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Vald tunnustas tublimaid
sportlasi. Loe lk 12–13
Armsad viimsilased!
Valla tunnuslause leidmise žürii on välja valinud neli parimat tunnuslause ettepanekut:
l Elu mere laineharjal
l Randuvad unistused
l Rannarahva kodu
l Koht, kus unistused randuvad
Palume teie abi parima väljaselgitamisel. Oma lemmiku poolt saate hääletada
valla kodulehel www.viimsi.ee. Hääletada
saab kuni 1. veebruarini.

Mailis Alt
projekti juht

Projektitoetuste uus
taotlusvoor

Hetk enne kontserdi algust. Presidendipaar (keskel) ja Luukas Ilves (vasakul) vestlevad Poola suursaadiku Grzegorz M. Poznański ja tema abikaasaga.
Fotod Kristjan Lepp

Presidendipaar koos külalistega
käis Viimsis kontserdil
Tõnis Mägi ja Kärt
Johanson andsid jõulueelse kontserdi Viimsi
Huvikeskuses. Kuulajate seas olid president Toomas Hendrik
Ilves ja Evelin Ilves
ning presidendi poeg
Luukas Ilves. Presidendipaar oli kontserdile
kutsunud ka Eestis
asuva diplomaatilise
korpuse.

6. detsembril lõpetasid Tõnis Mägi ja Kärt Johanson
oma jõulueelse kontserttuuri “Jah, ma nägin lumevalgust…” kontserdiga
Viimsi Huvikeskuses.
Kontserti olid saabunud kuulama ka presidendipaar Toomas Hendrik
Ilves ja Evelin Ilves ning
presidendi poeg Luukas
Ilves. Presidendipaar oli
kutsunud kontserdile ka
Eestis asuva diplomaatilise korpuse. Esimesed tooliread olidki reserveeritud
presidendipaari külalistele,

Kärt Johanson ja Tõnis Mägi.

kelle seas olid USA, ELi
eesistujariigi Poola, Rootsi ja paljude teiste maade
suursaadikud koos abikaasade ja pereliikmetega.
Enne kontserdi algust
jõudsid Toomas Hendrik
Ilves ja Evelin Ilves põgusalt tutvuda huvikeskuses
praegu vaadata oleva näitusega “Eesti linnused”.
Kontserdile oli tulnud ka
maalide autor Evald Piirisild. Palunud presidendi pojalt Luukaselt abi ja
ulatanud talle oma foto-

aparaadi, jäädvustati hetk,
kus autor koos presidendipaariga oma maalide ees
seisab.
Nagu reklaamideski lubatud, ei esitatud sel kontserdil paljusid tuttavaid ja
võib-olla ka väga oodatud
laule. Siiski, lõpulauluks
esitatud “Déjà-vu” on üks
neist, mida Tõns Mägilt ja
Kärt Johansonilt ikka oodatakse.
Kärt Johanson üllatas
väga tundliku ja eheda rahvalaulude esitamisega, Tõ-

nis Mägilt kuulsime uuemaid ja vähemtuntud laule,
mille vahele ta mõnest neist
ka pikemalt kõneles. Mõlemalt lauljalt sai kuulda
mõnegi laulu sünnilugu ja
tagamaid. Kontserdist kujunes südamlik jõulueelne
meeleoluõhtu, küll mägilikult karge, aga samas väga
soe ja südamlik.
Publik tänas lauljaid
seni, kuni esitati ka lisapala. Seejärel astus president
kergel sammul lavale ning
ulatas mõlemale esinejale
lillekimbud.
Toomas Hendrik Ilvese ja Evelin Ilvese arvates
oli kontsert suurepärane ja
meeldis nii neile kui ka kutsutud suursaadikutele. “See
oli armas ja meeldejääv sissejuhatus jõuluaega,” vahendas presidendikantselei
Toomas Hendrik Ilvese ja
Evelin Ilvese kontserdimuljet.
President koos abikaasaga käis Viimsi vallas ka
2010. a kevadel. Toona oli

eesmärgiks sõit Pranglile, kus veedeti pikk ja sisukas päev, mille jooksul
Toomas Hendrik Ilves ja
Evelin Ilves said põhjaliku
ülevaate saare elust-olust
ja nautisid kohalikku ehedat maatoitu.
President käis Viimsi
vallas ka tänavu 28. märtsil, kui tal oli külas Poola
Vabariigi president Bronislaw Komorowski. Koos
avasid nad Sõjamuuseumis Poola marssali Josef
Pilsudski mälestustahvli.
Tänavu maikuus külastas Evelin Ilves koos
olümpiavõtja Gerd Kanteriga Viimsi Kooli. Külaskäiguks oli põhjust andnud
Viimsi Kooli õpilane, edukas purjetaja Sten Christian
Stahl, kes pälvis presidendi
abikaasalt noore sportlase preemia. Evelin Ilves
kirjutas kooli külalisteraamatusse ja raamatukogu
autogrammide postile oma
autogrammi.
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MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu kuulutab
välja projektitoetuste VI taotlusvooru.
Eesti maaelu arengukava 2007-2013
Leader programmi raames hakkab Põhja-Harju Koostöökogu vastu võtma projektitoetuste taotlusi alates 15. kuni 23.
veebruarini 2012. a.
Meie kohaliku tegevusgrupi strateegia
rakenduskava 2012 kohaselt avatakse kõik
neli meedet:
1. meede: Külakogukondade ühendamine ja arendamine.
2. meede: Ettevõtlus ja puhkemajandus.
3. meede: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored.
4. meede: Ranna-alade ja väikesaarte
arendamine.
Meetmelehed ja kogu info taotlusvooru kohta on meie veebil www.leaderph.eu,
kus saab üksikasjalikumalt tutvuda meetmete tingimustega, et edukalt kirjutada ja
vormistada projektitoetuste taotlusi.
Konsultatsioone projektitoetuste taotluste vormistamiseks saate Põhja-Harju Koostöökogu büroos Saha tee 13, Loo alevik.
Konsultatsioone antakse kuni 14.02.2012. a
eelregistreerimise alusel aadressil: margit.
partel@gmail.com.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
juhatus

Aita nõrgemaid
Viimsi Tervise Spa korraldab heategevusliku jõulupeo, milles osalejaid kutsutakse üles tegema annetusi Viimsi
Invaühingule.
Terviseklubi juhid otsustasid korraldada
klubi liikmetele jõulupeo, kus osalejad saavad teha annetusi valla invalaste ja -noorte
toetuseks. Rahaülekandega saab toetada
Viimsi Invaühingut. MTÜ Viimsi Invaühingu
a/a number on: 221026358968. Lisada tuleks selgitus “Viimsi spa spordiklubi aitab”.
Rahasumma, nagu annetuste puhul tavaks,
sõltub annetaja võimalustest.
Pidu on mõeldud Viimsi Tervise Spa
spordiklubi liikmetele, on osalejatele tasuta ja annetus ongi mõeldud osalemistasu
asemel.
Pidu toimub spaas, kohal on diskor ja laulja Tene Sommer, esinevad tantsutüdrukud.
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Ranna tee saab
korda 2012. aastal

Kaunid jõulusoovid Viimsi vallavolikogult ja vallavalitsuselt. Foto Aime Estna

Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni
kontsert Viimsi Huvikeskuses

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas annavad lepingule allkirjad.

Teisipäeval kirjutasid
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas Viimsi Sõjamuuseumis alla
koostöölepingule, mille
kohaselt rekonstrueeritakse ühiselt Meriväljal
asuv ning Viimsi valla
piirini kulgev Ranna tee.
Plaanide kohaselt valmib
tee 30. oktoobriks 2012.
“Leidsime Viimsi vallaga
kauaoodatud
kompromissi
vaidluse all oleva Ranna tee
kordategemiseks,” sõnas Tallinna linnapea Edgar Savisaar.
“Ranna tee puhul olime lõhkise küna ees – tee kuulub küll
linna haldusalasse, kuid valdavalt kasutavad seda koju sõitvad viimsilased. See teeprojekti leping on esimene, mille
Tallinn sõlmib naaberomavalitsusega – loodetavasti ei
jää see ka viimaseks. Tallinna
jaoks on oluline, et inimesed,
kes elavad Tallinna lähiümbruses, võiksid turvaliselt ja
mugavalt koju sõita. Kuna eramupiirkondi kesklinna ja isegi
linna piiresse väga palju juurde teha ei saa, on paratamatu,
et peame väga palju arvestama

Muuseumis tutvustati külalistele väljapanekut. Fotod Aime Estna.

linna lähivaldadega, kus paljud
Tallinnas tööl käivad inimesed
elavad.”
“Koostöö on Eesti regionaalse arengu võtmesõna,”
ütles Viimsi vallavanem Haldo Oravas. “Eestis on kõikjal
kohti, kus kohalike omavalitsuste huvid nii kattuvad kui ka
ristuvad. Viimsilased käivad
suures osas Tallinnas tööl või
koolis ning meie jaoks on Ranna tee piltlikult öeldes elutee.
Nüüd võime öelda, et peagi
saab see tee korda ja kindlasti
muutub kiiremini läbitavaks.”
Haldo Oravase sõnul rahastab linn töid kahe kol-

mandiku ulatuses ning vald
kompenseerib kogukuludest
kolmandiku – ehituse täpne
maksumus selgub pärast riigihanke korraldamist. “Uuenduskuuri läbinud Ranna teel
hakkab olema mõlemas suunas
kaks sõidurada, samuti mõned
pöörderead ja laiendused,”
lisas Haldo Oravas. “Ühtlasi tehakse korda ka kõnnitee,
kuid rannapromenaadi rajamine lükkub siiski kaugemasse
tulevikku. Praeguse seisuga
on tehtud kõik vajalikud maamõõdistused ning tee projekteerimine käib.”

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.
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Tõnis Mägi ja Kärt Johanson andsid jõulueelse
kontserdi Viimsi Huvikeskuses. Kuulajate seas
olid president Toomas
Hendrik Ilves ja Evelin
Ilves ning presidendi poeg
Luukas Ilves (loe ka lk 1).
1) Kärt Johanson ja Tõnis Mägi
jutustasid laulude vahele
ka viiside või laulusõnade
saamislugusid.
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2) USA suursaadik Eestis
Michael C. Polt koos abikaasaga
jutuhoos vallavanem Haldo
Oravase ja tema abikaasaga.
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3) Saalitäis publikut kontserti
kuulamas.
4) Tänuks lilled presidendilt.
Fotod Kristjan Lepp

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 13. jaanuaril 2012
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Viimsi veekorraldusprojekti
pidulik lõpetamine

KOMMUNAALUUDISED

Uus liiklusskeem
Äigrumäe külla minnes on uus liiklusskeem.
Detsembri algul sulges
Tallinn autodele sissesõidu
Pärnamäe kalmistut läbinud Äigrumäe tee lõigule.
Linnaliini nr 8 lõpp-peatuses olevalt ringteelt alguse saanud Äigrumäe teele
paigaldas linn väravad ette.
Edaspidi on tee jalakäijatele avatud, autoga kalmistul
sõitmist enam ei toimu. Viimsi vald paigaldab 17. detsembril oma territooriumil asuva ja kalmistut läbiva Äigrumäe tee teise otsa ette kivitõkised. Edaspidi saab Äigrumäe külla sõita Männimäe tee kaudu.

Neljapäeval, 8. detsembril
toimus Rannarahva Muuseumis projekti “Viimsi
veekorraldus” lõpetamise
tänuüritus.
Ühtekuuluvusfondi toel lõppenud projekti kogumaksumuseks
kujunes u 14,1 miljonit eurot
ning selle tulemusena on ligi
5400 Viimsi elanikule antud
võimalus ühineda ühisveevärgija kanalisatsiooniteenustega.
Kuna tegu oli struktuurifondide programmperioodi 2004–
2006 viimase projektiga, oli
kohale tulnud väga esinduslik
seltskond: Euroopa Komisjoni,
Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse,
Viimsi Vallavalitsuse, töid teinud firmade esindajad ning
koostööpartnerid
Keskkonnaministeeriumi
veeosakonna projektide büroo
juhataja Antti Toomingu sõnul
on eesmärk 2013. aasta lõpuks
tagada kõikide suuremate asulate elanikele puhas, tervisele
ohutu joogivesi ja võimalus
liituda ühiskanalisatsiooniga.
“Täna lõppeva projektiga on
suurel hulgal Viimsi valla elanikel see võimalus olemas.
Kuigi lõppenud projekt oli
struktuurifondide programmi-

Sõiduplaanide
muutus
Kiigemäe ja Luhaääre tee läbisõidu sulgemine
muudab 17. ja 18. detsembril liinide V2 ja V1k
sõiduplaane.
Veekorraldusprojekti põhilised vedajad AS Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu (paremal) ja projekti juht
Lauri Lagle tänasid koostööpartnereid mälestusesemetega.

perioodi 2004–2006 viimane,
siis hetkel on üle Eesti töös veel
kümneid programmiperioodiks
2007–2013 ELi toetuse saanud
veeprojekte,” lisas Tooming.
Projekti tulemusena rajati
Viimsi valda ligi 88 km veetorustikke ja 89 km kanalisatsiooni isevoolseid ja survetorustikke ning 32 reovee ülepumplat.
AS Viimsi Vesi juhataja
Toivo Eensalu sõnul moodus-

tab projekt Viimsi veemajanduse arendamise projekti esimese
etapi. “Viimsis on veemajanduse arendamisel veel tööd kuhjaga ja on hea meel, et üks osa
sellest on tänaseks lõppenud.
Tööd jätkuvad Ühtekuuluvusfondi projekti “Viimsi veekorralduse II etapp” raames ning
kogu projekti lõpp on planeeritud 2013. aasta lõpuks,” täpsustas Eensalu.

Viimsi veekorralduse projekt sai alguse 2004. aastal ning
selle kogumaksumuseks oli 14,1
mln eurot, millest 75% oli EL-i
toetus. Samuti toetas projekti
lõpuleviimist Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Eesti
riik. Suur osa on ka Viimsi vallal, kes hoolimata rasketest aegadest on kindlalt püsinud kaasfinantseerimise graafikus.
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Prangli sai elustamisaparaadi
10. detsembril anti Prangli
saare elanikele üle Rotary
Klubi kingitus – elustamisaparaat ehk defibrillaator, millega saab
kiirelt elustada seiskunud
südamega inimest. Aparaat paigutatakse Prangli
tervishoiupunkti, mis
asub saare rahvamajas.
Viimsi vallavanema Haldo
Oravase sõnul on Prangli tervishoiupunktis tagatud küll
ööpäevaringne meditsiiniabi,
kuid erakorraliste juhtumite
puhul tuleb haige ikkagi mandrile toimetada. “Inimese elu
päästmine võib olla sekundite
küsimus, kuid Pranglilt mandrile sekunditega ei jõua. Seega
on elustamisaparaat Prangli
jaoks väga vajalik. Ühtlasi teevad Ida-Tallinna Keskhaigla

Vallarahvale õpetati, kuidas aparaati kasutada. Foto Endel Lepik

töötajad saarerahvale koolituse, mille käigus õpetatakse esmaabi andma ning aparaati kasutama. Viimsi vald ja Prangli
on Rotary Klubile kingituse
eest väga tänulikud,” lisas Haldo Oravas.

“Tallinna Rotary Klubi
lähtub soovist teadvustada ja
julgustada AED (automaatse
kehavälise defibrillaatori) kui
elustamisvõimaluse kasutamist
Eestis ning toetada elustamisalase teadlikkuse ja abistamis-

julguse kasvu,” lausus Rotary
Klubi esindaja Raivo Tamkivi.
“Kuna rahvarohkete kohtade
varustamine AED-seadmetega
on nende haldajatele igati jõukohane, otsustas Tallinna Rotary
Klubi keskendada oma toetuse
neile kohtadele, kus vahetu operatiivne meditsiiniabi puudub.
Toredate inimestega ilus Prangli
saar on igati sobiv koht sellise
ettevõtmise avalöögiks.”
“Prangli tervishoiupunktis
tehakse lihtsamaid protseduure
– eelkõige tegeleme ambulatoorse teenindamisega,” ütles
tervishoiupunkti juhataja Tiina
Piirisaar. “Elustamisaparaadi
olemasolu annab suurema turvatunde nii saare elanikele kui
ka turistidele. Aparaat paigutatakse tervishoiupunkti eeskotta,
kuhu kõigil on vaba sissepääs.”
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Kalapüügist aastal 2012
Kalastuskaardi alusel
tohib harrastuspüügivahenditega kala püüda
avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades seadusest tulenevaid piiranguid.
Üldjuhul annab kalastuskaardi
Keskkonnaamet. Kalastuskaardid antakse taotlemise ajalises järjekorras, võttes aluseks

nõuetekohase taotluse saamise aja. Taotluste vastuvõtmist
alustati püügiaastale eelneva
aasta detsembrikuu esimese
tööpäeva hommikust ehk siis
1. detsembril kella 9-st. Harju
maakonnale on 2012. aastaks
eraldatud kokku 4746 võrguluba. Neid väljastatakse HarjuRapla-Järva Keskkonnaameti
Harjumaa kontoris Tallinnas
Viljandi mnt 16.

Väikesaari
ümbritseval
veealal kalapüügiks annab kalastuskaardi kohalik omavalitsus keskkonnaministri kehtestatud lubatud püügivahendite arvu
piires. Prangli saare püsielanikele on eraldatud ühe kalendrikuu
piirarv 90 ning kalastuskaarte
väljastab Viimsi Vallavalitsus.
Väikesaare püsielanik tohib ühe
kalastuskaardi alusel kasutada
kuni 3 nakkevõrku merel kuni

20 meetri samasügavusjooneni
tema elukohajärgse saare ümber. Pranglilased peavad kalastuskaardi saamiseks pöörduma
vallavalitsuse kommunaalameti
spetsialisti Igor Ligema poole,
lisaks registreerib kalastuskaardi soovijaid saarevanem Valter
Puusröm. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu on 6,5 eurot
kalendrikuus ühe võrgu eest.

Igor Ligema

Seoses Luhaääre teel asuva AS Viimsi Vesi kaevu lahtikaevamisega suletakse laupäeval, 17. detsembri hommikul kell 9.00 Kiigemäe ja Luhaääre tee läbisõit. Lahtikaevatav lõik asub Luhaääre 27 ja 19 majade vahelise teeotsa
juures. Tööde käigus kaevatakse tee üles, tehakse ventiili
remont, pühapäeval paigaldatakse asfalt ja tee avatakse
taas kell 16. Tööde ajal saab Leppneeme poolt sõita kuni
Mihkli taluni ja Luhaääre tee 31. kinnistuni. Tammneeme
poolt on võimalik sõita kuni Kalevi teeni.
Tee sulgemise tõttu muudetakse ajutiselt kahel päeval ka ühissõidukite liikumist. Laupäeva hommikul kuni
kella 9-ni väljub V2 tavapärasel marsruudil. Alates kella
10.17-st Viimsi haigla juurest väljuval suunal sõidab V2
otse Tammneeme külla, teeb ümberpöörde Mehise peatuse juures ja jätkab marsruuti vastavalt kehtivale plaanile.
Laupäeval kell 12.09, 13.30, 15.05, 16.35, 18.10, 20.00,
21.23 ja 22.52 väljuvad V2 ning pühapäeval kell 7.27,
9.00, 10.33, 12.21, 13.49 ja 15.16 väljuvad liinisõidukid
sõidavad ajutisel marsruudil. Leppneeme pool pikendatakse liini V1k marsruuti kuni Leppneeme peatuseni alates laupäeval kell 9.02 Viimsi haigla juurest väljuvast liinist. V1k, mis väljuvad laupäeval kell 9.02, 10.45, 12.14,
13.50, 15.29, 16.57, 18.16, 19.36, 21.40 ja 22.50, samuti
liinisõidukid, mis väljuvad pühapäeval kell 7.40, 9.09,
10.51, 12.45, 14.08 ja 15.25, sõidavad kõik ajutise marsruudi järgi. Seoses pikendatud marsruudiga võib tekkida
V1k graafikus mõneminutilisi viivitusi.
Luhaääre ja Kiigemäe tee sulgemisega seotud töid teeb
AS Nordecon, kontakttel 52 71 779. Vabandage ebamugavuste pärast.

