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Viimsilane Jaagup Kreem:
Olen jõudnud koju. Loe lk 5

Teede talihoole
Esimene tõsisem talveilm eelmisel nädalal ja selle nädala alguses tõi kaasa
palju tööd ja kuhjaga kõnesid-kirju.
Kommunaalametisse laekus pidevalt infot puhastamata teede kohta. Kohe kõiki teid puhastatud ei jõuta, aga vastavalt õigusaktidele tuleb
seisunditase saavutada ettenähtud aja jooksul.
Viimsi valla teede talihoolet teostab AS
Teede REV-2. Teemeistri tel on 5301 5855,
e-post viimsivald@trev2.ee. Riigimaanteedel
(Rohuneeme, Randvere, Leppneeme, Leppneeme sadama ja Muuga tee) teostab hooldustöid
Maanteeameti Põhja Regioon ja nende hooldaja OÜ Üle, kontaktisik Taivo Teigar tel 505
0172, e-post taivo@yle.ee.
Vastavalt MKM määrusele „Tee seisundinõuded“ on teedele kehtestatud talvised seisunditaseme nõuded, mille eesmärk on tagada
ohutu liiklemine. Valla teedel on seisunditase
2, kell 21–7 on lubatud madalam seisunditase,
s.o tase 1. Näiteks peab olema valla teedel lumesegu eemaldamine ning jalg- ja jalgrattatee
puhastamine teostatud 12tunnise hooldustsükli
jooksul. Hooldustsükli aeg algab maanteel libeduse tekkest, lumesaju või tuisu lõpust. Samas on teedel lubatud kuni 8 cm kohevat lund
või kuni 4 cm sulalume või lörtsi-soola ja lume
segu – see on tavapärane talvine ja seisundile
vastav tee.

Esimese advendiküünla süütasid Rannarahva Muuseumi juhatuse liige Riina Aasma ja vallavanem Haldo Oravas. Fotod Aime Estna

Algas advendiaeg
Laupäeval, 2. detsembril
tähistas kristlik maailm
advendiaja algust. Viimsis
on see aastaid tähendanud
seda, et kogunetakse Viimsi
Vabaõhumuuseumisse, mis
on tulvil ajalugu, meie eelkäijate mälestusi ja kombeid.

Vaevalt, et selles külas küll keegi
100 või 150 aastat tagasi leidis aega
jõuluaja algust nii uhkelt tähistada,
et oleks külarahva kokkukutsumisele ja jõulukõnede pidamisele
mõeldud, aga pühadetoimetustega
tehti algust ikka ja advendipäeva
hommikul käidi kirikus õpetaja
jõulusõnu kuulamas ka.
Meie oleme juba teist aastat
püüdnud jõuluajaks Vabaõhumuuseumisse tuua endiste aegade pühadehõngu, et anda külalistele rohkem
põhjust mõelda ka oma perekondade jõululugudele ja traditsioonidele.
Seekord sai advendipäeval koos
viimsilastega Kingu talu jõulutegemistele hoog sisse antud – lahked
abilised aitasid pererahval taluplatsi kaunistada ja tubaseid ettevalmistusi teha. Laste rõõmuks sai

Advendiaegne jõulupuu.

meisterdatud jääkarussell ja koju
puhkama tulnud kapten Kristjuhani
eestvedamisel sai isegi jõululaulud
meelde tuletatud. Pärast päevatööd
koguneti natuke pidulikumas meeleolus rehe alla, kus vallavanem
süütas vanas merelaternas traditsioonilise Viimsi advendiküünla
ja kuulutas välja jõulurahu kogu
vallas. Vana merelatern pole ran-

nakülas sugugi juhuslik valik, see
näitab pühadeks teed koju nii neile,
kes merel, kui ka neile, kes lihtsalt
eksinud.
Tegelikult ootame ju viimsilasi
pühadeperioodil muuseumidesse tihedamini. Sel aastal jutustab
jõuluküla lugusid meie vanemate
jõuludest, erinevatest ajastutest ja
nendega kaasnenud kommetest.
Lapsed satuvad Rannarahva Muuseumis Olle ja Inga suusaretkele,
mis viib nad suisa jõulumuinasjutu sisse. Rannarahva Muuseumis on kaetud Kirovi kolhoosi
näärilaud ning imetleda saab uhkeid kuuseehteid ja pühadekaarte
mõnekümne aasta tagusest ajaperioodist. Naissaare naised aga
kutsuvad pilku heitma oma elule
ja tegemistele.
Vabaõhumuuseumis on traditsioonilist jõulueelset aega tulnud
vürtsitama koju saabunud kaugsõidukapten Kristjuhan, kes oma
ülemerejuttude ja pideva peomeeleoluga pererahva igapäevatööd
segab ja pidevalt külalisi kutsub.
Sestap on ka rehielamu pererahvas
juba asja leebemalt võtmas ja laste

Alar Mik

Kommunaalameti juhataja

rõõmuks pühademängude mängimisele pühendunud.
Peremees Raivo peab küll aegajalt käsikivile hoo sisse lükkama
ja portsu leivajahu valmis jahvatama, aga enamuse ajast saavad
perepojad koos külalaste ja isaga
heintes mängida.
Laupäeval, 15. detsembril on
Pringi rannaküla suure jõululaada
korraldamise enda peale võtnud,
et ka naaberkülade ja pealinna
rahvast endale külla kutsuda. Parimaid jõuluroogasid, kuusepuid,
jõulukaunistusi ja kingitusi leiab
nii Vabaõhumuuseumist kui ka
Rannarahva Muuseumist. Samuti soovitavad päkapikud ja jõuluvanad detsembris läbi astuda
muuseumide kingitusepoodidest.
Nemad teavad, et kui vaja midagi
erilist ja põnevat, siis sellise kingituse leiab just muuseumipoest.
Laske teiegi oma pühadesse seekord natuke rohkem muinasjuttu ja
veidi imelist võlumaailma! Tulge
muuseumidesse, jõuluküla on avatud
ka pühade ajal kuni 6. jaanuarini!

Riina Aasma

Rannarahva Muuseum

Ühistranspordist
Vallavalitsus ja GoBus tõid valla siseliinidele neljanda suurema bussi. Uus
buss sõidab alates 3. detsembrist ning
teenindab põhiliselt V3 ja V2 tipptundide reise, kui buss kippus sõitjatele väikeseks jääma.

Vallavalitsuses on koostamisel uus
ühistranspordi sõidusoodustuste kord, mis
on kavas vastu võtta detsembri keskpaigas. Määruse tekst avaldatakse ka ajalehes Viimsi Teataja.
Tuletame veel kord meelde, et kõik vanad paberpileti tooted ja ID pileti tooted lõpetavad kehtivuse 31. detsembril. Palume
kõikidel aegsasti ühiskaart soetada. Viimsi vallas on ühiskaardid müügil Eesti Posti
müügipunktis ja vallamaja teenindussaalis,
kaarti saab osta ka Pirita Selverist. Lisainfo
ühiskaardi kohta www.pilet.ee

Kommunaalamet
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Esimesel advendinädalal jagati vallavalitsuses lastele kommikotte
Lõppeval nädalal oli
vallavalitsus rahvale
avatud rohkem kui tavaliselt. Nädal möödus
eesmärgiga olla avatud,
kuulata ära klientide
mured ja suunata nad
õigete töötajate juurde.
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Iga päev olid vallavalitsusse
oodatud ka lasteaialapsed. Lähemal asuvate lasteaedade mudilased, kes vallamajas käisid,
kohtasid siin jõuluvana, kes
lastele lahkelt oma kontori ukse
avas. Lapsed said temalt kätte
kommikotid. Kaugemal asuvate lasteaedade lastele toimetab
vallavalitsus kommikotid kohapeale. Kokku pakiti vallamajas
1200 kommikotti.
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1. Kommikotte pakkisid ka
vallajuhid: rahandusameti
juhataja Randar Lohu,
abivallavanemad Margus Talsi,
Endel Lepik ja Jan Trei ning
vallavanem Haldo Oravas.
2. Jõuluvana kontoris.
3. Kommikott on käes!
4. Ühispilt vallavalitsuses.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: 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 21. detsembril
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Prangli parvlaev sai kiilu

seeläbi ettevõtte kasvu,” ütles
Kred-Exi juht Andrus Treier.

Loksa laevatehases pandi
kiil Reval Shipbuilding OÜs
ehitatavale uuele Prangliga ühendust pidavale
reisiparvlaevale. Laeva
ehitamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

29. novembril toimus Loksa
laevatehases uue Prangliga
ühendust pidama hakkava reisiparvlaeva kiilu panemise tseremoonia. Kohal olid laeva tellija
Veeteede Ameti, projekteerija –
MEC Insenerilahendused OÜ,
ehitaja Reval Shipbuilding OÜ
esindajad. Viimsi valda esindasid abivallavanem Endel Lepik
ja kommunaalameti spetsialist
Igor Ligema.
Jääklassi teraskorpusega reisiparvlaev on ette nähtud aastaringseks ühenduse pidamiseks
mandri ja Prangli saare vahel.

Tähtaeg märts 2014

Ehitatava laeva salongis on 42
ning avatud silla päikesetekil
32 kohta, laevapere on kolmeliikmeline. Avatud peatekil
on koht ühele kaheksa meetri
pikkusele autole või kahele
sõiduautole. Aluse maksimaal-

Nimekonkurss

Hetk Prangli parvlaeva kiilu panemise tseremoonialt.

Uus reisiparvlaev.

ne pikkus on 24,6 meetrit ning
laius 6 meetrit. Laev valmib
2014. aasta märtsiks.
Prangli reisiparvlaev tellitakse projekti “Väikesaartega
ühenduse pidamiseks laevade
soetamine” raames ja projekti rahastatakse 100% ulatuses

Euroopa Regionaalarengu Fondist. “Laev on võimeline liikuma purustatud jääs ning läbima
kuni 20 cm paksust silejääd.
Laev on projekteeritud sellisena, et ta sobib ka ühenduse pidamiseks Aegna ja Naissaarega,“ ütles Reval Shipbuildingu
tegevdirektor Sergei Netšajev.
Laeva ehitamine maksab
2,98 miljonit eurot ning ehitamist rahastab käendusega
KredEx. “Meil on hea meel
osaleda projektis, mis võimaldab Reval Shipbuildingul
ehitada uue laeva ning toetada

Vastavalt laeva lipuõiguse ja
laevaregistrite seadusele annab laevale nime laevaomanik,
kelleks on Prangli uue laeva
puhul majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Viimane on teinud Viimsi vallale
ettepaneku korraldada nimekonkurss laevale nime leidmiseks. Lõppenud nädalal kuulutas vallavalitsus välja avaliku
nimekonkursi uuele Prangli
parvlaevale nime leidmiseks.
Konkursil võivad osaleda
kõik juriidilised ja füüsilised
isikud. Samuti võib üks konkursil osaleja esitada mitu nimeettepanekut. Pakutav nimi
koos põhjendusega tuleb esitada elektrooniliselt e-posti
aadressile info@viimsivv.ee
hiljemalt 31.12.12.
Laekunud ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon esitab kolm enim hääli saanud laeva nime lõppotsuse tegemiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.
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Selgus Randvere kooli ehitushanke võitja
Selgunud on uue rajatava
Randvere põhikooli ehitushanke võitja, kelleks
on Fund Ehitus OÜ.
Fund Ehitus OÜ tegi hankemenetluses vallale rahaliselt kõige soodsama ehituspakkumise
summas 5 927 892 € (koos
käibemaksuga). Kokku esitati
Randvere koolihoone ehitushankel seitse pakkumust. Nende seas oli suuremaid ja väiksemaid Eesti ehitusettevõtteid.
Esitati ka ühispakkumusi.
Pakkumused esitasid järgmised ehitusettevõtted:
- Fund Ehitus OÜ pakkumus
summas 5 927 892 € (koos käibemaksuga).
- Merko Infra AS ja Merko Ehituse AS ühispakkumus
summas 6 390 437,93 € (koos
käibemaksuga).
- Eventus Ehitus OÜ ja
Prosystem OÜ ühispakkumus
summas 6 557 375,88 € (koos
käibemaksuga).
- YIT Ehitus AS pakkumus
summas 7 056 108,04 € (koos
käibemaksuga).
- AS Harju Ehitus pakkumus

Randvere uue koolihoone eskiis.

