
Uuring: õnnetuseoht 
Soome lahel 
kahekordistub aastaks 
2015

Naftatankerite liiklus kasvab Soome lahel 
aastaks 2015 praegusega võrreldes kaks kor-
da ning sama palju suureneb ka tõenäosus, et 
tankerid põrkavad kokku mõne teise laevaga, 
selgub Soome Kotka mereuuringute keskuse 
raportist.

Teisipäeval Kotkas esitletud raporti järgi 
on praegu Tallinna ja Helsingi vahel sõitvate 
laevade kokkupõrke tõenäosus kord viie aasta 
jooksul, teatas STT.

Aastaks 2015 on Helsingi ja Tallinna vahel 
sõitvate laevade kokkupõrke tõenäosus suure-
nenud ühe korrani kolme aasta jooksul.

Tankeriõnnetuse tõenäosus Soome lahel on 
praegu kord 23 aasta jooksul. Uuringu kohaselt 
kasvab see tõenäosus 2015. aastaks ühe korrani 
11 aasta jooksul.

Soome lahe 30 sadamas käib aasta jooksul 
umbes 50 000 laeva, neist pooled on naftatan-
kerid.
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Mida pakuti huvikeskuses peetud sügislaadal?  >>  Loe lk 7.

Vabaõhumuuseumis süüdati 
 Viimsi advendiküünal.
Loe lk 2.

Muuseumi uus nägu
Reede, 28 november oli Rannarahva muuseumis uue näituse ava
mise päev. Külalisi oli Keilast ja Kallaverest, Randverest ja Rakve
rest, Haabneemest rääkimata.

Vaibanäituse avamine polnud 
pelgalt uue näituse lahtiminek. 
Uuendatud oli kogu muuseumi 
ekspositsiooni. Vana tuttav pu-
nane koolimaja Nurme teel pole 
2008. aasta sügisest enam paik-
kondlik koduloomuuseum, vaid 
Rannarahva muuseum, mille uu-
rimis- ja tegevusvaldkond on ka-
lurite, hülgeküttide, paadiehitajate 
ja muu rannikuäärse rahva ajalugu 
ning kultuuripärand.

Lendav vaip ja 
kaheksakand

Näha saab vaipu Jõelähtme kihel-
konnast ja naaberaladelt. Põhja-
Eesti rahval on ju ühine ajalugu, 
mis tihedalt rahvakunstiga lõimub. 
19. sajand oli suurte muutuste aeg. 

Rehemajadele ehitati korstnad ja 
suitsust vabanenud talutoa elani-
kud pöörasid vooditekkide ilule 
üha rohkem tähelepanu. Kauban-
dus arenes, müügile tulid aniliin-
värvid ja vaipade iidne mahe loo-
duslik värvipalett muutus kirevaks. 
Kontaktid elavnesid ja rannarahval 
oli selles eriline roll: nende kau-
du tuli ümbruskonnast, linnast ja 
mere tagant palju uusi ideid, must-
reid ja motiive. Kui rahvarõiva 
areng 1850. aastate paiku peatus ja 
Põhja-Eestis linnamoele üle mindi, 
siis jätkus rahvavaipade areng elu-
jõuliselt veel üle poole sajandi.

Näitusel on välja pandud peami-
selt voodi- ja saanitekke, viimased 
on eriti uhked ja edevad kudumid, 
millega pruudieas peretütred küla-
rahvale oma näpuosavust näitasid. 

Need olid omal ajal tugeva sotsiaal-
se väärtusega esemed, pere vääri-
kuse näitajad. Sada aastat tagasi 
särasid saanitekid lennukal kiriku-
sõidul Eestimaa teedel nagu tõeli-
sed lendavad vaibad.

Kaheksakand on motiiv, millega 
paljud tekid on lausa üle külvatud. 
Miks? Arvatakse, et 19. sajan-
di kuduja ei tajunud enam iidsete 
maagiliste märkide ja sümbolite 
tähendussisu. Kas see oli pelk de-
koratsioon või kooti head ja kaits-
vad märgid vaibasse armastava 
soovina? Võime vaid oletada. Kuid 
igatahes on kaheksakand – univer-
saalne õnnetäht, uue ajastu alguse 
ja Petlemma tähe märk – ühtlasi ka 
Viimsi vaibanäituse jõulusoov kõi-
gile külastajatele.

Näituse 30 vaibast pärinevad 
umbes pooled erakogudest ja on 
esimest korda laiemale avalikku-
sele imetleda. Vaibanäitusele lisan-
dub lastele mõeldud pedagoogiline 

programm, kus tegeldakse kompo-
sitsiooni, värviõpetuse ja loomin-
gulise tööga.

Näitus jääb avatuks kuni 
2. veebruarini 2009. Muuseumi 
uksed on erandkorras lahti ka ka-
hel detsembrikuu laupäeval, 13. ja 
20. detsembril kell 12–17,  kokku-
leppel ka muudel aegadel.

Ka Rannarahva muuseumi 
muinasaja toas on väljapanekut 
täiendatud. Muude uuenduste seas 
oleks kohane nimetada, et 1200 
aasta Eesti emand Lemme on saa-
nud õlgadele uue sõba, hilisemate 
rahvavaipade eelkäija, mida juba 
Läti Henrik oma sõjasaagi loetelus 
tunnustavalt ära märkis.

Taasavatud fotostuudios saab 
poseerida ehtsa Peterburi fototaus-
ta ees, näha mõningaid rannarahva 
tööriistu ja vaadata pildinäitust.

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid

Lõbus saanimees Peeter koos muuseumijuhataja Riina, Emili, näituse kuraatori Külvi ja külalistega.

Konkurss 
„Jõuluvalgus 2008”
Viimsi vallavalitsuses on saanud kau

niks traditsiooniks tänada neid usinaid 

kodukaunistajaid, kes aasta pimeda

mat aega jõuluvalgustusega rõõmsa

maks muudavad.

Nagu eelmistel aastatel, nii kuuluta

me ka tänavu välja konkursi „Jõulu

valgus 2008”.

Konkursi komisjon ootab rohket 

osavõttu, osalemisest palume teada 

anda kuni 17. detsembrini meiliaad

ressil marje@viimsivv.ee. Palume 

ära märkida osaleja aadress, nimi ja 

telefoninumber.

Konkursi komisjon
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1. jaanuaril 2009 muutuvad lapse
hoiu toetuse määramise ja maks
mise tingimused.

Viimsi vallavalitsus esitab volikogu 
detsembrikuu istungile uue määruse 
eelnõu. Määruse muutmise eesmärk on 
püsida 2009. aastal plaanitava eelarve 
piires ning tagada toetuse eesmärgipä-
rasus. Toetuse eesmärk on toetada pere-
sid, kes ei ole saanud lasteaiakohta ning 
kasutavad lapsehoiuteenust alternatiivi-
na igapäevasele lasteaiateenusele. Pea-
mine muutus on see, et kui seni maksti 
toetust kuni 2000 krooni, olenemata 
vanema tehtud kulutuste suurusest, siis 
edaspidiseks on välja töötatud uus va-
lem toetuse suuruse arvutamiseks. Toe-
tust hakatakse maksma juhul, kui:
1) teenuse eest on tasutud üle 50% 

toetuse määrast (1000 krooni);

2) teenuse eest on tasutud 50% kuni 
kahekordne toetuse määr (1000–
4000 krooni), kujuneb toetuse 
suuruseks 50% tehtud kulutustest;

3) kui teenuse eest on tasutud üle 
kahekordse toetuse määra (üle 
4000 krooni), on toetus ühekordse 
toetuse määras (2000 krooni).

Lisaks kehtestatakse tingimus, et 
lapse mõlema vanema elukoht peab 
olema rahvastikuregistri järgi Viimsi 
vallas, sealjuures vähemalt ühe va-
nema registrisoleku aeg peab olema 
kauem kui kolm kuud enne taotluse 
esitamist.

Toetuse taotluste esitamise aega 
lühendatakse kahe kuuni pärast tee-
nuse ostmist (ja ka teenuse saamist).

Endel Lepik
abivallavanem

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
eposti 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 lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas 
ja Jan Trei

Trükki toimetanud: 
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 19. detsembril.

Jõulurahu on välja kuulutatud!
Esimene advendiküünal süüdati ka sel aas
tal Viimsi vabaõhumuuseumis Kingu talu 
õuel. Ilm oli külm ja tuul lõõtsus, kuid ran
narahvast see ei heidutanud. Õu oli rõõm
said inimesi täis ja rehekambris käidi end 
joogi ja piparkoogiga kosutamas. Viimsi 
kolme koguduse esindajad ütlesid rahvale 
oma südamliku jõulusoovi.

Vallavanem Haldo Oravas süütas esimese ad-
vendiküünla ja kuulutas Viimsis välja jõulu-
rahu.

Vallavanem pöördus rahva poole traditsioo-
nilise 17. sajandi Rootsi kuninganna Kristiina 
jõululäkitusega. Vallavanem tõi välja, et Root-
si kuninganna Kristiina oli ka Eestimaa kunin-
ganna, ning Bryncki vabatalu, kus tänagi seisa-
me, kuulus tol kuldsel ajal Rootsi kuningriigi 
koosseisu.

„Lubage mul jõulurahu välja kuulutada ku-
ninganna 350 aasta eest kõlanud sõnadega: „Lä-
hemal ajal, kui see on jumalale meelepärane, 
jõuab kätte meie issanda ja lunastaja armurikas 
sünnipäev. Ja seepärast olgu nüüd välja kuulu-
tatud üleüldine jõulurahu ja olgu kõik asjaosali-
sed üles kutsutud seda püha pühitsema sobiliku 
hardumusega ja ka muidu ennast üleval pidama 
rahulikul ja viisakal kombel. Kes aga selle rahu 
vastu eksib ja jõulurahu seadusevastase või ka 
ebasobiva käitumisega rikub, seab ennast selle-
ga raskendavate asjaolude kätte süüdi ja langeb 
karistuse alla, nagu seda igaühe kohta seadus ja 
korraldused ette näinud on.”

Lõpetuseks olgu kogu Viimsile soovitud 
jõulurahu, mis kestku, nagu terves riigis, kanuti-
päevani, 13. jaanuarini!”

Viimsis on ühine jõululaulude laulmine sel-
le aasta advendiaja läbiv teema. Viimsi sega- ja 
kammerkoor laulis Kingu õuel nii kaunilt, et 
mõnigi silm läks märjaks – kuid see võis olla 
ka tuulest. Rahvas laulis koorilauljatega kaasa 
juba seal ja laulmine jätkus veidi hiljem Püha 
Jaakobi kirikus. Seal lauldi soovikontserdi kor-
ras ja taas võis tunda midagi ürgeestlaslikku: 
algul ei saanud hästi vedama, pärast – pidama. 
Laulmine lõpetati alles pastor Mikk Leedjärve 

kindla lubaduse peale, et näda-
la pärast jätkatakse – siis juba 
Viimsi vabakoguduses.

Kutsume Viimsis rahvast ad-
vendiajal kolme Viimsi kirikus-
se jõululaule laulma ja saabuva-
teks pühadeks valmistuma. Tei-
sel advendil koguneme Viimsi 
vabakogudusse, kolmandal 
advendil Randvere Püha Peetri 
kirikusse. Randveres tuleb ette-
kandele ka Viimsi keskkooli 
4. klassi jõuluetendus ja esineb 

Viimsi segakoor. Neljandat ad-
venti tähistame Püha Jaakobi 
kirikus ja see on ühtlasi ka 
Viimsi valla sünnipäevapidu.

Ilusat advendiaega! Rõõmsaid 
jõule!

Viimsi Muuseumid

 Vabaõhumuuseumis 
süüdati Viimsi esimene 
advendiküünal.

Rahvas üheskoos jõululaule laulmas Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Lapsehoiu toetuse 
määramise ja 
maksmise korras 
muutused

18. detsembril 
Viimsi koolis suur 
jõulukontsert
Neljapäeval, 18. detsembril kell 18 toimub Viimsi koolis juba 
traditsiooniks saanud suur jõulukontsert kõikidele Viimsi val
la elanikele. See on meeleolukas pilguheit muusikamaailma 
ning võimalus hetkeks argirutus peatuda ja lasta jõulutundel 
enda üle võimust saada.

Viimsi koolil on juba aastatepikkuseks traditsiooniks saanud va-
hetult enne pikkade jõulupühade ning koolivaheaja saabumist 
teha meeleolukas jõulukontsert ning kutsuda koolimajja kõiki 
Viimsi valla elanikke.

Täisprogrammiga kontserdil esinevad Viimsi kooli noorte-, 
laste-, poiste- ja mudilaskoor ning Viimsi huvikooli laululapsed. 
Kokku on laval ligi kakssada õpilast, kes on koos oma juhen-
dajatega kontserdi õnnestumiseks palju vaeva näinud. Õpilaste 
endi mõtteid jõuludest (kirja pannud Viimsi kooli 8. klassi õpi-
lased) esitavad laulude vahele Viimsi kooliteatris osalevad lap-
sed 2.–12. klassidest.

Jõulukontserdid on vallaelanike hulgas väga populaarsed ning 
igal aastal on saal puupüsti rahvast täis. Kontsert on ideaalne või-
malus tõmmata joon alla õppimisele ning igapäevastele askeldus-
tele ning valmistuda rahulikuks jõuluajaks. Ootame kõiki huvilisi 
18. detsembril Viimsi kooli kontserdile!

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht
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Heategevuslik 
aastalõpuball üllatab 
tuntud staaridega
Laupäeval, 6. detsembril kell 19 toimub Viimsi 
koolis heategevuslik aastalõpuball, mille peaesi
neja on sel aastal 30. sünnipäeva tähistav Rock 
Hotel. Aastalõpuballile on oma panuse andnud 
aga mitmed tuntud staarid ja esinejad. Õhtu
juhid on Hannes Võrno ja Cathy Tullkvist.

