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Karl-Martin Rammo: 
Mind võlub ettearvamatus.
Loe lk 12

Algas advendiaeg
Vanas rehetares juhatab lauljaid kergemuusikakoori “ViiKerKoor“ dirigent Age Toomsalu. Fotod Aime Estna.

Pühapäeval, 1. det-
sembril tähistas kristlik 
maailm advendiaja 
algust. Viimsis on 
saanud ilusaks tradit-
siooniks, et sel päeval 
kogunetakse Viimsi 
Vabaõhumuuseumisse, 
kus vallavanem süütab 
vanas tormilaternas 
advendiküünla ja 
kuulutab välja jõulu-
rahu. 

Vana merelatern pole ran-
nakülas sugugi mitte ju-
huslik valik, see näitab pü-
hadeks teed koju nii neile, 
kes merel, kui ka neile, kes 
lihtsalt eksinud. Vabaõhu-
muuseumi rehielamus – 
Viimsi kõige vanemas säi-
linud kodus hoitakse süü-
datud advendituld kogu 
jõuluaja.  

Sel aastal jälgime jõu-
luajal vabaõhumuuseumis 

Eesti rahvakalendrit ja pea-
me kinni nendest komme-
test, reeglitest ja traditsioo-
nidest, mida on Eestimaa 
rannakülades ikka au sees 
hoitud. Nii näiteks soovita-
me luutsinapäeval, 13. det-
sembril tulla jõuluehteid val-
mistama ja vaatama, kas ka 
luutsid taludes ringi hiili-
vad. Toomapäeval, 21. det-

sembril alustame vabaõhu-
muuseumis jõululaua roo-
gade tegemisega ning pa-
neme õlle käima. Jõululau-
päeval, 24. detsembril soo-
vitame enne jõululaua taha 
istumist vabaõhumuuseu-
mist läbi astuda – tore on 
teha endale koju üks ehtne 
jõulukroon ja võtta kodula-
ternasse kaasa jõulutuli. 31. 

Laternat hoiab Rannarahva Muuseumi juhataja Riina 
Aasma, küünla süütab vallavanem Alvar Ild.

detsembril ja 1. jaanuaril tä-
histame nääre ja ennustame 
sulatina pealt saabuval aas-
tal ees ootavat. Muuseum on 
avatud ka pühade ajal 25. ja 
26. detsembril ning 1. jaa-
nuaril. 

Päkapikkude kool Ran-
narahva Muuseumis ootab 
lapsi nädalavahetustel 21.–
22. detsembril ja 28.–29. 

Rannarahvas otse vanalt pliidilt maitsvat jõulurooga 
pakkumas.

detsembril, kõikidel teis-
tel detsembrikuu päevadel 
on päkapikkude kursused 
juba õpilasi täis. 

Kohtumiseni jõuluajal 
muuseumides. 

Rannarahva 
Muuseumi ja Viimsi 
Vabaõhumuuseumi 

pererahvas

Uued juhatuse 
liikmed
Seoses seniste juhatuse liikmete taga-
siastumisega toimusid Viimsi valla 
tütarettevõtete juhatustes muudatused 
ja ametisse asusid uued  liikmed. 

AS Viimsi Vesi juhatuse liikmena  asus 1. 
detsembrist tööle juhtimis- ja saneerimisko-
gemustega finantsspetsialist Raul Vanem. OÜ 
Viimsi Haldus uueks juhatuse liikmeks nime-
tas ettevõtte nõukogu Viimsi valla eluga häs-
ti kursis oleva majandus- ja finantsspetsialisti 
Margus Talsi.

VT

Transporditeenus 
lamajale haigele 
või liikumis-
puudega isikule
Kuna liikumispuudega või lamavat isi-
kut on perel oma autoga tihti võimatu 
transportida, on loodud ka võimalused 
tellida vastavat transporditeenust.

Medserv Grupp OÜ pakub kvaliteetset ja ope-
ratiivset transporti haigetele ning erivajaduste-
ga inimestele. Teenus on kättesaadav ööpäeva-
ringselt ja meeskonnas töötavad inimesed, kel-
lel on vastav haridus ja kogemused. Sõltuvalt 
vajadusest kasutatakse kas kandetooli või kan-
deraami, nii et ükski inimene ei jää sõidutama-
ta. Transporditakse niiöelda voodist voodisse. 
Linnast välja sõites on hind 23 eurot/tund + 
0.30 eurot/kilomeeter.

Kontakt: Medserv Grupp OÜ. Tel 5373 3912, 
www.medserv.ee.

VT

Pühade-eelsed 
tööajad vallavalitsuses
l 23. detsembril on vallamaja avatud kell 
8.30–15.
l 27. detsembril on vallavalitsuses täiendav 
puhkepäev, infosaal avatud kell 8.30–16. 
l 31. detsembril on vallamaja avatud kell 
8.30-14.