summas 7 300 800 € (koos käibemaksuga).
- Oma Ehitaja AS summas
7 509 662,56 € (koos käibemaksuga).
- Esmar Ehitus AS summas
7 774 478,40 € (ei kvalifitseerunud).
Hea meel on tõdeda, et oleme Randvere koolihoone ehitushankega õnnestunud ning
hankemenetluses on esitatud
vähemalt üks pakkumus (Fund
Ehitus OÜ), mis on alla meie
poolt ette antud eeldatava koolihoone maksumuse summa.
Meie poolt ette antud hanke
eeldatav maksumus on summa,
üle mille meie valla rahalised
võimalused kahjuks ei võimaldaks koolihoonet rajada.
Hanketingimustes seadsime

Randvere koolihoone ehituspakkumuse eeldatavaks maksumuseks 6 000 000 eurot (hind
koos käibemaksuga).
Viimsi Vallavalitsus kvalifitseeris seitsmest ehitusettevõttest kuus. Kvalifitseerimata jäeti AS Esmar Ehitus pakkumus,
kuivõrd pakkuja majanduslik ja
finantsseisund ning tehniline ja
kutsealane pädevus ei vastanud
hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Vastavaks tunnistasime kuus
pakkumust: Fund Ehitus OÜ,
Merko Infra AS ja Merko Ehituse AS, Eventus Ehitus OÜ ja
Prosystem OÜ, YIT Ehitus AS,
AS Harju Ehituse ning Oma
Ehitaja AS pakkumused.
Randvere koolihanke läbiviimise tulemusena oleme

leidnud vallale rahaliselt sobiva pakkuja. Samuti pole ükski
ehitusettevõte korraldatud riigihanget ega hanketingimusi
vaidlustanud.
Randvere koolihoone ehituslepingu sõlmisime käesoleva nädala kolmapäeval ning
nüüdsest võivad koolihoone
ehitustööd alata.
Kui koolihoone ehitusprotsess plaanipäraselt ja viperusteta
läheb, siis saame Randvere kooli juba avada 2013 septembris.
Randvere põhikooli ehituse näol
on tegemist Viimsi valla jaoks
ühe olulisima ehitus- ning haridusprojektiga nii käesoleval kui
eelseisval aastal. Randvere põhikooli rajamisega täidab vald
paljude lapsevanemate ning
laste ootuse alustada turvalist
kooliteed kaasaegses ja moodsas kodukoolis ning Viimsi valla
haridusvõrk on kasvanud rikkamaks veel ühe omanäolise ja
tugeva kooli võrra.
Õpilaste vastuvõttu Randvere Kooli plaanime alustada
2013. a märtsis.

Jan Trei

abivallavanem

Tervitati uusi lapsevanemaid ja lapsi
Novembrikuu viimasel nädalal tervitati
Viimsi huvikeskuses valla uusi kodanikke
– beebisid, kes sündinud septembris-oktoobris-novembris, ja nende vanemaid.
Kokku oli kutsutud veerandsada peret,
keda tervitasid abivallavanem Jan Trei ja
vallavolikogu esindaja Mari-Ann Kelam.
“Olen alati proovinud jagada mõningaid näpunäited oma isiklikust elust, kuidas minu arusaamist mööda võiks olla hea
lapsevanem. Olen proovinud juhinduda 10

põhitõest ja nipist oma 5aastase poja kasvatamisel,“ sõnas Trei ja tutvustas värsketele lapsevanematele oma nippe.
Mari-Ann Kelam pidas oluliseks, et pere oleks koos ja teeks ühiseid asju, ka selliseid, mis palju raha ei nõua. Ta loetles:
lugeda raamatuid, mängida mänge, uurida loodust.
Vallavalitsuse poolt said lapsevanemad
kingituseks meened ja lusikad.
Uus vallakodanik vanematega.
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Aarne Saluveerile
anti üle mainekas
stipendium
Pühapäeval, 25. novembril anti Estonia kontserdisaalis Eesti Kooriühingu juubelinädala klassikakontserdil üle Gustav Ernesaksa Fondi stipendiumid, mis on üks kõrgemaid tunnustusi Eesti
koorimuusika valdkonnas.

Aarne Saluveer Viimsi JazzPopFestil.

Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu otsustas anda
2012. aasta laulutaadi nimelise koorimuusika peastipendiumi dirigent Aarne Saluveerile. Koorimuusika edendamise
stipendiumi sai Eesti Meestelaulu Seltsi esimees Arvi Karotam ning õppestipendiumi noor dirigent Ilmars Millers.
Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu otsustas määrata 2012. aasta laulutaadi nimelise peastipendiumi karismaatilisele laulupidude dirigendile ja kunstilisele juhile,
muusikapedagoogile ning väsimatule laste- ja noortemuusika edendajale Aarne Saluveerile pikaajalise ja väga tulemusliku töö eest Eesti kooriliikumise eestvedajana.
Aarne Saluveer on jõuliselt arendanud laste- ja mudilaskoore laulupidudel alates 1993. aastast. 2007. aastal X
noorte laulupeo “Ilmapuu” kunstilise juhina sõlmis ta erakordselt sügavalt läbi tunnetatud idee meeldejäävaks ning
kauniks kunstiliseks tervikuks. Tema tööd iseloomustab
avar pilk, jõuline haare ja alati uut otsiv mõttelaad. Tema
koostatud kavad ei jäta kuulajaid kunagi ükskõikseks ning
lähtuvad alati lapse harimise ja inspireerimise põhimõtetest. Eesti Kooriühingu esimehena on Saluveer rohkem
kui kümne aasta jooksul olnud Eesti kooriliikumise väga
jõuline arendaja. Euroopa Kooriühingu Europa Cantat juhatuse liikmena on ta sillutanud Eesti koorimuusikale teed
Euroopasse. Saluveer on olnud Eesti Muusikaõpetajate
Liidu üks asutajaid ning esimene esimees. Aastast 2005
on ta Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige. Alates 2008.
aastast on ta Rahvusvahelise Koorimuusika Föderatsiooni
(IFCM) juhatuse liige. Aarne Saluveer on aastaid olnud
üks Eesti energilisemaid laste- ja noortemuusika arendajaid, muusikaõpetaja, dirigent ja koolitaja. Praegu juhatab
ta ETV tütarlastekoori ja Tallinna Ülikooli naiskoori ning
on Tallinna Georg Otsa nim Muusikakooli direktor. 2014.
aasta laulupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg” on Aarne
Saluveer mudilaskooride liigijuht.
Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu otsusel sai
2012. aasta koorimuusika edendamise stipendiumi Eesti Meestelaulu Seltsi esimees Arvi Karotam ja 2012. aasta
õppestipendiumi noor andekas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise eriala üliõpilane Ilmars Millers.
Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu esimees Ants
Üleoja on veendunud, et kõik stipendimi laureaadid on
oma ala pühendunud asjatundjad, kelle tegevus toetab igati
laulutaadi nimelise fondi tegevuse eesmärke. Üleoja sõnul
on Saluveeri teeneid koorimuusika arendamisel raske üle
hinnata. “Aarne Saluveer on väga tegus ja tema tegevus
on valdkonnale olnud väga vajalik. Arvi Karotam on olnud
tuntud organisaator läbi aegade, Ilmars Millers on väga andekas poiss, kes juba täna on palju jõudnud ning tal on kindlasti ees suur tulevik koorijuhina,” ütles Ants Üleoja.
Gustav Ernesaksa Fond asutati 22. oktoobril 1993.
aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori
ja Eesti Muusikaakadeemia poolt.
Fondi eesmärk on jäädvustada Gustav Ernesaksa mälestust ning väärtustada koorimuusika alast tegevust. Fond
annab igal aastal välja Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika peastipendiumi ja koorimuusika edendamise stipendiumi, mida rahastavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
ning SA Eesti Rahvuskultuuri Fond.
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Raamatukogu
uudised
Neile, kes veedavad need hea raamatu seltsis,
on Viimsi Raamatukogul mõned teated ja meeldetuletused.
• Viimsi Raamatukogus on juba kuu aega iseteeninduslik kohviautomaat, kust saab osta kohvi (ka koore ja / või
suhkruga), kakaod, cappuccinot ja espressot.
• Valminud on uued uudiskirjanduse nimekirjad, mis
on leitavad raamatukogu koduleheküljelt, vasakul asuvast
uudiskirjanduse rubriigist.
• Alates oktoobrist korraldab raamatukogu 1-2 korda
kuus lasteüritusi. Järgmine muinasjutuhommik toimub 15.
detsembril kell 11 pealkirjaga “Ahvipoisi jõulud”. Täpsem
info Viimsi Raamatukogu kodulehel ja raamatukogu Facebooki kontol.
• Raamatukogul on olemas lugejate list, mille kaudu on
võimalik jooksvalt oma e-posti aadressile informatsiooni saada. Kes ei ole veel liitunud meie listiga ja soovivad
seda teha, palun saata sellekohane teade e-posti aadressile
jane@viimsivald.ee. Selleks, et edastada listi kaudu just
sellist infot, mis enamikku huvitab, on meil koostatud väga
lühike küsitlus, mida saab täita aadressil http://connect.ee/
uuring/269905480/. Küsitlusele vastamine ei tohiks võtta
aega rohkem kui viis minutit.
• Iga kuu teine teisipäev on raamatukogus viivisevaba
päev, rohkem infot viiviste jms kohta samuti meie koduleheküljel (Lugejateenindus). 2012. a viimane viivisevaba
päev on 11. detsembril.
• Viimsi Raamatukogus on võimalik rentida 50 m2 seminariruumi, rohkem infot koduleheküljel (vasakus menüüs Lugejateenindus/Seminariruum). Vajadusel võimalik
ka kasutada dataprojektorit.

Viimsi Raamatukogu

Viimsi Kooli näitetrupid on
teatrifestivalidel edukad

Eksperiment on juba
kogenud tegija

23.-24. novembrini toimus
Jõgeval gümnaasiumiastme XX Betti Alveri
luulefestival “Tähetund”.
Kõrgetasemelises konkurentsis
pälvisid näitlejapreemia Emil
Orub näiteringist Eksperiment
ja Rhett Kütsen näiteringist
K.O.K.K. Lisaks sai näitering
Eksperiment lavastuse preemia
leidliku ja mõtestatud teksti
kompositsiooni eest. Žüriisse
kuulunud näitleja Andrus Vaarik kiitis truppe stiilsuse eest
ja avaldas arvamust, et Viimsis
osatakse teatriga tööd teha.

Hetk trupi Eksperiment esinemisest.

K.O.K.K ehk Kunstiliselt On Kõik Korrektne
osales teist korda

Esimest korda võeti festivalist
osa 2009. aastal, siis pälvis
trupp preemia ühtehoidmise
eest. Vahepeal on näitetrupp
teinud koostööd Viimsi Rannarahva Muuseumiga ning igal
jõulukuul on valminud spetsiaalne jõuluetendus, sel aastal
talvenäidend “Olle ja Inga suusaretk”. Etendusi mängitakse
detsembri kahel esimesel nädalal Rannarahva Muuseumis.

Trupp K.O.K.K. Foto Lea Pihlak

Festivalil osalemiseks sai
trupp inspiratsiooni Jüri Talveti luuletusest “Peegeldused”,
mis keerleb eksistentsialistliku
küsimuse ümber – kuhu jätame oma peegeldused meie?
Võib ju tunduda, et põhikoolis

õppivatele noortele ei lähe selline teema korda, kuid möödunud suvel näiteringi õpilastega
laagris olles tekkis ühel õhtul
just sel teemal ühe trupiliikmega pikk ja sisukas vestlus. “Töö
luuletekstidega mõjub puhastavalt ning õpetab sõna rohkem
väärtustama,” ütleb näiteringi
looja ja juhendaja Eva Kalbus.
Kuigi festival on mõeldud
gümnaasiuminoortele
ning
trupp K.O.K.K koosneb enamuses põhikooli õpilastest, otsustati siiski osa võtta ning seda
otsust ei pidanud kahetsema.

Põhikooli osas on festivalist
osa võetud kolm aastat järjest
ning iga kord laureaaditiitel
kaasa toodud. Etenduse pealkiri
oli “Kas nii me olemegi?” ning
laiemaks teemaks tarbimine.
Raul Gross: “Näidendi prooviperiood liigutas mind. Räägitakse ju pidevalt sellest, et oleme tarbijad ja tarbitavad teiste
poolt. Hakkasin mõistma, et ma
ei soovi seda.”
“Noortega pärast festivali
analüüsides ja arutades tõid
nad ise välja, et kui neid poleks
juba põhikoolis luule mõtestamisele ja lugemisele suunatud,
siis nad ei oleks praegusel tasemel,” ütleb näitetrupi juhendaja Külli Täht.
Trupi liige Emil Orub pärjati näitlejapreemiaga, žürii liige
luuletaja Leelo Tungal tunnustas
luule mõistmise taset. Lavastus
sai preemia ka leidliku ja mõtestatud teksti kompositsiooni eest.
Festival oli kõrgetasemeline, truppe oli kokku 25 ning
kõiki hindas 9-liikmeline žürii.