Balliprogramm on kokku pandud 
suure pühendumusega
Tänavune ball jätkab eelmisel aastal alustatud stiili: palju 
põnevaid esinejaid, head suupisted, fantastiline seltskond 
ning lisaks kõigele – võimalus teha head.

Heategevusliku abikäe on ulatanud Ines oma bändiga, 
hõbehäälne Janika Sillamaa, paljude lemmikud Kristina 
Tennokese ja Lauri Pedaja ning tuhandete noorte lemmik 
Mihkel Ratt.

Ballilt ei puudu ka üllatusmomendid: uhiuue tüd-
rukutebändi Violina vaimustav etteaste koos modell 
Daana Otsaga ning südaöine üllatus, mille etteval-
mistused juba täie hooga käivad. Omalt poolt on 
ballikülalisi tervitama tulnud Tallinna balletikooli 
noored talendid.

Programmi mitmekesistamiseks annavad suure 
panuse ka meie enda armsad Viimsi inimesed, ees-
otsas Viimsi muusikakooli džässbändiga Ott Kase 
juhtimisel, Ita-Riina Pedaniku laululapsed koos in-
vaühingu lastega, Andrus Kalvet, Margus Toomla 
ning Viimsi kooli õpilased Heleen, Liisa ja Mirjam. 
Peoprogrammi paneb kokku ja korraldab Külli Tal-
mar Viimsi koolist.

Suupisted, oksjon ja tulevärk
Eelmisel aastal oli üheks balli tõmbenumbriks mee-
leolukas oksjon, millest väga tulihingeliselt osa võe-
ti. Ka sel aastal on võimalik endale suurepäraseid 
esemeid soetada. Oksjoni perenaine on Viimsi kooli 
muusikaõpetaja Kätlin Puhmaste.

Suuri kiidusõnu pälvisid eelmisel aastal maitsvad 
suupisted ning ka sel aastal plaanib MTÜ Viimsi 

MTÜ  Viimsi  Invaühing,  Lions Klubi   ja  Viimsi  Kool

kutsuvad  Sind

Aastalõpu  Heategevusballile
mis toimub 06. detsembril kell 19.00 Viimsi Koolis

Publiku ette astuvad mitmed  lauljad ja tantsijad

Tantsuks mängib Rock Hotel
Õhtu tippsündmusteks oksjon ning üllatusesineja

Balli kava vaata Viimsi Kooli kodulehelt

Heategevusballiga kogutakse raha  Viimsi erivajadustega lastele  
ürituste organiseerimiseks

Ballikutse hind kuni 30. novembrini 300 krooni (kehtib ühele), 
alates 1.12 pilet 400 krooni. Võimalik teha annetusi

Ballikutsed müügil Viimsi Vallavalitsuse infoletis ja 
Viimsi Koolis (Sirje Sakkov, tööpäeviti 9.00-17.00). 

Võimalik tasuda ülekandega (Hansapank, a/a 221026358968, 
MTÜ Viimsi Invaühing, selgituseks märkida: ball, maksja nimi).

Info ja müük ka telefonil: 50 59 388 (Jana).
MTÜ Viimsi Invaühing kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Aitame üheskoos neid, kes seda väga vajavad!
Viimsi Lihatööstus AS

VIIMSI MARKET

12.12.2008 kell 10 toimub Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) Tammneeme 

küla, Mereääre tee 50 Jaagu 
detailplaneeringu avaliku väljapaneku 

tulemusi tutvustav avalik arutelu. 
Detailplaneeringu avalikul väljapanekul 

laekus üks kirjalik märkus.

Invaühingu naispere maitseelamustega üllatada. 
Suured tänud siinkohal ka kõikidele erafirmadele, 
kes lahkelt oma abi pakkunud.

Õhtutundidel üllatab ballirahvast ning ka Viimsi 
elanikke võimas ilutulestik. Sel aastal on aga lisaks 
tulevärgile veel midagi varuks!

Ballil on kohal ka balli ametlik fotograaf, kes teeb 
pidulistest pilte, mille saab kätte kohe samal õhtul.

Korraldustiim
Nii suure balli ettevalmistamine nõuab paratamatult 
palju aega ja energiat. Mis aga kõige tähtsam – kui ei 
oleks teotahtelisi eestvedajaid, ei sünniks midagi.

Balli korraldamiseks on põhituumiku moodus-
tanud MTÜ Viimsi Invaühingu tragid naised Jana 
Skripnikov, Merike Ennomäe, Angelika Tief, Mer-
le Rivis, Piret Ohno, Viimsi koolist Leelo Tiisvelt 
ja Külli Talmar ning Viimsi Lions Klubi poolt eest-
vedajana Toomas Kull. Tänu neile tõotab üritus tul-
la väga suurejooneline – üks mäletamist väärt õhtu 
meeldivas seltskonnas on igatahes kindlustatud.

Veel ei ole hilja selle seltskonnaga liituda, tule 
ballile ja näed kõike oma silmaga. Pääsme lunasta-
misel saad meeleoluka õhtu ning lisaks oled teinud 
head abivajajatele. Pidu kestab kella üheni.

Lisainfo: www.viimsi.edu.ee

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht
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vaLLaametniK vaStaB

Laupäeval, 13. detsembril kell 18.30  
Viimsi kooli saalis

Viimsi valla 
erivajadustega laste 

jõulupidu 
Külla tuleb lasteteater Trumm ja jõuluvana.

Oodatud on nii MTÜ Viimsi Invaühingu liikmed 
kui ka kõik teised valla erivajadustega lapsed.

MTÜ Viimsi Invaühing http://inva.viimsivald.ee ja Viimsi valla sotsiaalamet

Registreeruda palume hiljemalt 01.12.2008 telefonil 525 4674 (Angelika) või 
e-posti aadressil inva@viimsivald.ee.

Viimsis on juba aastaid 
hoogsalt ehitatud. Leidsin 
valla ehitusmäärusest ter-
velt 26 töösuunda, mille 
üle otsustamine kuulub 
ehitusameti juhataja 
pädevusse. Millele ühel 
tavalisel tööpäeval kõige 
rohkem aega ja energiat 
kulub?
Tööpäevad on oma sisult suu-
resti erinevad, rutiini pole. 
Tuleb tegeleda ehitusprojek-
tide läbivaatamisega, suhel-
da projekteerijate, arendajate 
ning ehitajatega projekteeri-
mis- ja ehitusküsimuste, ka 
vaidluste lahendamisel. Tuleb 
anda konsultatsioone ehitusli-
ku asjaajamise korraldamisel 
ja ehitise dokumenteerimisel. 
Kuna Viimsis on aastaid kest-
nud ehitusbuum, on hüppeli-
selt kasvanud vajadus ehitiste 
ülevaatamiseks kasutuslubade 
väljastamise eesmärgil.

Kindlasti on praegu üks 
tähtsaim objekt uue laste-
aia-algkooli ehitus. Kui-
das tööd kulgevad, mis 
ajaks näiteks maja seinad 
püsti peaks saama, millal 
kõik valmis peab olema?
Haabneeme alevikku rajatava 
Karulaugu lasteaia-algkooli 
ehitustööd kulgevad plaanipära-
selt. Koolimaja peab katuse alla 
saama järgmise aasta kevadeks. 
Lõplik valmidus on plaanitud 
kahes etapis: koolimaja tuleb 
käiku rakendada 1. septembriks 
2009 (lapsed kooli!), võimla 
ja lasteaed peaksid valmima 
1. novembriks.

Rääkige veel ehitustest, 
mis praegu või lähitulevi-
kus valla elu edendama ja 
ilmestama peaksid ning 
erilist tähelepanu vaja-
vad.
Lähitulevikus peaks alustata-
ma Viimsi uue kaubanduskes-
kuse ja maa-aluse parkla ehi-
tamisega Haabneeme alevikus 
praeguse Viimsi Marketi asu-
kohta ja olemasoleva staadioni 
territooriumile. Viimsi valla 
vee-ettevõtja AS Viimsi Vesi 
plaanib rajada Viimsi pool-
saare keskosas uut veehaarde-
süsteemi ja veepuhastusjaama 
praegusel ajal ehitatava ühis-
veevärgi varustamiseks euro-
nõuetele vastava joogiveega.

Milline on teie tulevikunä-
gemus Viimsist laiemalt, 
milliseid hooned siin silma 
rõõmustaks ning ka vas-
tupidi, mida kuidagi näha 
ei tahaks?
Viimsis on tosin aastat toimu-
nud vilgas tegevus just elu-
asemete (korter-, üksik-, kak-
sik- ja ridaelamute) ehitamisel. 
Osaliselt on juba detailplanee-
ritud alad  veel välja ehitamata. 
Paaril-kolmel arengualal, kus 
detailplaneering kehtestatud, 
pole püstitatud ühtegi elamut. 
Aga juba praeguseks on mas-
silise ehitustegevuse tõttu osa-
liselt kadunud see privaatsus, 
mis oli enne.

Arvan, et elamuid ei peaks 
enam suurel hulgal Viimsisse 
juurde ehitama. Järele on tarvis 
arendada infrastruktuur: rajada 
ja parandada sõidu- ja kergliik-
lusteid, uuendada olemasole-

Ehitusameti juhataja 
Juhan Kuller

vad, ent amortiseerunuid ning 
rajada uusi tehnovõrke. Kind-
lasti on tarvis püstitada teenin-
dusettevõtteid ja spordirajatisi 
(staadione, spordihooneid).

Kuidas hindate ehitus-
järelevalvet, kui tihti on 
ehitajatega vaidlusi või 
tuleb ettekirjutisi teha, 
kas mõni hoone on kuna-
gi lausa lammutamisele 
määratud?
Ehitusjärelevalve korras teos-
tame nii pistelist kui ka korra-
list ülevaatust. Ettekirjutusi on 
tulnud teha nii ehitusprojek-
tidest kõrvalekaldumiste kui 
ka ehitiste omavolilise (ilma 
ehitusloata) püstitamise tõttu. 
Mõningatel juhtudel on riku-
tud naabrusõigusi ja tuleohu-
tusnõudeid, kui hooneid või 
rajatisi on paigutatud lubatud 
ehitusalast väljapoole ehitus-
keelualasse või pole järgitud 
nõutavat tuleohutust naaber-
hoonestuse vahel.

Reeglina on eelnimetatud 
rikkumiste puhul süüdlasi ka 
trahvitud. Ei meenu, et siiani 
oleks ühtegi hoonet päris maa-
ni maha lammutatud. Küll on 
olnud juhuseid, et juba ehitata-
vat hoonet on tulnud kitsamaks 
või madalamaks ringi ehitada 
juhul, kui ehitise püstitamisel 
on ületatud detailplaneeringu-
ga või projekteerimistingimus-
tega lubatavat, varjatud vaateid 
merele jne.

Kaua olete Viimsis tööta-
nud, kuidas siia sattusite?
Olen Viimsi valla ehitusametis 
töötanud alates 1995. aastast. 
Planeerimis- ja ehitusseaduse 
kehtestamisega pandi ehituslik 
asjaajamine, sealhulgas ka ehi-
tusjärelevalve, kohalike oma-
valitsuste õlule.

Tööd Viimsis alustasingi 
ehitusjärelevalve inspektorina. 
Maad kuulama tulin ajalehe-
kuulutuse peale. Ehitusamet 
tegeles siis nii planeerimis- kui 
ka ehitusküsimustega. Aas-
ta-aastalt on ehitustegevuse 
maht Viimsis kuni lähiminevi-
kuni aina kasvanud. Seetõttu 
on moodustatud ka kaks eral-
di ametit: ehitusamet ja pla-
neerimisamet. Ametite lahku-
viimisest saati töötan ehitus-
ameti juhatajana.

Millest Juhan Kuller vabal 
ajal jõudu ammutab?
Enamiku nädalalõppudest 
veedan oma sünnikodus ühes 
teises Harjumaa vallas ning 
tegelen aiapidamise ja poti-
põllundusega ja rassin pea sa-
jand vanade taluhoonete „püsti 
hoidmisega”. Sealsamas olen 
alustanud sauna ehitamisega. 
Meeldib viibida metsas, või-
malusel püüan mängida sõpra-
dega bridži.

Küsis Jüri Leesment

Viimsi Valla 
pensionäride 

jõulupidu
toimub 13. detsembril 

kell 13–18 Viimsi koolis.

esineb Trio naturale. Tantsuks 
muusika, söögiks-joogiks 

suupisted ja kohv.

Korraldaja: Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuamet, kultuuri- ja spordiamet
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Põhja-Eesti turismi 
võimalused on veel kasutamata
Tänavu sügisel on mitmes 
maakonnas peetud konve
rentse, kus vaetud oma piir
konna turismivõimalusi. Nii 
arutati hiljuti Keilas Harju
maa turismi arengu üle.

SA Põhja-Eesti Turism asuta-
ti 27. märtsil 2006. Selle ees-
märk on koordineerida ning 
arendada turismitegevust ja 
-ettevõtlusele vajalikku kesk-
konda Põhja-Eestis.

Põhja-Eesti turismiregioo-
niks loetakse Harju, Ida-Viru, 
Järva, Lääne-Viru ja Rapla 
maakonda. Põhja-Eesti Tu-
rismi SA nõukogus on nende 
maakondade maavalitsuste ja 
omavalitsusliitude esindajad 
ning MTÜ Eesti Maaturism 
esindaja.

900 km turismiteid
SA Põhja-Eesti Turism on 
koostanud arengukava, mille 
järgi aastaks 2015 peaks Põh-
ja-Eesti olema Euroopas tun-
tud ja pakkuma turistidele aas-
ta ringi tegevust. Sihtasutus on 
välja töötanud 900 km pikkuse 
turismimarsruudi. See kulgeb 
läbi viie maakonna ning hõl-
mab ka maakondlikke teid.

