuseks on senise
füüsilise koormustaluvuse järsk
langus, eriti kui koormusel hakkab rindkere ees-keskel, vasakus õlas, kõris või abaluu piirkonnas tekkima valulik pigistav/
ängistav surve. Kahjuks ei pööra paljud seni ennast tervena
tundnud inimesed sellistele haigustunnustele tähelepanu, sest
enamasti need nähud mööduvad esialgu koormuse lõppedes küllalt kiiresti. Nimetatud
sümptomit tuntakse stenokardia
nime all ja see on südame enda
veresoonte – pärgarterite – ahenemise väljendus. Nimetatud kaebustega õigeaegselt perearsti,
võimalusel kardioloogi poole
pöördudes on enamikel juhtudel võimalik haigus enne infarkti teket peatada.

Stenokardia ilmnemisel tehakse reeglina algul spetsiifilised vereanalüüsid, koormustest,
vajadusel ka südame ultraheli
uuring (EHHO kardiograafia)
välistamaks teisi võimalikke südamehaigusi. Keerukamad südameuuringud on võimalikud
spetsiaalsete seadmetega varustatud haiglates nagu Põhja-Eesti
Kardioloogide vastuvõtud AS-is Fertilitas
n Tiit Rebane neljapäeviti
kell 15–18
n Aleksander Stern teisipäeviti kell 15–18 ja neljapäeviti kell 11–14
n Peep Laanmets esmaspäeviti kell 9–14 (ehhokardiograafia)
Registreerumine tel 605
9600 või 605 9601.
Kardioloogi vastuvõtt toimub Eesti Haigekassa tingimustel (EHK poolt kindlustatuile on visiiditasu 5 €).

Regionaalhaiglas (PERH) ja
Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITKH).

Mida saab ise teha?

Mida saab enda südametervise
osas infarkti ennetamiseks ise
ära teha, kui ülalnimetatud stenokardia tunnuseid ei esine, kuid
on kõrge vererõhk, suur kehakaal, suhkurtõbi (diabeet), suitsetamine, lisaks lähisugulastel
esinenud infarkt?
Ideaalis tuleks kõiki ülalnimetatud isikuid regulaarselt, vähemalt kord iga paari aasta järel
uurida, normist kõrvalekallete
avastamisel arstlikult nõustada,
tõsisematel juhtudel saata haiglauuringutele/-ravile. Tegelikkuses aga jääb enda südametervise eest hoolitsemine ja muretsemine eelkõige iga inimese enda kätesse. Ka kaasinimesed saavad omalt poolt palju ära teha,
soovitades näiteks pöördumist
kardioloogi konsultatsioonile.

Tiit Rebane
Kardioloog

Loora Mulenok Barcelonas konkursil tantsimas. Foto Erakogu

YAGP on suurim ülemaailmne tantsuvõrgustik, mille eesmärk on toetada ja pakkuda arenguvõimalusi 9–19-aastastele noortele andekatele tantsijatele olenemata rahvusest ja
päritolumaast, korraldades selleks meistriklasse, etendusi
ja andes õppestipendiume.
Barcelonas toimunud poolfinaalis osales ligikaudu 600
noort 25 riigist. Loora esitas balletist “Uinuv kaunitar”
julgusehaldja variatsiooni ja kaasaegse numbri “Olend”
(lavastaja Eve Andre-Tuga, Rahvusooperi Estonia balletisolist). Konkursiks aitas ette valmistada Tallinna Balletikooli erialaõpetaja Kaja Kreitzberg.
Loora Mulenok jõudis oma vanuserühmas 12 parima
hulka (välja kuulutati vaid esikolmik), osalejaid oli 109.
Konkursil hinnati Loora esituste stiilipuhtust kõrgelt. Üks
kohtunik andis isegi 100 punktist 99.
“Alati võib paremini, kuid andsin endast maksimumi.
Lootsin 20 parema hulka saada ning olen õnnelik saavutuse üle,” ütles Loora.
YAGP-il osalemine ja kõrge koht pingelises võistluses
näitas Tallinna Balletikooli noorema klassi balleti head taset ning tõestas, et meie noored on konkurentsivõimelised.
Suur tänu Viimsi vallavalitsusele Loora Mulenoki tunnustamise ja toetamise eest!

Krista Mulenok
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TÖÖKUULUTUSED & REKLAAM

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
loodava

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi asjatundliku

EHITUS- JA KOMMUNAALAMETI JUHATAJA

SISEKONTROLÖRI

Ehitus- ja kommunaalameti juhataja ülesanded on Viimsi valla haldusterritooriumi ümberkujundamisel tekkiva
ehitus- ja kommunaalameti juhtimine ning teenistujatele määratud ülesannete täitmise tagamine.