Prangli teede hange
Viimsi Vallavalitsus kuulutas välja hanke Prangli
saare teede tali- ja suvehoolde tegemiseks.
Hankega otsitakse järgnevaks kolmeks aastaks Prangli
saarele teede (kogupikkusega 6,4 km) hooldajat. Pakkumisi saab esitada kuni 19. detsembrini. Lisainfo valla kodulehel rubriigis “Hanked”.

Tagasilükatud
käiduhange
Viimsi Vallavalitsus lükkas tagasi käiduhanke
pakkumised.
Tänavavalgustuse käidu riigihanke saamiseks registreeris
kuus osalejat, kellest kolm esitasid oma pakkumised. Kuna
ükski pakkuja ei vastanud hanketingimustes esitatule, siis
lükkas vallavalitsus kõik esitatud pakkumised tagasi. Uus
käiduhange kuulutatakse välja detsembrikuu jooksul.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja
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Dokumenditaotluste arvu kasv
Aastail 2012–2015 lõpeb kehtivusaeg neil Eesti
kodaniku isikut tõendavatel dokumentidel, mis
on väljastatud alates 2002. aastast 10-aastase
ja alates 2007. aastast 5-aastase kehtivusega.
Sellest tulenev dokumenditaotluste arvu kasv on
suurim kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna
ajaloos.
Nimetatud perioodil mitmekordistub
kodakondsus- ja migratsioonibüroodes klientide arv, pikenevad
ootejärjekorrad ja võrreldes
praegusega ka dokumendi
Vaheta dokument aegsasti. kättesaamiseks kuluv aeg.
Seetõttu soovime elanikke
teavitada järgmistel aastatel ees ootavatest võimalikest
ebamugavustest ning dokumentide taotlemise viisidest, et
saaks adekvaatse info põhjal valida, millal ja kuidas uut
dokumenti taotleda.
Lisaks püüame ennetada olukorda, kus kliendid esitavad dokumenditaotluse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA)
viimaste aastate lühikestele väljastustähtaegadele lootma
jäädes vahetult enne oma dokumendi kehtivusaja lõppemist, kuna paljud on harjunud, et dokumendi saab kätte
oluliselt kiiremini kui seaduses sätestatud 30 päevaga.
Kuna dokumenditaotluste arvu kasv puudutab suurt
osa elanikkonnast, on seda teemat ka meedias korduvalt kajastatud. Lisaks oleme oma kodulehele üles seadnud bänneri, mis suunab asjakohase info ja soovitavate
käitumisjuhiste juurde. Kõik isikud, kellel tekib peatselt
vajadus dokumenti taotleda, ei pruugi aga külastada PPA
kodulehte, mistõttu oleks hea, kui sellekohane info oleks
leitav ka mujalt ning jõuaks võimalikult paljude elanikeni.

Raivo Küüt
politseikolonel
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

Viimsi sai uue sporditegevuse
toetamise korra
Viimsi Vallavolikogu kinnitas 2011. aasta
8. novembri määrusega
nr 25 valla uue sporditegevuse toetamise korra.
Määrus on avaldatud 18. novembri Viimsi Teatajas ja on
saadaval ka Viimsi valla kodulehel http://www.viimsivald.
ee/sporditegevuse-toetamine/.
Samal teemal avaldas Viimsi
Teataja 7. oktoobri 2011 artikli “Kavandatavatest muudatustest Viimsi valla laste ja noorte
sporditegevuse toetamisel”.
Uue sporditegevuse toetamise korra kehtestamise eesmärk on korrastada valla poolt
sporditoetusteks
eraldatava
raha sihipärast kasutamist.
Toome siinkohal veel kord
välja kõige olulisema hiljuti
kehtestatud valla uue sporditegevuse toetamise korrast.
Viimsi
vald
toetab
7–19-aastaste laste ja noorte
sporditegevust, samuti nende
püsiva töövõimetusega inimeste sporditegevust, kes on tunnistatud töövõimetuks riikliku
pensionikindlustuse seaduses
sätestatud korras töövõime
kaotusega vähemalt 40 protsenti, sõltumata nende vanusest.
Olgu siinkohal veel kord mainitud, et spordi pearaha toetusi

saavad ja neid kasutavad sihtotstarbeliselt spordiklubid.
Spordiorganisatsioonis, kellele toetust antakse, peab olema
vähemalt 20 harrastajat, olenemata omavalitsusest, kust harrastajad on pärit.
Valla uue sporditegevuse
toetamise korraga kehtestati
kõigile sporditreeningrühmade
treeneritele vähemalt II kategooria kvalifikatsiooninõue. III
või kõrgema kategooria kvalifikatsioonitasemega treenerile
arvestatakse toetust ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta. Viimasega kaasneb
lisatingimus, et seda arvestatakse juhul, kui vähemalt 51%
treeningrühmade harrastajaist
on Viimsi valla elanikud. Selle
klausli mõte on see, et nn treeneri toetus eraldatakse kas Viimsi
valla või Tallinna linna poolt. (7.
oktoobril avaldatud artikliks oli
pikemalt juttu mõlema omavalitsuse spordiorganisatsioonide
integreerumisest.)
Pearaha arvestamise aluseks on pearaha baassumma,
mis arvutatakse läbi koefitsientidega, mille järgi arvestatakse
harrastaja vanust, spordiala
kallidust, spordiala eelisarendatavuse määra, spordiorganisatsiooni tulemuslikkust riigi
alaliidu edetabeli andmete põh-

jal ning alates III kategooriast
treeneri kvalifikatsiooni taset.
Üks spordiorganisatsioon
saab ühe lapse/noore ehk toetatava pearaha ja seda ei saa
edaspidi jagada kahe spordiklubi vahel, juhul kui toetatav
osaleb kahe või enama spordiklubi treeningrühmas.
Viimsi Vallavalitsus määrab
sporditegevuse toetused üheks
kalendriaastaks pärast valla
eelarve kehtestamist. Jooksval
aastal on võimalik treeningrühmades teha muudatusi – kui
harrastaja jooksval aastal mingil põhjusel trenniskäimisest
loobub, siis lapsevanem ja spordiklubi peavad hoolitsema selle
eest, et loobuja treeningrühma
nimekirjast eemaldatakse. Sellega vabaneb spordiklubis pearahaga toetatav koht, mille saab
täita uue harrastaja treeningrühma lülitamisega.
Uus sporditegevuse toetamise kord näeb ette ka võimaluse valla eelisarendatavate spordialade määramiseks.
Eelisarendatavate spordialade
koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest
kaalutlustest ning spordiala
kandepinnast, perspektiivist ja
saavutustest nii Eestis kui ka
maailmas. 2011.–2013. a on

valla eelisarendatavad spordialad jalgpall, korvpall, sulgpall, ujumine, purjetamine ja
käsipall.
Uus sporditegevuse toetamise kord seadustas ka spordiraha pearaha arvestuse infosüsteemi kasutuselevõtu. Juba
sel sügisel, 1. novembriks esitatud sporditoetuste taotluste
esitamisel on kasutusel spordi
pearaha arvestuse infosüsteem
PAI. Tänaseks on kõigi Viimsi valla laste ja noorte sporditreeningrühmade nimekirjad
infosüsteemis ja see on aluseks
sporditegevuse toetuste eraldamisel. Spordiorganisatsioonide
esindajad – treenerid – sisestavad treeningrühmades osalevate laste/noorte nimekirjad ning
lapsevanemad annavad elektroonilise kinnituse oma lapse
treeningrühmas osalemise kohta. Kui puudub igapäevane ligipääs arvutile/internetile, siis on
võimalik vajalikud toimingud
teha vallavalitsuse kultuuri- ja
spordiametis, kus kohapeal tehtud kirjalike nõusolekute, taotluste vms alusel teeb kinnituse
volitatud ametnik.

Jan Trei

Viimsi abivallavanem

Ott Kask
Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja
spordiameti juhataja

Lyonis kohtusid Euroopa noorsootöötajad ja Prantsusmaa noored
Contact-2103 on Euroopa
noorsootöötajaid ühendav mittetulundusühing,
mis on asutatud 1998.
aastal ning mille ametlik
liige on Eesti Noorsootöötajate Ühendus. Viimsi
Vallavalitsus, MTÜ Viimsi
Huvikeskus, Viimsi noorsootöötajad ja noored on
teinud Contact-2103ga
koostööd alates 2001.
aastast. Viimsis on korraldatud nii seminare kui ka
noorsoovahetusi.
Viimsi noorsootöötajad ja
noored on osalenud koolitustel, seminaridel, õppevisiitidel
ja noorsoovahetusprojektides
Belgias, Hispaanias, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Hollandis, Portugalis,
Venemaal jt Euroopa riikides.
Eriliselt paistis silma 2006.
a noorsoovahetus, kus osalesid Viimsi noored ning mis
leidis aset Kariibi meres asuval Prantsusmaale kuuluval
Martinique’i saarel. 2011.
a suvel osales Viimsi Keskkooli õpilasesindus Hispaanias noorsoovahetusprojektis
“Kunst kui multikultuursuse
väljendus” ning detsembris
leiab Rumeenias aset noorsoovahetusprojekt “Safebook
for Facebook”, kus osalevad
Viimsi Noortekeskuse noored.
8.–13. novembril toimus

Rahvusvaheline töögrupp Lyoni linnavalitsuse ruumides.

Prantsusmaal Lyonis Contact-2103 korraldatud noorsooteemat puudutav rahvusvaheline seminar “Youth in
Motion”. Lyoni seminaril osalesid ka Viimsi abivallavanem
Jan Trei ning noorsoo- ja haridusameti juhataja Kadi Bruus.
Seminar korraldati koostöös
Prantsusmaa
CMJCF-ga
(Confederation of the Youth
and Cultural Clubs of France)
ning osalejateks olid noortetöö
eest vastutavad poliitikud ja
ametnikud, noorsootöötajad ja
noortega seotud ühingute liik-

Contact-2103 tegevjuht Philippe Helson, Kadi Bruus ja Jan Trei.

med. Kokku kohtusid seminaril 14 riigi esindajad. Arutlusel oli noorte olukord (noorte
mõiste, seadused, noorsootöö,
tööhõive, haridus, sotsiaalsed
probleemid jne) eri riikides
ning võimalikud koostööprojektid. Huvitav oli tõdeda, et
kui me Eestis nimetame noorteks kuni 26 aasta vanuseid,
siis Itaalias ja Hispaanias peetakse noorteks kuni 35-aastasi
inimesi.
Samal ajal korraldas noortekeskuse võrgustik MJC
(Local Youth and Cultural
Clubs) Lyonis Prantsusmaa
noortele suunatud seminar,
kus osales üle 1500 noore riigi 18 regioonist. Töögruppides
arutati teemade üle noored ja
tants/muusika/keskkond/haridus/rahvusvaheline koostöö/
vabatahtlik töö. Töögruppe
juhtisid noored ise. Töögrupid
kogunesid Lyoni linnavalitsuse saalides, mis meile meenutasid pigem lossi kui ametiasutust. Ürituse eesmärk oli
tutvustada avalikkusele noorte arvamusi ja ettepanekuid
noortega seotud valdkondades,
arutlusel olid ka valimisi puudutavad küsimused.
Lisaks
noorsootöötajate
seminarile ja noorteüritusele
peeti Lyonis ka Contact-2103
aastakoosolek, kus tehti kokkuvõtted lõppevast aastast
ning räägiti võimalikest koos-

tööprojektidest aastal 2012.
Organisatsiooni tuleva aasta tegevuskava kinnitatakse
pärast seda, kui on selgunud
Euroopa Liidu, Prantsusmaa
CMJCF ja Belgia FMJ poolt
ühingule eraldatav tegevustoetus. Lisaks taotlevad liikmesorganisatsioonid üritustele
toetust ka ELi programmist
Euroopa Noored (Youth in Action).
Lyon on ametlikult suuruselt Prantsusmaa kolmas
linn, kuid koos eeslinnadega,
kus elab kokku 1,42 miljonit
inimest, peetakse seda Pariisi järel suuruselt teiseks linnaks. Pilgule on silmatorkav
Lyoni vanalinn, kus lisaks
Ristija Johannese katedraalile
(Saint-Jean-Bapiste de Lyon)
on palju teisi vaatamisväärsusi, mida, hoolimata seminari
tihedast ajagraafikust, osalejatele ka näidati. Lyon on kantud
UNESCO maailmapärandi nimistusse (World Heritage List)
koos teiste kultuuri- ja loodusobjektidega, mille UNESCO
maailmapärandi komitee on
leidnud olevat kogu inimkonna kultuuri- ja looduspärandi
seisukohalt äärmiselt olulised.

Jan Trei
abivallavanem

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridusameti
juhataja
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Viis aastat südamlikku traditsiooni
Heategevuslik ball ja
jõululaat kogusid Viimsi
Invaühingule kokku üle
10 500 euro!

3. detsembril Viimsi Koolis
toimunud suurejooneline heateguvusball õnnestus ka tänavu. Seekord oli pidulik õhtu
mereteemaline, seda nii kujunduse kui sisu poolest. Kavad
laudadel olid purjekujulised ja
merehõngulised olid ka peaesinejad – ansamblid Regatt ja
Tuulelõõtsutajad.
Ball täitis oma suurima
eesmärgi – koguda raha MTÜ
Viimsi Invaühingu erivajadustega lastele, et saata nad 2012.
aasta suvel delfiiniteraapiasse.
Oma väga suure panuse heategevusse andsid koos peokülalistega Viimsi Kooli algklasside
õpilased ja nende vanemad, kes
omatehtud küpsetiste ja käsitööesemete müügiga kogusid
kokku 2602 eurot. Raha andis
balli avatseremoonial invaühingule pidulikult üle Viimsi Kooli
klassiõpetaja Marge Tammiste.
Viimsi Invaühingu erivajadustega laste toetuseks on kogu
aasta vältel raha kogunud Carmen Catering ja nende esindaja
andis ballil üle toetussumma
3114 eurot.
Peaesinejatele lisaks oli ballil veel palju toredaid artiste.
Peale MTÜ Viimsi Invaühingu
esinaise Jana Skripnikovi, Viimsi Keskkooli direktrissi Leelo
Tiisvelti ja Viimsi vallavanema
Haldo Oravase avasõnu astusid
lavale Viimsi Huvikeskuse laulustuudio lapsed (juhendaja ItaRiina Pedanik ) koos Viimsi Invaühingu lastega, esitades mitu
ilusat muusikapala ja vesteldes
delfiinidest. Avavalsiks astusid
lavale Laura Põldvere ja Andrus
Kalvet ning neile järgnes Helen
Randmäe koos kitarrist Karl
Kanteriga. Õhtu jooksul oli mitu
värvikat etteastet ka Viimsi
Koolilt – kooliteater esitas lõigu
muusikalist “Grease” ning huumoriprogrammi, milles osalesid
nii õpetajad kui õpilased. Lausa
maagiliselt mõjus suur ilutulestik, mida saatis noortest trummaritest koosnev grupp TrummIt. Vahetult enne keskööd astus
lavale tantsutrupp Solas.
Meeleolukat õhtut juhtisid
Krista Lensin ja Eero Spriit.
Lisaks suurepärastele esinejatele said külalised õnne katsuda
loteriis ja teha pakkumisi oksjonil. Nii loterii kui ka oksjoni
tulu läks Viimsi erivajadustega
laste delfiiniteraapia toetuseks.
See tore heategevusball,
mis pakkus palju külalistele
ning oli suureks abiks Viimsi
Invaühingu lastele, sai teoks
ainult suurepäraste toetajate
abiga. Ball poleks sellisel kujul
teostunud, kui ei oleks olnud
suurt hulka vabatahtlikke, kes
kogu korralduse ja ettevalmistuse enda õlule võtsid, samuti
lahkeid firmasid, kes aitasid.
Peolaua eest hoolitses OÜ
Sinu Personaalkokk, kellele
olid abiks hotell Olümpia pea-
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1) Heategevusball oli rahvarohke.
2) Üks peaesinejaid – ansambel
Regatt.
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3) Laulja Helen Randmäe.
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4) Katkendit keskkoolimuusikalist “Grease“ esitas
Viimsi kooliteater.
5) Kunstnik Jüri Arraku pildid
oksjonil.
6) Ilutulestik, nagu juba tavaks
on saanud.
7.) Avasõnad ütlesid Viimsi
Invaühingu esinaine Jana
Skripnikov, vallavanem Haldo
Oravas ja Viimsi keskkooli
direktor Leelo Tiisvelt.
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8) Õhtujuhid Krista Lensin
ja Eero Spriit, oksjonil on EppMaria Kokamäe maal.
9) Peokülalised Mari-Ann ja
Tunne Kelam.
10) Toomas ja Ingrid Tõniste.
Fotod Ardo Kaljuvee
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kokk ja sous chef ning Tallinna
Teeninduskooli TEKO õpilased. Maitsva tordi valmistasid
Radisson Blu Hotell Olümpia
kondiitrid.
Suur tänu kõigile esinejatele, balli korraldajatele, abilistele ning õhtujuhtidele, kes
olid valmis aitama ja tegema
kõike lihtsalt heast südamest
erivajadustega laste toetuseks,
tasu saamata. Täname kunstnikke, kes oksjonile oma töid
annetasid, ning ballikülalisi,

kes pidasid vajalikuks ballikutse lunastada ning anda sellega oma panus heategevusse.