„Praeguseks on toppama 
jäänud Põhja-Eesti turismi-
marsruutide peatumispaikade 
väljaarendamine,” tõdes SA 
Põhja-Eesti Turism nõukogu 
esimees Silja Talviste.

Teiseks probleemiks ni-
metas ta seda, et meie turismi-
teemalised internetiportaalid 
pole informatiivsed.

Lähitulevikus on sihtasu-
tusel kavas luua Põhja-Eesti 
turismiettevõtjate andmebaas, 
selgitada välja selle valdkon-
naga tegelejate koolitushuvid 
ja korraldada koolitust ning 
toetada väiksemate piirkon-
dade turismiettevõtjate koos-
tööd.

Kasutamata 
võimalused
„Põhja-Eesti on paekivi ku-
ningriik,” tõdes MTÜ Eesti 
Maaturismi tegevdirektor Varri 
Väli. Sellega võime tema sõnul 
kandideerida UNESCO maa-
ilmapärandi nimekirja. Väli 
nimetas ka Põhja-Eestit jugade 
kuningriigiks, kus Paldiskist 
Narvani võib kokku lugeda 
35 juga.

„Põhja-Eestil on turismi-
piirkonnana potentsiaali pal-

ju,” arvas Väli. Kuid vaatamis-
väärsuste juures peaks olema 
rohkem infot, seal võiks olla 
ka söögikohti. Väli arvates 
võiks linnalähedased objektid 
pakkuda tallinlastelegi teeni-
misvõimalusi.

Tema sõnul on ka Põhja-
Eestis võimalik leida veel pal-
ju suvelavastuste kohti ning 
selliseidki paiku, kus võiks 
etendusi anda aasta ringi ja lei-
da sobivaid ruume seminaride 
korraldamiseks.

Kasutamata on väike-
saared ja sadamad, mis pa-
kuvad võimalusi paadiretke-
deks. Vaatamisväärsusi on 
ka looduses. Need on ränd-
rahnud, mererannad, laheso-
pid jne. „Samas on selge, et 
kõik turismiobjektid vajak-
sid arendamist,” lisas Väli, 
tuues näiteks, et Jägala juga 
on aasta ringi külastatav, aga 
selle juures pole võimalik 
osta mingeid suveniire ega 
ka keha kinnitada.

MTÜ Eesti Maaturism pro-
pageerib aktiivselt ka eesti 
maatoitu ning rahvustoitude 
tutvustamist turistidele. Selle-
ga on seotud Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutusega koostöös 

Tervisekonverents „Aktiivne 
ja stressivaba harjumaalane” 
andis väärt nõuandeid stressist 
hoidumiseks
18. novembril Tallinna Matka
majas toimunud Harju maa
valitsuse VI tervisekonve
rents „Aktiivne ja stressiva
ba harjumaalane” andis nõu 
stressiga võitlemiseks. Sel 
aastal korraldati konverents 
koostöös Tallinna Kesklinna 
valitsusega. Huvitavad loen
gud ja töötoad meelitasid 
kohale üle saja osaleja. Kon
verentsist osavõtt oli tasuta.

Jüri perearst Riina Raudsik 
esitas ettekande teemal „Miks 
füüsilised haigused saavad al-
guse psüühilistest”. Raudsiku 
loeng andis lihtsa ja hea üle-
vaate sellest, mis toimub meie 
kehas, kui oleme stressis, ning 
millised kroonilised sümpto-
mid sellega kaasnevad. Samu-
ti said kuulajad teavet, kuidas 

on võimalik kroonilise stressi 
vastu võidelda ravimeid kasu-
tamata.

Suurepärase enesetunde 
saladuse tõi kuulajateni kümne-
kordne absoluutmeister kultu-
rismis Ott Kiivikas. Kiivikase 
ettekanne hõlmas liikumist, 
õigeid toitumisharjumusi  ja 
piisavat puhkust, selgitades 
sealjuures neid reegleid ja põ-
hitõdesid, mida inimesed ei tea 
või unustavad tihti jälgida.

Konverentsi muutsid väga 
mitmekesiseks praktilised 
töötoad. Töötubade eesmärk 
oli toetada esinejate ettekan-
deid ning tutvustada lihtsaid 
ja igapäevaelus kasutatavaid 
eneseabinippe. Kuulajatel 
oli võimalus osa võtta naeru-
teraapia, massaažikoolituse ja 
jooga-lõõgastusharjutuste töö-
tubadest.

Konverentsi võttis kokku 
tervise arengu instituudi pea-
spetsialist Külli Luuk, kes sel-
gitas rahuloleva ja eduka töö-
meeskonna loomise võimalusi 
ja vajalikkust.

Kesklinna valitsuse tervis-
edendaja Egle Elleri ja Harju 
maavalitsuse peaspetsialisti 
Kerli Tamme sõnul on tao-
liste tänuväärsete konverent-
side traditsiooni kindlasti 
vaja säilitada harjumaalaste 
terviseteadlikkuse tõstmisel. 
„Konverentsi populaarsusest 
võib välja lugeda positiivseid 
märke inimeste järjest kasva-
vast huvist oma tervise hoid-
mise vastu ja seda mitte ainult 
vanemate, vaid ka noorte ini-
meste seas,” ütles Harju maa-
valitsuse sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonna peaspetsialist 
Kerli Tamm.

valmiv telesaade „Meie An-
nid”.

Jõudu kogub idee tööta-
da välja Läänemere-äärsete 
maade rahvustoitudele toe-

tuv turismimarsruut „Lääne-
mere toidutee”. Eestis aga 
võiks kõne alla tulla oma 
toidukultuuri marsruut, mis 
läbib selliseid paiku nagu 

Saku, Moe, Põltsamaa, Tar-
tu, Setumaa.

Annika Poldre

PõhjaEesti turismimarsruut hõlmab ka Viimsi valda. Arvi Kriisi foto.
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KUI JÕULUAEG ON UKSE EES,
SIIS AMETIS ON JÕULUMEES.

TA NUPUTAB JA MURRAB PEAD,
KAS ON KÕIK LAPSED OLNUD HEAD.

14. detsembril  kell 16 
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

Lepatriinu teatri vahva 
muusikaline jõuluetendus

„LOOMADE 
TALVELAUL”

Etendus kestab 
40 minutit ja pärast 

seda tuleb külla 
jõuluvana!

Lapsele pääse 
koos kommikotiga 

100 krooni.
Etenduse pääse 
lapsevanemale 

75 krooni.
Tellimusi võetakse 

vastu 11. detsembrini.
Info: tel 606 6838, Viimsi huvikeskus

e-post viimsi@huvikeskus.ee
tel 510 3458, Ita-Riina Pedanik

tel 505 9043, Kalle Erm

Viimsi Muuseumide 
lehenäitus

Enne: Kirovi kolhoosi kaubakeskusekultuurimaja ehitustööd 1975. aasta paiku, ehitustöölisi saadab 
puhkpilliorkester (Viimsi Muuseumide fotokogu).

Nüüd: Kaluri tee 3 asuv ASi Esmar ärihoone (Alar Miku foto).

Jätkame lehenäitust Kirovi kolhoosi 
teemal. 1976. aasta juulikuus valmis 
kolhoosi keskuses ülimoodne ehitis – 
kolhoosi kaubakeskus ja kultuurimaja. 
Hoone valmis kolhoosi peaarhitekti 
Ado Eigi juhendamisel. Esimesel kor
rusel alustas tööd 150kohaline söökla 
koos puhvetiga. Söökla kõrval asus 
kondiitritoodete tsehh, mille võimus 
oli 10 000 toodet ööpäevas. Esimesel 
korrusel paiknesid ka kulinaar ja lille
kauplus ning kalapood.

Teisel korrusel asusid 350kohaline 
aktusesaal ja ruumid kultuuriosakonna-
le, 80 000köiteline raamatukogu koos 
lugemissaaliga, õpperuumid meremeeste 
kaugõppekeskkooli kuulajatele, neli õp-
peklassi kolhoosikaadri väljaõpetamiseks 
ning loomulikult poliithariduskabinet.

Pärast Kirovi kolhoosi reorgani-
seerimist korraldati ümber ka hoones 
töötanud asutused: raamatukogu kolis 
vallamajja, kohvik suleti ja muudeti 
riidepoeks. Kala- ja kulinaariapoest tehti 
Toom-kauplused – praeguse Viimsi Mar-

keti eelkäija. Teisele korrusele sai ruu-
mid Concordia ülikool. Aastate jooksul 
kolisid mõned asutused ära, osa pank-
rotistus. Tänapäeval tegutsevad hoones 
Grossi toidupood, pitsaäri, mängutu-
ba jm asutused. Selle aasta aprillikuus oli 
endine kaubakeskuse hoone laiema mee-
dia tähelepanu all. Nimelt langes hoone 
teise korruse fassaadilt alla ligi 6 meetri 
pikkune ja 1,5 meetri kõrgune paneel, 
muutes varisemisohtlikuks ka selle kõr-
valosad. Eks nõukogude ajal juhtus ikka 
väikest praaki sisse.
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Merekaitse ja sellega seotud uuringud
Teisipäeval, 2. detsembril 
toimus keskkonnaministee
riumis projekti „Natura 2000 
rakendamine Eesti mereala
del: alade valik ja kaitse
meetmed – ESTMAR” raames 
pressikonverents. Projekt, 
mida rahastatakse Norra fi
nantsmehhanismidest, kes
tab 2007–2011 ja seda viib 
ellu TÜ Eesti mereinstituut 
koos partneritega. Pressi
konverentsil anti ülevaade 
rahvusvahelistest merekait
se nõuetest (ELi merepoliiti
ka, HELCOM, Natura 2000) ja 
nende täitmisest Eestis ning 
Eesti merealade uuringute 
hetkeseisust.

ESTMARi projektijuht Markus 
Vetemaa TÜ Eesti mereinsti-

tuudist tutvustas projekti, mille 
eesmärk on kaasa aidata Natura 
2000 rakendamisele Eesti me-
realadel. Selleks tehakse Eesti 
avamerealadel uuringuid, et 
selgitada välja potentsiaalsed 
uued merekaitsealad. Samuti 
koostatakse kaitsekorraldus-
kavad kuuele olemasolevale 
kaitstavale alale Eesti ranniku-
meres ning antakse välja info-
materjale.

Keskkonnaministeeriumi 
veeosakonna merekeskkonna 
büroo juhataja Silver Vahtra 
tegi ettekande rahvusvahelis-
test Läänemere kaitsenõuetest 
ja nende rakendamisest Eestis. 
Silver Vahtra tutvustas Eu-
roopa Liidu merenduse sinist 
raamatut, merestrateegia raam-
direktiivi ja HELCOMi Lääne-
mere tegevuskava. 

Keskkonnaministeeriumi 
looduskaitseosakonna spetsia-
list Liina Vaher rääkis Eesti 
merekaitsealade hetkeseisust, 
keskendudes põhiliselt Natura 
2000 võrgustikule. Kokku on 
Eesti Natura 2000 võrgustikus 
66 linnuala ja 509 loodusala 
(kogupindalaga ca 1,4 miljo-
nit ha), mis on kaitse alla võe-
tud püsielupaikade, hoiualade 
või kaitsealadena.  Merekaitse-
alasid on Eestis kokku umbes 
30 kogupindalaga 735 809 ha. 
Lisaks praegustele rannikume-
realadele tuleb Natura 2000 
võrgustikku hõlmata ka ava-
merealasid. Avamere loodus-
väärtuste kohta on aga and-
meid väga vähe. Seetõttu on 
vaja teha rohkem uuringuid ja 
ka koostööd meie naaberriiki-
dega.

Tartu Ülikooli Eesti mere-
instituudi vanemteadur Georg 
Martin andis ülevaate mere-
uuringute eesmärkidest, mere 
loodusväärtustest ja olemas-
olevatest teadmistest ning 
uuringute hetkeseisust Eestis. 
Ta rõhutas, et inventuuridest 
saadud andmeid on vaja mitte 
ainult looduskaitse jaoks, vaid 
ka loodusressursside säästli-
ku majandamise ja mere ka-
sutamise planeerimiseks ning 
erinevate rahvusvaheliste ko-
hustuste täitmiseks. Meres on 
loodusväärtusteks liigid, koos-
lused, liikide elupaigad, üksik-
objektid (näiteks Neugrundi 
meteoriidikraater, mis on geo-
loogiliselt huvitav) ja mere-
maastikud. Info rannikumere 
bioloogilise mitmekesisuse 
kohta on ebapiisav, mis ei soo-

dusta merekeskkonna kaitset. 
Kõige ulatuslikum andmebaas 
on praegu merepõhjakoosluste 
kohta, kuid ka see vajab täien-
damist, eriti avamere osas. 
Praegu on käimas mitmed pro-
jektid, mille raames tehakse 
merealade inventuure nii Natu-
ra 2000 võrgustiku arendamise 
eesmärgil kui ka arendustege-
vuste (avamere tuuleparkide 
rajamine, sildade ja sadamate 
ehitus, kalakasvatuste rajami-
ne) keskkonnamõjude hinda-
miseks.

Nende projektide täitmi-
sel on inventuuridega kaetud 
pindalalt ca 1/3 Eesti territo-
riaalmerest. Siiani pole inven-
tuuridega kaetud väljaspool 
territoriaalmerd olevaid alasid. 
Samuti on välja töötamata seire-
programmid mere loodusväär-

tuste looduskaitselise seisundi 
hindamiseks.

Natura 2000 on Euroopa 
Liidu (EL) kaitstavate alade 
võrgustik, mille eesmärk on ta-
gada haruldaste või ohustatud 
lindude, loomade ja taimede 
ning nende elupaikade ja kasvu-
kohtade kaitse. Natura võrgus-
tik koosneb linnualadest, mis 
moodustatakse ELi linnudirek-
tiivi I lisa liikide kaitseks, ning 
loodusaladest, mis moodus-
tatakse loodusdirektiivi I lisa 
elupaigatüüpide ja II lisa lii-
kide kaitseks. Iga liikmesriigi 
kohustus on tagada, et Natura 
alade ja kaitstavate liikide sei-
sund ei halveneks inimtegevu-
se tõttu.