Mardilaadal Soomes 
tutvustati Harjumaad 
Helsingis Kaapelitehdases 30. korda pee-
tud mardilaadal, mis tänavu sattus kadri-
päevaeelsele nädalavahetusele, käis kahel 
laadapäeval kultuuriprogrammi nautimas, 
Eesti tooteid ostmas ja Eesti kohta infot 
saamas 16 000 inimest. Seekordse mardi-
laada keskmes oli Harjumaa.

Mardilaadale eelnenud turismi- ja ärise-
minaridele oli kutsutud 250 inimest. Soome 
ettevõtjatele ja turismiedendajatele tut-
vustati Harjumaa mõisaid, pereturismi ning 
maakonna sadamaid, väikesaari ja järgmisel 
aastal Eestis toimuvat laulu- ja tantsupidu. 

Harju Maavalitsus
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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 602 8833, annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 20. detsembril

Euroopa Liidu toiduabist, 
mida jagatakse vallama-
jas kahel päeval nädalas. 
Mida täpsemalt jagatak-
se, kui palju ja kellele, 
vastab valla sotsiaal- ja 
tervishoiuameti juhataja 
Reet Aljas. 

Kui palju sai meie vald sel 
aastal ELi toiduabi, millist 
kaupa ja kui palju midagi?

Viimsi vald sai tänavu sama 
palju kui eelmisel aastal – 11,3 
tonni. Loetelus on kaheksa ni-
metust: makaronid, jahu, suh-
kur, riis, manna, tatar, neljavil-
jahelbed ja õli. 

Kes on abi saajad ja kui 
palju toiduabi antakse?

Abi saavad enim puudust 
kannatavad isikud. Sel aastal 
on täispakett toiduaineid ette 
nähtud neile, kelle sissetulek 

jääb alla miinimumpalga, s.o 
320 €, teistele abi vajavatele 
inimestele antakse toiduabi väik-
semas mahus. Abivajaduse sel-
gitab välja sotsiaaltöötaja. 

Kelle vahendusel meile sel 
aastal ELi toiduabi tuli?

Meile tuli toiduabi Punase 
Risti kaudu PRIA kaasabil, kes 
maksis transpordi eest. Koha-
peal on toiduabi jagamine kor-
raldatud koostöös MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendusega. Va-
batahtlikud MTÜ liikmed an-
navad meie kirja alusel koda-
nikule toidukraami kätte vastu-
võtuaegadel. Siinkohal tahaks 
neid tänada. 

Mõnel pool, kus pole lao-
ruume, jaotati kogu kraam 
üsna ruttu laiali, mõnes vallas 
hoitakse ja antakse toiduabi 
osade kaupa talv läbi. Kuidas 
meil? 

Vallamajas jagatakse toiduabi
Meil on hoiutingimused 

normaalsed, ehkki mitte küll 
pikaajaliseks hoidmiseks kõl-
bulikud. Seega proovime toi-
dukraami ära jagada võimali-
kult kiirelt. Jagatud on väheke 
üle poole kogusest. 

Mida abisaajad kaubast 
arvavad, kas on neil muid 
soove, mida tahaks saada? 

Abi võetakse tänuga vastu, 
kaebusi esitatud ei ole. Kah-
juks ei ole võimalik toiduabi 
suhtes soove esitada. 

VT

Sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti kontaktid ja vas-
tuvõtuajad: Eldi Pärdi tel 
602 8825, Kairi Uuk tel 
602 8867. Esmaspäeviti 
k 14–17, neljapäeviti k 9–12 
ja 14–17.

Uued asjad ja uued inime-
sed loovad alati mõnigast 
elevust. Vahel ka ärevust. 
Mine sa tea, mis juhtuma 
hakkab.

Novembri algusest alustas 
tööd uus Viimsi vallavalitsus 
– vallavanem Alvar Ild, abi-
vallavanemad Margus Kruus-
mägi, Oliver Liidemann ja 
Mailis Alt ning juba kogenud 
rahandusameti juht Randar 
Lohu. Me kõik tahaksime loo-
mulikult ja tavakohaselt luba-
da, et nüüd kohe, kus meile on 
antud volitused, saab koduval-
las kõik korda ja mured lahen-
datud. Jätame siiski fantastili-
sed lubadused välja andmata ja 
räägime lihtsalt ja realistlikult 
sellest, mida me järgmise nel-
ja – ja loodetavasti ka enama 
– aasta jooksul koduvalla elu 
edendamisel ära teha tahame 
ja mis usutavasti ka võima-
likkuse piiridesse ära mahub. 
Selleks, et viimsilastel oleks 
Viimsis mõnus elada.

Alustame olulisimast – 
avalikustamisest. Sellest on 
vabas riigis isegi veider rääki-
da, aga kõik iseenesestmõiste-
tav ei ole seda mitte alati. Me 
oleme võtnud eesmärgiks, et 
vallarahvas peab teadma, kui-
das valla raha kasutatakse. See 
tähendab vallavalitsuse pro-
tokollide, otsuste, lepingute, 
planeeritavate investeeringute 
äraseletamist valla kodulehel. 
Teame, et selline läbipaistvus 
paneb vallavalitsuse kõrgenda-
tud tähelepanu alla ja kohustab 
meid valla rahakotiga majan-
dama nii, nagu seda enda oma-
ga teeme – heaperemehelikult.