MTÜ Viimsi Invaühing
tänab:

Radisson Blu Hotell Olümpia,
Maag Grupp, Vicinau Eesti
OÜ, Nordfood OÜ, Altia Eesti, Karia OÜ, Reaton, Jungent
Eesti OÜ, Farwell Kaubanduse
OÜ, Kesarol OÜ, Loodus Invest AS, Riinu Rätsep ja tema
meeskond, Juha Rantanen, Tiia

Kaur-Rantanen, Merike Hindreus, Fertilitas, Aina Saarma,
Aleksandr Skripnikov, Maire
Mölder, Lauri Pihlak, Mart Felding, Rauno Laht, Külli Talmar, Jaan Kolberg, Kalle Erm,
Margit Võsu, Martin Siiman,
Sander Mikk, Marten Randma,
Eeva-Liisa Puidet, Merli Kesküla, Marlene Timmi ja Kristel
Leppmets, Hilja Hallaste, Tiina
Pukk, Jajaa OÜ Koopiakeskus,
Epp Orula, Rein Jõhvikas, Kätlin Puhmaste, Tõnu Toomeoja,

Viimsi Lions Klubi, Tarcona ja
hr Andres Kukk, Viimsi Kool,
Leelo Tiisvelt, Viimsi algkooli
õpilased, õpetajad ja vanemad,
Isku ja hr Riho Lass, Viimsi
Peokeskus ja Lauri Viikna, Jüri
Arrak, Epp-Maria Kokamägi,
Alari Kivisaar. Horeca Service,
Viimsi Market, Helle Põld, Meriton Spa, Tallink, Privileg Day
Spa, Kristina Valdner, Villa
Thai, Viimsi Spa, Viimsi Vesi,
Eesti Nuku- ja Noorsooteater,
ilusalong Elegance, Sushi Cat,
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Velospets, Tampe Toit OÜ, Jüri
Peetson, Orhidaalia, Ave Lauren Kriisa, Shi-Shi, AlcoExpress ja Ingrid Ehaver, Ruf, Fotomees, Jussi Õlletuba ja Virve
Hansar, Harmoonikum, Uniprint, VAT Teater, Helmehaldjas, Ajakirjade Kirjastus, Cum
Laude Kirjastus, Rõõmustuudio, Petrone Print.
Taaskohtumiseni 2012. aasta jõulukuul!

Jana Skripnikov

MTÜ Viimsi Invaühingu esinaine
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Aeg pühade eelarve koostamiseks
Advent on jõuluootuse sisse juhatanud. Pühadeaeg tähendab aga sedagi, et tavapärastele väljaminekutele lisanduvad kingituste, kodukaunistamise ning jõulu- ja aastalõpupidude kulud.
Et vältida olukorda, kus pühad su rahakotti suure augu
tekitavad, tasub teha kaks eelarvet: üks tavapäraste kulude-tulude ning teine spetsiaalselt pühadega seotud kulude
arvestuseks.
Eelarve koostamiseks pane kirja kuu jooksul vältimatud väljaminekud – teenuste arved, laenud ja liisingud,
samuti kulud toidule, hobidele, spordile jne. Kui kulud
kirjas, võrdle summat oma tuludega ja saad teada, kas ja
kui palju sul pühadeostudeks raha üle jääb. Eelarve mugavamaks koostamiseks saad kasutada pere-eelarve vormi
http://www.minuraha.ee/pere-eelarve
Edasi saad hakata planeerima jõulude ja aastavahetusega seotud kulutusi vastavalt sellele, kui palju eelarves
raha üle jäi, või plaanid kulutada hoopis varem kõrvale
pandud säästudest teatud summa. Aastalõpu kulude arvestamiseks soovitame spetsiaalset kalkulaatorit http://www.
minuraha.ee/joulueelarve/, kus on loetletud paljud pühadega seonduda võivad väljaminekud, alates kingitustest ja
jõulukaartidest ning lõpetades kontserdipiletite, pidude ja
jõuluroogade peale kuluva rahaga. Kirja tasub panna ka
väiksemad ostud, näiteks postmargid jõulukaartide saatmiseks või pakkepaber. Mõtle sellelegi, kas saaksid mõned kingitused või kodukaunistused ise valmistada, mitte
poest osta. Detailse jõuluostude nimekirja koostamine aitab sul vältida emotsioonioste ja ülekulutamist.
Kui tundub, et raha napib, võib krediitkaart või järelmaks tunduda hea lahendus, kuid sellega tasub olla ettevaatlik. Enne laenuraha eest kingituste või aastalõpureisi
ostmist mõtle järele, kas sulle on jõukohane krediitkaardiga kulutatud summad tagasi maksta või tasuda järgmise
aasta jooksul igal kuul järelmaksu. Kuna nii krediitkaardi
kui ka väikelaenu või järelmaksu eest tuleb tasuda intressi, arvuta, kui palju kallimaks sulle ostetu seetõttu läheks.
Kindlasti ei tasu mõeldagi SMS-laenu võtmisele, kuna
selle intress on väga kõrge.
Kasuta eelarve koostamiseks pere-eelarve vormi.
www.minuraha.ee/pere-eelarve. Jõulukulude kirjapanemisel aitab aastalõpu kulude kalkulaator. www.minuraha.
ee/joulueelarve/

Heli Lehtsaar

tarbijaveebi minuraha.ee toimetaja

Humoorikaid
leide muuseumi
kogudest
Eelmise sajandi algul, kui naistel ei olnud veel
armuasjus võtta nippe peentest välismaa ajakirjadest, pöörduti hoopis kohaliku vanarahvatarkuse poole.
Ühelt Miiduranna kaluriperelt saadud 1915. aasta Perekonnalehes on ilmunud meie kultuuri ühe suurkuju Eiseni peen õpetus sellest, kuidas konna abil mehele saada.
Sealjuures ei pea konna mitte musitama, vaid hoopis sipelgapessa viskama ja hiljem sealt kaks konti võtma: üks
konksu ja teine hargi kujuga. Konksukujulise kondiga
peab meesterahvast salaja enda poole tõmbama ja kellel
see õnnestub, sellel on igavene armastus alatiseks garanteeritud. Ei mingit mässamist oma välimusega ega kalleid
protseduure solaariumis või kosmeetikute-stilistide juures. Piisab täiesti tavalisest konnast. Lisaks oli vanarahval
varuks õpetus juhuks, kui mees lõpuks tüütavaks peaks
muutuma. Sel juhul tuleb teda eelmainitud hargikujulise
kondiga salaja endast eemale tõugata ja juba ta minema
jooksebki. Muideks, samasugust abi pidid saama ka mehed naiste püüdmisel. Tänapäeval pole muidugi kuigi
eetiline vaest konna oma armuelule ohvriks tuua. Seega
soovitab Rannarahva Muuseum teil hoopis potentsiaalne
kallim suveõhtul tiigi äärde konnade krooksumist kuulama kutsuda. Tõonäoliselt töötab sama hästi ja pareminigi
kui kõiksugu kontidega suskimine.

Maivi Kärginen
teadusjuht

Pärimuslikud jõulud
Jälle on käes ilus jõuluaeg
mandariinide, piparkookide, päkapikkude ja kingipalavikuga. Siin-seal on
kuulda jutte vana aja jõuludest, mis olnud “just
nagu päris ja milliseid
enam ei ole”.
Vist keegi ei mäleta tegelikult
seda aega, kui kõige tähtsamad
jõulumärgid olid hoopis tuppatoodud õled ja heinad, aega, kui
polnud veel kombeks jõululaupäeva õhtul aisakellade tilinal
kirikuse sõita, ei kogunetud
jõulupuu ümber ega söödud
jõuluvorste hapukapsaga, vaid
hoopis kruupe ja seapead. Sest
praegu põliseks peetud jõulukombed juurdusid meil enamasti alles 19. sajandi lõpus.
Kingitusi ja kontserte on
tänapäeval kindlasti rohkem
kui vanaisade ajal. Mis võiks
siis olla see kadumaläinud jõuluime? Või pole imet olnudki,
hoopis lapsepõlve lihtsad rõõmud tunduvad tagasi vaadates kuldsed. Arvan, et midagi
siiski on, ja pakun välja ka
vastuse. Kas kadunud ime ei
ole mitte pühadus, mida kingisaamise ja kinkimise rõõm päriselt asendada ei suuda? Just
püha mõte oli see, mille pärast
kommunistlik režiim jõulude
pidamise ära keelas – jaanitulesid ju ei keelatud. Kuid enamik eestlasi pidas jõulusid ikkagi, kuigi vaikselt ja suletud
kardinate taga. Tuli välja, et
jõulude väärtus ei sõltunud välisest särast ega kinkide suurusest. Seda teadis väga hästi ka
vanaproua, kes tuletas meelde
oma lapsepõlve jõule 80 aastat tagasi. Siis oli ta saanud
jõulupuu alt kingipaki, teinud
selle põnevusega lahti, leidnud
sealt kaks taskurätikut ja olnud
väga õnnelik. Samas võib ka
kotitäis mänguasju väikesele
inimesele ainult veerand tunniks pinget pakkuda – edasi
jäävad kingid nurka vedelema
ega paku enam huvi.
Sel ajal, kui meie praegused jõulutraditsioonid välja
kujunesid, tähistas see püha
eelkõige Jeesuse sündimist.
Lugu oli juba koolist tuttav ja
seda korrati igal aastal üle.
See maailmakuulus laps,
kelle sünnipäeva jõuluajal
peetakse, süütas oma elu ja
õpetusega väga palju küünlaid.
Võib öelda, et paljud läänemaailma tähtsamad väärtushinnangud on just temaga seotud. Ta ütles, et kõige tähtsam
elus on armastada üle kõige
Jumalat ja oma ligimesi. Et
kaasinimesele tuleb teha seda,
mida tahad, et sulle tehtaks. Ta
ütles, et kes andestada ei taha,
sellel pole ka tulevikku. Ta ütles, et ka laps ja naine on inimesed ja et ministri ülesanne
pole olla valitseja, vaid rahva
teener. Jõulud tähistavad suure asja väikest algust. Paljudel
keskaja jõulumaalidel kujutatakse lauta, milles Jeesuslaps
sündis, aukliku katusega sara-

Vägikaika vedamine on üks väga lõbus spordiala.

na – see sümboliseeris kogu
vana maailmakorra kulumist
ja pehkimist. Selles ülimalt
tagasihoidlikus
keskkonnas
puhkab heintel särav taevalik
kingitus – laps, kes tuli maailma Jumalaga lepitama.
Et saaksime natuke sisse
elada vana aja jõulupühade
mõttekäikudesse, tsiteerin üsna
vabalt ja lühidalt üht Lutheri
jõulujutlust: “Suured väärtused
on sageli päris lihtsad. Jeesus
sündis laudas, kuid samal ajal
istus üleval kõrtsitoas palju
kõlvatuid mehi, keda teeniti
nagu kuningaid. Keegi ei aimanud veel, mis on teoksil, mida
Jumal on tegemas. Sel ööl, mil
Petlemma kohal lasus paks
pimedus, läks Jumal mööda
lossidest ja kodanikumajadest,
jättis pidutsejad sööma ja jooma ning näitas, et ta ei hooli
selle maailma väärtustest.” Kas
ei ole suure sotsiaalse väärtusega sõnum? Pole ime, et see
viis Saksamaa talurahvasõjani.
Millise inimliku eneseväärikuse võis anda seda laadi jutluse
kuulamine või mõni sajand
hiljem loodud jõululaulu laulmine ka eesti tagasihoidlikule
külainimesele: “Iga vaene hurtsik leiab täna rõõmu rohkesti,
kogeleja laps ka hüüab: “Tänu
taevalapsele!””

Rannarahva jõulud

Rannarahvas pidas jõule oma
võimaluste kohaselt. Toad olid
puhtad, jõulupuud toas ja jõulusöögid laual. On teada, et Aksil
osteti 20. sajandi algul jõulupuud Tallinnast ja tehti lastele
jõulukinke. Saanisõit kirikusse
ei kuulunud saarerahva jõulukommete hulka ja aisakella-laul
rääkis rohkem mandriinimeste
jõuludest. Prangli ja Naissaare
kabelis peeti jõululaupäeval jumalateenistust ja ka Aksi noored sõitsid ilusa ilmaga Prangli jõulukirikusse – kuigi mitte
saani, vaid paadiga. Saarerahva
kirik oli ikka rohkem kodus ja
pühalikkuse eest hoolitses pererahvas ise. Saarte jõulud tulid

Tuppa toodud õlgedel istudes on igati mõnus jõulujutte kuulata.

Jõulud Kingu talus

Jõulupidu Randvere koolis u
1924. aastal.

tihti tuulte ja tormidega, vahel
ka kahurimürina saatel. Harald
Aksberg kirjutab oma lapsepõlve jõuludest Aksi saarel: “1918.
aasta jõulu teisel pühal oli perekond elutoas koos, mamma
luges jutlust ja Joosep Oberg
(Hugo Lepnurme onu, KK)
mängis orelit. Oli Vabadussõja
aeg. Siis käisid suurtükipaugud.
Inglise sõjalaevad olid Tallinna
lahel ja kui Vene sõjalaev lahte
tuli, võtsid selle kohe suurtükitule alla. Vene laev põgenes 30
sõlme kiirusega ida poole, aga
sattus kogemata Keri tuletorni
lähedal Kuradimuna madalikule. Selgelt oli näha, kuidas
laev madalikul istus ning suitsu
ja auru välja ajas. Selle laeva
andsid inglased eestlastele üle
ja sellest sai hiljem Eesti Vabariigi sõjalaev Lennuk.”

Viimsis Kingu taluõuel on
2011. aasta jõuluajal tuult ja
tormi nagu alati. Kuid eelmiste jõuludega võrreldes on
siin palju muutunud. Väravad
on lahti ja värava juurde on
kerkinud uus klaasmaja, kus
saab osta jõulukinke ja samuti
edasiminekuks vajaliku pileti.
Majad on avatud, tegutseb jõuluküla, pakutakse jõulujooki ja
piparkooki, mängitakse jõulumänge, toimuvad etendused.
Kingu õuel jalutavad põhjapõder Rudolfi vennatütred Tuuli
ja Meeri, söövad põdrasammalt ja ootavad pikisilmi lume
tulekut. Ka helesiniste silmadega kelgukoerad käivad tihti
õuel ringi. Nemadki tahaksid
juba tööle hakata, tõstavad ninad taeva poole, uluvad kooris
ja ootavad lund.
Rannarahvas on alati olnud
laia silmaringiga seltskond.
Rannas teati, kuidas teisel
pool merd elatakse. Jõulud ei
ole ainult eestlaste püha ja sel
aastal on Kingu kapteni kajutis
esindatud just jõulude rahvusvaheline mõõde. Seal on välja
pandud tervitus maailma teise ääre rannarahvalt – Tšiilist
toodud jõulusõim, ehe rahvakunst, milles jõululugu värvikalt vaataja silme ette tuuakse.
Rõõmsaid jõule!

Külvi Kuusk

Rannarahva Muuseum
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Aasta aia tiitli sai täiesti söödav aed

tänavused lemmikud olid väikeseviljalised tomatid, oranž
“Sungold” ja punane “Tomato
Berry”.

Aasta Aia 2011 on kujundanud põhjalik eeltöö,
ühised harrastused ning
loov koosmõtlemine.
Kirglike kokkajate Pille
Petersoo ja Kristjan Kalda
aed toetab nii kulinaarseid eksperimente kui
ka lastega pere mõnusat
aiaelu.

Kristjanil oli maja ümber aed
nagu aed ikka, pisut metsik
ja looduslik. Kui aga pereelus koos Nami-Nami kokandusportaali eestvedaja Pillega
olid fookusesse tõusnud uued
maitsed, tuli ka tõdemus, et
kõiki koostisaineid, mida elu
vürtsitamiseks vaja, poest saada ei ole. Nii hakkaski vormi
võtma mõte olemasolev aed
vastavalt uutele nõudmistele
ümber kujundada. Abiks kutsuti aiakujundaja Merle Kares,
kes oli samale aiale juba varasema plaani teinud, nüüd aga,
muutunud huvide valguses
ümberkujundusi suunas. Istutamisel lõid käed külge Igavere puukooli pidajad Pille-Riin
ja Kalev Villem.
Suuremad ümberkorraldustööd said tehtud 2000. aasta suvel, ent mõningaid taimi jagus
istutamiseks veel eelmiselgi
aastal. Aia selgroog on kindlalt
paigas: eri osad paiknevad ümber avara murupinna, kõikjal
on nii privaatsust kui ka võimalust lastel silm peal hoida. Siin
on korralik eesaed, laste mänguala ja hubane istumisterrass,
Nami-Nami aed ehk aedviljapeenrad ning kasvuhoone, ojakallas ja mediteerimisterrass.
Ja muidugi peaaegu peategelased – kanad.

Köögiviljaaed ja kasvuhoone

Köögiaed on mõtteline keskpunkt, mille järgi on kohandatud ülejäänud ruum. Kuigi
ta ei asu keset õue ega võta ka
aiast rohkem kui viiendiku, on
see raskuskese, mille külge on
sobitatud kõik muu. Aia üks
põhireegleid oli, et kõik taimed võiksid olla söödavad. No
kõik päris ei ole, aga välditud
on mürgiseid ning eelistatud

Oja ja joogaterrass

Oja krundil algselt ei olnud,
oli kuivenduskraav, mis savipinnasele jääva vee eemale
juhtis. Pool sellest pandi torusse, ent kogu kraavi ei peetud mõistlikuks ära peita, sest
suurem vesi valgub krundilt
just sinna. Sirge kraavi asemel kavandati mõned looked,
ja suur mõttetöö oli nõlvade
kindlustamine. Kuna Kristjan
on ise pigem loodusliku aia
pooldaja, siis on see osa aeda
jäänud looduslikuma ilmega.
Vesi on siin puhas, kevadeti
käivad konnad pulmi pidamas
ja hiljem kasvavad siin konnapojad suureks.
Veevool inspireeris aia
kaugemas sopis asuva mediteerimisterrassi juurde väikest
juga kujundama. Kevadise suurvee ajal on ilmatuma
mõnus seal serva peal jalgu
kõigutada ning looduse tärkamist kuulata. Terrass ise on
suurepärane lahendus imeliku
kujuga krundi taganurka –
vastavalt meeleolule saab siin

Kuivenduskraav on muudetud loogeliseks ojaks.

neid, kellest midagi maitsvat
ja põnevat teha annab. Näiteks saab ka angervaksaõitest
siirupit teha ning kuldsõstart
kasvatada nii hekiks kui ka
marjade söömiseks.
Kõrgeid aedviljade kastpeenraid on kuus, et korraldada iga-aastast viljavaheldust.
Aastati kasvavad kastides eri
kultuurid ning igal aastal lisatakse pisut värsket mulda.
Viljavaheldus on ökoloogilise
peenrapidamise alus, et muld
ära ei väsiks ning kahjurid ja
haigused kergelt võimust ei
võtaks.
Mitu aastat on samas kastis
siiski püsiürdid ja laugud. Talveks on maha jäänud ka topinamburid e maapirnid. Aprillis
käis Kristjan lume alt kangiga
neid mugulaid korjamas – olid
värsked ja head ning supp tuli
väga maitsev. Kõrged kastid
on mugavad, sest rohides saab
istuda kasti servale, ulatudes ilusti igale poole. Ja nagu
Kristjan ütleb, saab sinna vajadusel ka veiniklaasi toetada.
Kastide piisav suurus ei
lase mullal liiga kiiresti läbi
kuivada, ent kuiva suvega vajavad taimed siiski kastmist.
Kastide vahekäigud ja ümbrus

on sillutatud betoonkiviga, et
ikka puhta jalaga peenarde
vahele ja tagasi saaks. Kastide
all kive pole, pinnasest eraldab
neid killustik ja peenravaip.
Siin kasvavad lehtköögiviljad, maitsetaimed, juurikad,
suvikõrvitsad. Üks kast, kindlamini isoleeritud, on vaarikate päralt.