Lisainfo:
Kristina Tiivel
kristina.tiivel@gmail.com

Sügislaat läks korda
Laupäeval, 29. novembril 
peeti Viimsi huvikeskuse 
ruumides sügislaata.

Soolatud ja marineeritud see-
ned, ebaküdoonia- ja õuna-
moos, seenepirukad, kuivatatud 
õunad – sellist kraami müüdi 
laupäeval valla huvikeskuses 
peetud laadal.

Tuhala mesinikult sai osta 
mett ja suira, taruvaiku, lina-
seemneid, linaseemneõli ja 
-jahu – kõik tervislik kaup.

Vallamaja lähedal elav Vai-
nu Tuulik müüs imemaitsvat 
piparkoogitainast. „Vanaema 
poolt oli materjal, vanaisa 
õpetas ja lapselapsed tegid,” 
rääkis memm. „Pipra asemel 
panid sisse mett ja muid maitse-
aineid.” Seepärast siis oligi 
tainas nii hea. Naine müüs ka 
oma aia õunu Kuldne Eeva nii 
soodsa hinnaga – 5 kr kilo –, et 
neid osteti paari kilo kaupa.

Käsitööd oli igasugust, alates 
sokkidest ja lõpetades kaltsu-
vaipadega. Ja loomulikult oli ka 
poekaupa, mida üldise nimega 
kutsutakse Kadaka turu kraa-
miks. Müüjaid oli kokku üle 30.

Laadaliste kehakosutu-
seks olid kaks Randvere naist, 
Helju Salin ja Hilja Sooman, 
avanud minikohviku, kus pak-
kusid oma küla pagari küpse-
tatud saiakesi, kohvi ja teed. 
Randverelased rääkisid, et on 
varemgi siin käinud, aga nii 
toredat ja rahvarohket laata 
pole varem olnudki. Tore just 
seepärast, et pillimehed andsid 
laadale lusti ja hoogu ning rah-
vast oli palju.

Laada korraldaja, pensio-
näride ühenduse esinaine Viio 
Nurmela ütles, et sellist üri-
tust peetakse neljandat korda. 
Müüjaid tuli ka teistest maa-
kondadest. „Tore, et on igasu-
gust kaupa, et on valikut,” rõõ-
mustas Nurmela.

Esimest korda oli esinema 
kutsutud rahvakunstiansambel 
Pirita. „Tahame, et laadal sisu 
ka oleks,” põhjendas Nurme-
la. Esinejaid oli veelgi: Pirita 
päevakeskuse ansambel Sirje-
lind ja huvikeskuse tantsuklubi 
Viira lapsed. Laata juhtis Rai-
mo Aas.

VT Kõige rutem sai oma kaubast lahti seene ja marjahoidiste müüja.

Randvere naised Helju Salin ja Hilja Sooman müüsid 
oma küla pagari tehtud küpsetisi.

Mesi, suir, õietolm – kõik puha tervisekaup Tuhalast.Laadal oli palju ilusat käsitööd.
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millega tegelevad 
tibupojad?
Igatahes mitte vihmaussi veni-
tamise ja kärbse püüdmisega. 
Käime palju õppekäikudel. 
Näiteks teame täpselt, kuidas 
Kalevi kommivabrikus komp-
vekke paberisse pannakse ja 
nüüd oskame neid ilma ema-
isa abita ka lahti teha.

Teeme rolli- ja  näitemängu 
ning esitame sünnipäevanä-
dalal ühte vaatajatelegi. Rah-
vustraditsioonid on au sees ja 
looduslähedus väga tähtsal ko-

hal. Käime õues vaatamas kau-
gemal elavaid meile tuttavaid 
puid, põõsaid ja sitikaid.

Õppeaasta lõpul võtsime 
ette pikema teekonna: käisime 
koos Kelvingi lasteaiaga Tuha-
la nõiakaevu vaatamas ja sai-
me teada, et peale Tallinna on 
loomaaed ka Pollis.

Leivanädalal küpsetasime 
presidendiproua retsepti järgi 
leiba. Selgus, et omaküpseta-
tud leib maitseb tõesti hästi. 
Peaaegu sama hästi, kui pann-
koogifirma hiidpannil küpseta-
tud pannkoogid, mille tegemise 

organiseerisid koolisaatmispeo 
puhul meie tublid ja energilised 
vanemad. Tuhat tänu teile!

mis on meie 
suurim soov?

Loodame väga, et meie majja 
leiaksid tee uued ja uued väi-
kesed tibud, oma ema-isa lin-
nupojad. Oleme veendunud, et 
suudame pakkuda neile kaitset, 
tuge ja kodusoojust ning õpe-
tada mängu kaudu iseseisvaks 
eluks vajalikke oskusi. Selles 
veendumaks ootame teid kõiki 

20. jõulukuu päeval kell 11–15 
Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)

kribu-krabu 
jõuluturg
sinul vaja – minul on :)

laste eri!
tule ostma, müüma ja vahetama kasutatud 

lasteriideid, -jalatseid ja mänguasju!

teeme ruumi uutele jõulukinkidele!

 Emadele-isadele mõnus jõuluhõnguline kauplemishommik.

 Lastele vahva meisterdamise tuba.

 Jõulukohvik Harmoonikumilt.

teadmiseks:

 kauplemiseks vajalik eelregistreerimine – kuni kohti jätkub

 kohamaks 25 krooni

 kaasa võtta hea tuju ja jõulumeeleolu

info ja registreerimine: 
Ita-Riina 510 3458

Gea 5660 2939
Kristel 526 4370

Tibusid loetakse… sünnipäeval
Kevadises päiksesäras kut
sub kanaema tibupojad õue
murule. Siutsudes uudista
vad kollased sulepallid ümb
ritsevat maailma. Peaaegu 
samamoodi hoolitseb oma 
kasvandike eest eralastea
aed Tibu, mis tähistab det
sembris oma praeguse maja 
teist sünnipäeva.

missugune on meie 
maja?
Soe, sõbralik ja kodune. Maja 
ümber on ilus aed, kus ilusa-
te ilmadega „siblivad” meie 
rõõmsameelsed tibupojad – ro-
nivad, kiiguvad, lasevad liugu. 
Vahepaladeks liivakastimän-
gud ja „kaptenikoolitus” män-
gulaevas.

Oleme algust teinud projek-
tiga, mis võimaldaks lasteaia 
territooriumile rajada liiklus-
väljaku.

Tähtis koht on majas turva-
lisusel. Majasisene tegevus toi-
mub kahel korrusel õpetajate 
valvsa pilgu all. Koostegemise 
ja korruseid eraldava illumi-
naatori kaudu on meil pilk peal 
kogu lasteaia elul.

Arvestades asjaolu, et maja 
on ümmargune, on välistatud 
ka võimalus kedagi nurka pan-
na. Muide seda viimast pole 
vajagi, sest meil on ainult head 
lapsed. Ja kogu meie maja on 
tõeline Hea Lapse Maja.

oma tibudega meie lasteaiaga 
tutvuma ja lastega mängima 
igal tööpäeval 8.–16. detsemb-
ril kella 9.30–11.30.

Sünnipäevatorti pakub las-
teaiaomanik Mari-Ann Rehk 
11. detsembril koos väikese 

laste etteastega kell 10. Koh-
tumiseni Hea Lapse Majas, 
Viimsis Vehema tee 6.

Merli Tiilen
Tibu lasteaia juhataja kt

Tibupojad jõulumeeleolus. Annika Haasi foto.

Õhtul särab lasteaed tuledes. Kaia Lauri foto.

Rõõmus siginsagi lasteaias. Kaia Lauri foto.
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November on riigitegemise kuu
16. novembril 1988 võttis 
Eesti NSV ülemnõukogu era
korraline istungjärk Vaino 
Väljase eesistumisel vastu 
deklaratsiooni Eesti NSV su
veräänsusest. Seda dekla
ratsiooni on peetud ka Nõu
kogude Liidu lagunemise 
alguspunktiks.

16. november on deklaratsioo-
ni vastuvõtmise tähistamiseks 
kuulutatud riikliku tähtpäeva-
na taassünnipäevaks, mis üht-
lasi tähendab ka lipuheiskami-
se päeva. Kirjutan seda artiklit 
16. novembril austusest oma 
riigi ja selle ajaloo vastu. Kuid 
enne artikli kirjutamise juurde 
asumist oli asjaajamisi, mistõt-
tu sõitsin veidi ringi nii kodu-
ses Viimsis kui ka mõnel Tal-
linna tänaval. Lipuheiskamise 
päevana meie taassünnipäev 
autoaknast hinnatuna küll ei 
tundunud ning sellest on kahju 
ja tükati ka piinlik.

Kahjuks ei leidnud meedias 
asjakohast kajastamist nimeta-
tud suveräänsusdeklaratsiooni-
le pühendatud rahvusvaheline 
konverents „Suveräänsuse rah-
vusvaheline ja rahvuslik mõõ-
de”, kus ka minul oli au osaleda. 
Konverents oli esinduslik. Osa-
lesid Poola, Rumeenia, Leedu, 
Läti ja Eesti ekspresidendid, 
kuus Eesti ekspeaministrit ja 
teadlased. Saalis istusid samuti 

teadlased ja inimesed, kes olid 
20aastaste sündmuste tunnista-
jad ja läbiviijad, ning mitmed 
omavalitsustegelased. Oli ka 
muidu huvilisi, kellele oma 
riigi asjad korda lähevad. Keda 
peaaegu üldse näha ei olnud, 
olid tänased riigikoguliikmed 
ja muud tegevpoliitikud.

Konverentsi tulid tervita-
ma Eesti vabariigi president 
Toomas Hendrik Ilves ja vä-
lisminister Urmas Paet. Ette-
kandega esines ka Viimsi oma 
mees Brüsselis, Siim Kallas. 
Kahjuks oli ajakirjanduse huvi 
leige – polnud ju skandaali! 
Aga see selleks… Konverentsi 
peakorraldaja oli samuti meie 
mees Viimsist, professor Arno 
Almann.

Konverentsilt jäid kõlama 
alljärgnevad teadlaste mõtted: 
Suveräänsusdeklaratsioon oli 
Eesti NSV Liidust eraldumi-
se ja NSV Liidu õigusruumist 
väljumise deklaratsioon; suve-
räänsus Euroopa Liidu koos-
seisus toob esile uued määrat-
lused, nagu suveräänsus kui 
jagatud väärtused; Eesti riigi-
kohus on olnud liiga allaheitlik 
Euroopa õiguse ülemuslikkuse 
doktriinile; tänaseks on Eestis 
kujunenud suveräänsuse põhi-
küsimuseks piirileping Vene-
maaga ja kodakondsuse teema.

Presidendid rõhutasid, et: 
Euroopa Liit ei vähenda liik-
mesriikide suveräänsust – roh-

kem Euroopat on parem meile 
kõigile; Euroopa Liit peaks ole-
ma mitte niivõrd ühisturg, vaid 
palju rohkem ühiste väärtuste 
ja printsiipide kogum; Euroopa 
Liit ei ole kasulik üksnes mei-
le, liitujatele, vaid ka Euroopa 
Liidule; ühiskondlik korraldus 
peab toimuma hästi korral-
datud kohaliku omavalitsuse 
üksuste kaudu. Leedu ekspre-
sident Brazauskas rääkis veel 
ühe anekdoodi perestroika ja 
glasnosti kohta: „Nõukogude 
Liidus läks protsess rahumeel-
selt – Gorbatšov pidas jutlusi 
ning kõik oli roosa ja rahulik. 
Ainult hullud baltlased võtsid 
asja liiga tõsiselt ja ajasidki 
Nõukogude Liidu laiali”.

Peaministrid kiitsid oma te-
gemisi iseseisvuse ettevalmis-
tamisel, saavutamisel ja eden-
damisel ning eks igaühel neist 
oli roll, mida ei saa eitada.

Minu jaoks jäi veidi aru-
saamatuks see, et kahe maail-
mavaatelt sarnase prominendi 
seisukohad lähenevate Euro-
parlamendi valimiste sõnu-
mist läksid üsna lahku. Üks 
lugupeetud kõneleja rääkis, et 
sõnum peab olema sellest, mis 
on meie ühishuvid Euroopas 
ja mida Eestist valitavad saa-
dikud Euroopa jaoks tahavad 
ära teha. Teine, samuti lugu-
peetud ja autoriteetne esineja, 
pakkus välja, et sõnum peaks 
olema just sellest, mis on Ees-

ti ainuhuvid Euroopa Liidus ja 
kuidas valitavad saadikud Eu-
roopas Eesti asja kavatsevad 
ajada.

Isiklikult pooldan esime-
se autoriteedi seisukohta, sest 
Euroopa Liit ei ole vaid oma 
riigiasjade ajamise koht (mis 
ei tähenda, et oma riigi huvide 
eest ei seista üldse), vaid koht, 
kus aetakse Euroopa asja ja 
luuakse tingimusi meie kõigi 
elu paremaks ja turvalisemaks 
muutmiseks. Ainult oma õi-
guste tagaajamine ei käi üldi-
selt euroopaliiduliku poliitilise 
kultuuriga kokku, ehkki näi-
teks Saksamaa jt oma Venemaa 
gaasidiilidega on samuti seda 
poliitilist kultuuri tükati eira-
nud. Ei tohiks olla eraldi Saksa-
maa energiapoliitikat Venemaa 
suunal, peaks olema Euroopa 
ühtne energiapoliitika, mis 
oleks kindlasti palju tõhusam 
ja teeniks ka eurokodurahu 
huve. Eks valimised näitavad, 
milline on Eestis valijate hoiak 
selle suhtes, mis asja Europarla-
mendis ajama peaks.