Annika Remmel
Viimsi Kool
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Jaagup Kreem: Olen jõudnud koju
Tänases rubriigis “Mina olen
viimsilane“ vastab küsimustele armastatud Eesti rokilaulja Jaagup Kreem. Uurime
ka tema käest, kuidas ta oma
tee Viimsisse on leidnud ning
mida toredat siin iga päev
teeb.

Kas veedad aega ka Viimsi suurematel saartel (Prangli, Naissaar,
Keri, Aksi)? Mida huvitavat oled
enda jaoks nendel retkedel avastanud?
Talviti oleme suure külmaga,
kui meri jääs, käinud jala Aegnal,
Naissaarel käime seenel ja marjul
ja loomulikult Pranglil, mis oli alles hiljuti üks väga huvitav avastus
minu elus. Prangli igapäevaelu on
tore vaatamisväärsus.

Kaua oled Viimsis elanud?
Kolisime perega Viimsisse 2007.
aastal ja pean ennast Viimsis uueks
asukaks. Oman suvekodu Saaremaal
ja meri on minu elus alati tähtsal
koha olnud. Viimsisse elama tulles
tundsin, et olen lõpuks koju jõudnud.
Kuidas leidsid tee Viimsisse ja
millises külas elad?
Enne Viimsisse kolimist elasime
perega Pirital, otse liivaranna läheduses. Liivaranna inimene ma ei ole,
pigem eraklikum tüüp, kes ei soovi
tuhande tallinlasega koos päevitamas
käia. Kodu ostmine on emotsionaalne ost ning Püünsi maja sobis meie
perele kohe. Kuigi kodutee pikkus
Tallinnast on ka kodus arutlusel olnud, oleme siiski naisega arvamusel,
et nii kaunist koduteed, kus on iga
päev nii müstiline vaade – päikesetõusud ja -loojangud, tormine meri –
ei leia Eestis mujalt kusagil.
Samuti on naabruskond väga sõbralik – mets on ligidal, kus on metsarajad ja sportimisvõimalused.
Kuidas Viimsis oma vaba aega
veedad (üksi/koos perega)?
Käime perega metsas jalutamas.
Samuti käin kalal ja tulevikus tahan
kindlasti alustada ka lohesurfiga.
Püünsi on muutunud surfiparadiisiks
ning kindlasti soovin selle hobiga
peatselt alustada.
Mis on Sinu arust Viimsis hästi ja
mida võiks paremaks muuta?
Hetkel kurvastab mind asjaolu,
et Viimsi on siiski mõnede jaoks
magala, kes linnast koju tulles ei
viitsi enam väga oma hoovist välja tulla. Viimsis võiks olla rohkem
kohti vaba aja veetmiseks. Õnneks
on olemas Rannarahva Muuseum,
kes toredaid üritusi korraldab, samuti surfivõimalused, kuid siiski

Mõned saared on sul veel avastamata, kas tulevikus on plaanis neid
ka külastada?
Kerile on mind mitmeid kordi
kutsutud, nii esinema kui saart vaatama, kindlasti on plaan ka seal ära
käia. Kui kunagi oma paadi peaks
soetama, siis on rohkem võimalusi
saari tihedamalt külastada.
Olen kuulnud, et sõidad ringi ka
mootorrattaga, kas sõidad ka Viimsis ringi ning mida sa oma reisidel
avastanud oled?
Krossimootorrattaga olen ühe
korra vanas sõjaväeosas tsiklit proovinud, kuid üldiselt sellega sõidan
mujal. Harleyga ikka ringi sõidan,
eriti teisel pool Viimsi rannikul. Ühe
liiklusõnnetuse olen samuti (auto ja
tsikli kokkupõrke) siin üle elanud.
“Kalal käimine on üks lemmiktegevusi,” ütleb Jaagup, kes pildil on koos pojaga.

võiks vaba aja veetmise võimalusi
olla rohkem.
Väga loodan, et Lubja suusanõlva arendus valmib, et viimsilastel
oleks Viimsis oma koht, kus talvemõnusid nautida, ning piirkond
täiustub veel teistegi toredate vaba
aja veetmise võimaluste ja atraktsioonidega.
Samuti võiks Viimsis olla korralik sadam, kus viimsilased saaksid
oma paate hoida ja vabalt merele
pääseda ning rohkem slippe merele
minekuks.
Kindlasti võiks Viimsil olla ka
oma vaba aja ja huvikeskus, mis
koondab endas mitmeid võimalusi.
Rahvast tuleb harjutada käima ka kohalikel üritustel, siis on artistidel alati
väga mõnus Viimsisse esinema tulla.

Kohalik omavalitsus panustab
palju kogukonna arengusse, kuid
kindlasti peaksid inimesed ise ka
initsiatiivi ja aktiivsust välja näitama ning oma kodukoha arengule
kaasa aitama.
Samuti võiks Viimsis olla laiem
ettevõtluskeskkond, paljud võiksidki
olla rannarahvale omased ettevõtted,
kes tegelevad randlusega või mõne
muu tegevusega, mis on Viimsile
omane.
Kas oled midagi huvitavat Viimsis
enda jaoks leidnud (huvitav koht
looduses, mõni restoran, sündmus, kontsert või muu vaba aja
veetmise võimalus)?
Restoran Roots on viimase aja
leid. Rannarahva Muuseum kind-

lasti. Tore on näha, et inimesed on
julged ja rajavad oma ettevõtted ka
Viimsisse, pakkudes siin töökohti.
Kuna ma Viimsi suvistele sündmustele kahjuks ei jõua, korraldan igal
aastal oma sõpradele koduaias ühe
toreda Viimsi sündmuse.
Sinu suhe merega, palju merega
enne suhtlesid ja palju nüüd (mis
merelisi tegevusi teed ja mida tulevikus tahaksid teha)?
Väikelaevakapteni paberid on
mul taskus. Hetkel veel paati endal
ei ole, kuid sõpradega olen väga
palju Tallinna lahel ringi sõitnud.
Samuti armastan ma sukelduda.
Kalal käimine on üks lemmiktegevusi ning lohesurf on tuleviku
eesmärk.

Kuidas tutvustad Viimsit oma sõpradele? Mida näitad, kuhu neid
viid?
Sõprade jaoks on parim koht
Viimsis Jaagupi aed. Käime jalutamas ka Rohuneeme metsas, vaatame suurt kivi ning tore on jalutada
läbi metsa Kelvingi randa. Kindlasti
soovitan alati külastada Rannarahva
Muuseumi ja toredat kirikut Randveres. Samuti nautida Viimsi kaunist loodust ja mereäärset piirkonda.
Meie esimesel talvel Viimsis,
ühel hommikul ärgates ja hommikukohvi juues vaatasin aknast välja – öösel oli maha sadanud värske
lumi, kõik oli vaikne ja kaunis ning
metskits jalutas mööda meie tänavat
värskel lumel. Siis teadsin, et olen
jõudnud koju.
Küsis

Mailis Alt

“Mari Raamoti lugu” – ajaloost nimitegelase pilgu läbi
Eesti Sõjamuuseumis
etendub 16. detsembril
kell 17 lavastus “Mari
Raamoti lugu”.
Lavastuse aluseks on Naiskodukaitse asutaja Mari Raamoti
mälestusteraamatu põhjal valminud teos, mille autor on Liis
Lukk ja lavastaja Siim Maaten
(TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia). Peaosas astub üles näitleja Terje Pennie, teistes osades
Seasaare Näitemängu Seltsi
liikmed, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred Sakala
malevast.
Lavastuse “Mari Raamoti
lugu” eesmärk on tutvustada
Eesti ajalugu ühe tolle ajastu
olulisema naissoost ühiskon-

Mari Raamot (nimiosas Terje Pennie) oli Naiskodukaitse ülesehitaja,
õpetaja, Sahkapuu kodumajanduskooli asutaja. Foto: Kaitseliit

nategelase Mari Raamoti pilgu läbi, pakkudes ajastutruud
ülevaadet väärika eesti naiste

põlvkonna kujunemisloost ja
saatusest. Näidendi tegevus
käsitleb keerulisi aastaid 1917

kuni 1937 – see on Eesti Vabariigi ja ka Naiskodukaitse mõtte kujunemise ja arengu lugu.
Mari Raamot (1872–1966)
oli Eesti seltskonnategelane ja
naishariduse edendaja. Pärast
Lilli Suburgi tütarlastekooli
lõpetamist töötas ta Venemaal
koduõpetajana, hiljem täiendas end Saksamaal ja Soomes
naishariduslikel
kursustel.
1911. aastal rajas ta koos abikaasa Jaan Raamotiga Eesti
esimese tütarlaste põllutöö- ja
majapidamiskooli.
Seitsme
tegutsemisaasta jooksul said
seal mitmekülgse hariduse 265
noort perenaist. See oli aeg, mil
naiste õigused, haridus ja selle
eesmärgid hakkasid leidma järjest suuremat kõlapinda. Ühis-

konnas püsis visalt mentaliteet,
mis jättis naise pärusmaaks
vaid kodu, köögi ja lapsed ning
avalikus elus aktiivselt osalev
ja erialasele karjäärile keskenduv naine oli pigem erand.
Mari Raamot oli Naiskodukaitse asutaja ja esimene
esinaine üheksa aastat (1927–
1937). Tema pakutud nime sai
Kodutütarde organisatsioon.
Olles üks suuremaid naisorganisatsioone, oli Naiskodukaitsel oluline tähtsus Eesti Vabariigi iseseisvuse kujundamisel.
Mari Raamoti suur panus on
üle-eestilise organisatsiooni
algme ühtlustamine ja selle
suureks massiorganisatsiooniks muutmine. Kui Naiskodukaitse 1940. aastal likvideeriti,

kuulus selle ridadesse peaaegu
17 000 naist.
Mari Raamot on oma mälestusteraamatus
kaasahaaravalt kirjutanud keerulistest
Eesti Vabariigi sünni- ja algusaastatest, Naiskodukaitse mõtte kujunemisest, ringkondade
tegemistest ja vägikaikaveost
tolleaegse Kaitseliidu juhtkonnaga. Kahtlemata on tegemist
põneva vaatega Eesti ajaloole
ühe teguse naise loo kaudu.
“Mari Raamoti lugu” on
varem mängitud seitsmel korral, Eesti Sõjamuuseumis on
lavastust võimalik näha viimast
korda.

Kristina Madisson-Laht
Eesti Sõjamuuseumi
pedagoog-loovjuht
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Pühad nostalgilistel jõulukaartidel
Rannarahva muuseumis
on näitus nõukogudeaegsetest kuuseehetest
ja postkaartidest.
Minu lapsepõlves saadeti pühadeks tohutu palju postkaarte.
Arvan, et saatsime ja saime oma
50 nääri- ja jõulukaarti. Tore
oli see, et saadud kaardid olid
väga erinevad. Enamus muidugi eesti kunstnike looming, aga
ei puudunud ka ameerika modernistlikud ja inglise nunnud
jõulukaardid väljamaa onudelttädidelt ning Nõukogude Liidust saabunud ja Eestiski palju
müüdud slaavilik kämp. Sekka
veel mõned suursuguselt tagasihoidlikud kaardid eestiaegsetelt inimestelt. Mulle meeldisid
need kõik ja olen juba pisikesest peale suur postkaardifänn.

Hilja Rieti võluv ja
turvaline maailm

Paljudes kodudes on kindlasti
kummutisahtlis vana-aja asjade hulgas mõni Viljandi fotograaf Hilja Rieti sulnis jõulumeeleoluline pühadekaart. See
on kui malbe saadik endisajast,
paber on soliidselt paks, faktuurne ja kreem, trükikvaliteet
esmaklassiline.
Rieti salonglikud 30ndail
pildistatud fotolavastused olid
esimesed sellelaadsed siinmail. Need erinesid tuntavalt

talupoeglikest vorstide ja kappade piltidest. Mitte, et Rietki
poleks vorste ja kappasid pildistanud. Aga see tuli tal välja
omal väljapeetud moel, ilma
rammusa kõrvalmaitseta.
Tundlikult kokku pandud
seaded, meisterlik valguse ja
varjuga modelleerimine ja silma
paitav kompositsioon on mõned
komponendid, mis Rieti lavastused krestomaatiliseks teevad.
Teravuse ja udu vahekord piltidel on omaette teema! Muljet

avaldab kõige rohkem vast siiski kunstniku jutustamisoskus
– viscontilik noorsand küünlavalgel jõulualbumit uurimas
või kingituste juures ingellikult
suikumas, valgesse paberisse
mähitud pakk, mille siidipaela
vahele kuuseoksake torgatud,
lihtsad jõuluehete karbid lahtipakkimist ootamas, kunstipäraselt lauale valgunud küünlarasv.
Need ja paljud teised ei
tea kust tuttavlikud süžeed pakuvad justkui käegakatsutava
võimaluse sisse piiluda kolmekümnendate Eesti kodu sumedasse jõuluaegsesse rahusse
ja uue aasta pidulikku saabumisse. Kohe saab kell 12, kellakapist kostab pimm-pomm,
tõustakse neerumustriga tigutugitoolist ja kõlistatatakse Lorupi klaase kokku!
Nõukaajal kaarte vaadates
tekkis tohutu nostalgia seal kujutatud ja ammu ajaloo eesriide
taha kadunud veidrate esemete
järele. Seesugused valged eleRannarahva Muuseumis
võib detsembrikuus näha
näitust nõukogudeaegsetest jõuluehetest ja postkaartidest, mis pärinevad
kunstnik Ruth Huimerindi
erakogust. Seda nostalgiat
ja retroromantikat tasub
kaema tulla!

vandid, inglid, mikid, kärbseseened, elegantsed Junghansi
kellad ja šikid napsuklaasid
olid pärit täiesti teistsugusest
hõllanduslikust wabariigi ajast
ja kaetud kullatolmuse salapäraga.