Uusi sorte ka

Ehkki siit aiast leiab suurepärase köögiõuna “Antoonovka” ja
eestlaste lemmiku “Kuldreneti”, on siin ka tõelisi haruldusi.
Näiteks Eestis senitundmatu
inglise õunapuusort “Egremont Russet” ja Heljo Jänese
aiast pärit juurevõsudeta kreegisort. Ploomidest sirguvad
“Ave”, “Vilmitar”, “Emma
Leppermann”, “Oullinsi renklood”, marjapõõsastest on põnevamad söödav kuslapuu, roheliste marjadega must sõstar
“Vertti”, viltkirss ning õieilu
pakkuv must leeder.
Aiamaa tagaservas asub
kompostikastide rida. Need on
pealt kenasti kaetud looduskiust matiga, mis vett ja õhku
läbi laseb, ent ei riiva silma
ega luba lindudel kasti sisu
laiali tuuseldada.

Aedvili on kõrgetes kastides.

Kasvuhoonest olid Kristjanil mustad lapsepõlvemälestused kui vaevamaast. Seetõttu
oli tema jaoks eriti oluline, et
uuest kasvuhoonest sai tänapäevase tehnoloogiaga mõnus
koht, kus tehnika aitab vähendada rasket tööd ning hooldusriske, jättes aega meelepäraseks taimedega tegelemiseks.
Siin kasvas põnevaid triibulisi ja voldilisi vilju, lisaks
ka pommud (baklažaanid) ja
paprikad, tšillid ja Cayenne’i
piprad. Tomatitest valis Pille nii vanu lemmikuid kui ka
uusi sorte katsetamiseks. Pere

varjuliste puude all teha nii
joogaharjutusi kui ka sõpradega veini juua.
Krundi pinnas on väga savine, hoides niiskust ka suvel
kuivaga, teisalt põhjustab see
pinnasevee püsimist. Probleemile leiti üsna hästi töötav lahendus: savile sai peale veetud
sõelmekiht, mis koosneb 70%
killustikust ja 30% mullast. All
on ka mõned drenaaživoolikud
ja peal mullakiht, kuhu on valdavalt külvatud muru. Nii ei
jää isegi suure vihmaga aeda
lompe.
Väikelapsed vajavad aias
toimetamiseks turvalist, aga
võimalusterohket mängupinda. Pille ja Kristjani aias on
lastele ehitatud mõnusalt laia
servaga liivakast, mida ääristavad kastpingid, kus saab
mänguasju sees hoida. Laiad
servad võimaldavad emadel
pikutada või lastega koos suuremaid ehitusi ja koogitegemisi ette võtta. Liivakastis toimuvat saab hästi silma all hoida
ka terrassil istudes.
Tekst ja fotod:

Tiina Tammet
Mihkel Saar
erakogu
Ajakirjast Kodu & Aed

Aasta aia tiitli pälvis Viimsis asuv aed
5. detsembril lõpetati Tallinnas Estonia teatri talveaias pidulikult võistlus Kodu Kauniks 2011.
Võistlust korraldab juba üheteistkümnendat aastat Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed. AASTA KODU tiitli sai tänavu Heli ja
Tarmo Õunale kuuluv eramu Suurupis. AASTA AIA tiitel tuli Pille
Petersoo ja Kristjan Kalda koduaiale Viimsis. Ainulaadse aiakultuuri edendamise preemia sai Arnold Hannust. Esimest korda
anti välja ka disainiauhind asjaarmastajatele.
Võistluse eesmärk on innustada ja toetada inimesi ilusate
kodude ja aedade loomisel ning tunnustada juba tehtut. Laiemalt vaadates puudutab see meid kõiki – soovime ju, et ümbritsev keskkond aitaks meil paremini elada. Huvi võistluse vastu
on olnud läbi aastate püsiv, tänavu osales 90 kodu ja aeda. Auhindu oli kaksteist, kokku 17 000 euro väärtuses.
Võistlusel hinnati esteetilise tulemuse kõrval eelkõige funktsionaalsust ja otstarbekust, esile tõusid targalt heakorrastatud
ning viimistletud kodud ja aiad. Žüriis olid ajakirja Kodu & Aed
ning sponsorite esindajad, disainer Krista Aren ja aiandusspetsialist Eneli Käger.
AASTA AIA tiitli ja rahalise preemia Garden4you’lt saanud
Pille Petersoo ja Kristjan Kalda koduaed Viimsi vallas ühendab
pererahva hobid ja praktilised vajadused. Kaunis ja otstarbekas
kujundus hõlmab taimekollektsiooni, aedviljakasvatuse, kanad
ning kõigi pereliikmete mõnusa olemise.

Ajakiri Kodu & Aed
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Püünsi Kooli
“Tagasi kooli”
nädal ja pereõhtu
14.–18. novembrini toimus Püünsi Koolis traditsiooniline “Tagasi kooli” nädal.

Rohelise õmblusmasina peavõidu töö.

Terve nädal oli meie kool sagimist täis. Kokku andsid sel
nädalal tunde 15 lapsevanemat, vilistlast, külalist. Teemadering oli väga lai. Räägiti mälust, filmitegemisest, televisioonist, Tallinna kummitustest, füüsikast, ravimite katsetustest loomade peal, Viimsi vallast jne.
Õpilaste arvates on sellised nädalad väga vahvad ja
arendavad. On väga tore näha õpetajana külalisi ja lapsevanemaid ning jälgida, kuidas nad tunniandmisega hakkama saavad. Me armastame väga oma õpetajaid – aga natuke teistsugused päevad ja õpetajad on samuti väga oodatud
ning toovad tavalisse kooliellu särtsu juurde. Meie koolil
on palju vahvaid lapsevanemaid ja sõpru, keda me oleme
rõõmuga valmis kuulama, tõdesid õpilased.
Uutele õpetajatele meeldisid õpilaste vahetud emotsioonid, julgus kõike küsida, ühtekuuluvustunne, kiideti ka kuulamisoskust ja käitumist. Tõdeti, et ei ole kerge
seista 45 minutit klassi ees ja lihtsalt hakkama saada.
Uued õpetajad kogesid suurt vastutust, sest nii avatud ja
väärtusliku publiku ees nad tihti seista ei saa. Oldi õnnelikud võimaluse üle tutvuda Püünsi laste ja vahvate õpetajatega. Lubati kindlasti ka järgmisel aastal sellisest nädalast
osa võtta.
18. novembril tähistas Püünsi Kool perepäeva. Tänavu
kujunes tippsündmuseks Comeniuse projekti “How Big
is Your Foot” raames toimuv “Rohelise õmblusmasina”
moekonkurss. Meie koolist osales 12 võistkonda, vanusegruppe oli kolm: 1.–3., 4.–6. ja 7.–9. klass.
Võistlustöid hindas žürii koosseisus: Birgit TammjõeTulp, Dave Benton, Margit Salk, Maarika Puust, Mailis
Alt ja Rita Osa. Õpilased olid teinud tublit tööd ja ega hindamine kerge olnud. Esimese vanusegrupi võitjaks osutus
Siim Kristjan Terras 1. klassist, teises vanusegrupis, kus
oli kõige tugevam konkurents, võitsid Cassandra Varimaa
ja Kätliin Gertrud Vilbo 4. klassist ning vanema vanuseastme võit koos konkursi üldvõidu ja rändauhinna “Rohelise õmblusmasinaga” läks 7. klassi tüdrukutele Sandra
Seinasele, Liis Luidalepale ja Lisett Marii Tartesele, kelle
meremehestiilis kostüüm oli vaieldamatult žürii lemmik.
Lisaks enda kostüümile olid tüdrukud kujundanud kostüümi ka sülekoer Sweetyle.
Perepäevale kohaselt tegutses koolis veel hulgaliselt
töötube: meisterdamise, keelte, Comeniuse, loodus- ja
reaalainete, lugemise, mängude, spordi, Viimsi valla töötuba jne.
Heategevuslikku kohvikusse olid lapsed toonud omatehtud hõrgutisi. Raha kogusime sel aastal õueklassi tarvis. Meie kooli ümbrus on ääretult vaikne ja loodussõbralik, kevadel ja sügisel jagub isegi meie kliimas parasjagu
aega ja valgust, et oma õppetundideks õueklassi kolida.
See meil plaanis ongi. Aitäh kõigile lapsevanematele, sõpradele, külalistele, tänu kellele meie vahva “Tagasi kooli”
nädal ja perepäev toimusid. Olete meile väga olulised!

Püünsi Kool

Püünsi Kool ja Lasteaed
tutvusid Norraga
23.–27. novembrini
külastasid kaheksa Püünsi
Kooli õpetajat ja neli
õpilast Comeniuse projekti “How Big Is Your
Foot” raames Norra imelist Fredrikstadti linnakest.
Sama projektiga seoses
käisid Norras ka kooli
lasteaia pedagoogid.

Norra sõbrad olid meile ette
valmistanud
suurepärase
programmi. Esimesse päeva
mahtus Ambjørnrødi kooli külastus. Koolimajja saabudes
võttis meid vastu ülesrivistunud koolipere, kes tervitas külalisi rõõmsate lauludega.
Ambjørnrødi kool laiub
suurel alal. Lastel on väljas
hulgaliselt ruumi. Vahetunnid
veedavadki lapsed õues. Igal
klassil on oma tiiba omaette
sissepääs. Meid pani imestama, et lapsed vahetunni lõppedes nii kiired on ja ilusti oma
klassidesse jõuavad.
Esimese projektitöö osana esitleti külalistele töötube,
kus valmistati keskkonnasõbralikke kingitusi – küünlaid,
taaskasutuspaberist
kaarte,
kangarestidest patju ja eri materjalidest küünlaümbriseid.
Lisaks küpsetasid lapsed traditsioonilisi Norra jõuluküpsiseid. Kõik need kingitused
pannakse müüki jõululaadal,
mille tulu eest sõidavad õpilased jõuluvaheajal mägedesse
suusatama. Veel esitlesid lapsed enda restaureeritud vahvaid toole ja taburette, mis olid
samuti uue elu saanud tänu
meie toredale projektile.
Edasi anti sõna osalevate
maade esindajatele, kes andsid ülevaate oma tegevustest.
Etteastete ühiseks nimetajaks
oli seekord taaskasutus – kingitused, riided, moeetendused
jne. Meiegi andsime ülevaate
Püünsi Koolis toimunud taaskasutuslikust konkursist “Roheline õmblusmasin”, samuti
rääkisime oma hoogtööpäevast
ja Saksa tudengite land art’i
tundidest. Lõunal saime nagu
eelmistelgi kordadel nautida
osalejate kaasa toodud hõrgutisi. Tutvusime ka kooli ja õppetööga.
Edasi suundusime sel õhtul
Fredrikstadti vanalinna Gamlebye’i. Pärast vahvat jalutuskäiku koos mõnusa giidiga
pakkus koolipere meile otse
vanalinna jõulukuuse all imemaitsvat kalasuppi, teed ja
jõuluküpsiseid.
Teisel päeval üllatusime
veelgi rohkem Norra koolimajade arhitektuurist. Külastasime põhikooli, mille ehitamisel
oli suuresti arvestatud looduslikku keskkonda – seda polnud
muudetud, kaljunukid ja puud
elasid oma elu edasi ka koolimaja sisemuses.
Meile meeldis, et koolimajas oli palju õppematerjale

Fredrikstadti linnavalitsuse katusel.

Looduskeskkonda ehitatud
koolimaja.

seintele riputatud, klassiruumid olid suured ja jällegi oli
igal klassil omaette väljapääs.
Isegi lemmikloomadele oli
seal koolis mõeldud, tõsi küll,
õpetajate omadele. Katusel
laiutas suur koerte jalutamise plats, kus õpetajad, kes on
kooli tulnud oma lemmikutega, saavad nad vahepeal jooksma lasta. Meie poisse võlusid
muusikaklassid, kus oli ruumi
ja kus õpetaja juhtimisel harjutas terve kitarriorkester.
Edasi tutvusime Norra ajalooliste ja looduskaunite kohtadega. Väljasõidul Oslosse
võlus meid kõige enam tõus
Holmenkolleni suusahüppetorni, kust avanes imepärane
vaade Oslole ja ümberkaudsele kaunile loodusele.
Märtsis kohtume juba Inglismaal, kus paneme kokku
muusikali ja teeme kokkuvõtted Eesti juhitavast “Rohelise
õmblusmasina” moekonkursist.

Püünsi Kooli lasteaia
esindajad Norras

Kooli lasteaia osa süvaõppe
suunaks on keskkonnakasvatus, mille raames on ka lasteaed osalenud Comeniuse
projektis. Oleme koos kooliga
istutanud Comeniuse puud;
eelmisel õppeaastal tegime
lastega
keskkonnateemalisi
laule ning meisterdamisel kasutame tihti taaskasutusvõimalusi. Lasteaiast käis Norras
kaks pedagoogi: õppealajuhataja Triinu Puidet ja Kombu

rühma õpetaja Kristin Jakobson. Lisaks koolidele õnnestus
meil külastada ka lasteaeda.
Norra lasteaedade süsteem
erineb Eesti omast päris palju.
Kõige suuremaks erinevuseks
on see, et lapsed lähevad kooli
viieaastaselt. Õpetus toimub
üsna sarnaselt meie eelkooliga. Tunnid on hommikul kaheksast üheni, kella kolmeni
viibivad lapsed koolis, kuni
neile järele tullakse. Siiski selgus vestlustest Norra õpetajatega, et nad ei pea õigeks nii
varast koolitee alustamist.
Lasteaias käivad lapsed
vanuses 1–5 aastat. Lasteaed
avatakse hommikul kella seitsmest ja suletakse õhtul kell
viis. Selles lasteaias, mida meil
õnnestus külastada, oli rühmas
kaheksateist last. Kogu aeg on
lastega üks õpetaja ja kaks abiõpetajat. Ühe täiskasvanu valvata-jälgida on kuus last. Õpetaja ja abide tööaeg on sama
pikk kui meilgi. Abiõpetajatel
ei ole koristamise kohustust,
selleks on eraldi koristaja. Palganumbri vahedest ei ole ilmselt mõtet rääkidagi.
Kui õpetaja korraldab osa
lastega tegevust, siis abiõpetajad jälgivad ja tegelevad teiste
lastega. Ruumi oli palju, lasteaed tegutses ka viimsilastele
tuttava Reggio Emilio metoodikat kasutades. Lasteaias olid
teematoad: draamatuba, kunstituba. Siiski ei jäänud ühepäevase külastuse pealiskaudsust
arvestades muljet sellisest süsteemsest ja planeeritud tööst,
millega me Eesti lasteaedades
harjunud oleme. Meid häiris
ka suur segadus, mõnes ruumis
polnud vaba põrandapinda,
kuhu astuda. Kes teab, võibolla läheme meie oma korraharjumustega liiale.
Süüa teevad abiõpetajad
ise kohapeal väikses kööginurgas. Meie tervisekaitse muidu-

gi midagi sellist ei lubaks.
Lapsed viibivad Norras
palju õues, väiksemad ka magavad päeval õues vankrites.
Õueala oli päris lihtne: ronimiskoht, mõned kiiged ja paar
liivakasti. Tihti käiakse lastega
ümberkaudses looduses, mis
on Norras imeilus. Õues olemine on nende jaoks loomulik,
hoolimata ilmadest, mis tihti
karmimadki kui meil. Õues
söömine praegusel aastaajal
on norralastele kuidagi loomuomane. Kuigi ka meie käime palju matkadel ja viibime
õues, annab meil ses osas veel
palju ära teha. Nii mõnedki
mõtted on juba tallele pandud.
Lasteaiast kooli minekul
toimub ümarlaud iga koolimineva lapse arengu üle, seal
osalevad lasteaia ja kooli pedagoogid, lapsevanem ja tugispetsialistid. Selle tulemusel
täidetakse lapse kohta vorm,
mis annab väga hea ülevaate
tema sotsiaalsest arengust. Asjaosalised allkirjastavad vormi
ning kui laps läheb teise kooli,
on lasteaial õigus saata see sinna postiga.
Usun, et sellisest koostööst lasteaia ja kooli vahel on
meil üht-teist üle võtta. Püünsi
Koolil on siin suur potentsiaal
ja kevadel püüame teha esimese ümarlauakatsetuse.
Kokkuvõttes saime kinnitust, et alushariduse süsteem
on Eestis üks Euroopa parimaid. Kallid lasteaia õpetajad,
me teeme väga head tööd! Oleme oma lasteaiaga rahul ning
uhked selle üle! Saime huvitavaid ideid, mida rakendades
püüame enda lasteaeda veel
paremaks teha.

Gea Radik

Püünsi kooli
huvijuht

Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia
õppealajuhataja
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Pensionäride jõulupidu

AASTARING LINNURIIGIS

Räästapääsuke ja
rahvuslind

Viimsi Kooli saal ja aatrium on saanud toredaks
kohaks, kus ka eakaid
oodatakse. Nii oligi
11. detsembril koolimaja
siginat-saginat täis ja
saalitäiele rahvale sai
osaks tore-nauditavmeeldejääv pühapäev,
kolmas advent.

Laval säras Viimsi Kooli noortekoor, kelle rõõmsad laulud ja
hoogsad tantsud andsid kinnitust, et tublid juhendajad häälestavad end noortega ühele
lainele.
Südamlikult mõjus ka abivallavanema Jan Trei tervitus.
Ta soovis, et me kõik ikka endas head energiat kannaksime
ja seda oma lähedastega jagaksime.
Mõnusalt jätkus laval tegevus Randvere Päevakeskuse koostatud etteastetega.
Päevakeskuse juhataja Aime
Salmistu soovis kõigile rahulikku jõuluaega ja tänas kõiki,
kes olid tänu ja tähelepanu ära
teeninud.
Veel kord meeldetuletus,
kes on need ringide juhid, kes
tänu väärisid: Kristjan Jurss –
Randvere pasunakoor; Helle
Tomingas – sõnakunstnikud;
Merilin Niilop (Elina- Lehta
Kaasik) seeniortantsurühm Kobarake; Rein Sagar – lauluansambel Kibuvitsalill

Lugejad on vast märganud vaimustust, millega
kirjeldasin kana- ja raudkulli lennuoskust. On veel
ühed hoopis väiksemad vilkad linnud, kelle piloteerimisoskust ei saa alahinnata – pääsukesed.