Suveräänsusdeklaratsioon 
kuulutas Tallinnas vastuvõe-
tud seaduste ülimuslikkust 
üleliiduliste seaduste ees. 
26. novembril 1988 tühistas 
NSV Liidu ülemnõukogu Eesti 
NSV suveräänsusdeklaratsioo-
ni. Sellest hoolimata langetasid 
Eesti eeskujul sarnaseid otsu-
seid ka teised liiduvabariigid.

Eesti NSV suveräänsus-
deklaratsiooni alusel kuulutati 
ülemnõukogu Eestis kõrgeima 
võimu kandjaks. Deklaratsioo-
nis oli muu hulgas kirjas: „Ees-
ti NSV suveräniteet tähendab, 
et talle kuulub tema kõrgeima-
te võimu-, valitsemis- ja koh-
tuorganite näol kõrgeim võim 
oma territooriumil. Eesti NSV 
suveräniteet on terviklik ja ja-
gamatu.”

Samasuguse taotlusega tuli 
28. novembril (uue kalendri 
järgi 15. novembril ehk prakti-
liselt samal päeval), aga 71 aas-
tat varem, välja tollane (Ajuti-
ne) Maanõukogu oma otsuse-
ga kõrgemast võimust (olen 
sellest VT-s ka varem kirju-
tanud). Tegu oli tollase Eesti 
omavalitsusorganiga (nime-
tatud ka Maapäevaks), mis 
tegutses Venemaa Ajutise va-
litsuse, eesotsas vürst Georgi 
Lvoviga, 12.04.1917 kinnita-
tud Eesti ajutise omavalitsuse 
seaduse alusel. Selle seaduse 
alusel kavandati Eestimaa ku-
bermangu ja Liivimaa kuber-
mangu põhjaosa liitmine ning 
loodi kubermangu komissari 
juurde nõuandva organina 
Eestimaa Kubermangu Aju-
tine Maanõukogu. Märtsist 
oktoobrini 1917 oli Venemaa 
Ajutise Valitsuse Eestimaa 
kubermangu komissar Jaan 
Poska. Eesti Maanõukogu ot-
sustas tunnistada ennast Ees-

timaa ainsaks kõrgema võimu 
kandjaks, kelle määruste ja 
korralduste järgi Eestimaal tu-
leb käia.

Eelmise aasta 28. novemb-
ril tähistas Eesti riik Maapäe-
va kõrgeima võimu kandjaks 
kuulutamise 90. aastapäeva. 
Eestimaal on palju neid, kes 
peavad just seda kuupäeva, 
mitte 24. veebruari, Eesti rii-
gi tegelikuks sünnipäevaks. 
Riigiõiguslikult see ainult nii 
saabki olla.

Eesti riik on sündinud kaks 
korda: sünnitunnistus 28. no-
vembrist (15. novembrist uue 
kalendri järgi) 1917 ja taassün-
nipäev 16. novembrist 1988. 
Seega on Eestis november rii-
gitegemise kuu.

Kas peame nüüd ootama 
järgmise aasta novembrini, et 
meie riigi majanduse taassünni 
tunnistajaks olla? Kas peame 
riigina selle ajani vastu? Kas 
järgmise aasta novembri (jälle 
november!) hakul alustavad 
kohaliku omavalitsuse voliko-
gude uued koosseisud annavad 
valdade ja linnade edenemisse 
uue hoo? Loodan, et kõigile 
neile küsimustele on ka posi-
tiivsed vastused olemas.

Urmas Arumäe
vallavolikogu liige, HOLi juhatuse 
esimees, EBSi doktorant

Külavanemast ja küla arengukavast
Viimsi valla aleviku ja küla
vanema statuut näeb küla
vanema ühe kohustusena 
ette küla arengukava koos
tamise ja selle kahe aasta 
järel kaasajastamise.

Eelmises Viimsi Teatajas mär-
kisin, et selline aktualiseeritud 
Randvere küla arengukava 
projekt on valminud ning loo-
detavasti on asjasthuvitatud 
jõudnud sellega lähemalt inter-
neti vahendusel tutvuda, seda 
kritiseerida ja ka asjalikke ette-
panekuid esitada.

Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadus (KOKS), statuut 
ega teised seadused ei käsit-
le küla arengukava küsimusi. 
Ühest küljest on see hea, sest 
jätab kogu küsimuste ringi kü-
lavanema ja kolmanda sektori 
kodanikuühenduste lahendada.

Külavanema rolli tähtsust 
kohaliku kogukonnaelu juhti-
misel rõhutas ka õiguskantsler, 
kes oma 2007. aasta tegevuse 
ülevaates pühendas tervelt viis 
ja pool lehekülge külavanema 
tegevust puudutava regulat-
siooni käsitlemisele, kuid küla 
arengukava koostamisega seo-
tud külavanema ülesandeid 
seejuures ei maininud.

arengu- ja 
tegevuskava
Õiguskantsler märgib oma 
tegevuse ülevaates muu hul-
gas, et külavanemana on tegu 
usaldusametiga, kus vahetu 

demokraatliku valimise teel 
annab kogukond isikule volitu-
se viia ellu külavanema õigusi 
ja kohustusi. Kokkuvõttes pi-
das õiguskantsler vajalikuks, 
et regionaalminister kaaluks 
KOKSis sätestatud aleviku- 
ja külavanema regulatsiooni 
täiendamise vajadust.

Regionaalminister selgitas, et 
siseministeerium teeb kindlaks 
KOKSi mitmeti tõlgendatavad 
regulatsioonid ja alustab uue sea-
duse koostamist. Senini pole seda 
avalikkusele tutvustatud.

Kuivõrd pean külavane-
mana oma peamiseks ja täht-
saimaks tööinstrumendiks küla 
arengukava ja sellega seotud 
probleeme, siis käsitlen mõ-
ningaid neist lähemalt.

Ametlikult kinnitatud metoo-
dilisi juhiseid küla arengukava 
koostamiseks ei ole. Seda tühi-
mikku on täitnud MTÜ Kodukant 
koostatud metoodilised soovitus-
liku iseloomuga materjalid, mida 
oleme võtnud ka töö aluseks. 
MTÜ Kodukant on korraldanud 
arvukalt ka sellekohaseid küla-
vanemate koolitusi ja seminare. 
Ometi ei anna need materjalid 
ja koolitused vastuseid mitmele 
tähtsale küsimusele.

Üldjoontes ei tekita küsimu-
si arengukava ülesehitus, mis 
koosneb kahest osast: seletus-
kirjast ja tegevuskavast. Ta peab 
andma vastused põhiküsimuste-
le, milline on küla olukord vallas 
praegu, milline tahab küla olla 
tulevikus ja millised on selle 
saavutamise eeldused, millised 
tegurid aitavad kaasa eesmär-

kide saavutamisele ja millised 
takistavad seda ja millised on 
ressursid (finants-, inim-, tehni-
lised ressursid jt) konkreetse te-
gevuskava elluviimiseks.

Just konkreetse tegevuskava 
koostamine ja sisu ongi see-
juures kõige raskemini lahen-
datav. Kõige lihtsam variant 
oleks selline tegevuskava, mis 
hõlmaks ainult neid tegevusi, 
mida kavandatakse külas ellu 
viia küla oma ühiste jõudude ja 
vahenditega ehk siis kolman-
da sektori kodanikeühenduste 
poolt. Kuid küla olukorda mõ-

jutavad palju enam need abi-
nõud, mida plaanitakse valla 
eelarves, ning veel need tööd, 
mida nähakse ette riigieelar-
ves. Kuid ka see ei ole veel 
kõik, sest külas võib arendada 
tegevust ka erasektor.

On täiesti selge, et külaela-
niku seisukohalt on ükskõik, 
kelle teenuseid osutatakse ja 
millistest vahenditest üks või 
teine objekt külla ehitatakse. 
Temale on tähtis see, et ava-
likud teenused oleksid kätte-
saadavad võimalikult elukoha 
lähedal, et säiliks inimväärne 

ja puhas loodus, et töökohad ei 
oleks kaugel, st et oleks tervik-
lik tulevikupilt kõikidest tege-
vustest ja tulemitest külas.

Sellest tulenevalt pidasin 
õigeks koostada küla selline 
arengukava projekt, millega 
oleks kaasatud kõigi nelja küla-
elu mõjutava sektori – kodani-
keühenduste, kohaliku omava-
litsuse, riigi ja erasektori – te-
gevused.

Kuid sellisel lähenemisel 
tekivad algallikast informat-
siooni saamisel raskused, sest 
valmisolek tulevikuotsuste 
langetamiseks eri sektorites 
sünnib mitte ühel ajal, vaid 
väga erinevatel tähtaegadel. 
Nii hakkab arengukava koosta-
mine ja kooskõlastamine ajali-
selt venima.

Statuut näeb ette, et kü-
lavanem peab arengukava 
koostama või kaasajastama 
1. märtsiks. See tähtaeg on 
minu kogemuste põhjal eksitav 
ja õigem oleks selleks määra-
ta III või IV kvartal, sest siis 
jõutakse vallavalitsuses lõpu-
sirgele ka järgmise aasta eelar-
veprojekti ja valla arengukava 
koostamisega ning võimalikke 
ebakõlasid kahe arengukava 
vahel saab elimineerida.

Edasi tuleb statuudi kohaselt 
küla arengukava esitada küla 
üldkoosolekule vastuvõtmiseks 
ja seejärel vallavalitsusele kin-
nitamiseks. Vallavalitsus aga 
sellist arengukava kinnitada ei 
saa, sest sisaldab selliseid tege-
vusi, mis vallavalitsuse ega ka 
vallavolikogu võimupiiresse ei 

kuulu, nagu varem nimetatud 
riigieelarve või erasektori va-
henditest tehtavad tööd. Seega 
oleks õigem, kui vallavalitsus 
lihtsalt n-ö kiidaks niisuguse 
küla arengukava heaks.

vallad koosnevad 
alevikest ja küladest
Pikka aega on arutatud ja vaiel-
dud haldusterritoriaalse refor-
mi elluviimise vajalikkuse üle, 
selle üle, kas kohalikud oma-
valitsused liituvad või liide-
takse. Seejuures on valdavalt 
unustatud, et vallad koosnevad 
alevikest ja küladest. Just nen-
de juurest, mururohu tasandilt, 
tuleks reforme alustada ning 
sealt edasi ülespoole valda-
de ja maakondade tasandile 
edasi minna. Praegu jääb küll 
mulje, et tahetakse teha vas-
tupidi, ülalt allapoole. Selline 
lähenemine elimineerib juba 
eos külakogukondade osavõtu 
ja võimalused reformis kaasa 
rääkida. Seega täiendaksin hr 
Urmas Arumäe püstitatud teesi 
„Külavanemad au sisse” selli-
selt: „Külad ja külavanemad au 
sisse”, sealjuures pean silmas 
ka alevikke.

Ja lõpetuseks – oleks vaja, et 
Harju omavalitsuste liit küla-
vanema institutsiooni õigusli-
kul reguleerimisel käsitleks ka 
tema peamise tööinstrumendi – 
küla arengukava – lahendama-
ta ja probleemseid küsimusi.

Madis Kaasik
Randvere külavanem
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Elionil on Harjumaal kokku 52 traadita 
Interneti tugijaama, mis tagavad kiire ja 
stabiilse püsiühenduse nendele Harjumaa 
elanikele, kelleni kaabel ulatu. Viimsi val
las asuvad traadita Interneti tugijaamad 
Metsakasti ja Rohuneeme külas. WiMAXi 
tehnoloogial põhinev traadita Internet le
vib raadiolainete abil läbi õhtu, ulatudes 
tugijaamadest kuni 15 km raadiuses asu
vatesse kodudesse.

Elioni pakutava WiMAXi traadita Interneti 
tähtis eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui 
alternatiivsete traadita Interneti teenuste pu-

hul langeb ühenduskiirus klientide lisandumi-
sel, siis Elioni pakutavat teenust see ei mõjuta 
ning ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni 
traadita Interneti kiireim allalaadimiskiirus on 
kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti 
kõiki peamisi toiminguid.

Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugi-
jaama saateantenn oleks näha kohast, kuhu 
püsiühendus soovitakse luua, sest kõikvõi-
malikud vaadet piiravad objektid ja pinna-
vormid takistavad ka raadiolainete levi. Enne 
teenusega liitumist teeb Elion kliendi juures 
levimõõtmise ning kui levitugevus vastab 
nõuetele, paigaldatakse kliendi koju vastu-
võtuseade.

Elion pakub Viimsi vallas kiiret ja 
kvaliteetset traadita Internetti

Isiklikud imed = imeline isik
Candace B. Perti raa
mat „Kõik, mida on 
vaja teada, et tunda 
end jumalikult”

Tahan sulle rääkida 
ühest raamatust. Tava-
liselt ma ei viitsi seda 
teha, aga kuna raamat 
käib samapalju sinu kui 
minu kohta, teen seda 
siiski.

Kas teadsid, et inimene 
on seestpoolt värviline? 
Mis need tunded muud 
ikka on, kui värvid!

Kas teadsid, et tunded 
ja purjujäämine on üsna 
sama asi? Päriselt! Teame 
joovastavaid aineid ja joo-
vastavaid tundeid. Imesta-
sin juba ammu aega, et läbi-
paistev vesi ei tee purju. Aga 
läbipaistev viin teeb. Jah, 
teame, et teeb. Aga miks? Ja 
veel parem – kuidas?

Noh, raamatu autor leidis 
vastuse. Aastate jooksul – pal-
ju vastuseid tunnete ja keha 
kohta. Ja võttis ette töö need 
kirja panna. Töökus pole ime, 
tal on eesti rahvaga pistmist. 
Vähemalt ühega meist. Kes 
talle uue nime andis ja päris 

alguses tööle pani. Lõpuks 
sündiski selline raamat, mis 
mulle kaheks ööks lugemist 
andis. Kuna autor räägib, mil-
lest tunded on tehtud, kuidas 
keha silmapilkselt teab, mida 
ma tunnen – ja mäletab.. oi, 
kuidas mäletab..!