Kindlasti  investeerime nii 
aega, raha kui energiat vaba 
aja veetmise võimaluste aren-
damisse Viimsis. Viimsis on 
enam kui suurepärased loodus-
likud tingimused kvaliteetsete 
vaba aja veetmise võimaluste 
loomiseks, valla kohus on need 
ära kasutada. Kavas on täienda-
da ja juurde rajada kaks-kolm 
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valgustatud suusa- ja tervise-
rada koos nende juurde kuulu-
vate mänguväljakutega. Viimsi 
elanikkond on võrreldes Eesti 
keskmisega noor, meie kesk-
mine vanus on 37 aastat. Meil 
on palju lapsi ja noori – alla 
18-aastaseid noori viimsilasi 
on üle 5600. Me kõik teame, 
kui oluline on laste viibimine 
värskes õhus ja nende kadesta-
misväärse energia suunamine 
mõistlikku ja kasulikku tege-
vusse. Anname endast parima, 
et igasse külasse saaks ehita-
tud üks korralik mänguväljak. 
Teeme korda Viimsi rannad ja 
loome sinna juurde kuuluvad 
rajatised. Ka poolsaare idakal-
las saab oma supelranna. Viim-
sis on täna ca 18 000  elanikku, 
sama palju kui näiteks Viljan-
dis. Seega on Viimsi kindlas-
ti ära teeninud ühe korraliku 
lauluväljaku koos sinna juurde 

kuuluvate rajatistega – ka see 
on plaanis ehitada, täpset asu-
kohta me täna veel nimetada ei 
oska. Selline vabaõhuürituste 
koht looduslikult atraktiivses 
keskkonnas loob head võima-
lused ka suuremate ühisürituste 
korraldamiseks. Leiame, et rah-
va- ja kultuuriüritused, ühised 
sportimisvõimalused ja pere-
de ühistegevuse võimalused 
lähendavad meid, viimsilasi, 
omavahel ja seovad meid üheks 
kogukonnaks. 

Viimsi vald on viimase 
kümne aasta jooksul tormili-
selt uusi elanikke vastu võtnud 
– kui aastal 2006 oli meid 12 
000, siis vaid 7 aastat hiljem 
juba 50% rohkem. Nagu me 
täna kõik omal nahal tunneme, 
ei ole infrastruktuuri areng sel-
lele immigratsioonilainele tä-
naseks järele jõudnud. Koolide 
ülerahvastatuse ja lasteaiakoh-

tade muret me üleöö lahen-
dada ei suuda, kuid viimase 
osas käib juba aktiivne töö ja 
kaalumisel on kõik võimali-
kud lahendused. Uue vallava-
litsuse kindel seisukoht on, et 
kõik järgnevad otsused pla-
neeringute ja investeeringute 
vallas peavad lähtuma ainult 
tänaste viimsilaste huvidest, 
seega edasist sisserännet me 
ei soodusta ja uusi korterela-
mute komplekse ei planeeri. 
Meie visiooni kohaselt peab 
Viimsist saama kvaliteetse elu-
keskkonna ja madala asustus-
tihedusega aedlinn. Siinkohal 
ei tähenda sõna aedlinn sugu-
gi seda, et elu peaks Viimsist 
välja kolima. Pigem vastupidi 
– üks valla arengu prioriteete 
on ka siinsesse looduslikku ja 
maalähedasse keskkonda so-
bivate büroohoonete rajamine, 
mis annaks paljudele täna Pi-

rita tee ummikutes kallist aega 
raiskavatele viimsilastele või-
maluse töötada Viimsis ja ka-
sutada vabanevat aega hobite-
gevuseks või lähedastega koos 
veetmiseks. Viimsi elanikkond 
on keskmisest haritum ja nn 
intelligentsete töökohtade loo-
mine kodu lähedale loob Viim-
sisse taas täiuslikuma ja muga-
vama elukeskkonna.

Viimsilasi teeb loomulikult 
kadedaks tallinlaste võimalus 
tasuta ühistransporti kasutada 
– selles osas alustasime juba 
läbirääkimisi kõigi osapoolte-
ga ja loodetavasti leiame kõi-
gile vastuvõetava lahenduse, 
mis ka viimsilastele reisimi-
se ühistranspordis vähemalt 
soodsamaks muudab. Koos-
töös bussiettevõtetega leiame 
võimalused ka õpilastele tasu-
ta vallasisese transpordi pak-
kumiseks. 