Alter ego – räästapääsuke. Fotod Kilvar Kessler
Randvere Päevakeskuse sõnakunstnikud rahvast naerutamas. Fotosid vaata ka www.fotograafid.ee

Sotsiaalameti poolt pidas
kõiki esinejaid meeles Helen
Jõks, kes jagas maiustusi igale
esinejarühmale. Pärast kontserti olime aatriumis, kus tantsuks laulis Mait Maltis.
Laudadel jätkus söödavat
ja joodavat kõigile. Ka tantsupõrandal oli piisavalt rahvast.
Täname Viimsi vallavalitsust,
kultuuri- ja spordiametit, sotsiaal- ja tervishoiuametit toreda pühapäeva korraldamise
eest.
Pensionäride nimel

Malle Annus

Peol sai juttu puhuda või jalga keerutada. Fotod Aime Estna

Tere tulemast uuendatud Fertilitasse!
Viimsi haiglahoone uuenduskuur, mis kestis terve
aasta, on lõpuks läbi.
Kogu haiglamaja on saanud nii seest kui väljast
uue väljanägemise.
Kogu investeeringu maksumus
oli u 1,5 miljonit eurot, millest
osa kasutati ka meditsiinitehnoloogia uuendamiseks. Uue elu
on saanud kogu palatikorpus,
sh avati uus 8-kohaline intensiivravikeskus, mis on sisustatud kaasaegse tehnikaga. Enamik palateid on kahekohalised
ja vastavad kolme tärni hotelli
standarditele. Patsiendile parema olme tagamiseks on olemas
SAT-TV, minikülmik, WIFI jm
igapäevased mugavused.
Polikliinikus uuendati kõik
vastuvõtukabinetid ja loodi ka
uusi ravivõimalusi. Korrastati registratuur ning mõeldi ka
sellele, et patsientidel ja neid
saatvatel inimestel oleks mugav. Nii töötab Viimsi haigla
talveaias argipäevadel kohvik
ja lastele on avatud mängutuba.
Täiesti uue näo on saanud
perearstikeskus. Perearstide kabinetid on koondatud keskusena hoone ühte tiiba. Tänaseks
töötab Viimsi haigla hoones 7
perearsti.

Üks juriidiline isik

AS Fertilitas ja AS Viimsi
Haigla on alustanud ühinemisprotsessi. Uuel aastal jätkatakse

Uuendatud Fertilitas ootab.

ühe juriidilise isikuna, milleks
jääb AS Fertilitas. Enamikku
meditsiiniteenuseid jäädakse
pakkuma samadel tingimustel mis tänagi. Strateegilisteks
erialadeks on taastusravi, sünnitusabi-günekoloogia, ninakõrva-kurguhaigused. Samuti
pakutakse ravivõimalusi sisehaiguste ravimiseks ja järelraviks. Päevakirurgiat teostatakse
üldkirurgia, uroloogia, ortopeedia erialal.
Viimsi haiglal on väga pikaajaline kogemus taastusravi
osutamisel. Raviprotsessis osalevad lisaks taastusraviarstidele
füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid, logopeedid jt spetsialistid, võimaldades
teenust pakkuda süsteemselt
ja parimal moel. Loeme seda
komplekssust haiglaravi üheks
tugevamaks küljeks.
Taastusravil on tihe sünergia
rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja autonoomiat pärast aktiiv-, järel- ja
taastusravi. Viimase kahe aasta
jooksul oleme palju panustanud
just taastusravi arendamisse,

uuendades kogu tehnoloogia- ja
ruumiprogrammi.
Sünnitusabis on haigla eesmärgiks tagada turvaline sünnitus hubases keskkonnas, kus iga
naise soove arvestatakse. Meie
jaoks ei ole sünnitus meditsiiniline protseduur, vaid peresündmus. Nii enne sünnitust kui ka
pärast seda on loomulik, et pere
soovib olla koos, tunda enda
vabalt ja mugavalt. Just sellele
olemegi palju tähelepanu pööranud, kuid seejuures mitte unustanud pakkuda heal tasemel arstiabi, kui selleks tekib vajadus.
Kogu raseduse vältel jälgivad
Fertilitase spetsialistid naise tervist ning valmistavad pere sünnituseks ette. Töötab perekool,
kus hakatakse uuest aastast pakkuma ka rasedusaegset võimlemisprogrammi. Sünnitusjärgselt
on võimalik jätkata vastsündinu
jälgimist lastearstide juures ja
teha kõik vajalikud vaktsineerimised. Meil sündinud laste emadele on tagatud sünnitusjärgselt
ööpäevaringne
nõustamine
2000. aastal, esimesena Eestis,
omistati meile UNICEFi sertifikaat “Baby Friendly Hospital”
Detsembrikuus kõik sünnituse lisatingimuste hinnad 50%
soodsamad!

Plastiline kirurgia

Lisaks günekoloogiale, ninakõrva-kurguhaiguste ja ortopeedilisele kirurgiale tehakse Fertilitases ka heal tasemel plastilist

kirurgiat, sh kehakaalu vähendavaid operatsioone. Abi saab
ka tavapäraste üldkirurgiliste
probleemide korral, nagu song,
pärasoole veenilaiendid, sapikivid jm. Käesoleval aastal alustasime koostööd Soome tuntud
spetsialisti dotsent Jyri Hukkiga,
kes on spetsialiseerunud kaasasündinud näopiirkonna väärarengute korrigeerimisele. Meil
opereerivad Eestis tuntud kirurgid, mistõttu suudame pakkuda
kvaliteetset meditsiiniteenust
järjekorras olemata.
Haiglaravi osas on EHKga sõlmitud lepingud sünnitusabi-günekoloogia, taastusravi,
sisehaiguste valdkonnas. Samuti pakutakse järelraviteenust. Päevakirurgiast hõlmab
EHK leping lisaks günekoloogiale nina-kõrva-kurguhaigusi. Polikliinikus pakutakse
haigekassa tingimustel teenuseid taastusravi, neuroloogia,
sisehaiguste erialal. EHK lepingute olemasolul teenindatakse ravikindlustatud patsiente EHK tingimustel ja alustel.
EHK lepinguga mittekattuvate
meditsiiniteenuste puhul tuleb
tasuda haigla hinnakirja alusel.
Lisainfo www.fertilitas.ee
Meie tegevuskohad: Viimsis
Kaluri tee 5a, Haabneeme, (tel
605 9600, 605 9601). Polikliinilised filiaalid Tallinnas: Kaupmehe 4 (tel 660 4072) ja Tammsaare
tee 47, III korrus (tel 664 6444).

AS Fertilitas

Räästapääsuke näib Viimsis, vähemalt rannaaladel, olevat
enam levinud. Saabuvad need linnud mais ja lahkuvad septembris. Pesitsemist alustavad juuni alguses. Kord sellel
ajal pikutasin mere kaldal ja jälgisin müravaid rebasepoegi.
Äkitselt maandus üsna minu lähedale pääsuke. Polnud sellist varem tähele pannud: lind sarnanes suitsupääsukesega,
kuid kõhu- ja kurgualune olid üleni valged. Pääsuke kogus
noka otsa adrut. Sama kiiresti, kui lind maandus, oli ta ka
õhku tõusnud. Hiljem selgus, et tegu oli räästapääsukesega.
Adru ja muda kulub pääsukestel pesaehituseks. Räästa- ja suitsupääsukese pesad on sarnased, kuid esimese
oma on kinnisem. Mõlemad armastavad räästaid, pööninguid, tuulekodasid jms kohti. Näib, et suitsupääsukesed
taluvad inimest paremini, kuigi kurjustavad üsna valjult,
kui inimene liiga tihti nende ellu ilmub. Vanasti usuti, et
pesitsevad pääsukesed toovad majale õnne.
Räästapääsukesed ei lenda nii maadligi kui suitsupääsukesed. Allikate andmeil on lennukiirus mõlemal aga korralik:
räästapääsukesel 9,7 ja suitsupääsukesel 10 m/s. Mõnikord
võib neid näha koos tegutsemas. Näiteks tuli ka suitsupääsuke
koos teistega mere äärde. Kui räästalinnud kogusid pesamaterjali, siis rahvuslind võttis ette kerge kümbluse. See toimus
lennult ja vältas silmapilgu. Ühistegevusena võeti aga ette
potentsiaalse vaenlase tõrjumine. Nimelt oli punaselg-õgija
(vt 9.09.2011 Viimsi Teataja) istunud ühe maja teleantennile
ümbrust jälgima. Pääsukesed aimasid ohtu ning ühisel jõul
asuti õgijat ründama. See toimus pikeerides ja nokaga lööki
vaenlase pähe sihtides. Umbes samalaadselt, kuid pääsukestega võrreldes nagu aegluubis, kiusavad kajakad merikotkast.

Mulgi mariachi – suitsupääsuke.

Pääsukese pesas on kaks-kolm paari mune. Pääsukesed pesitsevad suve jooksul isegi kaks korda. Teise
pesitsemise puhul aitavad esimese pesakonna lapsed vanematel oma nooremaid vendi-õdesid toita. Samas toob
Peeter Teedla Loodusõppe portaalis välja huvitava fakti,
et suitsupääsukestel esineb ka tõsiseid liigisiseseid kokkupõrkeid. Nimelt võib mõni üksikuks jäänud või lesestunud
isaslind väga jõhkralt käituda, valides välja mõne terve pesakonna ja loopides pojad ükshaaval pesast välja kindlasse
surma. See ajab vanalinnud alati lahku ja mõrtsukas saab
ise lahkuläinud emaslinnuga paari heita.
Suitsupääsuke on kaitse all, räästapääsuke looduskaitse
all ei ole. Suitsupääsuke on 1962. aastast Eesti rahvuslind.
Peale suitsu- ja räästapääsukese elavad Eestis veel kaldapääsuke ja piiritaja. Kõik nad olid Eesti Ornitoloogiaühingu
poolt valitud selle aasta linnuks. Huvilised saavad pääsukesest rohkem lugeda www.eoy.ee/suitsupaasuke

Kilvar Kessler
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Jõulukuusk
riigimetsast
Tänavu on RMK omal käel riigimetsast jõulukuuse toojaile välja pakkunud 135 kuusekohta üle
Eesti. 16.–22. detsembrini toimuvad seitsmes
kohas ka juhendatud kuuseretked.
“Tegime sel aastal jõulupuu leidmise võimalikult lihtsaks:
koduleheküljel on valida 135 kuusekohta, mille koordinaatidel klikkides avaneb üldkasutatav kaardirakendus,
mis aitab ka sõiduteekonda planeerida,” selgitas RMK
metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Väät ja lisas, et kodulehel toodud kuusekohad on üheks võimaluseks. “Kõik
need, kes on endale sobiva jõulupuu ka varem riigimetsast
toonud või kes teavad kindlaid kohti, kust puud võtta võib,
saavad kuuse tuua ka mujalt.” Selleks tuleb eelnevalt aga
kindlaks teha, et valitud koht asub riigimetsas ning seal
pole looduskaitselisi piiranguid.
16.–22. detsembrini korraldatakse seitsmes kohas üle
Eesti juhendatud kuuseretki, metsaminekule eelneb loodushariduslik lühiprogramm. Sobivad paigad jõulupuu
leidmiseks on RMK spetsialistid eelnevalt välja otsinud
ning osalejatele jääb vaid maksmise, puu valimise, saagimise ja kojuviimise rõõm.
1–3-meetriste kuuskede hinnad jäävad 3 ja 13 euro
vahele ning jõulupuu eest saab maksta looduskeskustes
sularahas, pangaülekande või mobiiliga. RMK juhib tähelepanu, et looduskeskuste ja kontorite juures ei müüda
juba raiutud kuuski, seega peab kuuseretkele tulijal olema
kaasas oma saag. Samuti vastutab igaüks ise oma kuuse
äraviimise eest.
Jõulukuuski tohib riigimetsas raiuda vaid sealt, kus
neil ei ole lootust suureks kasvada – teede ja kraavide servadest, elektriliinide alt ja metsasihtidelt. Metsanoorendikest ja -kultuuridest, kuhu nad on inimese poolt istutatud
või kust neist loodetakse saada tulevikupuid, on kuuskede
varumine metsaomaniku huvide põhjendamatu kahjustamine, mis on seaduserikkumine ning karistatav.
Lisainfo ja registreerimine kuuseretkedele aadressil
www.rmk.ee/kuuseke, jooksvaid küsimusi aitab lahendada kuuseabi telefon 676 7532 või e-posti aadress kuuseke@rmk.ee.
Eelmisel aastal müüs RMK riigimetsast ligi 4600 jõulukuuske ja kuuseretkedest võttis osa 1500 inimest. Üle
poolte kuuskede eest maksti mobiilimaksega.
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga
ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses
liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies
Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti
metsadest.

Mari-Liis Kitter

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja

Me nägime valget
“viirastust”!
Pühapäev, 27. november ei tõotanud midagi
head: öösel sadas vihma ja tuul ei tahtnud vaibuda, aga meie, pensionärid, alustasime matka
“Tutvume koduvallaga”.
Kogunesime Randvere Päevakeskuses, sealt suundusime
Mäealuse metsa- ja maastikukaitsealale. Kaitseala lõunapiiriks on Balti klindi ala, mis kulgeb mööda Mäealuse
teed ja lõpeb Metsakasti küla lähedal. Klindi algus ulatub
Laadoga järve piirkonnast kuni Borholmi saareni Taanis.
Klint kulgeb meie vallas 3,4 km pikkuselt ja koos madalama osaga Tammneeme küla kohal on ala laius 1,6 km (A.
Raukase 1982. a uurimus).
Olles juba tagasiteel Randvere kiriku torni suunas,
kohtusime „valge viirastusega”, kes ei olnud keegi muu
kui nirk. Ta peatus hetkeks, vaatas meid uudishimulikult
ja peitus kähku kraavikaldal olevasse urgu.
Pikad metsarajad selja taga ja mõnus väsimus kontides, puhkasime jalgu Randvere Päevakeskuses. Ja koduteel algas vihmasadu….

Viimsi Püha Jaakobi kirikus
teenib õpetaja Arho Tuhkru
Viimsi Püha Jaakobi kiriku
õpetaja Mikk Leedjärv
suundus pooleks aastaks
Kanadasse. Kogudus vajab aga hingekarjast ning
selleks ajaks võttis ametiposti üle EELK Tallinna
praostkonna abipraost
õpetaja Arho Tuhkru.
Õpetaja oli lahkesti nõus
vastama ka mõnele Viimsi Teataja küsimusele.
Palun rääkige oma kirikliku
teekonna algusest, kuidas sai
teist kirikuõpetaja?
Eks see kirikliku teekonna
algus on igaühel erinev. Minul ulatub see keskkooli algusesse Pärnus, aastasse 1989.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis olid nii ladina
keele kui ka eetika ning aja-,
kunsti- ja religiooniloo tunnid,
mis kindlasti aitasid suunata
tähelepanu kultuurilisele ning
muinsuskaitselisele pärandile
ja väärtustele. Sealt see tasapisi algas.
Arvestades toonast aega ja
kiriku nähtavaks muutumist
ühiskonnas, tundus ka loomulik astuda taasavatud Tartu
Ülikooli usuteaduskonda aastal 1992. Selle 1996. aastal
lõpetanud, lähetati mind vikariaadiaastaks Haapsallu.
Kirikusse kasvamine on
koguaegne ja ma ei saa ütelda, et sellest või teisest hetkest alates sai minust see või
teine. See pole nagu inimese
enda teha, pigem vastus kutsele ning vastutuse võtmine.

Kirikusse jõudmine on mul
olnud üsna kauge kaarega,
kuigi eemalt tundub, et pärast
ülikooli ongi enamik aega
olnud sellega seotud. Mulle
meeldis vanade kirikute lõhn
ja olu ning ka inimesed ning
laulud, mis oma elamistes ja
rütmides ei ole justkui igapäevaelust. Noortes kogudustes
on ääretult olulised lood, kuidas kirikut on koos ehitatud,
remonditud, millisel moel oma
hool ja armastus materialiseerub seintes, lagedes, akendes
ja soojuses.
Millistes kogudustes olete
varem teeninud?
Kirikusse kasvamisel ja
kujunemisel on ääretult oluline olnud Põltsamaa Niguliste kogudus ja sealne õpetaja
Herbert Kuurme. Aastatel
1997–2006 olid Põltsamaa inimesed mulle õpetajateks, hiljem Toronto Peetri kogudus

Nagu vallavalitsusel tavaks on saanud, tervitati 30. novembril taas uusi vallakodanikke. Seekord neid, kes sündisid septembri lõpus, oktoobris ja novembris.
Viimsi huvikeskusesse oli
pidulikule sündmusele kutsutud 34 peret. Vallavanem Haldo Oravas ja abivallavanem
Jan Trei andsid lapsevanematele üle Viimsi Ettevõtlike
Daamide Assotsiatsiooni koostatud “Titade õiguse dokumendi” ning valla poolt said
beebid hõbelusikad.
Hõbelusikas vallajuhtidelt.

VT

Lasteaiad tänavad vallavalitsust
Sellel aastal ootas Viimsi Lasteaedade lapsi ja lapsevanemaid väga tore üllatus, kui selgus, et Viimsi vallavalitsus
otsustas jõuluvanaga saata lasteaedade lastele kommipakid.
Lisaks hoolekogude poolt
korraldatud kingitustele said
Viimsi Lasteaedade lapsed
valla poolt magusa üllatuse. Lasteaedade lapsed ja
lapsevanemad tänavad vallavalitsust ja soovivad häid
jõulupühi ja head koostööd
uuel aastal!

Margery Lilienthal
Kommi ootamas.

ja Vancouveri Peetri kogudus.
Õigem oleks ütelda, et Kanada
eestlased laiemalt ja ka teiste
rahvaste rikkalik mosaiik on
aastate jooksul näidanud, mis
teeb ühe rahvakillu ja need
inimesed imelisteks, omanäolisteks ja millest nad hoolivad
ja lugu peavad. Ehk siis sõna
“lugupidamine” oma kõige
olulisemas tähenduses: lugude
pidamises – millised on need
lood, mida peetakse oma kodus, peres, koguduses, rahva
seas ja riigis oluliseks.
Praegu teenin kord kuus
ka Peterburi Jaani kogudust ja
töötan EELK konsistooriumi
avalike suhete alal.
Millised on esimesed muljed Viimsist?
Viimsis olen aeg-ajalt ennegi olnud, see ei ole mulle
päris võõras. Muidugi on kerge olla jumalateenistusel kord
või paar. Igapäevast elu eemalt

Küsis

Jüri Leesment

Tädu kuusk suri 130-aastaselt

Uued vallakodanikud

Volli Kallion

Viimsi Pensionäride Ühenduse eakate eneseabi toimkond

Õpetaja Arho Tuhkru käis möödunud nädalal kohtumas ka vallamajas.

vaevu ripsates ei tunne ei kogudust, ei paika ega inimesi.
Viimsi kogudusel on privileeg,
mis enamiku Eesti koguduste
puhul on mattunud aegadetagusesse unustusehämarusse.
See kaasloomise ja alguse tunnistajaks olemine on suur kink,
aga kindlasti ka eesõigus ning
inimeste julge tahe aidata, et
kogudus saaks olla kogukonda
ja inimesi rikastav, siduv ning
hoidev Jumala koda.
Jõulusõnum on igal aastal ühelt poolt vana ja aegumatu, teiselt poolt alati uus.
Milline täheke võiks tänavu
selles sõnumis teie meelest
eredamalt vilkuda?
Just nii see ongi, et jõuludes puutuvad kokku ammu olnud ja taas tulev. Seda saabki
kokku võtta, nii nagu Jumal
teeb: “Saada inimeseks!” Tänapäeval on tehniline moesõna “puutetundlik” ja kui juba
plastmass ning vedelkristallid
ja teab mis on puutetundlikud,
siis seda enam saaks seda olla
hing ja süda.
Seda on vist keerulisem
öelda, kui mõelda. Seega, et
meie väikesed inimesed või
meie noored, kes õpivad või
töötavad, samuti töötud või
meie kodused või vanad ja ka
need, kellel pole enam palju päevi alles jäänud, võiksid
tunda, et neist hoolitakse ja ka
nende mõtted ja tegemised lähevad meile korda ehk puudutavad meid.