Ühest ööst jäi lugemisel 
väheks. Ja pooleli ei raatsinud 
jätta, kuna autor räägib, kuidas 
tunded võivad kehasse kinni 

jääda, ka aastateks, ja miks on 
tundmise vabadus hea.

Keha, tunded, tajud, mõt-
lemine ehk kokku Mina Ise 
on elav süsteemide süsteem. 
Meis kulgevad lained, võnked, 
impulsid kogu aeg. Seejuures 
pole vaja peljata väsimust selle 
kirjeldusega tutvumisel, kuidas 
me tehtud oleme – see pole nii 
keeruline. Hoopis põnev on. 
Lõpmata elus ja ilus.

Candace Perti teadustöö 
tulemused on nii otse seotud 
meie isikutega kogu sügavu-
ses, et lugedes saab igaüks 
avastada oma isiklikud imed. 
On loomulik, et kahtleme en-
das. Samas võime nautida oma 
väärtust imeliste isikutena sõna 
otseses mõttes.

Autori tõestus nende avas-
tuste juurde on vägev. Ta rää-
gib lahti iseenda.
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 viimsi valla kultuurikalender
5. detsember – �1. detsember

jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner, Vabadus
sõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Eesti ja külm sõda
Eesti Piirivalve fotonäitus „Riik 
algab piirist”
„Solidaarsuse” näitus. Gdansk 
1845–2005
Avatud: K–L 11–17, giid tel 
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

kuni 15. detsember
Marja Matiiseni lapitööde näitus
Päevakeskuse saalis

kuni 29. detsember
Raamatunäitus „Jõuluraamat”
Viimsi raamatukogus

kuni 31. detsember
Raamatunäitus „Jõulutoidud”
Prangli raamatukogus

kuni 6. jaanuar
Näitus: Viive Noor „Talvemui
nasjutt”, killuke jõulutunnet ja 
talvemeeleolu
Viimsi kooli raamatukogus

kuni 2. veebruar
Jõelähtme rahvavaipade näitus 
„Lendav vaip ja kaheksakand”
Näitus avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis

5. detsember
Mängib ansambel Finder Rockers
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

6. detsember kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi koduloo
uurijate ringi kokkusaamine
Teema: mälestuste kogumine ja 
uurimine
Ettekandja: Jaan Tagaväli
Rannarahva muuseumis

6. detsembril kell 13
Emmause missa erivajadustega 
inimestele
Vaimulikud Elve Bender ja Tiiu 
Hermat
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

6. detsember kell 19
Aastalõpu heategevusball
Tantsuks mängib Rock Hotell. 
Üllatusesineja. Toimub oksjon. 
Õhtujuhid: Cathy Tullkvist ja 
Hannes Võrno
Piletid 400 krooni
Korraldavad: Viimsi keskkool, 
Viimsi Lions Klubi, MTÜ Viimsi 
Invaühing
Viimsi keskkoolis

7. detsember kell 11
Viimsi advendiprogrammi kuuluv 
II advendi jumalateenistus leiva
murdmisega
Jutlustab Raido Oras
Jõululaulude ühislaulmine, jõulu
jook ja piparkook
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. detsember kell 13
Jumalateenistus armulauaga. 
II advent
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 15
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
kell 17
Kontsert: Kalevi kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. detsember kell 14.30
II advendi jumalateenistus armu
lauaga. Laulab segakoor Tuljak.
EELK Randvere Peetri kirikus

8. detsember
Advendihommik
Püünsi koolis

8.–12. detsember kell 16–19
Jõulukohviklaat Piilupesa 
lasteaias
Tule kogu perega! Saab osta 
jõuluasju, maitsta küpsetisi. 
Õnneloos!
Lasteaias Piilupesa

9. detsember kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

11. detsember kell 18.30
Tervisekool: „Jõulud maitsvalt ja 
tervislikult”
Harmoonikumi Teetoas, Pargi 
tee 8, Viimsi

11. detsember kell 19
Noorteõhtu
Juhib Mariliis Luide
Viimsi vabakoguduse kirikus

12. detsember kell 10.30
Tantsuansambli Lee kontsert
Püünsi koolis

12. detsember kell 19
Meeste osadusõhtu. Kamina
saalis
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

12. detsember kell 20
Viimsilaste tervisetund. Kogu pe
rega ujuma! (vesiaeroobikaga)
Eelregistreerimine: 609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas

13. detsembril kell 12
Kontsert: Viimsi muusikakooli 
õpilaste jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. detsember kell 13–18
Eakate jõulupidu
Esineb ansambel Trio Naturale. 
Kaetud on kohvilaud, tantsuks 
muusika.
Viimsi keskkoolis

14. detsember kell 11
III advendi jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Pühapäevakool. Tasuta lastehoid 
teenistuse külastajatele.
Viimsi vabakoguduse kirikus

14. detsembril kell 13
Jumalateenistus armulauaga. 
III advent
Vaimulik Mikk Leedjärv, laulab 
naiskoor Ex Tempore.
kell 17
Kontsert: Piirivalveorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. detsember kell 14.30
Viimsi advendiprogrammi kuuluv 
III advendi jumalateenistus
Jutlus Aare Kimmel, laulab segakoor 
Viimsi. Jõululaulude ühislaulmine, 
jõulujook ja piparkook. Koguduse 
täiskogu koosolek ja valimised.
EELK Randvere Peetri kirikus

14. detsember kell 16
„Loomade talvelaul”, Lepatriinu 
teatri jõuluetendus
Lastele pääse koos kommikoti
ga 100 krooni, lapsevanemale 
75 krooni.
Eelregistreerimine: 606 6838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

14. detsember kell 12–16
Harmoonikumi kapituulutus
laat – armsate asjade omaniku
vahetus. Branch ja hoolitsused.
Eelregistreerimine: 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Viimsi, Pargi tee 8

15. detsember kell 18
Leivaküpsetamise õpituba
Harmoonikumi Teetoas, Pargi tee 
8, Viimsi

15. detsember
Advendihommik
Püünsi koolis

15. detsember kell 15
5. ja 7. klassi ajaloolismuusikaline 
etendus Johani ja Katariina lugu
Püünsi koolis

16. detsember kell 18.30
II klassi õpilaste kontsert
Viimsi muusikakoolis

17. detsember kell 18.30
I klassi õpilaste kontsert
Viimsi muusikakoolis

17.detsember
Püünsi kooli lasteaia jõulupidu
Püünsi koolis

17. detsember kell 16
Jõulukontsert
Esineb: mudilaskoor Ellerhein
Korraldaja: Viimsi päevakeskus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

17. detsember kell 19
Koguduse kool. Kaminasaalis. 
„Kuulutamine ja õpetamine”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

17. detsember kell 20
Laulab Margarita Voites
Pilet 200 krooni
Viimsi Antiigi ja Vanavaragale
riis, Mõisa tee 2

18. detsember kell 17
Jõulupidu. Prangli põhikooli 
õpilaste etendus
Prangli rahvamajas

18. detsember kell 18
Suur jõulukontsert
Esinevad Viimsi kooli noorte. 
laste, mudilas ja poistekoor 
ning solistid
ja Viimsi huvikeskuse laululap
sed
Viimsi keskkoolis

18. detsember kell 19
Noorteõhtu
Viimsi vabakoguduse kirikus

19. detsember
Jõuluhommikud Viimsi kooli 
õpilastele
Osaleb kirikuõpetaja Mikk 
Leedjärv
Viimsi keskkoolis

19. detsember
Jõuluhommik koos jõuluvanaga
Püünsi koolis

19. detsembril kell 18
Kontsert: Teaduste Akadeemia 
meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. detsember kell 10
Viimsi V mitmereketiturniir
Korraldajad: Viimsi vallavalitsus, 
Viimsi spordihall
Viimsi spordihallis

20. detsember kell 11–15
Kribukrabu jõuluturg: laste eri
Kasutatud lasteriided, jalatsid ja 
mänguasjad. Tule ostmamüü
mavahetama!
Info ja registreerimine: 606 
6838; 510 3458; itariina@huvi
keskus.ee
Viimsi huvikeskuses

21. detsember kell 11
IV advendi jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster, tasuta 
lastehoid teenistuse külastajatele.
Viimsi vabakoguduse kirikus

21. detsember kell 13
Viimsi valla taasasutamise 
18. aastapäeva tänujuma
lateenistus koos vastuvõtu
ga. IV advent
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. 
Jõululaulude ühislaulmine, jõulu
jook ja piparkook.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva muuseumis

21. detsember kell 14.30
IV advendi jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere Peetri kirikus

21. detsember kell 16
Randvere eakate jõulupidu koos 
lauluklubiga
Randvere päevakeskuses

22. detsember
Fotonäituse „Noorte Viimsi” 
avamine
Viimsi noortekeskuses

24. detsember kell 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

24. detsember kell 17
Jõuluõhtu liturgiline jumalatee
nistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. detsember kell 17
Jõulujumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

25. detsember kell 10
Esimese jõulupüha jumala
teenistus
Jutlus Raido Oras

25. detsember kell 13
I jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. detsember kell 14.30
I jõulupüha jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

27. detsemberkell 16
Kontsert: ansambel Rondellus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. detsember kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras ja Indrek Luide
Tasuta lastehoid
Viimsi vabakoguduse kirikus

28. detsember kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. 
Laulab Türnpuu nimeline meeskoor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. detsember kell 14.30
Jumalateenistus ilma armulauata
EELK Randvere Peetri kirikus

31. detsember kell 14.30
Vanaaastaõhtu jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere Peetri kirikus

31. detsember kell 17
Vanaaastaõhtu jumalateenistus
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. detsember
Uue aasta vastuvõtmine
Prangli rahvamajas

Info: Marje Plaan, Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator
606 6866,  marje@viimsivv.ee; 
www.viimsivald.ee

Festival 
„Koolitants 
2009” peab pidu
Festival „Koolitants” saab tänavu 15aastaseks. Festival on 
püsima jäänud vaatamata hulgaliselt juurde tulnud festivali
dele, konkurssidele ja esinemisvõimalustele ning üllatav on 
seegi, et festivali populaarsus kasvab endiselt pea iga aas
taga.

„Selleaastase festivali soovime muuta eriliseks ja täita kõik Eesti 
maakonnad sünnipäevatundega, et see rõõmupidu jõuaks kõikide 
festivalil osalejate, pealtvaatajate ja toetajate südametesse,” ütles 
festivali peakorraldaja Marge Ehrenbusch.

Tänavuse „Koolitantsu” läbivaks teemaks valiti „Hoiame 
kokku!”. „Teema kannab endas kahte mõtet. Esiteks peab tant-
surahvas kokku hoidma, teineteist toetama ja koostööd tegema. 
Teiseks püüame noorte tähelepanu pöörata tänapäeva ühiskonna 
igapäevasele liigtarbimisele. Kokku hoides hoiamegi kokku, sest 
nii saame omavahel kogemusi ja ressursse jagada,” põhjendas 
teema valikut peakorraldaja Marge Ehrenbusch.

Propageerides kokkuhoidu, valiti festivali uueks teemakate-
gooriaks säästutants, mis peaks endast kujutama võimalikult oda-
vate vahenditega tehtud löövat, efektset ja humoorikat mis tahes 
võtmes tantsunumbrit. Lisatud on ka uus tantsukategooria, mil-
leks on tänavatants.

2008. aastal osales festivalil koolitantsus 326 tantsutruppi, kes 
esitasid 699 algupärast tantsu. Kokku osales festivalil 5914 kuni 
20aastast üldharidus- või kutsekoolide õpilast.

Festivalile registreerimine algas 1. detsembril ja kestab 
14. detsembrini. Korraldaja on  Eesti tantsuagentuur. „Koolitants 
15” toetajad on Postimees, ETV, Vichy VivaFresh, Kalev Choco-
late Factory, Kuma, Papyrus, Reebok, Balbiino  ja Haribo.

Lisainfo:
Marge Ehrenbusch
festivali „Koolitants 2009” peakorraldaja
tel 514 3591
e-post marge@koolitants.ee
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Vähiravi seminarist 
ja tervisest laiemalt
Oktoobri lõpus toimus Har
moonikumis seminar alter
natiivsest vähiravist.

Reklaamis andsime teada, et 
juttu tuleb meetoditest, mida 
on võimalik kasutada alterna-
tiivina destruktiivsetele mee-
toditele. Kummalisel kombel 
eelistavad aga paljud inimesed 
vabatahtlikult just viimaseid, 
sest huvilisi oli seminaril vähe. 
Ehk oli põhjus selles, et piir-
dusime väga napi reklaamiga. 
Aga võib-olla siiski selles, et 
inimestel puudub usaldus selle 
vastu, mis sisaldab sõna „alter-
natiivne”, sest ollakse ju harju-
nud usaldama tavapärast.

traditsioonilisest 
meetodist erinev
Samas on alternatiivse vähira-
vi nagu traditsioonilise ravigi 
välja töötanud kogenud arstid 
ja teadlased. Alternatiivseks ei 
nimetata ravi mitte seetõttu, et 
selle on välja töötanud asjasse-
puutumatud meditsiinikauged 
tegelased, vaid seetõttu, et 
meetod erineb laialt kasutusse 
jõudnud traditsioonilisest mee-
todist.

Vähihaigus võtab aga üm-
berringi maad. Haigus ei küsi 
vanust ega sugu ega ka seda, 
kas inimesele meeldib roh-
kem mainstream või alterna-
tiiv. Tegu on meie äärmusesse 
jõudnud tehnokraatliku ühis-
konna kaasproduktiga. Sööme 
tehislikku toitu, milles toidu-
ainete sisaldusprotsent kee-
miale varsti alla jääb; elame 
ebaloomulikus, tehnitsistlikus 
elukeskkonnas; hingame sis-
se mitte õhku, vaid heitgaase; 
hammaste pesemiseks kasu-
tame pliist pisut mürgisemat 
fluoriidi; oma lapsed süstime 
juba esimese eluaasta jooksul 
täis haigustekitajaid, elavhõbe-
dat ja alumiiniumit; kiiritame 
end iga päev kunstlike elektro-
magnetlainetega jne.