Uljad ja lapsemeelsed
nõukakaardid

Kui lõpmata põnev oli igal aastal oodata, millal näärikaardid
müüki tulevad ja milline on
“uus kollektsioon”! Raamatupoodides moodustusid pikad
järjekorrad, kui saadetis lõpuks
kohal oli. Inimesed ostsid korraga mitukümmend kaarti. Eesti
pühadekaartide tiraažid olid uskumatud: 200 000 ja 300 000!
Kirjalakilõhnalises ülerahvastatud postkontoris müüdi
rohkem vene päritolu kaarte.
Mina ei osanud neid kuidagi
halvaks pidada, olid justkui uhkemadki veel! Türkiissinistes
plüüžmantlites ded-morozid,
oi-kui-pika patsiga snegurotškad, maa orbiidi ümber tiirutavad punatähelised raketid
ja smaragdrohelisse taevasse
kihutavad põdrad, lumekeeristest ümbritsetud hoogsad suusatajad, klaashelmeste lõputud
keed, konfetid, serpentiinid,
karneval, hei uhnem! Kodus
küll selliseid kaarte pigem
välditi, valiti ikka eestipärane
lihtsus ja maitsekus. Minule

tundus see kõik aga muinasjutuline ja huvitav, lausa ilu ise!
Ja veider lugu, et pärast hea
maitse kooli läbimist Kunstiakadeemias, pärast kokkupuudet Soome karge põhjamaisusega, pärast 20 aastat trikikate
jõulukaartide disainimist hakkab selline uskumatu laia joone ja liialdustega dramaatiline
nõukogude stiil täitsa värske
tunduma. Ju on ära tüüdanud
minimalistlikud punakuldsed
koloriidid, olematud süžeed,
eurostandardsed päkapikud ja
vaoshoitud tunded. Vatist näärivana ja snegurotška olen Balti jaama turult juba soetanud.
Nemad on sel hooajal kummutipealse kuusekese all aukohal.

Karmid ja kasinad
kuuekümnendad

Kuuekümnendate alguse karmide modernismialgetega kaarte vaadates hakkab alles nüüd
silma tekkima tilluke heldimuspisar. Minu mäletamist mööda
mingeid tundeid need omas
ajas küll väga ei tekitanud.
See, et mustvalgel näärikaardi
vaikelul käpikud, nahkalbum,
kindakirja linik, mõned viltused topkad, asparaagusega
alpikanniõis või üksik nukker
küünal olema peavad, oli ilmselge. Praegu on siiski päris tore
uurida, milline oli tolle aja argiasjade disain või fotolavastuse

kompositsioonimanuaal. Ja nii
hoogsalt on kaardile laisulega
näärisoove visatud!
Seitsmekümnendate alguse
näärikaardid on ka veel väärt
kogumist, edasi läheb minu
jaoks asi juba liiga imelikuks
ja ebakvaliteetseks, või pole
sellele vaatamiseks piisavat
distantsi. Hiljuti soetatud kaardil on rahvusliku šnitiga tekstiil
jätkuvalt in, ehted kuusel on
üsna kasinad ja asetuvad pigem kaootiliselt, alpikanni on
välja vahetanud üksik roosiõis.
Mõdu, õlle või viina asemel
pakutakse kurega armeenia
konjakit ja just sellistesse napsuklaasidesse, mis meilgi sektsioonkapis olid! Pildilt ei puudu
ka defitsiitne sidrun. Uue aasta
soov on juba väga ratsionaalselt
ja tagasihoidlikult esitatud.
Kaardi teostuskvaliteet on
kehvapoolne ja mõjub vaeselt ning mõnevõrra haledalt.
Ometi tekib meeldiv aimdus,
et kohe-kohe haarab Andres
Vihalem Horoskoobi tunnusmeloodia saatel prillid, minu
noor krimpleenkleidis ema paneb Tarbeklaasi vaagnal lauale majoneesiküpsised ja isa
tõstab silmad ajalehelt Edasi.
Uskumatult šikk Alice Talvik
naeratab telepurgis meelalt ja
soovib tujuküllast vana aasta
õhtut. Armas!

Ruth Huimerind
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Võistluse Kodu Kauniks 2012 kaks võitu
tulid Viimsi valda
Esmaspäeval, 26. novembril toimus Tallinna
Õpetajate Majas võistluse
Kodu Kauniks 2012 pidulik lõpetamine. Kuulutati
välja Aasta kodu ja Aasta
aed ning anti välja 18
muud preemiat. Kaks
tunnustust tuli ka Viimsi
valda: parima vannitoa
preemia anti perekond
Laurile Leppneemes ja
kolmest ideeauhinnast
ühe sai Kaarel Zilmer
taraehitamise tehnika
eest.

Võistlust korraldab juba kaheteistkümnendat aastat Eesti
suurim kuukiri Kodu & Aed.
AASTA KODU tiitli sai tänavu perekond Sikkali eramu
Tallinnas Nõmmel. AASTA
AIA tiitel läks perekond Liivo koduaiale Kiili vallas Luigel. Eestis ainulaadse AIAKULTUURI EDENDAMISE
PREEMIA pälvis botaanik ja
kauaaegne Räpina aianduskooli õppejõud Jaan Kivistik.
Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Piret Veigel: “Võistluse eesmärk on tunnustada
Eesti kodu- ja aiakultuuri silmapaistvaid saavutusi, tõstes
esile jätkusuutlikkust, omanäolisust, innovatiivsust ja
keskkonnasäästlikkust. Hea
eeskuju najal saavad innustust ja toetust kõik, kes väärtustavad kodu- ja aiakultuuri
ja suhtuvad hoolivalt ümbritsevasse keskkonda. Harmooniline keskkond toetab iga
inimese vaimset ning füüsilist
heaolu, seepärast on oluline
seda teadvustada ning selle
arengule ja edendamisele ka
tähelepanu pöörata.“
Huvi võistluse vastu on olnud läbi aastate püsiv, majanduselu uperpallid ei ole seda
kõigutanud. Ka tänavu osales
konkursil üle 100 kodu ja aia.
Auhindu jagati ligi 18 000
euro väärtuses.

Parim vannituba – preemia perekond Laurile.

ajakirja Kodu ja Aed peatoimetaja Piret Veigel:
Parima vannitoa preemia võitis perekond Laur, kelle Leppneemes mere ääres asuv kodu on kujundatud suure välise ja sisemise soojusega.
Eriti paistsid silma selle kodu pesuruumid, mis on ise kujundatud; viimistlusse on pealegi ka oma aega ja kätetööd panustatud.
Alumise korruse tualettruumi seinad on kaetud tumedat tooni
tadelaktiga; ülemise korruse pesuruumi kujunduseks andsid inspiratsiooni nii Maroko-teema kui ka klassikaline kunst. Leidlik ja
vaimukas kujundus paneb tõdema, et parim tulemus sünnib siis,
kui tehtavasse suhtuda väikese naerukurruga silmanurgas.
Ühe kolmest ideepreemiast pälvis Kaarel Zilmeri koduaeda
kavandatud tara, kus on ühendatud nii puitu kui ka kive. Pilkupüüdva lahendusega, kuid tänu looduslikele materjalidele
ümbritsevasse maastikku hästi sobiv aed on rannaäärse krundi rohketele kividele nutikas paigutus; omanäoline tara toimib
tuulisel rannikualal pealegi suurepärase tuuletõkkena.
Ideeauhind tuli Kaarel Zilmerile taraehitamise tehnika eest. Fotod Kodu ja Aed

Võistlusel hinnati lisaks
esteetilisele tulemusele eelkõige otstarbekust ja jätkusuutlikkust, esile tõusid targalt
heakorrastatud ning viimistletud kodud ja aiad. Žüriis olid
ajakirja Kodu & Aed ja spon-

sorite esindajad, sisekujundaja
Sirje Kadalipp ja aiandusspetsialist Mihkel Saar.
Parima vannitoa preemia
1000 € Gustavsbergilt kuulub
PEREKOND LAURILE Harjumaal Leppneemes, kelle valgus-

küllase eramu vürtsikad pesu- ja
tualettruumid on eeskujuks kõigile, kes väärtustavad kodukujundusse panustatud hinge ja
aega.
Ideeauhinnad kokku 800
€ väärtuses Lutheri Stuudiolt

pälvisid:
KAAREL ZILMER Harjumaalt Viimsist, kelle rakendatud taraehitamise tehnika
ühendab puitu ja kive.
TAAVI LAAR Tartust, kes
meisterdas vildist ja puidust öö-

kapi ning liimpuidust kolmjalgjäri.
VILLU BAUMANN Haapsalust, kes valmistas vineersirmi, mille dekoreeris puuvillase
pitspaelaga.

Kodu ja Aed
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Püünsi kool pidas
sünnipäeva
Esmaspäeval, 5. novembril toimus Püünsi koolis
pidulik sündmus – tähistati kooli sünnipäeva.
Meie armas kool sai 19aastaseks. See päev oli vaheldusrikas nii õpilastele kui
ka õpetajatele. Kõik said osa
toredast sünnipäevamelust.
Juba kooli uksest sisse
astudes oli näha, et kooli
kaunistamisega oli pingutaSünnipäevatort.
tud. Igal pool olid õhupallid,
plakatid, küünlad ja muud kaunistused. Muusika mängis ning
maja oli täis headust. Ukse ees tervitas õpilasi väike algklassi
tüdruk, kes soovis kõigile palju õnne ning jagas komme.
Esimesel tunnil valmistasid kõik klassid ning ka lasteaed endale sünnipäevatorte. Väikseid õpilasi abistasid
õpetajad, suured meisterdasid endale tordid ise. Enamasti usaldasid poisid tordi valmistamise tüdrukute kätesse.
Kõik said ennast kokandusega proovile panna ning oma
oskusi grupitöös arendada.
Kolmandal tunnil hakati valmistuma aktuseks. Kõik
lapsed abistasid ning aitasid aktust läbi viia.
Neljandal tunnil toimus aktus. Alguses anti sõna direktor Birgit Tammjõe Tulbile ning pärast kõnet hakati kooli
hümni laulma. Tantsiti sünnipäeva- ja muid tantse ning
tunti ennast hästi.
Lõpuks jõudis kätte kõige maitsvam ja põnevam osa koolipäevast – tortide söömine. Lapsed said maitsta nii enda kui
ka teiste klasside sünnipäevatorte. Kõik jäid väga rahule.
“See päev oli väga tore, sest saime oma kooli sünnipäeva tähistada ja selle puhul kooki süüa,” arvas Helen
9. klassist. Kõige rohkem meeldis talle kooki teha, süüa,
koos laulda ja tantsida.
Ka 4. klassi õpilane Kaisa jäi päevaga väga rahule:
“Mulle meeldis kõige rohkem tortide tegemine ja söömine, sest siis sai teha rühmatööd.”
Püünsi kool on oma ettevõtmiste ja üritustega kõikidele koolidele väga suureks eeskujuks. Loodame, et need
traditsioonid jätkuvad paljudeks aastateks.

Liis Luidalepp
8. klass

Kogu koolipere on sünnipäeval.

Erinevad põlvkonnad
arutlesid ühiste väärtuste üle
Viimsi eakad ja noored
arutlesid selle üle, mis
seob põlvkondi, ja leidsid
mitmeid ühiseid väärtusi.