Viimsi Lasteaiad direktor

On väheseid, kes poleks kuulnud kivil kasvavast Tädu
kuusest. See kuusk on olnud meie valla üks kaunimaid
loodusväärtusi, kuid nüüd on aeg jätta armsaks saanud
kuusega hüvasti.
Olid 1880-ndad aastad,
kui Tädu kuusk rändrahnul kasvama hakkas. Nende aastakümnetega kujunes
Tammneeme-Randvere metsas kasvanud kuusest tõeline
vaatamisväärsus. 1,6 m kõrgusel ja 12 m ümbermõõduga rahnul kasvav kuusk ajas
neli juurt maasse – seda peeti tõeliseks looduse mõistatuseks. Tädu kuusk kasvas
20-22 m kõrguseks. Täpselt
pole teada, kuidas kuusk kivil kasvama hakkas, kuid on
arvatud, et kivi võis algselt
Tädu kuusk on murdunud.
kaetud olla kõdupinnasega,
mis soosis juurte kasvu. Teisalt on pakutud varianti, et kivi
on külmadega maapinnale kerkinud. 1959. aastal peeti Tädu
kuuske niivõrd oluliseks, et puu võeti looduskaitse alla, kus ta
on tänase päevani.
Tädu kuusk hakkas osaliselt kuivama juba 2007. aasta kevadel. Paar viimast aastat oli kuusk täiesti kuivanud, kuid
vaatamata sellele püsis puu visalt kivi otsas. Viimane torm,
mis detsembri alguses aset leidis, saigi vanale kuusele saatuslikuks. Puu tüvi murdus juurekava kohalt pooleks ja kuusk
kukkus metsa alla pikali. Tädu kuusk jääb alati meie mälestustesse, lugudesse ja tuhandetele fotodele.
Hüvasti, Tädu kuusk!

Alar Mik
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Viimsi valla kultuurikalender
16. detsember 2011 – 8. jaanuar 2012
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani”
Näitus “Vabaduse teel
1990–1991”
Uus! Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva elust-olust muinasajast
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest, Kirovi kalurikolhoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas neljapäev on piletivaba päev!
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare
militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Rannarahva Muuseumi
fotonäitus “Naissaar vanadel

postkaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis
Fotokursuse IV lennu
lõpetajate näitus
Kuni 31. jaanuar 2012
Eevald Piirisilla maalinäitus
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Kunstikooli 28. lennu
lõputööde näitus
Viimsi vallamajas

17. detsember k 17
Naiskoor Ilo kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 20. jaanuar 2012
Valli Lember Bogatkina
juubelinäitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

17. detsember k 19
Vanalinna segakoori ja segakoori Noorus kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 7. jaanuar 2012
Jõulud rannakülas
Kingu talu pererahvas rõõmustab jõuluaegseid külalisi põhjapõtrade ja kelgukoertega
Rehe all aga käib terve küla koos külajutte rääkimas,
lõbutsemas ja jõulumänge
mängimas, Krügeri perenaine
muudkui küpsetab ja küpsetab
– ahjus valmivad suussulavad
jõuluküpsetised
Pilet 3 € sisaldab pääsu ka
Rannarahva Muuseumisse
Avatud E–P k 10–20
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 8. jaanuar 2012
Graafik Reti Saksa näitus
“Mustvalgel“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 31. detsember
Raamatunäitus “Aasta
tähtsaimad pühad“
Lastele “Päkapikud piiluvad“
Viimsi Raamatukogus
Raamatunäitus “Rõõmsaid
jõule väikestele ja suurtele“
Prangli Raamatukogus

Tere tulemast!
ja Veiko Partsil sündis 1. novembril tütar Dagneli.
ja Kaido Kokal sündis 19. novembril tütar Katarina.
l Kadri Sarapuul ja Arion Jäntil sündis 24. novembril poeg
Laur Jakob.
l Triin Lekil ja Villem Vohul sündis 25. novembril tütar
Katariina.
l Ade Kuusel ja Raimond Roosil sündis 3. detsembril tütar
Helen-Chris.
l Gärlin Kirstul ja Reijo Lasimeril sündis 4. detsembril poeg
Genert.
l Kristiina Arusool sündis 6. detsembril poeg Mattias.
l Liis

16. detsember k 19
Jaanika Ventsel trio kontsert
Piletiga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. detsember k 19.15
Eesti meeste meistrivõistlused
käsipallis esiliiga kohtumine
HC Viimsi – Via Con
Korraldaja Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 12.12.2011

l Gaili

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseum

18. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
18. detsember k 14.30
Jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
19. detsember k 18
Verivorsti ja jõulusaia
valmistamise õpituba
Harmoonikumis
19. detsember k 19
Misjonigrupp
Viimsi Vabakoguduse kirikus
20. detsember k 19 ja k 21
Viimsi valla taasasutamise
21. aastapäeva tähistamine
Dokumentaalfilmi “Viimsi
saared“ esilinastus ja koosviibimine
Tallinnas Solarise keskuses
kinos Artis

21. detsember k 18
Meisterdamise töötuba
Valmistame kingikotte
Kõigile noortele tasuta
Randvere Noortekeskuses
21. detsember k 19
Konsert
Osalevad: segakoor Viimsi,
kergemuusikakoor ViiKerKoor
ja Ita-Riina laulustuudio laululapsed
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. detsember k 13
Viimsi Päevakeskuse jõulupidu
Viimsi Päevakeskuse saalis
22. detsember k 16
Talve alguse tähistamine
piparkookide ja viktoriiniga
Osalemine tasuta
Randvere Noortekeskuses
22.–23. detsember
Jõululaat
Prangli Rahvamajas
23. detsember k 18
Prangli saare jõulupidu
Kavas erinevad etteasted
Tasuta kohv ja kook
Üle mere tuleb külla jõuluvana
Prangli Rahvamajas
24. detsember k 14.30
Püha Jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
24. detsember k 16
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
Teenib Arho Tuhkru
Laulab koguduse kammerkoor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. detsember k 17
Jõululaupäeva jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Muusikat Meeskvartetilt
Viimsi Vabakoguduse kirikus
24. detsember k 18
Jõuluõhtu liturgiline jumalatee-

nistus. Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. detsember k 11
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. detsember k 11
1. jõulupüha jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
25. detsember k 13
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
Rohuneeme kabelis
25. detsember k 14.30
Jõulupüha jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
26. detsember k 14
Kaitseliidu Tallinna Maleva
orkesteri kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. detsember k 18
Mari Pokineni ja Riho Sibula
kontsert
Piletiga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. detsember k 14.30
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
31. detsember k 18
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
31. detsember k 23.45
Vana-aasta ärasaatmine
Kõik on oodatud!
Tammneeme ajaloolisel
sadama-alal

1.–31. jaanuar 2012
Raamatunäitus
Tervis – Sinu kalleim vara
Lastele: 1.-31. jaanuar
Tunne ennast Sa!
Viimsi Raamatukogus
1. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. jaanuar k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
1. jaanuar k 13
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Arho Tuhkru
Rohuneeme kabelis
1. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
7. jaanuar k 18
TTÜ Puhkpilliorkestri
Uusaastakontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
8. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
8. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866, e-post marje@
viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

“Manni pots“ tõi Kalle Ermile võidu
Harju maavalitsus kuulutas oktoobris välja tervisliku toidu retseptide kogumise ja kokandusõhtute läbiviimise maakonnas. Kampaaniast, mida toetas Tervise Arengu Instituut, tehti kokkuvõte 13. detsembril maavalitsuses.
Retseptide saatjate ja kokandusõhtutel osalejate seast oli fortuuna abil loositud auhinnasaajad, auhinnaks terviseajakirjade poolaasta
tellimused. Kampaania lõpetamisele olidki kutsutud auhinnasaajad.
Retsepte saatis 25 inimest. Ekspertidele
läks hindamisele 40 retsepti. Retseptidele esitati nõue, et need peavad olema tervislikud ja
odavad. Fortuuna tahtel tuli üks retseptivõit ka
Viimsi valda Viimsi Huvikeskuse direktori asetäitjale Kalle Ermile, kelle saadetud retsept
“Manni pots“ vastas esitatud nõuetele.
Kalle Ermi “Manni pots”.
Kokandusõhtute kampaaniast võttis osa 8
valda ja kaks Tallinna linnaosa. Viimsist osalesid kokanduskursuse korraldamisega Rannarahva
Muuseum, kus kursusi juhendas Eha-Kai mesipuu, ja Prangli saar, kus kolm kursust korraldas
Maret Klamas. Fortuuna kinkis loosivõidu ka Viimsi kooli õpetajale Kersti Randmerile, kes osales
Pirita linnaosas kokanduskursustel.
Retseptid, mida žürii heaks kiitis, salvestati CD-le, mis kõigile osalejatele mälestuseks kingiti. Kampaania korraldaja, Harju maavalitsuse tervisetoa spetsialist Annika Soa lubas, et retseptid pannakse ka maakonna kodulehele.

VT

Mari
Pokinen ja
Riho Sibul
Viimsis
27. detsembril k19
toimub Viimsi Püha Jaakobi kirikus Mari Pokinen ja Riho Sibula kontsert “Pühadekaja”.
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sport

Vald tunnustas tublisid sportlasi

Eesti meistrit, 10 Eesti karikavõistluse võitjat, Baltimaade
meistrivõistlustelt
õnnestus
meil saavutada esimene koht ja
kuus kolmandat kohta. Euroopa meistrivõistluste võitjaid on
meil sellel aastal 9, lisaks kaks
hõbemedali ning 5 pronksmedali omanikku. Meie valla

Käsipallurid koos treeneriga.

tüdruk on saanud sel aastal
maailmameistriks ka shotokankarates. Aitäh, Li Lirisman!
Kõigist neist spordisaavutustest
võime järeldada, et meie vallas
on sport au sees ning Viimsi
on jõudnud spordivaldkonnas
maailmakaardile.”
2011. a toetas vallavalitsus
vallaeelarve ja spordipearaha
kaudu umbes 1300 sportlast
52 spordiklubist. Vallavalitsuses töötati välja ja kinnitati
uue liikumisharrastuse ja spordi arengukava aastani 2014.
“Soovin tänada neid tublisid
inimesi, kes andsid oma panuse
arengukava väljatöötamisse,”
ütles Trei. “Läbi uue arengukava oleme saanud uusi ideid ja
lahendusi valla liikumisharrastuse ja spordivaldkonna veelgi
paremaks korraldamiseks.”
Autasustamisele eelnes valla spordijuhtide ja treenerite
arutelu, kus abivallavanem Jan
Trei tutvustas kolme põhilist

maade MV I etapil Elite III koht
MIHKEL JÕEMÄGI, judo, Aitado
juunior. EUR KV III koht, juunior
EMV +100 kg I koht, M-III
STEN MÕTUS, judo, Aitado, juunior EMV 90 kg II koht, M-81 kg
5 koht, Eur juunioride KV 81 kg
7 koht.
JAAN LUTSAR, judo Aitado treener
HOOKAN LEMBER, judo, SK Ookami, EMV A-kl. +90 kg I koht, TK
5. koht, EMV juunior 100 kg I koht
CARIS HELENA KAUP, judo, SK
Ookami, EMV B-van. kl. –40 kg
I koht, Tallinn Judo Cup I koht
RAIN ARUKAEVU, judo SK Ookami treener		
HENRI VIIGIMÄE, ju-jutsu, Tln.
Ju-Jutsu Klubi, Ju-Jutsu Eesti Laht.
MV Estonian Open 2010 I koht
HANNES KUNART, ju-jutsu, Tln.
Ju-Jutsu Klubi treener
KEN KUUSK, jäähoki, U20 MM,
Eesti koondise liige		
LI LIRISMAN (ILTSHENKO), karate,
19. Shotokan Karate MM Saksamaal I koht, 1. Shotokan Karate
EUR. MV I koht, Ne+40 kg, XXI
Balti riikide MV(kata ja kumite)
I koht; I Rahvusvah.turniir karates WKF Lion Cup Intern. I koht
T12-13a -50 kg; 5 x Eesti meister ja 4 x Baltimaade meister
ALEKSANDER ZÕKOV, karate,
SK Budo, Eesti koondise treener
MARKUS OLIVER HIRV, karate,
SK Impact, 9 a Kimura Shukokai
Karate EMV katas II koht		
KREVON ALET-MÄRTSON, karate,
SK Impact,–10 a Kimura Shukok.
Karate EMV katas II koht; –10 a
Kimura Shukok. Karate EMV kumites I koht; Soome noorte MVII koht; katas III koht		
CARL CHRISTJAN BOGOSLOVSKI,
SK Impact, –10 a Kimura Shukok.
Karate EMV katas I koht; Soome
noorte MV-I koht; katas II koht
RICHARD HENRY LAO, karate,
SK Impact, –10 a Kimura Shukok.
Karate EMV kumites II koht		
KRISTJAN ROBERT HANIOJA,		
SK Impact,12–13 a Kimura Shuk.
Karate EMV katas I koht		
WILJAR LOBJAKAS, karate,
SK Impact,12–13 a Kimura Shuk.
Karate EMV kumites I koht
MARTI HIMBEK, karate, SK
Impact,12–13 a Kimura Shuk.
Karate EMV kumites II koht

MARTIN KIRBITS, karate, SK
Impact,14–17 a Kimura Shuk.
Karate EMV katas III koht; Soome
noorte MV-katas III koht 		
KÄTLIN KIVIRAND, karate, SK
Impact, treener		
HENRI SÄREKANNO, korvpall,
U12 EMV tänavakorvpallis I koht,
Korvpalliklubi Viimsi, EMV Minikorvpallis III koht
SANDER RAIESTE, korvpall, U12
EMV tänavakorvpallis I koht,
Korvpalliklubi Viimsi, EMV Minikorvpallis , III koht
HENRI-STEN VAINOLA, korvpall,
U12 EMV tänavakorvpallis, I koht,
Korvpalliklubi Viimsi, EMV Minikorvpallis , III koht
MARGUS LIINEV, korvpall, U12
EMV tänavakorvpallis I koht,
Korvpalliklubi Viimsi, EMV Minikorvpallis III koht
TANEL RAIESTE, U12 EMV tänavakorvpallis,võitjavõistkonna toetaja			
BRENT-STUART AHVONEN, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999
/2001 s. poisid Eesti minikorvpalli MV III koht
KARL-HERMAN JÜRGENSON,
korvpall, korvpalliklubi Viimsi
1999/2001 s. poisid Eesti minikorvpalli MV III koht
KEVIN KRUUSING, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
KARL KUKK, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s. poisid
Eesti minikorvpalli MV III koht
KARL-AUGUST MIKOVITS, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999
/2001 s. poisid Eesti minikorvpalli MV III koht
MARKKUS MÄTLIK, korvpall,
korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
MARTEN MÄTLIK, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
KRISTO PALMIK, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
JAKOB-RICHARD PROOS, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999
/2001 s. poisid Eesti minikorvpalli MV III koht

KEVIN PUUDERSELL, korvpall,
korvpalliklubi Viimsi 1999/2001
s. poisid Eesti minikorvpalli MV
III koht
ERIK PUURA, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s. poisid
Eesti minikorvpalli MV III koht
STENVER PÄRN, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
ANDREAS RASS, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
JÖRGEN RIKBERG, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
KRISTOFER SEEMA, korvpall,
korvpalliklubi Viimsi 1999/2001
s. poisid Eesti minikorvpalli MV
III koht
RAUNO STOLTSEN, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/2001 s.
poisid Eesti minikorvpalli MV III
koht
ALBERT-ANANDA VIILIK, korvpall, korvpalliklubi Viimsi 1999/
2001 s. poisid Eesti minikorvpalli MV III koht
SULEV SÄREKANNO, korvpalliklubi Viimsi, treener
TANEL EINASTE, korvpalliklubi
Viimsi, treener		
TEET TIISVELT, korvpalliklubi
Viimsi, treener		
VALDO LIPS, korvpalliklubi
Viimsi, treener		
SANDER HERMET, käsipall, SK
HC Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
ANDRI JÄÄGER, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste
EMV III koht
RISTO KALS, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
KRISTJAN KANGRO, käsipall, SK
HC Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste
EMV III koht
RAINER LEPIK, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste
EMV III koht
KASPAR MOOSES, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
JARNO NURM, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste

7. detsembril olid valla
parimad sportlased ja
treenerid kutsutud Viimsi
Kooli väiksesse majja, kus
vallavanem Haldo Oravas
ja abivallavanem Jan Trei
tänasid neid tublide
saavutuste eest. Samas
kuulutati välja ka aasta
parimad mees- ja naissportlased, parim võistkond ja spordipere ning
aasta tegu.