Rääkisime siiani sellest, 
mida uut on plaanis korda saa-
ta – kindlasti ei tähenda see, 
et valla korralised kohustused 
ja moraalsed kohused kuidagi 
tahaplaanile peaks jääma. Aru-
saadavalt ei sõltu meie plaanide 
teokssaamine ainult heast tah-
test ja panustatavast energiast 
– selleks on vaja raha. Mitmel 
põhjusel, mille hulka kuuluvad 
ka möödunud aastate suured 
ehitusprojektid ja valla rahakoti 
mitte ehk kõige kokkuhoidli-
kum kasutamine, on hetkel res-
sursid suuremate tegude tege-
miseks pehmelt öeldes kasinad. 
Hea uudis on see, et oleme oma 
esimeste prioriteetidena reso-
luutselt mõttetuid kulusid kok-
ku tõmbama hakanud.  Valla 
sissetulekutes on vallaelanikel 
tähtis roll, sest ca 82% ulatuses 
täidab valla rahakoti üksikisiku 
tulumaks. Kuna vallaelanike 
makstava tulumaksu osa meie 
valla materiaalses heaolus on 
nii suur, siis tahame viimsilas-
tele südamele panna midagi 
tõeliselt olulist: teie kõik, kes te 
Viimsis elate, palun tehke nii, 
et te 31. detsembriks ka ametli-
kult meie valla elanikud oleksi-
te. Ainult sel juhul laekub 2014. 
aastal osa teie palgalt kinni 
peetavast tulumaksust Viimsi 
valla eelarvesse, mille hüvesid 
ju teiegi igapäevaselt naudite. 
Olgu see teie panus kirjeldatud 
plaanide elluviimisse ja üldise 
heaolu kasvatamisse Viimsis. 
Meie aga lubame anda endast 
parima, et meie plaanid peatselt 
materialiseeruks – siin on val-
laelanike abikäed ja kõik head 
mõtted alati teretulnud.

10. detsembril toimub järg-
mine vallavolikogu istung, kus 
vallavanem Alvar Ild annab 
volikogule ülevaate valla ra-
halisest olukorrast ja tulevi-
kuväljavaadetest. Vallarahvale 
tuletame meelde, et volikogu 
istungid on avalikud ja huvili-
sed on oodatud kuulama.

Ilusat jõulukuud soovides
Viimsi vallavalitsus

Viimsi vallavalitsus: üleval (vasakult) vallavalitsuse liige, rahandusameti juhataja Randar Lohu ja abivallavanem Margus Kruusmägi, 
all abivallavanem Mailis Alt, vallavanem Alvar  Ild ja abivallavanem Oliver Liidemann.
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Vastab abivalla-
vanem Mailis Alt

Oled töötanud Viimsi heaks piisavalt kaua – juhatanud 
volikogu kantseleid,  olnud vallavalitsuse kommunikat-
siooni- ja arendusjuht ning Rannarahva Muuseumi tu-
rundusjuht. Ometi esitab uus ametipost abivallavane-
mana ikkagi uusi ja suuremaid väljakutseid. Kõige-
pealt võiks heita aga kiirpilgu tagasi: kust oled pärit, 
mida õppisid, millega varem tegelesid?

Olen Viimsisse n-ö sündinud, siin lasteaias ja koolis 
käinud. Kolisime siia, kui sain üheaastaseks. Mu lapse-
põlvekodu oli Haabneemes ja vanemad töötasid eesrind-
likus Kirovi nimelises Näidiskalurikolhoosis. Nagu ikka 
Nõukogude ajal, ehitas meie pere oma maja ise ja seda 
traditsiooni jätkasin oma perega Rohuneeme kodu raja-
des. Pean ennast tõesti läbi ja lõhki viimsilaseks, kellel on 
olnud võimalus ka Viimsi heaks tööd teha nii vallamajas 
kui Rannarahva Muuseumis. 

Olen näinud Viimsi arengut juba lapsest peale ning 
alati võimalusel ka kaasa aidanud. Seda tegid juba minu 
vanemad ja ma pole veel näinud põhjust seda lõpetada. 
Põhikoolis käisin Viimsi Koolis, edasi Gustav Adolfi 
Gümnaasiumis ja sealt edasi juba Tallinna Tehnikaülikoo-
lis ning hiljem, juba kahe lapse emana, magistrantuuris 
Estonian Business Schoolis. Haridus on majandus- ja tu-
rundusalane. Enne valda tööle asumist töötasin pikalt era-
sektoris turismivaldkonnas.

Abivallavanemana on sinu valdkonnad lühidalt 
kokku võttes haridus-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordi-
töö.  Kas oled endale jõudnud juba olukorra kaardis-
tada, kus kõige kiiremalt peab tegutsema hakkama? 
Millised on praegu kõige tähtsamad töösuunad?

Alustasin oma abivallavanema karjääri töövarjuks ole-
misega. Käisin oma valdkonna juhtide töövarjuks, et olu-
korrast kõige kiiremini aru saada ning võimalikult ruttu 
tegutsema hakata. Kõige raskem on ju meie lasteaia- ja 
koolikohtade olukord. Arvestades valla rahalisi vahendeid 
tundub, et peab võluriks õppima, et lahendada mure, mis 
ootab kahe aasta pärast. Kuid annan endast tuhat protsenti 
ja loodan väga, et suudame nii rasketes tingimustes välja 
töötada lahenduse, mis lastevanematele sobib. 

Millises valdkonnas näed kõige suuremat vajadust 
ümberkorralduste tegemiseks?