Viimsi Päevakeskusesse kogunes 29. novembril paarkümmend Viimsi keskkooli 10.
ja 12. klassi õpilasi, kes olid
huvitatud kohtumisest eakate
esindajatega, et koos arutleda
selle üle, millised väärtused
seovad eri põlvkondi.
Koos paarikümne eakate
esindajaga jaguneti nelja laudkonda ning kui Päevakeskuse
juhataja Lehte Jõemaa, kes oli
selle ürituse idee autor, oli avasõnad öelnud, võttis juhtimise
üle Viimsi Kooli tugikeskuse juhataja Lemme Randma:
“Mõtlesime põlvkondade sidususe peale vanavanemate
kaudu siis, kui noored käisid
Strasbourgis. On oluline, et
see päädib nüüd aruteluga oma
kogukonnas.”
Kohal viibinud vallavanem
Haldo Oravas sõnas, et seda
päeva võiks ka nimetada Viimsi
põlvkondadevahelise solidaarsuse päevaks. “Enamik õpib
oma vigadest. Kas peaks väärikad õppima vaikima ja jätma
oma elutarkused saladuseks?
Euroopa tendents on, et eakaid
tuleb hakata rohkem kuulama
ja rohkem kaasama,” rääkis
vallavanem. “Peaksime rohkem
teadvustama, mida eakatel on
anda.”
Kuna Lemme Randma oli
teatanud, et juttu tuleb õnnest,
siis juhatas psühholoog Janne
Kants oma sõnavõtu sisse positiivse psühholoogia valemiga, mis lahkab õnne kolmeks
komponendiks: pärilik faktor,
keskkondlikud faktorid ja see
osa, mis on enda teha. Kui
keskkondlikud faktorid mõjutavad õnne vaid 10%, siis pärilik faktor ja see, mida saab
ise teha, mõjutavad mõlemad
suures osas õnnetunnet.
Esimese teema, õnne valemi üle peetud arutlused võeti

Noored ja eakad arutlevad õnne üle.

kokku nii: õnne koostisosad
on oskus väärtustada seda, mis
on, võimalus olla koos kallite
inimestega, hea tervis, head
kaaslased, muusika ja laul, oskus hetke nautida, vabadus.
Teine aruteluteema oli soovid, mida on ihaldatud, ja väärtused, mis on olulised. Ihaldamised ja soovid jäid vastustes
tagaplaanile, oluliseks tõusid
sellised väärtused, nagu sõbrad, lähedased, hoolivus, armastus, pere.
Kolmas teemablokk käsitles seda, mis seob eri põlvkondi. Vastuseks selgus: juured,
traditsioonid nagu laulupidu ja
jõulud, aga ka mured või probleemne aeg.
Kokkuvõtte sõnastas psühholoog Janne Kants: “Oleme
õnnelikud siis, kui meid armastatakse ja me ise oskame
armastada. Meil on vajadus
kuhugi kuuluda, olla märgatud, tunda turvalisust. Kui tahame, et meist hoolitakse, siis
on vaja, et ka me ise hooliksime. Andmine ja vastuvõtmine
on mõlemad olulised. Kui õpime andma, siis oskame ka ise
vastu võtta.”

Annika Poldre

Aktiivse vananemise aasta hea tahte saadik
Katrin Karisma
Katrin Karisma, kes oli kutsutud osalema kui aktiivse vananemise aasta hea tahte saadik, ütles, et ei oska sõnastada
õnne valemit, kuid tunneb end õnnelikuna, kui ta ümber
on õnnelikud inimesed. Tervis, lapsed, puhas õhk ja puhas
vesi – loetles ta õnne allikaid.
“Õnnelikuks teeb mind see, et elan omal
maal oma rahva keskel. Mu vanemad on
mind õpetanud head nägema. Pean tänama
oma vanemaid ja oma ema, kes ütles ikka:
kui sul tuju on halb, siis hakka tegutsema,“
rääkis Karisma.
Austava tiitli tõttu on Katrin Karisma palju
sõitnud Eestis ringi ning näinud kohtumistel
Katrin Karisma
eakatega palju rõõmu. Nad on tänulikud, et
(paremal).
neile on palju tähelepanu pööratud, et nad
ei tunne tõrjutust. Samas on ta kuulnud ka solvumist meedia
peale, kus eakatest maalitakse kuvandit kui hädistest ja saamatutest. “Rõõmu teeb see, et inimesed suhtlevad ega ole üksi, sest üksindus teeb haiget,“ rääkis Karisma. Ta rõõmustas ka
selle üle, et eakad mehedki on hakanud kodunt välja tulema ja
omakeskis seltsima ning suhtlema.
“Põlvkondade solidaarsus on Euroopas riigiti erinev. Me oleme IT-riik ja IT vallas kaugele jõudnud. Eakad aga ei omanda
seda kõike kiiresti. Näen siin solidaarsuse võimalust selles,
et noored annaksid eakatele edasi oma arvutikogemusi, olgu
need nutitelefoni kasutamine, digiallkirja andmine või internetipangandus. Eakad tahaksid seda kõike osata.
Meie eakad on suurepärased ka tänu sellele, et oleme 20
aastaga teinud võimsaid samme. Meie põhiasjad on õiged. Kui
oleme õnnelikud, on meil hea elada. Peame endale selgeks tegema, mida tahame, ja unistama. Mina unistan tihti õhtuti enne
uinumist. Osa mu unistusi on materiaalsed, osa põhinevad tunnetel. Unistused on tore värviline maailm.“

Mõnusad hetked koos isadega ...
Lastel oli tore isadepäev,
millele eelnes põnev külaskäik loodusmuuseumi.
7. novembri varahommikul oli
Laanelinnu majas palju saginat – liikumisõpetaja Reeda
juhendamisel läbisid kõikide
rühmade lapsed koos oma isadega põneva sportliku takistusraja.
Sellele järgnev tublide kokkade Ljudmilla ja Tiina valmistatud maitsev puder ei jätnud
ükskõikseks ei lapsi ega isasid –
lapsed sõid paremini kui kunagi
varem ja isade kiidusõnadele ei
tahtnud tulla lõppu. Pärast sööki
joonistasid lapsed oma isadest
pilte, millest õhtuks kujune-

Lapsed koos lapsevanem Tiit Hundiga loodusmuuseumis.

sid toredad näitused ning isade
äratundmisrõõm oli suurimast
suurim.

Pääsukeste rühma lapsed
jäädvustasid paberile värvilised käejäljed teemal: “Üks

suur isakäsi ja kaks väikest
lapsekätt” – päris võrdne! Ja
tunne, kui laps värvis isa kätt
ja isa lapse kätt – millist mõnusat kõdi ja vastastikust energiavoolu see tekitas, samas
need soojad ja ärevad pilgud
ning kimbatus, kas ikka vajutatakse käejälg õigesse kohta.
Perede ühistööna valmis pääsukeste rühmas ka meeleolukas
jõuluküla oma kiriku, lasteaia
ja kauplusega ning 24 väikese
advendimajakesega, igal lapsel
oma numbriga majake. Loodame, et päkapikud advendiajal
majaomanikke ka meeldivalt
üllatada oskavad ...
Ühe toreda kingituse said
lapsed juba 19. novembril. Ing-

mari isa, zooloog ja Eesti Loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja Tiit Hunt kutsus
meid muuseumisse külla. Ta tutvustas meile väljapandud ekspositsiooni ning rääkis kõikidest
väljapanekutest – mineraalidest,
taimedest, putukatest, kaladest,
lindudest, põhja- ja lõunamaa
loomadest. Saime teada, milline
on laanemets ning millised linnud ja loomad seal elavad.
Fotonäitusel saime näha Vereta jahi “saakloomi”. Saime
teada, et Vereta jaht on loodusfotovõistlus Eestimaa loodusmaastikel, mis tänavu tähistab
15. aastapäeva. See on küttimisretk, kus relvadeks on fotokaamerad, laskemoonaks mä-

lukaardid ning jahisaagiks looma- ja looduspildid. Imetlesime
aasta meistriks valitud Kaido
Haageni veealust fotot haugist.
Laste lemmikkoht oli avastuste ruum ja lastenurk, kus võis
oma käega katsuda mineraale
ning neid luubiga vaadelda,
nuusutada ja lõhnu mõistatada.
Huvitav oli ka mäng, kus lapsed
said teada, milline keele osa on
tundlik hapule, mõrule, soolasele ja magusale maitsele. Samas
võis käe panna meekärge meenutavasse kastikesse ja mõistatada, mis seal sees on. Lastel oli
tore ja põnev.

Lie Liivandi

Laanelinnu maja Pääsukeste
rühma vanemõpetaja
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Muusikakooli sünnipäevapidu

Ilu, tervis ja
harmoonia

1

Aegade algusest on inimesed otsinud võimalusi oma tervise ja heaolu parandamiseks. Terve
inimene on ilus! Harmoonia nende kahe vahel
loob väärtuse, mida hindame oma kiire elutempo juures kõige enam.

1. Viimsi Muusikakooli
õpetajad.
2. Esinevad Laur Keller
trompetil ja muusikakooli orkester Ott Kase
juhtimisel.
3. Viimsi kooli saal oli
muusika- ja kunstilapsi
täis.

2

3

4. Esineb ansambel
“Viimsi viisik“.
5. Laval on kooli keelpilliorkester.

4

6. Mängib Natali
Ponetajev.
Fotod Aime Estna

5

6

Kunstikooli sünnipäev

Viimsi Muusikakooliga koos tähistas oma sünnipäeva ka Viimsi
Kunstikool. Pildil on kunstikooli õpetajad.

Viimsi Kunstikooli õpilaste tööde näitusest, mis avati sünnipäevaks
Viimsi Koolis.

Ilu tuleb austada ja hoida.
Võib ju nuriseda, et ilu jagamisel pole arvestatud
võrdsusnõuet. Ometi on igas
inimeses midagi, mis teda
kaunistab.
Just seda mõttemaailma
jagab minuga Pirita südames
asuv iluravikliinik Finissage
Ilu ja tervise protseduur.
Medical Spa, kus kogenud
iluspetsialistid oskavad leida parima personaalse hoolduse igale salongi külastavale inimesele.
Muinasjutuline metsatee Pirita südames mõjub mõnusa emotsionaalse sissejuhatusena, mis viib mind oodatud
sihtkohta – Finissage Medical Spasse. Salongi pluss on
kindlasti hea asukoht bussipeatuse juures, kus on piisavalt
tasuta parkimisruumi ka autoga külastajaile.
Finissage Medical Spa on kaugelt rohkem kui lihtsalt
ilusalong ja samas sugugi mitte üksnes iluravikliinik. Kõige õigem oleks öelda, et siin on ühe katuse all kõik vajalik
neile, kes soovivad oma välimusele tõhusat lihvi anda või
vanusemärkidele leevendust otsida.
Juba jõulumeeleolu loov küünlavalgus ja rahulik taustamuusika lubavad, et järgmised sadakond minutit saan
endale täielikku rahu ja privaatsust kinkida! Sõbralikus
atmosfääris leiame kosmeetikateenuste laiast valikust sära
andva mesoteraapia hoolduse.
Asjatundlik iluspetsialist Ilona Laud soovitab seda
nooruslikkust ja kortse vähendavat protseduuri nii meestele kui naistele, kes tahavad oma väsinud nahka turgutada.
Mõnusa hoolduse tulemusena on paranenud naha välimus,
taandunud aja- ja vanusemärgid ning saadud imeline õnnelik enesetunne.
Medical Spa püüdleb üha enam selle poole, et pakkuda
lõõgastuse kõrval ka raviprotseduure, mille mõju kestab
kauem. Lõõgastavad hoolitsused toetavad üldist heaolutunnet, kuid erinevate naha- või terviseprobleemide korral
ainult hellitustest ei piisa.
Nii ongi igal teenusel juures väike ravivõimalus: laavakivimassaaži kõrval raviv tsooniteraapia, juustelõikusele lisaks juusteravi, näohoolduste kõrval kogenud nahaarsti konsultatsioon jne.
Finissage ilusalongis pakutavaid hooldusi võib julgelt
nimetada 21. sajandi iluteenusteks, mis pakuvad individuaalset lähenemist ning uusimaid võtteid nii võimalike
kui võimatutena näivate probleemide lahendamiseks.
Teenuste nimestikus on nii ilu- kui täitesüstid, fotonoorendus, pigmendiravi, keemilised koorimised, kapillaaride
ja tätoveeringute eemaldamine, armide tasandamine, fotoepilatsioon ning ka traditsioonilised ilu- ja spaahooldused.
Finissage Medical Spa filosoofia ületab ilu välise külje
ning leiab end meie sisemuses ja vaataja silmades. Ilu jõuab
meieni nii eneseväljenduse, individuaalse elustiili kui personaalsusena kui hinge, keha ja vaimu peegeldusena.
Ilu, tervis ja harmoonia käsikäes!
Finissage Medical Spa kingib kõigile Viimsi Teataja lugejatele detsembris ja jaanuaris 20% soodustuse
ühele vabalt valitud hooldusele! Registreeri end telefonil 606 2214 või e-mail finissage@finissage.ee, kasutades salasõna “Viimsi Teataja”.