Esimest korda autasustati valla
parimaid sportlasi 20 aastat tagasi. Siis sai vallavanem Ants
Lindemann tänada 19 parimat
sportlast. Nüüd oli vallavalitsusel põhjust kokku kutsuda
kümme korda rohkem inimesi.
“Minu meelest võime me
lõppeva spordiaastaga väga
rahul olla,” ütles abivallavanem Jan Trei sportlaste pidulikul autasustamisel. “Sellel
aastal saime valda juurde 52

Viimsi valla
2011. aasta
parimad
sportlased ja
treenerid
KASPAR KOITLA, autosport, autoralli EMV N4-kl. (abs.-II) I koht
ANDRES OTS, Autoralli EMV Nrühmas MV N4-kl. (abs.-II ) I koht
TRISTAN VIIDAS, auto/kart, EMV
autode ringrajasõidus II koht;
kardisport, Eur. KV parima eestlasena 5. koht, EMV uustulnuk
omas võistlusklassis		
JAAK KUUL, vormel, EKV Formula
Estonia kl. I koht
KÄROLIN KOITLA, jalgpall,
Tallinna FCFlora/T-97 EMV tüdrukute C-kl. I koht
ANNIKA MÄGI, jalgpall, Tallinna FCFlora/T-97 EMV tüdrukute
C-kl. I koht
BERT KLEMMER, jalgpall, FCFlora
/U-19 EMV eliitliigas II koht,
Eesti U19 jalgpallikoondise liige
MARTIN REIM, jalgpall, FCFlora
peatreenerina EMV ja EKV võitja
I koht, M. Reimi Jalgpallikooli
asutaja			
OLEV REIM, jalgpall Spordiklubi
Martin Reimi Jalgpallikool treener
IVO LEHTMETS, jalgpall, Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool
treener
MARTIN KAALMA, jalgpall,
Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool treener		
PAUL SIHT, jalgpall, Spordiklubi
Martin Reimi Jalgpallikool treener
ALEKS TAURAFELDT, jalgpall,
Viimsi Noored Mehepojad treener
OSKAR NISU, jalgrattasp, CFC/
M18, EMV grupisõidus MJ kl.,
I koht; EMV trekisõidus ind. jälitussõidus I koht, 1 km paigalstardiga I koht; meesk. jälitussõidus I koht; EMV teatekrossis
M abs.-arv.,CFC II koht
OLIVER KELLER, jalgrattasport,
Kalevi JK, M16 EMV trekisõidus
200 m sprindis I koht; 500 m
paigalstardiga III koht
ANDRE ADUSON, jalgrattasport,
CFC treener
MÄRT-MARTIN MÄRTSON, jalgrattasport/trial, Soome laht. MV
jalgrattatrialis Elite I koht, Balti-

Parimad naissportlased purjetaja Kätlin Tammiste ja karateka
Li Lirisman. Fotod Aime Estna. Fotosid vaata ka www.fotograafid.ee

küsimust, mis on spordielus
päevakorras: Viimsi-Haabneeme staadioni vajadust ja selle
rajamise võimalusi, kergliiklusteede ehitamist ja virgestusradade valmimist.
Kauaoodatud Viimsi Kooli
staadion on ümber projekteerimisel, selleks vajalik maa on
riigilt taotlemisel. Uue projekti järgi tuleb staadion lihtsam
ja konservatiivsem, kui esialgu planeeriti. 8/6 jooksurajaga

EMV III koht
REIMO RAND, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
ROLAND SAKS, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste
EMV III koht
SANDER TRAKS, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
ROLAND SAKS, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste
EMV III koht
MATTIS RÄTSEP, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
ROLAND SAKS, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht,
Chocolate Boys/Viimsi, meeste
EMV III koht
SILVER JOOSEP PALUSTE, käsipall, SK HC Viimsi, A-van. kl. EMV
II koht
KAUR VAHTRIK, käsipall, SK HC
Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
BRANDON POVILAITIS, käsipall,
SK HC Viimsi, A-van. kl. EMV II koht
AIN KONT, käsipall, SK HC Viimsi
A-van.noormeeste treener
AHMED PORKVELI, käsipall, SK
HC Viimsi treener		
AIVAR PAIST, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
RISTO SIDOK, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
RAIN KULLAMAA, käsipall,
Chocolate Boys/Viimsi, EMV
meeste meistriliigas III koht
PRIIT KOTSAR, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
TARMO ULLA, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
MADIS KOKKUTA, käsipall,
Chocolate Boys/Viimsi, EMV
meeste meistriliigas III koht
HELDUR SEPP, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
RAIN JÄÄGER, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
SIIM PATRAEL, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht
JÜRGEN ROOBA, käsipall, Chocolate Boys/Viimsi, EMV meeste
meistriliigas III koht

kergejõustikustaadion
tuleb
loodusliku muruväljakuga.
Pärnamäe tee kergliiklustee
koos välisvalgustusega valmib
2012. Tammneeme–Randvere
tee kergliiklusteed koos välisvalgustusega on kaasrahastuse
saamisel samuti võimalik rajada 2012. aastal. Virgestusalal
Haabneeme ja Lubja küla klindiastangul on eesmärk ehitada
tuleval aastal 1,9 km pikkune
lõik valgustatud terviserada.

Spordiaasta parimad
l Viimsi valla parimad naissportlased: Li Lirisman, Anett
Kontaveit, Kätlin Tammiste.
l Valla parim meessportlane: Karl-Martin Rammo.
l Valla parim võistkond: SK Viimsi HC (käsipall) A-klassis
1992/1993 noormehed.
l Valla parim spordipere: MLA Viimsi Lasteaiad. Esindaja
liikumisõpetaja Reet Varik.
l Aasta tegu: Tiit Pekk 2011. a. Oslo MM-il esimese eestlasena rahvusvahelise suusaliidu (FIS) tehniline delegaat ja
Otepää U23 vanuseklassi MM-i peakohtunik

SIIM PINNONEN, käsipall,
Chocolate Boys/Viimsi, EMV
meeste meistriliigas III koht
STEN-ERIK LEPP, käsipall,
Chocolate Boys/Viimsi, EMV
meeste meistriliigas III koht
AIN PINNONEN, käsipall, SK HC
Viimsi A-van.-kl. ja Chocolate
Boys/Viimsi treener
JAANUS RÄTSEP, käsipall,
Chocolate Boys/Viimsi treener
EHA RÜNNE, kergejõustik, N45
EUR veter. MV sisekergejõustikus
kettaheites-I (43.53); kuulitõukes
II koht (12.57); EMV (N)-kettaheitesI; kuulitõukes II koht; Eestimaa XIII suvemängude 2x võitja
SERGEI TSHEREPANNIKOV, kergejõustik, SK Stamina , Talv. EMV
1500 m III koht; 3000 m III koht;
EMV 3000 m tak.-j. I koht; 5000 m
II koht; EMV murdmaajooksus
II koht; Eesti klubide KV 8000 m
I koh;, EMV teatej. 4x 1500 m
II koht; EMV ekidenis II koht
ILJA NIKOLAJEV, kergejõustik,
SK Stamina, EMV 10 000 m III
koht; EMV teatej. 4 x 1500 m
II koht; EMV ekidenis II koht –
Eesti hooaja parim tulemus
maratonis
DIANA HALLA, kergejõustik, SK
Leksi 44, Eesti A-kl. MV 2000 m
murdmaaj. III koht; Eesti noorte
teatejooksude MV I koht; Eesti
noorte suv. MV 2000 m takistusj.
II koht; suvisel Balti A-kl. maavõistl. 3000 m 4. koht ja 2000 m
takistusjooksus III koht
KAAREL JÕEVÄLI, kergejõustik,
EMV noorte arv. 10 võistluses
I koht
URMO ANDRESSOO, kergejõust,
EMV noorte arv. kuulitõukes
I koht
SVEN NUUTMANN, kergejõustik,
EMV A-kl.noormeeste odaviskes
I koht			
MATI MÄRTSON, kergejõustik,
M50, Eestimaa suvemäng. 100 m
II koht, kaugushüpe III koht
KALLE REINART, kergejõustik,
M40, Eestimaa suvemäng. kettaheites II koht		
KAIDO PETERSON, kergejõustik,
M35, EUR veter. MV sisekergej.
9. koht
MARTIN KÜLA, kick-boxing,
Jyoshinmon Shorinryu Karate-Do
Eesti Liit, Rahvusvah.kick-boxin-
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sport
Sporditegevuse toetamisel
lähtub vald eelistustest, mille
aluseks on alaga tegelevate laste
arv, vajaliku taristu olemasolu
ja tulemused. Eelisarendatavad
on jalg-, korv-, käsi- ja sulgpall,
purjetamine ja ujumine.
Tänavu toetati 1293 Viimsi
valla last või noort, kes osalevad 52 spordiklubis, valla
eelarvevahenditest 262 037.76
euro ehk 4 100 000 krooniga.
2012. aastaks on valla eelarvest toetuse lähteandmed
järgmised: toetust saavad 1265
Viimsi valla last või noort 66
spordiklubist. Selleks on valla eelarve projektis vahendeid
278 250 eurot ehk 4 353 666 kr.
“Asjad on hästi,” tõdes ka
spordijuht, Tallinna Ülikooli
õppejõud Kaarel Zilmer, kes
kiitis ka valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava.
Ümarlaual kõneldi treenerite tööst ja tasustamisest ning
valla toetuste jagamise põhimõttest ja uut moodi aruandlusest, mis on ühildatud Tallinna
sporditegevuse aruandlusega.

Kõige tähtsam on Euroopa meistri tiitel
Valla 2011. aasta parimaks naissportlaseks valitud Kätlin
Tammiste saavutuste loetelu on pikk: noorteklassis Zoom
8 Euroopa meistrivõistlustel 1. koht, MM-il 6. koht, Eesti
meistrivõistlustel 2. ja Eesti kvalifikatsioonivõistlustel esikoht, Eesti kvalifikatsiooni üldarvestuses 2. koht, tüdrukutest 1. koht ning Eesti edetabelis 1. koht.
“Need kõik on 2011. aasta saavutused,” ütles Kätlin. “Möödunud hooaega võib pidada minu senise sportlaskarjääri edukaimaks, sest õnnestus edukalt esineda nii Eesti-sisestel kui ka
tiitlivõistlustel ning seda veel kahes paadiklassis.”
Kätlin rääkis, et ta peab kõige tähtsamaks aprillis Austrias
võidetud Euroopa meistri tiitlit. “Kuna konkurents oli tugev, siis
lootsin heal juhul esikuuikusse pääseda. Lõpptulemus oli minu
jaoks vägagi suur üllatus, kuid ma arvan, et ilma pühendunud
treeneri Raivo Randmäeta poleks see võimalikuks saanud.”
Hooaeg oli pikk ning võistlusi palju, sellepärast arvas Kätlin,
et iga võistlus oli omamoodi raske. “Kuna tegemist on ikkagi
üsna tehnilise spordialaga, siis tuli ette ka paatide purunemist,
mis võistlustulemusse omamoodi jälje jätsid. Samas, mida tähtsam on võistlus, seda suuremad on pinged.”
Järgmisel hooajal plaanib ta vahetada paadiklassi ning hakata ühes Anna Maria Sepaga sõitma kahemehepaati, milleks
arvatavasti on 29er. Kuna tegu on paadiklassiga, mis tõenäoliselt valitakse 2016. aasta naiste olümpiapaadiklassiks, siis arvas Kätlin, et tugevas ülemaailmses konkurentsis on möödunud
hooaja saavutusi keeruline korrata.
Kätlin Tammiste lõpetab kevadel Tallinna Inglise Kolledži 9.
klassi. “Oleks soov seal gümnaasiumis jätkata, kuid kindlasti
teen katseid ka teistesse koolidesse ning lõpliku otsuse langetan alles kevadel,” ütles tubli sportlane.

Li Lirisman: karate on mu teine elu
Oled karatega tegelnud 8 aastat. Kas enne karated ka mingit sporti tegid ja kuidas sa karate juurde jõudsid?
Kui ma olin viieaastane, siis tegelesin iluvõimlemisega. Aga
mulle see ei meeldinud ja siis viis isa mind karatetrenni. Isa ja
minu treener on head sõbrad.

VT

VT

VT
gu turniiril kategoorias-74 lowkick contact II koht
OSCAR TAMMEMÄE, kick-boxing,
Jyoshinmon, EMV- 54kg low-kick
contact III koht
ALEKSANDR MALJUGA, kickboxing, Jyoshinmon Shorinryu
Karate-Do Eesti Liit, treener;
Maailmakarika võistlustel –74kg
kick-light contactis III koht; EMV
–74 kg kick-light contactis I koht
URMAS MERERAND, koroona/
novus, KMK Tirts, EMV võistk.
koroonas I koht; EMV novuses,
võistk.-I koht; Eesti Spordiveter.
MV II koht; FINSO rahvusvah. KV
I koht; Novuse rahvusvahel edetabelis I koht
JAANUS MUGU, laskesport,
harjut. Jooksev metssiga 30+30
EMV II koht; Eesti karikasarja		
I koht
HELGI SARD, lauatennis, N70
Baltimaade veter. üksi- ja paarism I koht, III koht; veter. EMV
üksikmängus (ÜM) III koht; Tallinna veter. meister 		
ALLAN KOTTISE, lauatennis,
M40, Veter. EMV ÜM-II, MP-II,
SP-I Eesti võistkondl. MV I koht;
EMV-SP III koht; Baltimaade MV
M40 ÜM-III koht; PM III koht		
JOHANNES KANT, lauatennis,
M60, veter. EMV ÜM II koht; MP
I koht; SP I koht; Baltimaade MV
medalist			
TOOMAS PAKANE, lauatennis,
M60, veter. EMV MP I koht
KAAREL-MATI HALLA, lauatennis,
M70, veter. EMV ÜM I koht
HEINO ANGERJAS, lauatennis,
M70, veter. EMV ÜM III koht
AIVAR OSA, motosport, ringrajasõit Superbike EMV I koht
KASPAR HAIBA, motosport, Quad
200, EKV kestuskrossis, 2x I koht
VALDUR KAHRO, motosport,
MX 2, EMV talikrossis II koht,
Kahro Racing treener		
ROY PUUSTRÖM, motosport, E 1
EKV talvises kestuskrossis II koht
LAURI LAHTMÄE, orienteer., M35
Eestimaa XIII suvemäng. lühirajal I koht
MATI PREITOF, orienteerumine,
M45, Eestimaa XIII suvemäng.
lühirajal II koht
VEIKO PROOS, petank, 38 x
Eesti meister, EUR MV tulistamish.
III koht			

KÄTLIN TAMMISTE, purjetamine,
R. Ottosoni PSK, Noortekl. Zoom
8 EUR. MV I koht (ROPK); MM
6. koht; Eesti KV üldarvestuses
II koht; tüdrukutest I koht; Eesti
edetabelis tüdrukutest I koht; RS
Feva XL koos Anna Maria Sepaga MM 4. koht; Eesti MV II koht,
Eesti KV I koht; Eesti edetabelis
I koht; Eesti riiklik stipendiaat.
ANNA MARIA SEPP, purjetamine,
ROPK, Laser 4,7 klassis Eesti MV
tüdrukutest I koht; Eesti edetabeli ja Eesti KV II koht; ROPK,RS
FevaXL koos K. Tammistega, MM
4. koht; Eesti MV II koht; Eesti
KV I koht; Eesti edetabeli I koht
ANNEGRET UNNUK, purjetamine,
ROPK, Laser 4,7 klassis tüdrukute arvest. Eesti MV II koht; Eesti
KV I koht; Eesti edetabeli I koht
KARL-MARTIN RAMMO, purjetamine, ROPK/Tallinna Jahtklubi, OM 2012 London kandidaat;
Eesti edetabeli võitja Laser Standard klassis; EUR MV täiskasvan.
Laser Standard klassis 10. koht;
universiaadi Laser Standard kl.
4. koht; London 2012 Eelolümpia
20. koht; Eesti riiklik stipendiaat
LAURI VÄINSALU, purjetamine,
ROPK, OM 2012 London kandidaat; Eesti edetabeli II koht Finn
klassis; EUR MV täiskasvanute
Finn klassis 26. koht; Eesti MV
II koht; Eesti KV II koht
GEORG HAUD, purjetamine,
ROPK, Noorteklassi Zoom8 EUR
MV II koht; MM 7. koht; Eesti MV
II koht; Eesti KV III koht; Eesti
edetabeli võitja; RS Feva XL paadikl. koos Jaan Erk Piheliga MM
13. koht; EKV ja EMV I koht; Eesti
edetabeli I koht
JAAN ERIK PIHEL, purjetamine,
RS Feva, XL paadikl koos Georg
Haudiga, MM 13. koht; EKV ja
EMV I koht; Eesti edetabeli I koht
STEN-MARK BACHMANN, purjetamine, ROPK, Laser Standard kl.
juunioridele Eesti MV I koht; Eesti
KV I koht; Eesti edetabeli I koht
MARKUS LILIENTHAL, purjetamine, ROPK, Optimist kl. Eesti MV
I koht; Eesti KV I koht; Eesti edetabeli I koht		
ARTHUR KOOSER, purjetamine,
ROPK, Laser 4,7 kl. Eesti KV III
koht; Eesti edetabeli III koht
REIN OTTOSON, purjetamine,

Rein Ottosoni Purjespordikooli
treener			
RAIVO RANDMÄE, purjetamine,
Rein Ottosoni Purjespordikooli
treener			
TÕNU TÕNISTE, purjetamine,
Kalevi Jahtklubi, Melges24 EUR
MV I koht
TOOMAS TÕNISTE, purjetamine,
jahi Lenny/EST790 Soome-Eesti
seeriavõistlusel III koht
ANDRES ROHTLA, purjetamine,
jahi Lenny/EST790 Soome-Eesti
seeriavõistlusel III koht
MARKO KUSTAV LILIENTHAL,
purjetamine, jahi Lenny/EST790
Soome-Eesti seeriavõistlusel
III koht
MAIKI SAARING, purjetamine,
jahi Lenny/EST790 Soome-Eesti
seeriavõistlusel III koht
MARTIN MÜÜR, purjetamine,
Kalevi Jahtklubi, Melges24 EUR
MV III koht; Jahil Rock City/
EST761, Soome-Eesti seeriavõistluste I koht
ANNIKA VALKNA, purjetamine,
urjelauakl Formula EUR MV III
koht; Balti KV I koht
CHRISTOFER-SEVERI KALK,
purjetamine, Eesti parim purjelaua vabastiilis; MK etappidel
17. ja 25. koht		
BRIGITTA RANDVEER, rulliluuisutamine, SK Rullest, juunioride
EUR MV kujunduisutamise rühmakavades 8. koht
LAURA ÕUNAPUU, rulliluuisutamine, SK Rullest, juunioride EUR
MV kujunduisutamise rühmakavades 8. koht
TRIINU HARRO, rulliluuisutamine, SK Rullest, juunioride EUR
MV kujunduisutamise rühmakavades 8. koht
ANU VALKNA, rulliluuisutamine,
SK Rullest, juunioride EUR MV
kujunduisutamise rühmakavades
8. koht
LAURA LIISA KATARIINA
JÜRGENSON, rulliluuisutamine,
SK Rullest, juunioride EUR MV
kujunduisutamise rühmakavades
8. koht
ANNIKA JÕEMÄGI, rulliluuisutamine, SK Rullest, juunioride EUR
MV kujunduisutamise rühmakavades 8. koht
EEVA-LAURA LÕOKE, rulliluuisutamine, SK Rullest, juunioride

Mis sulle karates meeldib?
Mulle meeldib, et see sport on emotsionaalne ja väga huvitav. Sa pead olema energiline ja hea tujus.
Mida selle alaga tegelemine sulle annab? Kas see on mõjutanud ka su iseloomu?
Pärast esimest laagrist hakkasin ma paremini sööma. See on
mõjutanud mu iseloomu, olen lõbusamaks muutnud.
Kuidas sul koolis läheb?
Koolis olen väga hea õpilane. Mõnikord olen saanud kahe
või kolme.
Kuidas oma päeva jaotad, kui tihti trenni teed?
Trenni teen iga päev, aga pühapäeval jooksen. Hommikul
kell 6–6.15 ärkan, lähen kooli. Esmaspäeval, kolmapäeval ja
reedel kell 16 aitan teha oma koolis trenni. Pärast lähen oma
trenni Idakeskuses. Trenn lõpeb kell 19 ja siis sõidan koju.
Kui sul on vaba aega, mida siis veel teed, kui jätta kõrvale
õppimine ja sport?
Kui on vaba aeg, jalutan koos sõpradega, koristan tuba.
Millised on su tulevikuplaanid, kui kaugele kavatsed spordis jõuda?
Järgmisel aastal, kui ma olen juba 14-aastane, sõidan Euroopa meistrivõistlusele WKF. See ongi minu järgmine plaan. Ma
ei taha jätta karated, sest see on minu teine elu ja teine pere.