Sellele küsimusele ei oskagi veel vastata. Tahaks väga 
loota, et suuremaid ümberkorraldusi tegema ei pea hak-
kama, uskudes, et eelmine valitsus on head tööd teinud. 
Kuid eks see varsti ju selgub ka.

Kui palju on praegu Viimsis puudu lasteaiakohti, 
kuidas seda seisu leevendada?

Lasteaiakohtadega on meil, jah, endiselt mure, kuid 
usun, et koostöös eralasteaedadega on siin võimalik olu-
kord suhteliselt lihtsalt lahendada. Kui valla rahaline seis 
võimaldab, tuleb tulevikus võrdsustada eralasteaedade ja 
munitsipaallasteaia kohatasu nii, et lapsevanem maksab 
munitsipaallasteaia kuutasu olenemata sellest, kas laps 
käib era- või valla lasteaias.  

Räägi meile veidi ka oma tegemistest vabal ajal, ho-
bidest, sellest, kuidas puhata meeldib?

Vaba aja veedan pere ja sõpradega. Mehega harras-
tame lohesurfi, Püünsis on selleks ideaalsed tingimused. 
Kui tuul ei puhu, teen trenni kas looduses või spordisaa-
lis. Kord aastas üritame ka Eestist eemal puhata, samas 
on meie kodumaa nii ilus, et piisab vaid nädalavahetuseks 
Lõuna-Eestisse minna ja tunned juba, kuidas energiast 
laetud saad. Igapäevaselt tuleb mehega koordineerida las-
te koolis- ja trennides käimist ning õhtul kodus olla pere-
ema kohustustes.

Küsis 
Jüri Leesment

VALLAVALITSUSE VEERG

Head viimsilased, soovin 
teie tähelepanu juhtida 
teemale, mis on Pärna-
mäe külas hetkel väga 
aktuaalne. 

Teavituse eesmärk on anda üle-
vaade olukorrast ja informeerida 
asjasse puutuvaid elanikke, et 
nende probleemiga tegeletak-
se. Probleemi tõsidus on meis 
tõstatanud küsimuse, kas Eestis 
peaksid asjad ikka nii käima? 

Nimelt avastasid Pärnamäe 
küla elanikud täiesti juhusli-
kult, et mitmed nende koduni 
viivad teed on arendajate pank-
rottide tõttu pankrotihalduri 
poolt enampakkumisele pan-
dud. Vaatamata vallavalitsuse 
kirjavahetusele pankrotihaldu-
riga otsustati siiski kinnistute-
ga enampakkumisele minna. 
Nii mõnegi enampakkumiseni 
oli jäänud vähem kui kuu ja 
seetõttu nõudis olukord kiiret 
reageerimist. Pärnamäe küla 
aktiivne külaselts ja Naabri-
valve sektori inimesed ühen-
dasid jõud ja pöördusid Viimsi 
Vallavalitsuse poole. Oleme 
tänaseks jõudnud olukorda, 
kus vald on palganud advokaa-
dibüroo teedeküsimustega te-
gelema ning vald ja Pärnamäe 
küla elanikud teevad koostööd, 
saamaks teedealused kinnistud 
pankrotipesadest välja lõpp-
eesmärgiga valla omandisse 
avalikuks kasutamiseks. Kõi-
gil, kes soovivad olla kursis 
infoga, kuidas protsess kulgeb, 
palun jälgida veebilehte www.
pärnamäeküla.ee või Faceboo-
kist Pärnamäe Külaselts.

Enampakkumisel olevate 
teede nimistu on pikk ja igaüks 
saab nendega täpsemalt tutvu-
da veebilehel www.varad.ee. 
Pärnamäe küla enampakkumi-
sel olevad teed leiab üles, kui 
kasutada otsingusõna Alltöö-
võtu OÜ ja Q Vara OÜ. 

Olukorra tõsidusele viita-
vad hiljutised juhtumid, mida 
on kajastanud nii kirjutav 
meedia kui ka televisioon, kus 
teatud firmad soetavad pank-
rotivarade hulgast transpordi-
maade alused krundid eesmär-

Pärnamäe küla teed 
enampakkumisel!

giga rikastuda ümberkaudsete 
inimeste arvelt, nõudes teeka-
sutamise tasu ja piirates elanike 
ligipääsu koduni. Nii minu kui 
Pärnamäe Külaseltsi juhatuse 
seisukoht on, et selline tegevus 
on ebaõiglane ja pahatahtlik. 

Pärnamäe külavanemana 
olen pöördunud ka Riigikogu 
liikmete poole, kutsudes neid 
kaasa mõtlema tekkinud olu-
korra üle. Hulk viimsilasi on 
sundseisus, kus enampakkumi-
sele on pandud nende koduteed 
alghinnaga kogusummas 132 
000 eurot. Nii mõnelgi juhul 
on tegu teedega, mille valmi-
mist on elanikud ise juba osa-
liselt finantseerinud, tasunud 

nii teekatte paigaldamise kui 
ka valgustuse eest. Osa viimsi-
lasi on aga fakti ees, kus nende 
kodutee kinnistu on juba oman-
danud ettevõtted, kelle eesmärk 
on teadmata või kelle tegevust 
on saanud tunda paljud Rae 
valla elanikud. Selliseid näi-
teid, kus teed on läinud tasahil-
ju eraomandisse, on ainuüksi 
Pärnamäe külas mitu. 