Nii et ühest küljest oleks 
nagu autoimmuunsüsteemi 
haiguste pidurdamatu vohami-
ne tänapäeva ühiskonnas täies-
ti loogiline. Aga kas peaksime 
seda pidama ka loomulikuks ja 
paratamatuks? Arvan, et mitte. 
Põhimõtteliselt ju oleks meil 
võimalik enda tervis hävingust 
päästa. See nõuaks aga teadlik-
kuse suurt kasvu.

Kas maailm on 
üheplaaniline ja must-
valge?
Tänapäeval peaks laiema sil-
maringiga inimesele juba tea-
da olema tõsiasi, et Newtoni 
füüsika on kõigest üks või-
malik lähenemine. Vaatamata 
laialdasele levikule ja inimeste 
teadvusse juurdumisele pole 
see sugugi parem viis maail-
ma seletada kui kvantfüüsi-
kute teooriad. Üks teooria on 
lihtsalt omaks võetud ja sellest 
on hakatud juhinduma, samas 
unustades teised samaväärsed.

Pole mõtet küsida, kas ma-
teeria koosneb subatomaarse-
test osakestest või vibratsiooni-
dest. Tänapäeval on teadlased 
jõudnud arusaamani, et leiame 
osakesed, kui otsime osakesi, 
ning leiame lained, kui otsime 
laineid. See tähendab, et mõ-
lemad lähenemised on sama 
reaalsed.

Sama lugu on alternatiivsete 
ja traditsiooniliste ravimeetodi-
tega. On hakatud pidama har-
jumuspäraseks, et vähi puhul 
lõigatakse kahjustunud orga-
nid välja, kudesid kiiritatakse, 
inimesele tehakse keemiaravi 
jne.

Patsient on 
teadmatuses
Kuigi tegu on äärmiselt dest-
ruktiivsete meetoditega, ei 
oska patsient neid vaidlustada, 
sest alternatiivsetest meeto-
ditest lihtsalt ei räägita. Need 
vaikitakse põhjalikult maha.

Vaatamata sellele, et alter-
natiivsete meetoditega on maa-
ilma edumeelsemates vähiklii-
nikutes terveks ravitud sadu 
tuhandeid patsiente, ei tutvus-
tata neid patsiendile kunagi. 
Ei tutvustata isegi traditsioo-
niliste meetoditega kaasnevaid 
kõrvalnähtusid. Patsiendilt 
lihtsalt haiglas küsitakse, kas 
ta on kiiritusraviga nõus. Aga 
mida peaks inimene vastama, 
kui see on ainus välja pakutud 
ravivõimalus?

Võib-olla patsient küsiks 
mõne alternatiivmeetodi järele, 
kui talle tutvustataks traditsioo-
nilise raviga kaasnevaid kõr-
valnähtusid. Nimekiri nendest 
on pikk ja kole, kuid vabalt 
saadaval inimestele, kes sellest 
huvituvad. Ruumi kokkuhoiu 
mõttes ei tooks seda loetelu 
siinkohal välja. Kuid soovitan 
siiski kõigil, kelle lähedasele 
kiiritus- või keemiaravi paku-
takse, selle nimekirjaga tut-
vuda. Kas või selleks, et teha 
teadlik valik ja mitte ennast 
tagantjärele süüdistada.

toitumises peitub võti
Muuseas, millegipärast ei rää-
gita traditsioonilise vähiravi 
juures patsientidele midagi ka 
toitumisest. Isegi haiglas mitte. 
Kui tegu pole just väljaoperee-
ritud seedeorganitega, ilutseb 
vähihaige patsiendi toitumisin-
fo juures märge „tavaline”, mis 
tähendab, et haige võib süüa 
rasvast sealihakotletti, rüüba-
ta peale piima ja lõpetuseks 
maiustada asovärvidega värvi-
tud kisselli proteiinirikka ko-
hupiimaga. Ometi peitub just 
toitumise ümberkorraldamises 
vähist vabanemise võti.

Tänapäeva meditsiin oma 
uskumatult peene aparatuuri, 
oskuslike kirurgide ja võimsate 
diagnostikavahenditega ei ole 
siiski suuteline tagama sellis-
test haigustest nagu vähk jms 
autoimmuunhaigused vabane-
mist. Tehakse küll ülitäpseid ja 

-keerulisi operatsioone, kuid ei 
taga patsiendi ellujäämise.

Ellujäämine sõltub sageli 
millestki muust, ka sellest, kui 
kardinaalseid muudatusi on 
patsient võimeline toitumis-, 
liikumis- ja muudes harjumus-
tes tegema ning kui palju on 
muutma suhtumist kaasinimes-
tesse, probleemidesse, konflik-
tidesse ja maailma üldse.

Tervenemiseks loovad eel-
duse ainult need patsiendid, 
kes suudavad hakata maailma 
vaatama läbi täiesti uue pris-
ma. Kõiki solvanguid, alandu-
si ja ülekohut endaga kaasas 
kandes kasvatatakse vähk aina 
jõulisemaks. Ja vastupidi – an-
destades ning kaasinimestesse 
armastusega suhtudes luuakse 
võimsad eeldused vähist vaba-
neda.

Lisaks mõjutavad haiget ka 
tema lähedased. Sellel, kui pal-
ju saab patsient nendelt toetust 
ja armastust, on suur roll.

Parim on 
kombineeritud 
lahendus
Niisiis võiks meie meditsiini-
abi ideaalis koondada endasse 
paremik nii harjumuspärasest 
kui ka alternatiivist. Kummalgi 
on oma nišš, oma valdkonnad, 
mida ei oleks mõistlik teisele 
poole „üle anda”. Kuid sageli 
annaks ideaalse tulemuse nen-
de kahe kombineerimine.

Mis juhtuks, kui oleks või-
malik kasutada võimsat diag-
nostikat ja täpseid analüüse, 
kuid ravida siiski võimalikult 
pehmete võtetega? Mis juhtuks 
reumaatikute, allergikute, ast-
maatikute, hormonaalsüsteemi 
häiretega, depressiivsete või 
neurootiliste patsientidega, kui 
neid saaks ravida pehmelt, ilma 
kõige kardinaalsemaid meeto-
deid kasutamata, kuid samas 
neid kontrollides ja raviskeemi 
vastavalt vajadusele korrigee-
rides? Võib-olla saaksid pat-
siendid just sellisest kombinat-
sioonist kõige enam kasu?

See on täpselt see, mida te-
hakse Mehhiko kliinikutes vähi-
patsientidega – nende tervis on 
pideva jälgimise all, kuid ravi-
meetodid, mida rakendatakse, 
on äärmiselt säästlikud.

Kummel kaotab 
aspartaamile
Teadlased on välja töötanud 
mitmeid ravimeetodeid, pre-
paraate ja dieete, mida kasu-
tada alternatiivina kiiritus- ja 
keemiaravile. Olgu siinkohal 
mainitud vaid dr Philip E. 
Binzeli, dr Ernst T. Krebsi, dr 
M. Gersoni, dr Ernesto Contre-
rase, dr E. V. Danopoulose, dr 
Robert O. Youngi uurimused ja 
meetodid. Kuid need vaikitak-
se maha ning tõhusaimad suisa 
keelustatakse.

Nii juhtus meil hiljuti ka 
Laetrile’iga, looduslikust 
amügdaliinist toodetud vähi-
vastase toidulisandiga, (tuntud 

ka nime vitamiin B17 all), mil-
le ravimiamet sellel suvel ravi-
mite registrisse kandis (ehk siis 
selle Eesti inimesele kättesaa-
matuks muutis).

On märkimisväärne, et sa-
mal ajal, kui ravimiamet tege-
leb „ohtliku” B17 keelustami-
sega (ja toetub seejuures doku-
mentidele, milles kirjeldatakse 
ka kummeli, lutserni, küüslau-
gu ja liivatee toksilisust), ei 
ole mingil müstilisel põhjusel 
väljastatud ravimiameti otsu-
seid, mis keelustaksid kartsino-
geensete või neurotoksiliste 
lisaainete kasutamise toitudes.

Miks lubab ravimiamet meie 
lastel tarbida jäätist, mis sisal-
dab jätkuvalt karrageeni (kant-
serogeenne, immuunsüsteemi 
kahjustav E407)? Miks lubab 
ravimiamet toiduainekaup-
lustes müüa närimiskumme, 
pulgakomme, jooke, küpsiseid 
ja jogurteid, mis sisaldavad 
aspartaami (E951, ärrituvuse, 
masenduse, unetuse ja muude 
neuroloogiliste nähtude teki-
taja, laste hüperaktiivsuse jms 
käitumishäirete põhjustaja, 
suurtes kogustes epilepsia te-
kitaja)?

Miks meil on müügil aso-
värvidega (kõrvalnähtudena 
käitumishäired, keskendumis- 
ja õppimisraskused, hüperak-
tiivsus, nägemishäired, kõhu-
valu, liigesevalu jne) värvitud 
joogid?

Miks ei ole ravimiameti 
määrusega poelettidelt ära ko-
ristatud naatriumglutamaati 
(õppimis-, mälu- ja muid när-
visüsteemihäireid põhjustav, 
kasvuhormooni pärssiv, loo-
tekahjustusi tekitav, suhkru- 
ja rasvaainevahetust rikkuv 
E621) sisaldavad lihatoidud? 
Kas sellepärast, et see ei kuu-

lu ravimiameti kompetentsi? 
Vaevalt küll.

Kui ravimiametid nii meil 
kui ka raja taga leiavad, et 
nende pärusmaaks on rahva 
päästmine kummeli ja lutser-
ni kahjustavast toimest, peaks 
tavaloogika järgi nendesamade 
organite kompetentsi kuulu-
ma ka toiduainetes sisalduva-
te mürkide elimineerimine (st 
vastavate ettekirjutuste tege-
mine toiduainetööstustele ning 
hulgi- ja jaemüügikettidele). 
Aga seda millegipärast ei teh-
ta. Ja seda ei tee ka ükski teine 
ametkond – ei tervisekaitse-
amet, ei toidu- ja veterinaaria-
amet, ei tarbijakaitseamet ega 
keegi teine.

Kuidas raskeid 
olukordi ennetada?
Niisiis, mida tuleks ini-
mestel ette võtta, et sellises 
bürokraatiaparadiisis siiski ellu 
jääda? Kõigepealt tuleks vas-
tutus oma tervise eest endale 
võtta. Pahatihti ei ole inimestel 
oma sisemise tarkusega enam 
kontakti, mistõttu on vastutus 
käest ära antud.

Mugav on ju küll, kui ei pea 
mõtlema, mida supermarketist 
korvi laduda. On mugav usku-
da, et küllap kõik on kontrol-
litud, hea ja tervislik, sest vas-
tavad ametid teevad oma tööd 
ja vastutavad selle eest. Ja kui 
tervis hakkab üles ütlema, on 
mugav küsida arsti käest, milli-
ne rohi tervise jälle korda teeb.

Kuid paraku on reaalsus mi-
dagi muud. On küll ametkondi, 
kes seisavad kiivalt selle eest, 
et toidukauplustes pakutav 
keemiline ollus ei ületaks säi-
livustähtaega. Kuid mitte üks-
ki ametkond ei seisa hea selle 
eest, et kaupluseletil oleks 

kartsinogeenseid ja neurotok-
silisi kemikaale täis olluse ase-
mel õige toit.

On ametkondi, kes seisavad 
selle eest, et patsienti ravitakse 
kõikide ettekirjutatud reeglite 
järgi. Kuid mitte ükski amet-
kond ei seisa hea selle eest, et 
tutvustada erinevaid raviviise 
ning aidata nende seast väl-
ja valida konkreetse inimese 
jaoks kõige säästlikum.

vastutus lasub endal

Seni, kuni me pole teadvusel 
ja lihtsalt vaatame pealt, mis 
meiega sünnib, ei muutu ühis-
konnas mitte midagi. Muutus 
saab tulla siis, kui inimesed 
hakkavad endale aru andma, 
et keegi teine ega kolmas ei 
saa meie tervist korras hoida 
või haigusi ennetada. Ainult 
inimesel endal lasub vastutus 
selle eest, mida ta ise sööb või 
lastele annab, kui palju liigub, 
kui palju suitsetab või kohvi 
joob. Kui tervis hakkab üles 
ütlema, siis ei ole arst see, kes 
tervise tagasi annab. Ta vaid 
aitab kriisiseisundist välja tul-
la. Tervise taastamine jääb ikka 
patsiendi tööks.

Kust aga võtta teadmisi sel-
le kohta, kuidas oma tervist 
hoida, mida süüa ja millest loo-
buda? Selles osas oleme omalt 
poolt ka Harmoonikumis alati 
valmis inimesi nõustama. Seda 
nii tervisekooli loengutes kui 
ka individuaalsetes vastuvõt-
tudes.