EUR MV kujunduisutamise rühmakavades 8. koht
KIRKE MARTA SÜLD, rulliluuisutamine, SK Rullest, Nordea Cup
üksiksõidus ja 2-se kava III koht;
Eesti “Kuldrull” kõige tugevaim
üksiksõidu kateg. I koht		
PIRET RINK, rulliluuisutamine,
SK Rullest treener			
RITA RINK, rulliluuisutamine,
SK Rullest klubi juhataja
PAUL PIIK, squash, EMV I koht
(7. kord); saalihoki EMV meistriliiga klubi Sparta Team Automaailm liige			
LAURA VANA, sulgpall, N EMV
NÜ II koht; NP (+ K. Hõim) EMV
I koht; superkarikas II koht; EUR
karikasarja Leedu etapil 5. koht
RAINER KALJUMÄE, sulgpall,
M EMV MÜ III koht; Superkarikas
ÜM II koht; Soome eliitturniir
Helsinki Open III koht; EUR Karikasarja Leedu etapil 9. koht
INDREK TARTO, sulgpall, M35
Seenior EMV MP II koht
VAHUR KIVISTIK, sulgpall, M45
seenior. EMV MP I koht
RAUNO KRISTEL, sulgpall, M50
seenior. EMV MÜ II koht; MP II
koht; MV MÜ ja MP II koht
JÜRI TARTO, sulgpall, Viimsi
Sulgpalliklubi, treener		
AIGAR TÕNUS, sulgpall, Viimsi
Sulgpalliklubi, treener
RAIVO PÄRNPUU, suusatamine,
M40 Eesti valdade XIX talimäng.
10 km I koht
ANETT KONTAVEIT, tennis, noorte
ITF-33. koht; ITF noorteturniiril
Tais I koht; kaks ITFi turniirivõitu;
veerandfinaali jõudmine French
Openi noorteturniiril naispaarismängus Tatjana Vorobjovaga;
noorte EM-il kuldmedal; WTA
edetabelis tõus 5. dets. seisuga
568. kohale
MATTIAS SIIMAR, tennis, A. Ojassalu TK, EMV P14 ÜM ja PM I koht
KRISTOFER SIIMAR, tennis,
A. Ojassalu TK, EMV P14 PM I koht
MARTIN RANDPERE, tennis,
A. Ojassalu TK, EMV P14 PM II koht
MARK MÄGI, tennis, A. Ojassalu
TK, EMV P12 ÜM III koht, PM I koht
SIIM TROOST, tennis, A. Ojassalu TK EMV P12 ÜM I koht, P14
PM II koht
ALO OJASSALU, tennis, A. Ojassalu Tennisekooli juhataja		

MÄRT KIVIRÄHK, tennis, A. Ojassalu Tennisekooli treener		
KRISTJAN PAKK, tennis, A. Ojassalu Tennisekooli treener		
PIA PAJUS, tennis, Roland Kiil
Tennis Team, EMV segapaarism.
II koht			
ROLAND KIIL, tennis, Roland Kiil
Tennis Team treener
KATRIIN KERSA, ujumine, TOPi
UK, Baltimaade MV 100 m vab.
8. koht; 50 m vab. III koht; Eesti
lühiraja MV 50 m. vab. II koht;
100 m vab. III koht; 50 m sel.II
koht; 400 m vab.-teateuj. II koht
ja teateuj. II koht; Eesti laht. MV
50 m vab. III koht,400 m vab. II
koht ja teateuj. I koht		
KARLEEN KERSA, ujumine, TOPi
UK, Baltimaade MV 50 m vab.
11. koht; 200 m vab. 12. koht;
50 m rinn. 7 koht; Eesti lühiraja
MV 200 m rinn. III koht; 50 m
rinn. III koht; 400 m vab. ja teateuj. II koht; Eesti laht. MV 200
m rinn. III koht, 400 m vab. teateuj. II koht		
BRUNO NOPPONEN, ujumine,
Viimsi Veeklubi treener, 35–39 a
III EUR MV meisterujumises III
koht; 200 m sel. III koht,100 m
sel. III koht, 3 km avaveeujum.4. koht; M30 EMV taliujum. M30
25 m rinn. I koht; 50 m krooli I
koht; 4x25 m teteuj. (V.Veeklubi
Jääkarud) I koht; EMV 50 m selili
I koht; 50 m vabaujum. II koht;
100 m kompl. II koht
JANE TREPP, ujumine, Viimsi
Veeklubi, Ujumise MM 50 rinn.
16. koht; Eesti 2011 a. 100 m
vabaujumise edetabeli juht; OM
London 2012 kandidaat		
FILIPP PROVORKOV, ujumine,
Viimsi Veeklubi, Eesti lahtistel
MV 50 m rin. I koht; 100 m rin.
II koht; ujumise MM Eesti hooaja
tippmargiga (28,39) 29. koht;
Rootsi GP3.et.50m rin. II koht,
Luxemb. laht. MV I ja III koht ;
OM London 2012 kandidaat
EPP KRUUSMAA, ujumine, Viimsi
Veeklubi, EMV taliujum. N20 25 m
rin. I koht; N20 4x25 m (V.Veeklubi Jääkarud) I koht
HENRI KAARMA, ujumine, Viimsi
Veeklubi, EUR MV 35–39 a; 50 m
libl. 14. koht; 3 km avaveeujum.
5. koht; M30 EMV taliujum. 450 m
vastupidavusujumises I koht;

Kontaveit
võitis Orange
Bowli!

Anett Kontaveit lisandus
äsja esimese eestlasena kuulsa Orange Bowli noorte tenniseturniiri
võitjate nimistusse.
Kontaveit alistas Floridas peetud kuni 18-aastaste neidude üksikmängu finaalis venelanna
Julia Putintseva 6:2, 6:2.
Kontaveiti võit Orange Bowlil on läbi aegade Eesti noortennisistide
saavutuste reas kolmas
tulemus Toomas Leiuse
ja Kaia Kanepi juunioride
slämmivõitude järel.

VT

4x25 m (V.Veeklubi Jääkarud)
I koht; Eesti laht.MV avaveeujum.
M/C I koht
RAIN BEREZIN, ujumine, Viimsi
Veeklubi, EMV taliujum. M20 50
m kr. I koht; M20 25 m rinn. III
koht; 4x25 m (V.Veeklubi Jääkarud) I koht
TEET DAANIEL, ujumine, Viimsi
Veeklubi, EMV taliujum. M30
25 m rin, III koht			
ROMET TEPPER, ujumine, Viimsi
Veeklubi, Eesti laht. MV M/B-kl.
I koht; MV 5 x võitja
TIIT-URMAS REITER, ujumine,
Viimsi Veeklubi treener
KRISTIINA ARUSOO, ujumine,
U-klubi, EMV taliujum. N30 50 m
krooli vabalt I koht; 4x25 m
teateujumises (U-klubi võistk.)
II koht; Soome meisterujum.
MV-N30-34 kl.200m libl. I koht;
50 m ja 100 m libl. II koht
AKSEL LUIG, ujumine, U-klubi,
EUR MV 60–64 a I koht; 240-279
van.-kl. 4x50 m komb.tuj. (Uklubi meesk.) III koht; Euroopa
rekord U-klubi meeskonnas
M240-279 kl.; 4x100 m komb.
teateujumises EUR MV M60-64 kl.
50 m rinnuli III koht; 3 km avaveeujumises; 9. koht; mitmekordne Soome ja Leedu meister
rinnuliuj. ja teat. EMV 50 m rinn.
I koht; 50 m libl. III koht; 100 m
kompl. III koht		
ENN LEPIK, ujumine, SPA Viimsi
Tervis treener		
MAIE MURASEV, ujumine, SPA
Viimsi Tervis treener		
KRISTA ALLER-LÖNNQVIST,
ujumine, SPA Viimsi Tervis noortetreener			
JAARIKA LEMBER, võimlemine,
VK Piruett, eliitrühmas EMV III
koht; EKV II koht; osalemine ülemaailmse Gymnaestrada fin. FIG
Galal			
TRIIN KONT, võimlemine, VK
Piruett, Eesti Võimlemisliidu KV
vahendiga rühmakavas, juunioride kl. I koht		
GETRIIN KOTSAR, võimlemine,
VTK Keeris, Estonian Open Championship/Baltic Cup- solo/show/
lapsed II koht
ENE METS, võimlemine, VTK
Keeris treener, kõrgetasemeliste
tulemuste eest vabar. festivalidel ja võistlustel
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ERAKUULUTUSED

l Tudeng ostab korralikult sõitva jalgratta, kuni
50 €. Tel 55 444 50.
l Puidutööd: sõrestikud, katused, puitvooder,
terrassid, saunad, trepid jne. 20-aastane töökogemus. Tel 55 49 959.
l Otsime kolmeks päevaks nädalas lapsehoidjat
3aastasele tüdrukule Haabneemes. Tel. 56 462
842.
l Alates 16. detsembrist müüme jõulukuuski ka
Grossi poe ja Viimsi Haigla vahelisel haljasalal.
Helistades 56 577 769 on võimalik ka tellida jõulukuusk koju. Rohkem infot http://kaasiksaare.eu/
l Eldurburger OÜ otsib oma toredasse kollektiivi
uut töötajat. Eelistame Viimsis elavaid ja pigem
nooremapoolsemaid inimesi. Meie müügikiosk
asub Ravi tee 1, Viimsi Haigla kõrval. Lisainfo
info@eldurburger.ee ja 642 0443.
l Teise klassi tüdruk otsib toredat hoidjatädi,
kelle suunaval toel koduseid õppetükke õppida.
Info tel 51 11 119, merle@aarika.ee.
l Tasuta info- ja kuulutustelehe leiad
www.viimsi24.ee
l Männi kütteklotsid 2 €/50 l võrk. Tallinnas tasuta
veod. www.kodukytja.eu, (+372) 53 745 423.
l Helen Star Cave pakub Viimsis: Reikiteraapia,
chakrate tasakaalustamine & vaimne nõustamine
2 h = 30 € ~ 15 aastat Usui Reiki Meister. Tai Chi
Yang stiilis eratunnid 1h = 15 €. Kui teil on vaja
lapsehoidjat lastele üle 5.a vana, siis palun võtke ühendust! Pakun ka arvutiabi ja vigade parandamist. Kirjutage probleemist! Hind kokkuleppel.
Kontakt: hsc140@live.co.uk
l Müüa Viimsis põhupakke. Sobivad koerakuuti.
Tel 53 499 081, 53 499 087.
l Vitraažikursus. Võimalus valmistada endale või
kingituseks midagi erilist ja meeldejäävat. Tööks
vajalikud vahendid kursuse hinna sees (60 €).
Tel. 60 19 919, mob. 56 656 780.
l Professionaalne massaaž 1h 20 € Viimsis Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja broneerimine 55 587 538.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm., mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie

kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele
õnnelikele omanikele. Tel. 53 226 290.
l Müüa lõhutud küttepuud: segapuu 35 €/rm
(okaspuu, lepp ,haab); kask 40 €/rm. Puud on
saetud ja lõhutud 40 cm; 45 cm; 50 cm pikkused
halud. Transport alates 10 ruumist tasuta (laotud
koormasse). Tel 50 62 645.
l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar)
40L/60L võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tulehakatus, saepuru 150 l kotis, aastaringi vedu tasuta.
Tel. 50 18 594.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud,
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega.
Tel 56 740 940, Mart, e-post mrt.mrt.001@mail.ee.
l Probleemsete, ohtlike ja kuivanud puude langetamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt
vajadusele köistehnikat või ladvast langetus meetodit. Tel 56 482 680.
l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine. Tel.
50 92 595 (eesti keeles), 569 22 991 (inglise keeles).
l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk
põik 2. Tel 52 40 260. Tiiu. Personaalne lähenemine igale õppijale.
l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike
puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994. Uve.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates
69 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
l Puit-,turba,-päevalillebrikett, graanul(hele),
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis, V-Narva mnt.9,
56 924 924, 63 79 411, www.leilibrikett.ee.
l Teostame haljastustöid, viljapuude ja hekkide
lõikust, puude langetamist ja lumekoristust.
Tel 55 637 666.

IN MEMORIAM
EEVI KILING
21.08.1946 –02.11.2011

Hingedepäeval, 2. novembril, lahkus igavikuteele
armastatud ja hinnatud kolleeg ja sõber – rahvatantsurühma juhendaja Eevi Kiling.
Eevi alustas oma tantsuteed Pärnus juba noore neiuna. Rahvatantsuansambliga “Kajakas” oli
ta seotud alates 1965. aastast kuni 1983. aastani,
kasvades välja tansijast rühma ballettmeistriks ja
juhendajaks.
Kaheksakümnendatel tõi elutee Eevi Viimsisse, tolleaegsesse Kirovi-nimelisse kalurikolhoosi, kus ta kogus 1989. aasta kevadel kokku
8 tantsuhuvilist ning see saigi rahvatantsurühma
“Valla-alune” sünnihetkeks. Sügiseks tantsisid
juba kaheksa paari ning 1990. aastal osaleti oma
esimesel tantsupeol.
1994. aastal astus Eevi koos rahvatantsurühmaga “Valla-alune” üle Viimsi Huvikeskuse läve ja
sinna jäi ta tööle kuni elu lõpuni. Huvikeskuse pere
on talle selle eest lõpmata tänulik ja jääb teda mäletama kui alati sõbralikku, heatahtlikku, abivalmit
ja naerusuist inimest, kellega oli tore koos töötada,
koos reisida ja lihtsalt teineteise seltsis olla.
MTÜ Viimsi Huvikeskus,
rahvatantsurühm ja noortekapell “Valla-alune”

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61

Viimsi SPA pakub tööd vabaajakeskuse administraatorile,

kes tuleb toime pingesituatsioonides ning
säilitab igas olukorras sära silmades.
Tööülesanded:
- Klientide teenindamine, broneeringute tegemine, töö arvuti ja kassaga
Klienditeenindaja peab olema:
- Aus ja kohusetundlik
- Rõõmsameelne ning kliendisõbralik
- Omama eesti, vene, inglise ja soome keele
oskust
- Omama töökogemust arvutiga
- Olema korrektse ja sportliku välimusega
- Hea suhtlemisoskuse ja organiseerimisvõimega
Viimsi Tervis SPA vabaajakeskus pakub kaasaegseid töötingimusi, koolitusi, firmasiseseid soodustusi ja häid sportimisvõimalusi.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks saata CV aadressile
keiu@viimsitervis.ee

Jõulud on imeline aeg
– siis võib juhtuda
imesid nagu see, et
panin nädala jooksul
paberile ligi 40 jõululuuletust. 2010. aasta
jõulueelsel nädalal,
kui mul oli vaja oma
kolmeaastasele pojale ülilihtsat luuletust,
kirjutasin talle neljarealise salmi “Väike
Oskar“. See justnagu vajutas minus sisse „luulenupu“ ja järgneva nädala jooksul tuli minu
juurde öösiti ligi 40 luuletust. Õnneks on mul
alati voodi kõrval paber ja pliiats, nii et sain
kõik kenasti paberile. Nüüd on nad siin kaante vahel koos minu joonistatud piltidega - nii
suurtele kui väikestele, et oleks hea võtta, kui
on oodata jõuluvana külaskäiku.

Nelgi tee 1 Ilusalongis
ootab teid

KOSMEETIK

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.

-õmblusteenused
-parandustööd

518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

kaup USA-ST!
poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid ja ehteid.
Lisaks madratseid,
voodipesu jms.
Iga nädal uued üllatused!

Puude langetamine,
hekkide lõikus ning
kujundamine.
Muru ja haljasalade
rajamine ning lumekoristus.
Tel 55 637 666
www.ifhaljastus.ee

Muinasjutuvõimlemine
Reedeti kell 10.30 (alates jaanuarist)

Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie saatjaks on imeilus muusika ja erinevad
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos
ema või isaga.
Tund on mõeldud 1,8–3-aastastele lastele.

Juhendaja: Piret Kõõra
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda:
heatujustuudio@gmail.com

KUNDALINI JOOGA VIIMSIS!
Tutvustav päev algajatele toimub pühapäeval,
8. jaanuaril kell 10.00–14.00 Viimsi Huvikeskuses.
Edasijõudnute tunnid esmaspäeviti Viimsi
Huvikeskuses kell 12.00–13.30
Tunde juhendab Kundalini jooga õpetaja Hille Kalmus
Eelregistreerimine ja lisainfo:
hille.kalmus@hotmail.com või telefonil 507 7199

Rahvusvaheline
kiirsöögi
restoranide kett
pakub tööd
aktiivsetele noortele uues söögikohas
Viimsi Kaubanduskeskuses.
Info tel 508 7750.

Telli jõuludeks
ka enda koju

JÕULUVANA!
Broneeringud:
info@activestudio.ee
Info:
www.activestudio.ee
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EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus

Jõulukontsert
Esinevad: segakoor “Viimsi”,
ViiKerKoor ja
Ita-Riina muusikastuudio laululapsed

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI PUHKPILLIORKESTRI

Uusaastakonsert
Viimsi Huvikeskuses
7. jaanuaril kell 18.00

21. detsembril
Kell 19.00

Dirigendid Reet Brauer ja Tarmo
Kivisilla

Sissepääs tasuta!

Sissepääs tasuta!

FOTOGRAAFIA KURSUS
Juhendaja: Kristjan Rosin

Kristjan on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi Fotograafia eriala ja hetkel töötab ta
Gustav Adolfi Koolituskeskuses õppejõuna.
Õppe eesmärgid
Fotograafia pole ainult hobi vaid ka elustiil. Kursuse eesmärgiks on tutvustada
fotograafile vajalikke oskusi ja põhitõdesid ning avastada maailm, mis paljudele
on siiani jäänud varjatuks.
Õppesisu
l fotograafia põhitõed (ava, säriaeg, sügavusteravus, ISO) ja vaatleme, kuidas
need faktorid mõjutavad meie fotosid;
l kompositsioon ja selle saladused. Kuidas teha häid fotosid?;
l valguse iseloomud ja valguse kasutamine fotograafias. Katsetused valgusega
ning tulemuste analüüs;
l käime looduses meid ümbritsevat pildistamas, võimalusel läheme ka mõnele
üritusele pildistama;
l õpime kasutama fototöötlusprogrammi : põhitõed, töötlus layeritel, maski kasutamine ja veel palju huvitavat
l proovime teha klassiruumist stuudio ja jäljendame stuudioportreede pildistamist;
l leiame vastuseid just sind huvitavatele küsimustele;
l kursuse lõpuks valmistame ette näituse.
Õpitulemused
l omandame esmased vajalikud teadmised õppeainest;
l oskame teha valikuid kvaliteet-foto ja kujutiste vahel;
l oskame hinnata valguse omadusi ning kasutada neid fotograafias;
l oskame kasutada fototöötlusprogrammi;
l avastame maailma, milles elavad nii harrastajad, kui ka päris fotograafid.
Kursuse toimumise ajad
Teisipäeviti 19:00-20:30 või kolmapäeviti 18:30 – 20:00
Kursuse kestvus: 17. jaanuar - 21. märts 2012 (10 kohtumist)
Hind: 100 €
Registreerimine ja info: viimsi@huvikeskus.ee
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KELLASSEPP

Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.
Kellarihmad, metallketid, kellad,
suur valik patareisid.
Kellassepatööd ja -teenused.
Tel 56 688 427.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, kampsunid, joped,
rõivad peole ja argipäeva.

Vinnal Production OÜ
valmistab tellimustööna väärispuidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja
mööblit.

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee
Mob. 545 01 377