Tean, et Pärnamäe küla 
pole ainuke, kes vajab selles 
küsimuses abi. Neid külasid 
on Eestis veel, kus arendaja on 
pankrotistunud, kohalik oma-
valitsus ei ole olnud suuteline 
teid võõrandama ning teedealu-
sed krundid on sattunud enam-

pakkumistele. Minu küsimus 
on, kui palju peab neid näiteid 
veel tulema, et algatataks sea-
dusemuudatus, kus avaliku hu-
viga seotud objektid ei läheks 
pankrotivarana enampakkumi-
sele, vaid antaks üle kohalikule 
omavalitsusele? Paljudel juhtu-
del on kohalikel omavalitsustel 
olnud isegi arendajatega vara-
semad kokkulepped teede tasu-
ta üleandmiseks omavalitsuse-
le. Miks neid kokkuleppeid ei 
saavutatud, miks neid pankro-
timenetluses ei arvestata? Kas 
on võimalik viia sisse teavitus-
süsteem, kus elanikud oleksid 
informeeritud, kui nende ko-
duukse juures olev tee pannak-
se enampakkumisel müügile? 

Need on vähesed küsimu-
sed, mille lahendamisel on meil 
vaja mitte ainult kohaliku oma-
valitsuse, vaid riigi abi. Kuna 
tekkinud probleem puudutab 
paljusid Eesti kodusid, siis kiire 
lahenduse leidmine seadusand-
luse muutmisel võimaldaks ära 
hoida mõtlematud kulutused 
ning tekitada kodanikes tunde, 
et Eesti riik hoolib koduomani-
kest ja kohtleb kõiki võrdselt. 

Palju südamesoojust ja koos-
tööd soovides,

Annika Vaikla
Pärnamäe külavanem 

KOMMENTAAR
Alar Mik, kommunaalameti juhataja: Viimsi Vallavalitsus on 
esitanud pankrotihaldurile Pärnamäe teede osas ettepaneku 
ja mitmeid nõudeavaldusi. Meie eesmärk on teha tööd selle 
nimel, et saavutada planeeringujärgne lahendus – teede ava-
lik kasutus. Valda esindab selles küsimuses advokaadibüroo, 
kellega koostöös oleme esitanud rahalise nõude (teede ehi-
tus, tänavavalgustuse käidutööd), nõude oksjoni peatamiseks 
ja seniste kokkulepete täitmiseks (teede avalik kasutus, täna-
vavalgustus). Vallavalitsus tegutseb iga päev Pärnamäe teede 
küsimusega. See on prioriteet ja elanikud ei ole jäetud selles 
küsimuses üksi, nende eest seisab vallavalitsus. Isikud, kellel on 
olemas lepinguid või muid dokumente Suur-Kaare, Kesk-Kaare, 
Väike-Kaare, Viievelle, Lageda või Tiigi tee ehituse rahastamise 
kohta, palume seda infot kommunaalametile edastada. 

EELK Viimsi Püha  Jaakobi kirikus

JÕULUKONTSERT
Esinevad: segakoor “Viimsi”,

ViiKerKoor ja Ita-Riina 
muusikastuudio laululapsed

18. detsembril kell 19.00

Sissepääs tasuta!

Pärnamäe küla lapsed küla turvalisusepäeval. 
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Esmaspäeval, 25. novembril oli Tallinna Õpeta-
jate Majas võistluse Kodu Kauniks 2013 pidulik 
lõpetamine. Kuulutati välja Aasta Kodu tiitel, 
mis läks perekond Albertile Tartumaale, Aasta 
Aia tiitel anti perekond Ilumäele Märjamaal.

Võistlust “Kodu Kauniks“ 
korraldab kolmeteistkümnen-
dat aastat Eesti suurim kuuki-
ri Kodu & Aed. Lisaks Aasta 
Kodu ja Aasta Aia tiitlitele 
jagati sponsorite abil välja 10 
teist preemiat. 

Ajakirja Kodu & Aed pea-
toimetaja Piret Veigel: “Võist-
luse eesmärk on tunnustada 
Eesti kodu- ja aiakultuuri sil-
mapaistvaid saavutusi, tõstes 
esile jätkusuutlikkust, oma-
näolisust, innovatiivsust ja 
keskkonnasäästlikkust. Hea

eeskuju najal saavad innustust ja toetust kõik, kes väär-
tustavad kodu- ja aiakultuuri ja suhtuvad hoolivalt ümb-
ritsevasse keskkonda. Harmooniline keskkond toetab iga 
inimese vaimset ja füüsilist heaolu, seepärast on oluline 
seda teadvustada ning selle arengule ja edendamisele ka 
tähelepanu pöörata.” 