Sisekontrolöri eesmärk on Viimsi vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi ja avaliku teenistuse eetika tugevdamine
sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve alase tegevuse korraldamise kaudu ning suurendada kindlustunnet, et
vallavalitsuses ja valla asutustes kasutatavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise.

leidmiseks

Nõuded kandidaadile:
• eelnev juhtimisalane töökogemus;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide tundmine ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus.
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
• konkurentsivõimelist palka.
Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikirja;
• elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes, ametikohale kandideerija peab vastama avaliku
teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 8.01.2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “ehitus- ja kommunaalameti juhataja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.
Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: abivallavanem Margus Kruusmägi Margus.Kruusmagi@viimsivv.ee või personalijuht Nele Kilk, tel
602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
väljakutseid ootavat ja loomingulist

Viimsi Teataja peatoimetajat,
kelle peamine tööülesanne on kohaliku ajalehe sisu loovjuhtimine ning komplekteerimine, toimetuse strateegilise töö korraldamine ja Viimsi vallavalitsuse haldusalas olevate infokanalite teabe juhtimine
Nõuded kandidaadile:
• kommunikatsioonialane kõrgharidus, soovitatavalt magistrikraad;
• väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;
• töökogemus kommunikatsioonivaldkonnas vähemalt 3 aastat;
• meeskonna juhtimise kogemus vähemalt 2 aastat;
• tulemustele orienteeritus, ambitsioonikus ja hea pingetaluvus.
Kasuks tuleb:
• pildistamise oskus ja sotsiaalmeedia digiturunduse oskused;
• autojuhiload ja auto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
• väljakutseterohket töökeskkonda;
• suhtlemisrohket ning rutiinivaba tööd loomingulises meeskonnas;
• konkurentsivõimelist palka;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi.
Kandidaatidel palume esitada:
• visioon Viimsi Teataja arengusuundadest (digitaalne Viimsi Teataja on avaldatud valla kodulehele www.
viimsivald.ee);
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 07.01.2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “Viimsi Teataja peatoimetaja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: kommunikatsioonijuht Elis Tootsman (e-post Elis.Tootsman@viimsivv.ee, tel 506 6145).

leidmiseks

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovituslikult majanduse või õiguse valdkonnas);
• vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, samuti eelarve koostamise ja
finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• otsustus- ja vastutusvõime ning korrektsus töös, kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikirja;
• elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes ning ametikohale kandideerija peab vastama
avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15.01.2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “sisekontrolör” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: personalijuht Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi

eesti keele ja
kirjanduse õpetajat
(1,0 ametikohta).

Tööle asumine 8. jaanuar 2018.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 17. detsember aadressile Püünsi Kool,
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile
jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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SISUTURUNDUS & REAkuulutused
REAKUULUTUSED
TEENUS
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ära ka
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
n

n Korstnapühkija

ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee,
tel 5348 7318.
Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.

n Kaevetööd.

Teostame kaevetöid 1,8 – 25T ekskavaatoriga. Küsi pakkumist! Võimalik ka muu ehitustehnika. Tel 5645 4278, viljar@amj.ee.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Randveres, hubases koduses stuudios pakun iluteenuseid: ripsmete keemiline koolutamine LashLift
+Lamination (20.-), kulmude modelleerimine värviga (15.-) ja hennaga (20.-); meigikunstniku teenuseid: meik päevane (20.-), õhtune (30.-). Tel
5626 2330, Evelyn.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu. Tel 5638 8994.

Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli
ja gümnaasiumi õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

n

n

n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-

Hüpikpood avaneb vaid teatud ajavahemikuks, Happy Kids on tegelikult veebipood. Foto Happy Kids

Happy Kids –
rõõmus valik
rõõmsatele lastele
Viimsi Keskus muutus
hiljuti veelgi värvilisemaks ja rõõmsamaks,
sest esimesel korrusel lõi
uksed lahti hüpikpood
Happy Kids.

Lastele loodud rõivaid, sisustuselemente ning mänguasju
müüv Happy Kids tegutseb peamiselt veebipoena, aga viimsilastel on praegu suurepärane võimalus laia tootevalikuga ka päris poes tutvuda.
Happy Kids kaupluse loojateks on üksteist juba 33 aastat tundnud sõbrannad Gerda
Sooman ja Kadri Niglas, kes
igapäevaselt ka Viimsi poekeses kohal on. “Meie veebipoel
on klassikaline algus,” selgitab
Kadri. “Tahtsime oma lastele
leida omanäolisi rõivaid ja sisustustooteid, aga kuna lastega
ei olnud aega kaubanduskeskustes käia, siis tegime hoopis
ise veebipoe.”
Happy Kids eristub teistest
selle poolest, et hinna ja kvaliteedi suhe püütakse hoida sobivas tasakaalus. Samuti peavad naised oluliseks seda, et
kõik tooted oleks valmistatud
Euroopas. “Oleme hoidnud ka
joont, et oma poodi me multifilmitegelasi jms ei kutsu,” kinnitavad naised kui ühest suust.
“Väldime plastmassist ja polüestrist esemeid.”
Kadri ja Gerda on leidnud
sobivaid tooteid näiteks Taa-