Finissage’i salong Regati majas.
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Viimsi JazzPopFesti
workshop

Evi Tihemetsa
“Jõuluhingus”
Viimsi Püha Jaakobi kirikus avati 2. detsembril
Evi Tihemetsa näitus “Jõuluhingus”.
Evi Tihemetsa näitus “Jõuluhingus” tuletab kunstnikule
ja vaatajatele meelde inimese põhiomadusi. Hing teeb
meid isiksuseks, andes meile
“oma mina”. Hingel on võime tunnetada, mõista ja luua.
Kunstnik hingestab ja loob
oma seesmist elu, jagades
seda oma kunsti kaudu vaatajatega.
Jõuluhinguse nimelisel näitusel saab näha sarja “Jõulu
Evi Tihemets Viimsi kirikus.
ootel” (2012), “Jälle maa kohal” (2009) ja teisi töid kunstniku viimaste aastate loomingust.
Evi Tihemets on kunstnikuna säilitanud oma hingestatud usu pühaduse ideaalidesse, valguse ja hea võitu pimeduse üle. Nii temast enesest kui tema loomingust kiirgab
ideaali otsimist. Teostuslikult alati julge ja eksperimentaalne vormi otsing ning samas kindel, kohati mänguline
nägemus teema esitlusel.
Imeline näitus kunstniku juubeliaastal on avatud advendi- ja jõuluajal 12. jaanuarini.

VT

Jõulupuude
kasvatamine
Jõulupuu tuuakse tavaliselt kodumetsast või
ostetakse. Suurem osa müügil olevatest jõulupuudest on pärit Saksamaalt, Taanist ja Poolast.
Kuid üha enam jõuab turule ka Eesti oma istandustes kasvatatud jõulupuid.
Millise jõulupuu igaüks soetab, on tema enda asi. Kuid
kindel on, et vahetult enne tuppatoomist saetud puuke
rõõmustab meid toas kauem kui kaugelt toodu ja nädalaid
tagasi saetu. Samuti sõltub okaste varisemine jõulupuu
liigist. Üha enam on traditsioonilise kuuse kõrval meie
tubadesse jõudmas ka nulge, ebatsuugasid ja Saksamaal
populaarset torkavat kuuske (rahvapäraselt hõbekuusk).
Igaühel on oma eelised ja puudused, näiteks püsivad nulgudel okkad kauem, kuid traditsioonilist kuuselõhna nuluga tuppa ei saa. Torkav kuusk on aga uhkelt hõbedane,
oksad tugevamad ja korrapärasemad ning kogu olek pontsakam.
Eestis hakati jõulupuuistandusi rajama alles paarteist
aastat tagasi. Jõulupuud saavad müügiküpseks 10 aastaga. Jõulupuude istandusi on võimalik rajada ka väikestele sööti jäänud põllumaa lapikestele ja nende hooldamise
maht sobib just linnamehele, kes paar korda aastas oma
istandust hooldamas käib.
Milliseid jõulupuid meie kliimas on otstarbekas kasvatada ja kuidas see käib, seda saab teada Eesti Metsaühistu
korraldataval tasuta õppepäeval Kehras. Oodatud on kõik,
nii need, kes plaanivad ise rajada jõulupuuistandust kui ka
pered, keda lihtsalt huvitab, kust tulevad jõulupuud turule
ja millist elu nad elavad, enne kui neile uhked jõuluehted
külge riputatakse.
Õppepäev toimub Kehra koguduse majas laupäeval, 8.
detsembril kell 11. Jõulupuuistanduse rajamisest, istikute
valimisest, hooldustöödest jm räägivad metsanduskonsulent
Rünno Viir ja jõulukuuse kasvataja Heiki Kruusalu. Edasi
sõidetakse Kehra lähistel asuvasse jõulupuuistandusse Mardi tallu. Seal saab praktilisi näpunäiteid jõulupuude kujunduslõikusest ja teistest istanduse hooldustöödest.
Mardi talu istandus on rajatud 2002. aastal ja tänaseks
päevaks on jõulupuud kasvanud 2–4meetristeks. Enamasti
kasvavad seal harilikud kuused ja torkavad kuused. Viimaseid nimetab Mardi talu rahvas hellitavalt nukukuuskedeks.
Õppepäeval osalejad võivad endale kohapeal ka jõulupuu
osta. Täiusliku jõulutunde saavad jõulupuust need, kes otsustavad jõulukuuse sealsamas istanduses välja valida ja ise ka
kuuse ees põlvitades puu käsisaega maha saagida. Mardi talu
peremees aitab pärast kuused ilusti võrku pakkida.
Lisainfo leiab www.eestimetsaühistu.ee

Pühapäeval, 2. detsembril toimus Georg Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli saalis workshop
ehk õpituba, mida juhendas saksa vokaalgrupi
Slixs muusikaline juht
Michael Eimann. Päev
varem esines Slixs Jõulujazzi raames Vene Kultuurikeskuses. Õpituba sai
teoks koostöös Jazzkaare
ja Otsa kooliga.
Kui Jazzkaare peakorraldaja
ja III Viimsi JazzPopFesti žürii liige Anne Erm õpitoa idee
septembri lõpus välja käis, ei
olnud Viimsi festivali korraldajatel vaja pikalt mõelda. Selliseid õpitube on meie vokaalansamblitele väga vaja ning
festivali arengu tagamiseks
on koostööprojektid ja õpitoad suur lisaväärtus. Osalejate leidmiseks pöörduti esmalt
varasematel JazzPopFestidel
võistelnud
vokaalansamblite poole. Nii tulid osalema
lauljad ansamblist The Fews,
vokaalansambelid Chillin ja
GAM. Lisaks võtsid workshopist osa TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Otsa kooli
vokaalansambel ning päris uus
grupp Wannabes.
Õpitoa juht Michael Eimann on Saksamaal tegutseva
grupi Slixs muusikaline juht
ja peamine seadete autor. An-

Festivali arenguks on koostööprojektid ja õpitoad suureks lisaväärtuseks.

Kogemusi vahetamas.

samblis laulab viis meest ja
üks naine, seitsmendaks liikmeks on toonmeister. Grupp
on kontserte andnud üle kogu
Euroopa ning ka Aasias. 1.

Klassikaline tants –
kõik suudavad

detsembri kontsert oli nende
esimene Eesti külastus. Nende
muusikastiil on segu džässist,
popist ja R&Bst ning lauldakse peamiselt inglise, prantsuse
või nende enda välja mõeldud
keeles.
Pärast õpituba valitses osalejate seas positiivne elevus –
kolm tundi möödus kogemusi
vahetades, üksteist kuulates,
õppides ja koos musitseerides.
Michael rääkis oma töömeetoditest, andis vokaalansamblitele soovitusi, kuulas huviga

esitusi ja juhtis tähelepanu olulisele. Ta oli meeldivalt üllatunud, kui palju erinevaid kooslusi ja huvitavat repertuaari
siin on. Eriti meeldis Michaelile Gunnar Grapsi “Valgus”
Siim Aimla seades, mida esitas
vokaalansambel GAM, ning
ta avaldas lootust, et osalenud
ansamblid hoiavad ka edaspidi
teda oma tegemiste ja muusikaga kursis.

Kristel Pedak
Viimsi JazzPopFesti projektijuht
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Tiina Rebane ootab huvilisi tantsutundi.

Klassikaline tants ehk
ballett on jõukohane
kõigile!
Viimsi Huvikeskuses alustas
äsja uus tantsurühm Tiina Rebase juhtimisel. Endise Estonia baleriinina teab Tiina, milliste võimalustega on inimese
keha ning oskab panna selle
liikuma nii nagu paljud meist
poleks arvatagi osanud.
Ballett annab tunnetuse keha
tasakaalust, mille õppimise käigus absoluutselt kõik saavad
hea rühi. Ühtlasi on balletitunni
harjutused sellised, mis muudavad keha tervikuna painduvaks
ja sihvakaks. Lihased muutuvad
pikemaks, samm kergemaks ja
võib kogeda oma igapäevaliigutustes sellist graatsiat, mida va-

rem ei teadnudki endal olemas
olevat.
Tiina Rebane on kogemustega õpetaja – palju aastaid on
ta juhendanud mitmeid rühmi
sportlikke naisi, andes aeroobika- ja balletitunde nii Viimsis,
Pirital kui kesklinnas.
Valgeks luigeks saamine
nõuab kindlasti treeninguid
lapsepõlvest alates, kuid lihtsat graatsiat, head toonust ja
silmatorkavalt ilusat rühti saab
endale igaüks, kes proovib.
Ballett on huvitav, ilus ja
kõigile kättesaadav.
Tere tulemast tantsutundi
Viimsi Huvikeskuses igal reedel
kell 19.30. Lisainfo 5690 8100

Tiina Rebane

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
l Hanna-Stiina Niilisel ja Indrek Mustkikkasel sündis 22. oktoobril tütar Marianne.
l Evelin Kruusel ja Tarmo Toomelal sündis 25. oktoobril tütar
Maria Aurelia.
l Margit Tambergil ja Fokke Komrijl sündis 26. oktoobril tütar
Victoria.
l Laura Vaikmal ja Mikk Tanielil sündis 2. novembril poeg Oskar.
l Pille Petersool ja Kristjan Kaldal sündis 4. novembril tütar Karoliine.
l Piret Looveeril ja Martin Kõol sündis 4. novembril tütar Marta.
l Tiina ja Marek Postil sündis 9. novembril poeg Kristian.
l Annika Järvsaarel ja Mihkel Margusel sündis 10. oktoobril
poeg Ingmar.
l Jana ja Aleksandr Skripnikovil sündis 11. oktoobril poeg Alexander.
l Merli Kleinil sündisid 12. novembril kaksikud tütred Lisanna
ja Loviise.
l Triin Kahal ja Andres Jürgensonil sündis 17. oktoobril poeg
Tristan Joosep.
l Kerli ja Raul Hansenil sündis 21. novembril poeg Sten Andreas.
l Elena Noormaal ja Sven Ruukholmil sündis 23. novembril
poeg Kristjan.
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Viimsi valla kultuurikalender
7. – 31. detsember
Seoses Viimsi mõisas toimuvate
remonttöödega on Eesti Sõjamuuseumi püsiekspositsioon
ajutiselt suletud. Muuseumi peamaja on külastajatele taas avatud orienteeruvalt detsembris.
Vabandame!
Igal reedel kell 13 on võimalik
osa saada muuseumi rasketehnika ekspositsiooni tutvustavatest ekskursioonidest.
Kogunemine muuseumi fuajees. Etteteatamisel on võimalik tellida ekskursioone ka
muudel aegadel tel 621 7410
või e-posti aadressil
info@esm.ee
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva elu-olust muinasajast
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus – Naissaare naised
Näitus “Kirovist Kuulini”
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
külastamiseks avatud E–R
k 12–18 L–P 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Tel: 606 6941 või
510 0281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel

Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus Viimsi Koolis
Hinge Jürgensoni maalide
näitus “Sügissonetid”
Avatud E–N 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 21. detsember
Jõuluprogrammid “Jõulud
rannakülas”
Rannarahva Muuseumis:
pühadest läbi aegade, nääriüllatus, etendus “Olle ja Inga
suusaretk”
Viimsi Vabaõhumuuseumis:
perenaise toimetused, kapteni
pajatused, jõulumängud
Programmid lasteaedade ja
koolide lastele vanuses 4–12
aastat ainult ettetellimisel
Rannarahva Muuseumis ja
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 6. jaanuar 2013
Jõuluküla
Avatud iga päev k 10–18
Nädalavahetustel 8. ja 9., 15.
ja 16., 23. ja 24. detsembril
üksikkülastajatele eriprogramm: perenaise toimetused,
jõulumängud ja kombed, jääkarussell!
Võimalik grillida
Sõidud kelgukoertega – vastavalt ilmaoludele. Lisatasu eest!
Jõuluküla pilet sisaldab ka
Rannarahva Muuseumi külastust
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 12. jaanuar 2013
Evi Tihemetsa graafika näitus
“Jõuluhingus“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 15. jaanuar 2013
Eesti väiketootjate käsitöö müük
Athena hotelli fuajees
Kuni 31. jaanuar 2013
Tiit Põdra maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. detsember k 19
Viimsi Heategevusball
Politsei- ja piirivalveorkestri
Big Band
Solistid Airi Allvee ja Silver Laas
Õhtujuhtid Katrin Siska ja
Ingmar Jõela
Esinevad Artjom Savitski, Pirjo
Levandi, NUKU koor, DanceAct
Tantsustuudio, Esperanza
Tantsuklubi jt
Oksjon, loterii ja ilutulestik
Ballikutse 30 €
Müügil Viimsi Vallavalitsuse
infoletis ja Viimsi Koolis
Info inva@viimsivald.ee,
505 9388 Jana
Viimsi Koolis
9. detsember k 11
Jõuluetendus lastele
“Reis ümber maailma“
Tallinna Lasteteatri Lepatriinu
esituses
Pileti hind lapsele 7 € (sisaldab
kommipakki), täiskasvanule
5 € (väljamüüdud!)
Viimsi Huvikeskuses
9. detsember k 11
2. advendi jumalateenistus
armulauaga
Laulab Kiili kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. detsember k 13
Jõuluootepäev
K 13 kontsert
K 14–17 Jõulukinkide meisterdamise töötoad
Käsitööringide jõululaat
Viimsi Päevakeskuses
9. detsember k 14.30
Jumalateenistus.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
9. detsember k 16
Kontsert: Naiskoor Vanaemad
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Kuni 8. detsember
Raamatunäitus “Soome
Vabariik 95“
Kuni 11. detsember
Raamatunäitus “Jaak Jõerüüt 65“
Kuni 31. detsember
Raamatunäitus “Nii need jõulud
tuppa toodi“
Lastele “Päkapikud piiluvad“
Viimsi Raamatukogus

10. detsember k 19
Viimsi valla 2012. a sportlaste
ja treenerite austamisõhtu
k 17 spordiklubide esindajate
ümarlaud (meediaklassis)
Korraldaja Viimsi Vallavalitsus
Esinevad ViiKerKoor ja VTK Keeris
Viimsi Keskkooli aulas ja
aatriumis			

7. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 1 h
enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

10. detsember k 18
Piparkoogitaigna valmistamise
õpituba
Info www.harmoonikum.ee
Registreerumine
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

7. detsember k 18
Terve Pere Kool
Info www.harmoonikum.ee
Registreerumine
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

11. detsember k 19
Muusikaline komöödia “
Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 1 h
enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas

8. detsember k 11–17
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskuses

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:

8. detsember k 17
Kontsert: Pille Lill

11. detsember k 19
Johansonide uue plaadi esitlus
ja kontsert “KÜLM“
Piletid Piletilevist ja Rannarahva Muuseumist

Lisainfo www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
13. detsember k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. detsember k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohviku
ruumides
15. detsember k 10–16
Rannarahva jõululaat
Traditsiooniliselt hubane laat,
kus kaubeldakse omanäolise ja
kodumaise jõulukraamiga
Kauplemissoovist teata: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis ja
Viimsi Vabaõhumuuseumis
15. detsember k 11, 12 ja 13
Jõuluetendus “Olle ja Inga
suusaretk“
Näitlevad Viimsi Kooli õpilased
näitetrupist K.O.K.K
Lavastaja Eva Kalbus
Pilet 5 eurot
Lisainfo www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
15. detsember k 11
Muinasjutuhommik “Ahvipoisi
jõulud“
Eelreg jane@viimsivald.ee;
606 6934
Viimsi Raamatukogus
15. detsember k 11
Leppneeme küla laste jõulupidu
kuni 10aastastele (k.a) lastele
Palume oma osalemisest
teatada 10. detsembriks:
leppneeme@gmail.com või
tel 512 3520
Leppneeme lasteaias
15. detsember k 14–17
Jõulupidu eakatele
Kontsert “Meeletu rüütel“
Voldemar Kuslap 75
Akordionil Henn Rebane
Kaastegevad Viimsi Kooli õpilased Külli Talmari juhendamisel
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kook ja kohv
Sissepääs tasuta
Viimsi Koolis
16. detsember k 11
3. advendi jumalateenistus
armulauaga
Laulab segakoor Kalev
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. detsember k 11
3. advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
16. detsember k 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
k 14 Täiskogu koosolek.
Koguduse juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
k 16 Vanalinna Muusikamaja
tütarlastekoori jõulukontsert
EELK Randvere Peetri kirikus
16. detsember k 17
Kontsert: Maire Eliste laulustuudio
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. detsember k 17
Etendus “Mari Raamoti lugu“
Autor Liis Lukk. Lavastaja: Siim
Maaten
Mängivad Terje Pennie, Seasaare Näitemängu Seltsi liikmed,
naiskodukaitsjad,
noorkotkad ja kodutütred
Sakala malevast.
Pilet 5 €. NB! Kohtade arv on
piiratud.
Lisainfo www.esm.ee;
tel 621 7410 või tel 5565 6354
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
16. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
18. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
19. detsember k 19
Viimsi Huvikeskuse jõulukontsert
Esinevad segakoor “Viimsi“,
ViiKerKoor ja Ita-Riina muusikastuudio laululapsed
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. detsember k 18
Viimsi taasasutamise 22. aastapäeva aktus ja kontsert
Esinevad Viimsi Kooli, Viimsi
Muusikakooli ja Viimsi Huvikeskuse solistid, koorid ja
ansamblid
Laulab koguduse kammerkoor
Andrus Kalveti juhendamisel
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus,
Rannarahva Muuseumis
20. detsember k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
meeste meistriliiga kohtumine
– HC Viimsi/Tööriistamarket –
Põlva Serviti
Viimsi Kooli spordisaalis
21. detsember k 13
Jõulukontsert väärikatele
Korraldaja Viimsi Päevakeskus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
21. detsember k 18
Prangli saare jõulupidu
Prangli Rahvamajas
21. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
23. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
23. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras

Pühapäevakooli jõulupidu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
24. detsember k 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus
24. detsember k 16
Jõuluõhtu I liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. detsember k 17
Jõululaupäeva jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
24. detsember k 18
Jõuluõhtu II liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. detsember k 11
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Laulab koguduse kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. detsember k 13
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
25. detsember k 14.30
Esimese jõulupüha jumalateenistus. Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
26. detsember k 14
Kontsert: Kaitseliidu Tallinna
Maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. detsember k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. detsember k 19
Kontsert: Pühademuusika –
Mari Kalkun ja Riho Sibul
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
30. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. detsember k 14.30
Vana aasta õhtu jumalateenistus armulauaga. Teenib Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
31. detsember k 18
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Kummutame elektrihinna müüte
Raivo Videvik
Elektrumi turu
juht ja samuti
oma majaosa
elektriga küttev
tarbija

Mida saab tarbija teha?
Kõige rumalam on mitte
midagi teha.
Sõbrad on minult rohkem kui
üks kord küsinud: ütle, Raivo,
ausalt, kas sa ise ikka saad sellest avatud elektriturust lõpuni
aru? Ja olen vastanud ausalt, et
saan küll, kes teab, võimalik,
et see on sellepärast, et amet
nõuab. Tavakodanikuna peaksin sellesse teemasse ilmselt
samuti tunduvalt põhjalikumalt
ja kauem süvenema, täpselt
nagu iga teinegi eestlane, kellel elektrimüüja valimine ees
seisab.
Kui aktsiabörsil mängivad
inimesed, kes usuvad, et mõistavad mängureegleid ning soovivad riskida, siis elektribörs
puudutab kõiki inimesi alates
analüüside ja graafikute maailmas elavast aktsiabörsihaist
kuni kõrvaltänava memmeni
välja. Ja kuigi majandusminis-

Avatud turu probleem on see, et ta on liiga keeruline. Foto Fotolia

teerium ja erinevad turuosalised on teinud palju selgitustööd, on avatud turu suurim
probleem siiski see, et ta on
lihtsalt liiga keeruline.
Uue elektrimüüjana Eesti
turul oleme teinud väga palju
tööd, et pakkuda elektritarbijale kõige paindlikumaid
lepingutingimusi ja kõige paremat hinda. Kuid me tahame
olla parimad väärikas ja ausas

konkurentsis, kus tarbija otsustab ühe või teise elektrimüüja kasuks informeeritult
ja ratsionaalselt, mitte müütide
või uskumuste järgi.
Siin ongi konks, mis sundis
sulge haarama. Enamikul Eesti
eratarbijaist pole elektrit ostes
mitte kunagi reaalselt valikuvõimalusi olnud, kuid nüüd,
kui see tekib, kuuleb ta müüti,
nagu oleks tal väiketarbijana

turu avanedes kõige lihtsam
mitte midagi teha ehk jääda
üldteenuse kliendiks.
See ei ole ei kõige soodsam ega ka kõige mõistlikum
lahendus. Vähemalt Skandinaavia või Euroopa avatud
elektrituruga riikide kogemus
näitab seda selgelt.
Et üldteenuse elekter, mis
tuuakse tarbijani siis, kui ta
ühegi elektrimüüjaga lepingut ei sõlmi, jääb kallimaks
kui müüjate pakutav elekter,
on selgelt välja öeldud. Olen
ise kuulnud paljusid tarbijaid
arvamas, et ootaks õige paar
kuud niisama, saaks esimesed
elektriarved kätte ja siis mõtleks edasi.
Kuid isegi kui üldteenuse
ja elektrimüüja hinnavahe pole
väga suur, tuleb arvestada, et
see n-ö prooviaeg jääb aasta
kõige karmimatele talvekuudele. Ja see ei puuduta üksnes
elektriga kodu kütvaid inimesi, sest aasta kõige külmemad
kuud on ka aasta kõige pimedamad kuud, mil elektritarve
on pea igas kodus kõige suurem.
Mina ega ühegi teise elektrifirma esindaja ei tea, milline

saab avatud turul olema elektri
hind jaanuaris või veebruaris.
Kuid tarbimine on just külmadel talvekuudel haripunktis, mis enam kui tõenäoliselt
mõjutab hinda, ja seda mitte
soodsamas suunas. Soovitada
selles olukorras mitte midagi teha ehk jääda ostma võimalikest kalleimat elektrit on
elektritarbija suhtes otsesõnu
ebaõiglane.
Mida aga tarbijal teha? Esimene kord elus on võimalik
endale ise elektrimüüja valida.
Seda võimalust ei tasu käest
lasta. Kuniks turu avanemiseni
on veel aega, on kõige mõistlikum küsida müüjailt otse, millist hinda millistel tingimustel
mulle pakute. Tuleb ID-kaardi
või internetipanga abil siseneda kas Elektrumi kodulehele
(www.elektrum.ee) või mõne
teise müüja kodulehele ja anda
seal nõusolek oma tarbimisandmetele ligipääsuks, et mugava kalkulaatori abil juba endale parim pakett välja valida.
Muud lepingutingimused
on pakkumise äärmiselt oluline osa, nagu me hiljutisest
leppetrahvide saagast teame.
Terve elu monopoli lõa otsas

hoitud elektritarbija peab ilmselt turu avanedes elama veel
kord üle hinnatõusu, ja seda
enam ei tohiks elektrimüüjad
vaadata tarbijat kui arutut lüpsilehma. Seepärast peab müüja
olema näoga tarbija poole ja
üritama tema olukorda leevendada nii palju kui vähegi
võimalik. Iga müüja teeb seda
isemoodi ja nii hästi kui oskab,
meie tõime esimesena välja
igasuguse leppetrahvita paketid. Kui tarbijakaitseamet tarbijate õiglase pahameele järel
leppetrahvid sootuks keelas,
kaotasime Elekrumis need ka
teistelt pakettidelt ning lubasime, et hindu me selle pärast ei
suurenda. Meie eesmärk pole
trahvide kogumine, vaid parimate elektrienergia pakettide
toomine kõigi tarbijateni.
Me ei tea, kas suudame absoluutselt igale tarbijale alati
teha turu kõige parema pakkumise, küll aga saan lubada,
et töötame selle nimel väga
tõsiselt. Lõpliku valiku teeb
aga ikkagi iga elektritarbija
ise – on hea, kui see valik on
teadlik ja läbimõeldud. See on
igal juhul parem kui valiku tegemata jätmine.