Huvi võistluse vastu on olnud läbi aastate püsiv, ka täna-
vu osales konkursil ligi 100 kodu ja aeda, auhindu jagati 17 
000 euro väärtuses. Võistlusel hinnati lisaks esteetilisele tule-
musele eelkõige otstarbekust ja jätkusuutlikkust, esile tõusid 
targalt heakorrastatud ning viimistletud kodud ja aiad.

Igal aastal on konkursil osalenud ka kauneid kodusid 
ja aedu Viimsi vallast, nii ka sel aastal, kuid paraku läksid 
tänavused tunnustused meie vallast mööda. 

VT

Lõppes võistlus 
Kodu Kauniks 2013

Aasta Kodu sööginurk.

2.–5. detsembrini toimus 
Viimsi Koolis ja Karulaugu 
õppehoones heatege-
vuslik jõululaat MTÜ Viimsi 
Invaühingu laste toetu-
seks. Laadapäevad olid 
täis sagimist, rõõmsaid 
kilkeid ja imepäraste 
küpsetiste hõngu.

Viimsi Kooli algklassi laste jõu-
lulaat on muutunud juba ammu 
toredaks traditsiooniks, mida 
ootavad nii väikesed müüjad ise 
kui ka kõik ostjad, kes sel päe-
val kodustest hõrgutistest kõhu 
täis saavad. Aga sugugi mitte 
kõik maiasmokad ei saa hõrke 
maiusi maitsta, vaid ainult kõige 
kiiremad. Suures õppehoones 
müüsid esmaspäeval 2. klassi 
õpilased, kelle kaup oli otsas 
juba enne suurte klassiõdede ja 
-vendade vahetundi.

Suures õppehoones kaup-
lesid destembrikuu esimestel 
päevadel 2.–5. klasside õpila-
sed. Karulaugu õppehoones oli 
laadapalavikku nakatunud terve 
koolimaja ehk nii 1.–4. klassid 
kui ka 6. klassi õpilased. Osta 
võis kõikvõimalikku isemeister-
datud kraami – vahvaid ja arm-
said käsitööesemeid, küpsetisi 
ning põnevaid meisterdusi, mil-
le kasutusotstarve esmapilgul ei 

Nädal täis hõrke lõhnu ja 
vahvaid meisterdusi

6. detsembril toimub hea-
tegevuslik jõululaat Viimsi 
Kooli Randvere õppehoones.

tundunudki nii oluline kui ese-
me imeilus välimus ja hea idee.

Väikesed laadakauplejad ei 
jõudnud oma kaupa veel letti-
delegi panna, kui ostjad juba 
leti ääres tunglesid ning üks-
teise võidu kaupa uudistasid.

“Laadamelu ja laste õhin 
kuuluvad nii igiomaselt det-
sembri esimeste koolipäevade 

juurde, et ilma selleta ei kuju-
takski õigeid jõule enam ette. 
Päris jõulutunne hakkab hinge 
pugema just siis, kui Viimsi 
Kooli väikesed ja suured oma 
jõululaada kaupa lettidele säti-
vad. Seda aega hakatakse juba 
sügisel ootama ning ainuke 
mure on see, et kogu laada-
trall nii ruttu läbi saab. Laat 
kestab küll kokku neli päeva, 
kuid kuna laadakaup on otsas 
juba esimeste tundide jooksul, 
siis jätkub seda rõõmsameelset 
õhinat kõige rohkem hommi-
kutundidesse,” ütles pikaaegne 

laadakorraldaja, Viimsi Kooli 
huvijuht Merike Hindreus.

Jõululaadal kogutud tulu 
läheb MTÜ Viimsi Invaühin-
gu laste toetuseks ning antakse 
pidulikult üle 7. detsembril toi-
muval Viimsi heategevusbal-
lil. 6. detsembril toimub laat 
ka Randvere õppehoones. 

Suured tänud kõikidele väi-
kestele kauplejatele, nende em-
medele-issidele ja vanavane-
matele, õpetajatele ning kõigile 
laada külastajatele!

Annika Remmel
Viimsi Kool

Põnevad küpsetised, mis enamasti emade-vanaemade abiga tehtud, läksid hästi kaubaks.



Headuse võit!
Esimene advendinädal on lõppemas ja järjest 
enam koguvad hoogu kõiksugused jõulutoimetu-
sed, kingituste otsimine, kodude kaunistamine jne. 

Valmistume hoolega pühadeks, et meil ja meie lähedastel 
oleks saabuvate jõulude ajal hea. Kuid selle heaks valmis-
tumine toob sageli kaasa palju närvilisust ja pinget, mis 
väljendub meie sõnades ja tegudes.

Püüdes võtta advendiajal veidike hoogu vähemaks, 
võime kohata väga palju ilusat, millest muidu kiirustades 
oleksime lihtsalt mööda tormanud. Ja kui suudame veidi-
kenegi rahulikumalt oma samme astuda, siis võime koge-
da väga palju ehedat rõõmu. 

Rahu, rõõm ja armastus – need on kolm asja, mida 
vajame inimestena igaüks, kuigi sageli ei oska me neid 
mõista ja nende vajalikkust tähelegi panna. Kuid kui leia-
me südamesse rahu, siis võime kogeda rõõmu, mida enne 
ehk kohanud polegi, ja võime avastada, et meis on peidus 
armastus, mille viljad on head mõtted, sõnad ja teod. 