nist, Hollandist ja Poolast, mille puhul on kvaliteet ning hinnatase suurepärases vahekorras.
Happy Kidsi valikusse satuvad peamiselt need tooted, mis
poekese asutajatele enestele meeldivad. “Professionaalsed sisseostjad tõenäoliselt nüüd naeravad, aga me tõesti võtame poodi ainult neid asju, millest me
ise vaimustume,” muigab Gerda. “Õnneks on elu näidanud,
et tabame üsna hästi kodumaise kliendi maitset ja eelistusi.”
Happy Kids tootevalikus on
esindatud Taani brändidelt pärit skandinaavialikult rahulikud
värvitoonid nagu vanaroosa, pastelne lilla, hall ja tumesinine,
teisest küljest leidub ka suur
hulk lahedate mustrite ja erksate värvidega rõivaid.
Kodumaise disaini austaja
leiab Happy Kidsist ka Eestis
toodetud esemeid. Tegemist on
väikeste brändidega (nt One Cozy
Fish), keda veel liiga palju ei
tunta. Naised on ka ise käe valgeks saanud ning esimese kollektsiooni loonud – sinna kuulub unisex komplekt, kitsekesemustriga pikkade varrukaten Happy Kids on Viimsi
Keskuse I korrusel avatud
E–L k 10–21, P k 10–19.
n Veebipood www.happykids.ee on avatud 24/7.

ti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n

ga pluus ja retuusid. Ja klientide ostude järgi on Gerda ja
Kadri kinnitust saanud, et inimestele nende loodud disain
meeldib. Eestis on loodud ka
villased lastekindad ja -sokid,
samuti küünlahoidjad ning puidust rinnaprossid.
Naised toovad oma lemmikutest veel esile Hollandist pärit brändid Oilily ja Room Seveni, samuti Taani kvaliteetbrändi En Fant-I ning Nordic
Labeli. Jõulukinkideks sobiksid nende arvates enim erinevate piltide ja mustritega laste
nõudekohvrid. “Suur hulk päkapikke on oma nimekirjaga meil
poes käinud ning vaimustunud
armsatest värvidest ja mustritest,” avaldab Kadri. “Ka armastatakse kingituseks osta Little
Dutchi puidust mänguasju väikelastele ja pehmeid mänguasju beebidele.”
Pehmed magavad pilvepadjad ja tähepadjad on osutunud
väga populaarseks jõulukingiks – päris pisikestele kaisupadjaks ja teismelistele oma
tuba kaunistama. Kes on praktilisema kingi otsingutel, siis
naiste kinnitusel on väga-väga
menukad soojad ja mugavad
termokummikud Taanist.
“Oma silm on kuningas –
tulge ise vaatama!” kutsuvad
Kadri ja Gerda viimsilasi Happy Kids hüpikpoodi, mis on
avatud kuni 15. jaanuarini 2018.

Viimsi Keskus

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Kui tööriistu, aega või oskusi napib, siis koostöö
meil klapib! Uue mööbli kokku monteerimine/paigaldus. Tel 5918 2228.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Soodsad hinnad! R-Concept OÜ, tel 5670 0262, e-post rconcept1
@gmail.com.

Ohtlike puude tööd, viljapuude ja hekkide hooldus, teised arboristiteenused. Tel 5699 9884, laur@
puujuuksur.ee.
n

Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas
aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine.
Täpsem info www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.
com, tel 553 6672.

n

MÜÜK
Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450
eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@
koduvärav.ee.

n

TÖÖ
n Jaanuaris

avatavasse Viimsi Marketisse Expressor
kohvikusse vajatakse teenindajat (palk 4.30–4.50 €/h
+ boonused) ja pannkoogi kokka (palk 4.80–5 €/h
+ boonused). Töö graafiku alusel. Otsime poole kohaga ja täiskohaga inimesi. Tel 5558 3526, e-post
aleksandra90@list.ru.
n Tekstiiliga tegelev firma Haabneemes pakub tööd
naistöötajaile. Töö ühes vahetuses, tasu kokkuleppel. Tel 501 8413.

OST JA MUU
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.

n

Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 5011 628, Tim.

n

Ostan teie sõidukõlbuliku, remonti vajava või
seisva sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457
5055, e-post alka515@hotmail.com.

n
n MAJA

ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.

n Raamatupidamisteenus väike- või keskmise suurusega ettevõtetele. Töö algdokumendist bilansini,
jooksev raamatupidamine, konsultatsioon, palgaarvestus, maksuarvestus, esindamine maksuametis,
aastaaruanne. Tel 513 3125, ulletee@gmail.com.

n Kaotatud 8.12.2017 mõne Viimsi kaubanduskeskuse juures üks väärismetallist kividega kõrvarõngas. Oleksin leidjale väga tänulik. Tel 5628 9328,
Kristel.
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REKLAAM

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
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