Anu Hermlin
homöopaat-refleksoloog, MTÜ 
Eesti Refleksoloogid liige
www.harmoonikum.ee

Toitumise ümberkorraldamises peitub vähist vabanemise võti. Arvi Kriisi foto.
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Spordiüritustest tulemas
5. detsember 10.00
Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused 
teateujumises
Keila
Korraldaja: Harjumaa 
spordiliit

9. detsember 18.00
Harjumaa spordiaasta pidulik 
kokkuvõte
Tallinn, Salme kultuurikeskus
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

11. detsember
TV 10 olümpiastarti, 2008. a 
finaalvõistluste I etapp
Tallinn
Korraldaja: Harjumaa 
spordiliit

12. detsember 20.00
Viimsilaste tervisetund: 
kogu perega ujuma! 
(vesiaeroobikaga)
Viimsi spaa
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

20. detsember 10.00
Viimsi V mitmereketiturniir
Viimsi spordihall
Registreerimine spordihallis 
või eposti aadressil 
toomas@viimsihall.ee, 
tiia@viimsivald.ee.
Korraldaja: Viimsi 
vallavalitsus, Viimsi spordihall

Sport
22.–23. novembril selgitas 
Harjumaa spordiliit maa
konnameistrid koroona 
paarismängudes. Kehras 
asusid tiitlijahile üle vaba
riigi kokku tulnud 17 mees
paari, nendest Harjumaalt 
12, ning 7 naispaari, kellest 
Harju arvestuses võistles 
neli.

Viimsi naismängijad Kai Mere-
rand ja Mari-Liis Ummik, kel 
juba käes ka vabariigi meist-
ritiitel paarismängus, tõestasid 
ka siin, et nad on sel aastal 
paarismängu parimad. Mees-
test saavutas Urmas Mererand 
koos Toomas Kingiga Raasiku 
vallast 5. koha nii üld- kui ka 
Harjumaa arvestuses. Järgmisel 
päeval toimunud segapaaris-
mängudes võistles Urmas koos 

Kiira Tarassovaga (Tallinn) 
ning saavutuseks oli 4. koht. 
Kuu aega varem toimunud ük-
sikmängu meistrite selgitami-
sel saavutas Urmas Mererand 
28 osavõtja seas 5. koha. Viim-
si mängijad on koondunud ko-
roonaklubisse Tirts.

Tiia Tamm
Viimsi valla spordikoordinaator

Jalgpallikooli poiste edukas nädalavahetus
Eelmisel laupäeval toimunud 
rahvusvahelisel jalgpallitur
niiril Lähte Cup olid Viimsist 
pärit Martin Reimi jalgpalli
kooli 1999. aastal sündinud 
ja nooremad poisid võitma
tud.

Nädalavahetuse esimeses koh-
tumises oldi vastamisi Leedu 
FK Altaraga. Varajane sõit 
Tartu lähistele ja seal kell 9.45 
alanud kohtumine oli unine 
ning meile ka turniiri halvima 
tulemusega 0 : 0. Edasi läks 
aina paremaks. Alagrupis või-
deti ülejäänud kolm kohtumist: 
korraldajaid SK 10 Premiumi 
1 : 0 (värav Robert Vahelt), 
Keila JK 1 : 0 (Rasmus Kala) 
ja Põltsamaa Sport 3 : 1 (Mar-
kus Meresmaa, Robert Vahe ja 
Siim Troost).

Alagrupi võiduga pääse-
ti nelja parema hulka, kus 
poolfinaalis kohtuti FC Narva 
Transiga. See mäng võideti 
tulemusega 3 : 1 (Siim Troost 
2, Robert Vahe). Finaali vas-
taseks saime Lõuna-Eesti ühe 

valitseja JK Merkuur Juuniori, 
kes oma poolfinaalis võitis JK 
Keila 3 : 1. Kuigi jäime kao-
tusseisu, suutsid poisid mängu 
võrdsustada ja ka võita tulemu-
sega 2 : 1. Väravad Siim Troos-
tilt ja Uku Õunapuult.

Turniiri parimaks värava-
vahiks valiti meie meeskonna 
Ingmar Paplavskis ja mängi-
jaks Siim Troost. Võistkondade 
lõplik järjestus: 1. MR jalgpalli-
kool, 2. JK Merkuur Juunior, 3. 
Keila JK, 4. FC Narva Trans, 5. 
FC Põlva Lootos, 6. FC Smilte-
ne (LAT), 7. Põltsamaa Sport, 
8. SK 10 Premium, 9. FC Elva, 
10. FK Autari (LIT).

Turniiril osaleti järgmises 
koosseisus: väravavaht Ingmar 
Paplavskis, Rasmus Kala, Os-
kar Tänna, Ragnar Kuuskmäe, 
Kaspar Kalle, Joosep Kool, 
Karl Maide, Markus Meres-
maa, Paul Siht, Siim Troost, 
Hannes Värs, Uku Õunapuu, 
Robert Vahe. Poisse juhendas 
treener Ivo Lehtmets. Õnnitlu-
sed kõigile nii võistkonnas kui 
ka tribüünidel. Võidukad viimsilased turniiril Lähte Cup.

Noorujujad ehk 
„pardipere” võistlemas

„Pardipere” üle kahesaja 
noorujuja üheksast ujumis
klubist vanuses 7–10 aastat 
käisid enne lume tulekut 
Rocca al Mare „kooliujula
tiigil” esimesel kokkutule
kul! 

Viimsist oli kaks ujumisklu-
bi, SPA Viimsi Tervis 12 ja 
Viimsi Veeklubi, 26 osavõtja-
ga. Võisteldi sünniaasta järgi 
kolmes vanuseklassis 25 m 
ja 50 m distantsidel krooli-
des ja selili ujudes. Vanemad 
ujusid konna ka. Konnas oli 

Viimsi valla korvpallimeistriks tulid korvpalliklubi Viimsi veterandid. 
Pildil on nad koos järelkasvuga.

malik jälgida ka tubli võist-
luse peakorraldaja, Kaja Ko-
missarovi ülesseatud blogist 
pardikesed.blogspot.com, kus 

kirjas kõik võistlussarjast ning 
äsjasest võistlusest koos rikka-
liku pildimaterjaliga. Nüüd paar 
kuud usinat harjutamist ja rõõm-

salt teisele etapile samas „tiigis” 
31. jaanuaril uuel aastal.
Enn Lepik
SPA Viimsi Tervise „pardipapa”

SPA Viimsi Tervise pardipere treener Kristaga.

Juubeldab parim „konn” Kristjan Narusk, karikaid 
jagab Bruno Nopponen Viimsi Veeklubist – mees, kes 
suvel ujus Soomest Porkkalast Eestisse Suurupisse 
55 km ligi 20 tundi 15–17kraadises merevees.

Viimsi poiss Kristjan Narusk 
ka kõige kiirem ja võitis ka-
rika. Karika sai 3. koha eest 
ka 8aastane Rene Ron Vest 
25 m kroolis. Mõlemad poi-
sid on ujumisklubist SPA 
Viimsi Tervis. Armin Evert 
Lelle Viimsi Veeklubist sai 
teise koha 50 m seliliujumi-
ses. Võistlused oli paljudele 
esimeseks veeprooviks. Põ-
nevust, ärevust, rõõmu ja pi-
sut pisaraid jätkus mitmeks 
tunniks. Kõike seda on või-
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	Liuguksed ja garderoobid. 
Hinnad soodsad. Garantii. 
Tel 502 9075.

	Ehitus- ja remonditööd. Sise-
viimistlus. Terrassid, sauna 
puitosad jms. Tel 5664 6709.

	Teostame elektritöid. Töö 
kiire ja kvaliteetne. Helista-
ge julgesti tel 5396 1468.

	Metalli koristamine, prügi ko-
ristamine ja äravedu. Koorma-
vedu väikekaubikuga. Tel 
5695 7713, Aleksander.

	Liuguksed ja riidekapid teie 
mõõtude ja soovide järgi. Tel 
522 1151; www.nagusul.ee

	Õhksoojuspumbad. Müük ja 
paigaldus. Tel 5340 7191, e-post 
erilahendused@gmail.com.

	Müüa kuiva küttepuud kon-
teineris 30–50 cm, 690 kr/m² 
koos kohaletoomisega. Tar-
neaeg lühike. Tellimine tel 
5340 8290.

	Ostan lastenari. 
Tel 5668 1162.

	Müüa jõulukuusk koju-
toomisega, valikuvõimalus-
tega. Hinnad 1 m / 200 kr, 
1–1,5 m / 300 kr, 1,5–2 m / 400 kr. 
Info ja tellimine: Eero Uuemäe, 
tel 5554 7564.

	Müüa laias valikus ilu-
tulestikku (ka profiteh-
nikat!) kojutoomisega. 
Tutvu toodetega aadressil 
www.hansatuled.ee (üleval 
ka videod). Sulle veel sood-

KUULUtUSeD

Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:
E ja K 18.30–21.30 950.–
T ja N 18.00–21.00 1000.–
R  18.00–21.00 1300.–
L ja P 10.00–13.00 1000.–
  14.00–17.00 1300 .–
  18.00–21.00 1300.–

Põnnipesa pidu saab broneerida: www.pesa.ee

tasuta lastehoid 
Põnnipesa lastekeskuses!

 Lisainfo: www.pesa.ee

säästa kuni 
70% kütte-
kuludelt! 
Õhksoojus-

pumpade müük ja 
paigaldus.

Hinnad al 11 750.- 
Tel 666 1355.

www.kodukliima.ee

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

INGELLIK JÕULUILU
UUEST ILUSALONGIST

iNglirOOs
RANDVERE TEE 17 (FORTUMI MAJA)

AVAME DETSEMBRIS

VALI LEMMIKHOOLITSUSED
WWW.INGLIROOS.EE

Poolsaare Auto

aVatuD uus 
autOteeNiNDus ViiMsis
aadressil Miiduranna tee 46
tel 605 4400, 5198 0833

• autOreMONt

• MOOtOrireMONt

• DiagNOstika

• reHViVaHetus ja 
reMONt

POOLSAARE AUTO OÜ

www.poolsaare.ee

• MOOtOri ja kÄigu-
kastiDe  testiMiNe

• abs-i testiMiNe

• HOOlDusVÄlte 
NulliMiNe

VIIMSI SPA 1. KORRUSEL
RANDVERE TEE 11

TEL. 6002815
AVATUD  E-R   10.00-18.00

ORTOPEEDILISED JA 
TERVISEJALANÕUD

TALLATOED, RAVISUKAD

RASEDATE TUGIPESU

PÕLVE-JA HÜPPELIIGESE ORTOOSID

jõuluKuul osTjaTele 
jõuluKinGid!

ALATES JAANUAR 2009 TEENINDAME KA 
ISIKLIKU ABIVAHENDI KAARDI ALUSEL.

samad hinnad! Kontakt: Eero 
Uuemäe, tel 5554 7564, e-post 
eero.uuemae@mail.ee

	Müüa korralikku küttepuud 
Viljandist: jalakas, kastan, 
pappel, haab, lepp jt leht-
puud, mis lõigatud/lõhutud 
40 ja 50 cm halgudeks. Hind 
550–650 kr ruum. Kohale-
vedu 4–5 tuumi korraga ja 
hinnalisata. Kontakttelefon: 
õhtul 603 2107, päeval 
5646 5974 või 565 61001.

	Töötan välja, dokumenteerin 
ja rakendan teie ettevõttes 
ISO 9001, 14001 ja OHSAS 
18001 standarditele vastava  
juhtimissüsteemi, kindlustan 
sertfitseerimisauditi eduku-
se. Pakun kvaliteedijuhi ja 
töökeskkonnaspetsialisti pü-
siteenust. Tel 5344 4025, e-
post hain.heinla@mail.ee.

	Teostame muruniitmist, 
hekilõikust, puude raiet ja 
haljastusega seotud töid. Tel 
5563 7666.

	Vajame teenindajaid Viim-
si kaubanduskeskuse sõõ-
rikukohvikusse. Info tel 
5599 2596 või 510 5775.
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Panoraamröntgen

LUMEN
Kaluri tee 5
Haabneeme

Tel.  60 11 812, 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Hammaste
laservalgendus

www.laservisioon.ee
Admirali Maja, Ahtri 6A
10151 Tallinn

Tel: (372) 626 4270 

Femtolasik 
laseroperatsioonid
100-protsendilise 

tulemusega

Vaata sügist 
ilma prillideta!

626 4270

Registreeru testidele
telefoninumbril:

www.laservisioon.ee

BMW 320 i 2.0 AT
(2005)
299 000.– (KM 0%)

Chrysler Sebring LX 2.0 AT 
(2004)
125 000.– (sis. KM 18%)

Mercedes-Benz ML 320 CDI 
4-Matic AT (2007)
729 000.– (sis. KM 18%)

Mercedes-Benz C 180 
Kompressor Classic 1,8 AT 
(2008)
439 000.– (sis. KM 18%)

Mercedes-Benz S 500 
4-Matic AT (2003)
449 000 .– (sis. KM 18%)

Chrysler Grand Voyager 
Stow N Go CRD 2.8 AT 
(2005)
299 000.– (sis. KM 18%)

Ford Ranger 2.5 
(2005)
209 000.– (sis. KM 18%)

Mercedes-Benz A 150 
(2007)
249 000.– (sis. KM 18%)

Mercedes-Benz ML 350 AT
(2002)
319 000.– (sis. KM 18%)

Mitsubishi Lancer Invite 
2,0 AT (2008)
297 000.– (sis. KM 18%)

Nissan Path nder LE 2.5 TD 
(2005) AT
405 000 .– (sis. KM 18%)

Suzuki Grand Vitara 2.0
(2005)
229 000  .– (sis. KM 18%)

KASUTATUD 
AUTOD

Silberauto Viimsi esindus 
Telli V, Miiduranna, Viimsi vald
tel 5333 7676
www.balticcars.com

Valikus üle 500 kasutatud sõiduki!
Suur valik vahetusautosid!

STATOIL

VIIMSI SPA

MIIDURANNA

MERIVÄLJA

VIIMSI VALD

Tallinn

R
an
na
te
e

R
an
dv
er
e
te
e

Sõpruse tee

Aia
ndi
tee

Raudtee

Raudtee

Aia
ndi
tee

SILBERAUTO KASUTATUD
AUTODE MÜÜGIPLATS
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Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719, 
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee, 
www.liuguksed.ee

KAUBANDUSKESKUS

ökopood

LEMMIKLOOMAPOOD

Kaunis mugav elu! 
Kõik vajalik koduses Viimsis.