Prügivaba advendiaeg
Lõppes jäätmete vähendamise nädal ning algab
prügivaba advendiaeg.
17.–25. november oli 25 Euroopa riigis, s.h Eestis jäätmetekke vähendamise nädal. Idee
oli kutsuda inimesi tähelepanu pöörama oma tarbimisega
kaasnevale jäätmete hulgale
ja selle vähendamise võimalustele. “Meil kõigil, tootjail ja
tarbijail, on anda oma panus,
sest vähem jäätmeid tekitades
säästame keskkonda ja oma
rahakotti,” ütles keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Ulvi-Karmen
Möller nädala üleskutsena.
Sellise mõttega nädal sai läbi,
kuid eelolev kuu toob kaasa
palju ostmist, tarbimist ja kinkimist. Päevakorras on taas
kingituste otsimine. Igati teretulnud oleks ka sellesse perioodi võtta kaasa mõtted jäätmete vähendamisest.
Kõige keskkonnasõbralikum kink on elamus – massaaž, kinopiletid, õhtusöök või
koolitus. Asjade pakkimiseks
on säästev ja kena kasutada
uuesti juba kord sama otstarvet täitnud pakendit või rosetti. Jõupaber ja paberist tehtud
pakkenöör on samuti head
alternatiivid, kuna need saab
panna hiljem paberi ja papi
konteinerisse või koldes ära
põletada.
Kodudes on juba näha
jõuluvalgusteid, kuid suurem
kaunistamine veel ootab oma
aega. Kui oled vanad jõulukaardid alles jätnud, saad nendest jõulukaunistusi välja lõi-

Kõige keskkonnasõbralikum kink on elamus - massaaž, kinopiletid,
õhtusöök või koolitus. Foto Fotolia

gata. Loodusest korjatud annid
sobivad samuti kaunistusteks.
Saad ise vähese vaevaga teha
pärgi ja kimpe, mis jõulu järel
komposti sobivad. Kuuse võib
kaunistada söödavate ehetega
nagu piparkoogid või puuviljad.
On taas aeg küünlaid põletada, kuid kuhu need pannakse? Haudadel ja kodudes
on mõistlik eelistada neid kas
lumest või jääst või püsilater-

naid. Allesjäänud küünlajuppe
saab ära tarvitada kamina või
ahju süütamisel. Tee- või õueküünalde topsid võib ükshaaval panna segajäätmete mahutisse, suuremas koguses saab
need tasuta jäätmejaamadesse
ära anda.
Prügivaesemat advendiaega
soovivad

Viimsi vallavalitsus
ja Harjumaa
Ühisteenuste Keskus
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Viimsilased Tartu
lasteturniiril judos

PILATESE PÄEV

Novembrikuu lõpus toimunud XXXVII rahvusvahelistest
Tartu avatud meistrivõistlustest võttis osa 809 judokat
kuuest riigist ning võistlus toimus üheksal tatamil.

Pühapäeval, 9. detsembril k 17.00–19.00
Laupäeval, 15. detsembril k 16.00–18.00
SISU
l Flexus Pilates Intro – sissejuhatav pilatese kursus
l Pilatese treening algajatele

Hõbemedalist Aleksander Kreiter (kollase vööga) autasustamisel.

Viimsi Sensei Judokooli esindas neli judokat vanuses 11–12.
Meie parima tulemuse saavutas hõbemedaliga Aleksander Kreiter
kehakaalus kuni 60 kg. Kõik poisid esinesid südilt ja said väärtuslikke kogemusi oma sportlase teel.

Tõnis Trell

Spordiüritustest tulemas
10. detsember Viimsi valla paremate sportlaste Viimsi Kool
ja treenerite austamisõhtu: k 17 spordiklubide esindajate
ümarlaud, k 19 vastuvõtt / korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
20. detsember k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste
meistriliiga mäng HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti /
Viimsi Kooli spordisaal / korraldaja: Eesti Käsipalliliit

KOOLITAJA
Eva Pettinen, Flexus Pilates Studio asutaja ja juht
l Töötanud Eestis ja Suurbritannias treenerina kokku 16 a., nendest 7 a. pilatese treenerina
l Mitme pilatese treeningstiili looja ja propageerija (Flexus Pillow
Pilates, Flexus Chair Pilates jne)
l Raamatu “Pilates eestlasele” autor
l Flexus Pilates Studio Matipilatese treenerikursuste koostaja ja
juhendaja
EELREGISTREERUMINE
Pilatese päeval osalemine toimub eelregistreerumisega stuudio
emailile info@pilatesstudio.ee hiljemalt reedeks, 9.11 või 16.11.
TASUMINE
l Pilatese päeva tasu 10 EUR
l Kohapeal võimalik soetada raamatut “Pilates eestlasele” soodushinnaga 11 EUR
l Registreerudes pilatese päeval treeningutesse, kehtib sooduspakkumine 50 EUR/10 trenni, kehtiv 2012. a. lõpuni
(pilatese treeningud toimuvad Viimsis E ja K k 9.05 ja k 19.00).

Viimsi Raamatukogus
18. detsembril kell 18.00

Küünlavalgusõhtu
Jõuluootus
Luuletusi loeb luuletaja
Heli Viht
musitseerivad
Hanna ja Rahel Hollman

LISAINFO
Telefonil 5342 6382 (E-R 10-18) ja emailil info@pilatesstudio.ee.

TÄHETARGA
• INDIVIDUAALÕPE (1.–4. kl õpilased)
• MÄNGUKOOL (3.–5. aastased)
• EELKOOL (5.–7. aastased)
Eelkooli tundidest saab osa võtta
ka ainult tunnipõhiselt.
Tule võta osa ka LOOVUSRINGIST (5.–7. a), mis
hõlmab käelist tegevust,
peenmotoorikat, fantaasiat,
vahvaid ja loovaid
meisterdusi.
Meie professionaalsed
õpetajad ootavad kohapeal
vahvas loovusruumis uusi
huvilisi TASUTA proovitundi.
Uuri ka meie kodulehte www.tahetark.com
Lisainfo telefonil 5852 2440
Viimsi, Kaluri tee 3
Head asjad sünnivad koostöös!
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tehnikule. Kaluri tee 3, Haabneeme. Tel 600 0444.

aedu, paneb sillutist jne. Küsi julgesti. Tel 5348
7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com

l Müüa jõuluvana riided, hind 100 €. Tel 507 7114.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

l Pakkuda soodsa kohamaksuga töökoht küüne-

l Keskealine logopeedi haridusega naine tuleb

hoidjaks 2-6aastasele lapsele. Hoidmise käigus
toimub lapse intellekti ja kõne arendamine, eelkoolioskuste omandamine, vajadusel lugema ja
kirjutama õpetamine. Tööaeg kokkuleppel, töötasu al 4,50 eur/t. Tel 505 9605.

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (pellet),

kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9,
tel 5692 4924, 637 9411. www.leilibrikett.ee

l Lumetõrje katustelt ja jääpurikate eemaldamine.

Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd.
Tel 5638 8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee

l Õnnepesa Ilusalong pakub tööd juuksurile

(aadress Tina 24, Tallinn). Info tel 521 5527,
526 0373.

Hotell Athena konverentsisaalis
Sõpruse tee 9, Viimsi vald Harjumaa
13.–16. detsembril kell 10.00–20.00

l Vannitubade renoveerimine, maalritööd, sise-

viimistlus, põrandate paigaldus. Info tel 5199 7679.

l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja

l Eakas abielupaar Pringi külast otsib aastaringselt

kasutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290.

abilist lihtsateks töödeks (puude vedu, lume
rookimine ja muud abitööd). Töötasu ja tööaeg
kokkuleppel. Tel 609 2173 ja 504 6673.
l Müüa Haabneemes kvaliteetsed malekomp-

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
lisainfot tel 5399 6098, Rene.

lektid, vaata malepol.eu. Tel 5657 7769.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-

haiguspäevade ajaks heasüdamlikku hoidjatädi,
soovitavalt pensionär. Kiire! Täpsem info tel 5621
5623, Jana.

miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised sisetööd. Tel 5850 4300.

l Inglise keele eratunnid Kalamajas, 15 min

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda

jalutuskäigu kaugusel vanalinnast. Akadeemilise
tunni hind 10 €. Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo
tel 5564 2979.

võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.

l Vajame lasteaias käivatele lastele (3, 4 ja 6a)

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie

kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada
ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal
koos massaažilauaga. Tund aega massaaži maksab 18 EUR. Massööri tellimine tel 509 2550 või
reedu48@hotmail.com
l Müüa kütteklotsid 40 l võrk = 1,8 eur. Transport

Tallinnas ja Viimsis tasuta! www.kodukytja.eu,
tel 5197 9258.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kaseklotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männiklotsid (5–30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad
soodsad, kott alates 1,5 eurot. Alates 50 kotist on
transport Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 9070
või info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, klotsid,

l Määran voodile teie tervise heaks parima

asukoha. Teen vitamiini- ja terviseteste. Puhastan
energiakanaleid. Vabastan stressist, pahast
vaimust, needusest. Tasu vaid testide eest.
Tel 502 4534. Kodude tohter ja pendlimees
Aleksander Brunfeld.

tulehakatus ning saepuru kotis koos veoga.
Tel 501 8594.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

info@potipoiss.ee; 5807 2581

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee

l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont.

plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure,

Tel 5690 0686.

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.

Talvelaager

2 jaanuar – LOOMINGULINE KOLMAPÄEV – prossid ja juukseehted.
3 jaanuar – MAITSEV NELJAPÄEV – pelmeenid ja pasta.
4 jaanuar – RAHAKAS REEDE – mündikotid.
KOHT: Viimsi Huvikeskus. AEG: kl.11–15. MAKSUMUS: 12 € üks päev
Registreerime vaid 15 last. Kohtade arv piiratud.
Info ja registreerimine: loovustuba@gmail.com. Kõnetraat: 512 7131 ja 510 4400

Avamishinnad ja soodsad varuosad.

Inglise keele
eratunnid Kalamajas,
15 min jalutuskäigu
kaugusel vanalinnast.
Akadeemilise tunni
hind 10 €.
Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo
mob 5564 2979.

Haabneeme
Autokool alustab
18.12.2012
kell 18 Viimsi Koolis
uue B-kat. juhi
kursusega.
Info:
svenarop@hot.ee
või tel. 5668 1120.

Seoses kurbade sündmustega
perekonnas jääb ära
9. detsembriks välja kuulutatud
Ausmaade jõulukontsert.
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Kauplus Haabneemes, Kaluri 5
(end Esmari peahoones, Fertilitase haigla taga)
Avatud E–R kl 10–18, L 10–14

Ostes selle kupongiga vähemalt
10 € eest, saad kaasa kingituse.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

(Kehtib kuni 31.12.12)

Samas ka rõivaste hulgimüük.
Tel 56 931 805, 621 85 68

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Tallinn Viimsi SPA
otsib oma kollektiivi lõbusat
saunameest
Tööülesanded:
saunaahju kütmine
l heaolu ja korrashoiu tagamine
keskuses
l saunaprotseduurid läbiviimine
l küttematerjali vastuvõtt
l

Täpsem info:
keiu@spatallinn.ee või 60 61 004

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia,
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

Toitlustusettevõte Viimsis
pakub tööd
köögiabile/
nõudepesijale ja
klienditeenindajale.
Info
tel 5348 4404

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER

Asume Ravi tee 1
(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi
Haigla kõrval)

Ilusalongi Venus

juuksur-maniküür-pediküür-kosmeetik
Uus! Teip-juuksepikendused.
Juuksur Alina tel 5341 3031.
Maniküür Orly geellakiga 15 €
Olete oodatud!
Tel. 60 00 444, Kaluri tee 3,
Haabneeme

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

LÕIKA VÄLJA

Uued
valmisriided
maaletoojalt
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KELLASSEPP

Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis
Kellarihmad, metallketid, kellad, suur
valik patareisid. Kellassepatööd ja
-teenused.
Tel 5668 8427
JÕULUKUUS KÕIK KELLARIHMAD
JA -KETID -20%

Emotsioonidega 3D-tekstiilid

l
l
l
l
l
l

LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
BOBCATI RENT
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
ASFALTEERIMINE
ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Kaasaegsesse interjööri sobivaid 3D-tekstiilpilte –
otse autorilt!
Värvitoonid ja mõõdud vastavalt soovidele,
lisainfo kodulehel.

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
06.12 saabus uut kaupa.

Tekstiilidisainer Liivi Leppik
mob.+372 514 9539.
liivi@visioontekstiil.com

Tallinn Viimsi SPA-s 9. detsembril jõuluhõnguline

perepäev
Erinevad loengud ja esitlused tervise- ja iluteemadel,
lastele põnevad tegevused lastekeskuses Rõõmupisik.
Jõulukingitusteks soodushinnaga tooted,
teenused ja paketid.
Täpsem info varsti www.spatallinn.ee
Tel 606 1160

Nüüd on viimane aeg tellida just Teie soovidele vastav autoelamu
või haagissuvila järgmiseks hooajaks. Uute autoelamute tarneaeg
kuni 3–6 kuud. Osa mudeleid on ka laost saadaval.
Peterburi tee 47, Tallinn, tel: +372 60 624 60,
info@dethleffs.ee, www.prorex.ee

Viimsi Kirbuturg

Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Aasta lõpuni müügikoha hind 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