Jõulutemaatikat lühidalt kokku võttes saame ju tege-
likult öelda, et jõulud on headuse pühad. Jah, kristlikus 
kombestikus kõneldakse ka valguse tulekust maailma 
Jeesuse sündimise kaudu, kuid seegi on ju tegelikult suu-
rim heategu, mis ajaloo jooksul toimunud.

Nii võime ehk öelda, et jõulud on headuse pühad. Need 
on selleks, et jagada head ja kogeda head, mida teised ja-
gavad. Ja see, kui head need pühad meie ja paljude meie 
lähedaste jaoks tulevad, sõltub väga paljus meist ja meie 
toimetustest advendiajas, jõulu ettevalmistuse ja ootuse 
ajas. Seda, mida kritiseerida ja mille kallal viriseda, on 
väga lihtne leida, kuid praeguses ajas võiksime püüelda 
pigem selle poole, et vaatame kõike läbi headuse prisma 
ning püüame kõiges elus toimuvas ikka head külge näha.

Kuigi võib ehk kõlada naiivselt ütlus, et headus või-
dab, siis tegelikult on headus juba ammu võitnud. See toi-
mus siis, kui Jeesus inimkonna Päästjana maailma sündis 
ja selle kaudu kõik inimeste patud lunastas.

Headus on meie suhtumises maailma. Kui suudame ka 
külmal ja lörtsisel talvehommikul tänulikult ärgata, siis on 
headus meid üles leidnud. Ja ikka tasub hoida naeratust 
näol ja süda soe, et ise headust jagada!

Head advendiaega!
Mikk Leejärv

EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik
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Randveres tuleb advendi-
laat ja on avatud oiku-
meeniline misjonikohvik. 

Kõik huvilised lähedalt ja kau-
gelt on oodatud osalema, ostma 
ja müüma advendilaadal Rand-
vere lasteaia saalis pühapäeval 
15. detsembril kell 16-18. Laa-
dale eelneb kell 14.30 kolman-
da advendipüha jumalateenis-
tus Randvere luteri kirikus, kus 
laulab Misjonikoor ja jutlustab 
koguduse juhatuse esimees Ur-
mas Kiviselg.

Laadal võib meisterdada, 
saada osa jõulunäidendist, kü-
lastada kohvikut, osta ja müüa 
küpsetisi, hoidiseid, käsitöid, 
seinakalendreid, kasutatud rii-
deid, raamatuid, mänguasju 
jpm. Teretulnud on annetused 
laadalauale ja kohvikuletile. 
Laada ja kohviku tulu läheb 
Eesti kirikute misjoniprojekti-
de toetuseks üle maailma. 

Pakume eraisikutele, asu-
tustele või seltsingutele võima-
lust oma müügilaud üles seada. 
Palume selleks koht broneerida 
hiljemalt 11. detsembril tel 5621 
7575 ning annetada kohapeal 
10% päeva müügist korraldajale 
misjoniprojektide toetuseks.

Kirikus jumalateenistusel 
laulab Misjonikoor, kes koon-
dab umbes 40 rõõmsameel-

Advendilaat ja misjoni-
kohvik Randveres

set noort või noore hingega 
kristlast üle Eesti. Koor esitab 
kaasaegse helikeelega vaimu-
likke laule. Oma mitmekesi-
se repertuaariga soovib koor 
kuulajaid vaimselt kosutada, 
et koos rõõmustada Jumala ja 
tema tegude üle. 

Ettevõtmist korraldab Eesti 
Evangeelse Alliansi misjoni-
toimkond, kus on esindatud 
Eesti luteri, baptisti, metodisti, 
nelipühi ja vabakirikud, kes 
annavad kuuendat aastat väl-
ja ühist misjoni seinakalendrit 
ning teevad kordamööda iga-

kuiseid oikumeenilisi misjoni-
kohvikuid Eestist välja läinud 
misjonäride töö tutvustamiseks. 
Randvere ürituse korraldamisel 
oleme eriti tänulikud koostöö 
eest kohaliku kogukonnaga.

Kirsti Malmi
EELK Misjonikeskus

Oikumeenilisi misjonikohvikuid korraldatakse iga kuu üle Eesti. 

Koit Toome, Luisa Värk, 
Rosanna Lints ja Alen 
Veziko, tšellokvartett 
C-JAM ja kontrabassil 
Eduards Glotovs.

 
Koit Toome, Luisa Värk, Alen 
Veziko ja Rosanna Lints esi-
tavad tšellokvarteti C-JAM ja 
kontrabassi Eduards Glotovsi 

saatel lihtsaid ja hingematvaid 
soolosid, duette, triosid jm 10. 
detsembril kell 19 Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus (piletid tulevad 
müüki).

Piletid eelmüügist 16 €, 
kontserdi toimumispäeval 20 € 
(soodustused puuduvad) Statoi-
lis, Piletilevis ja Piletimaailmas 
üle Eesti. Piletid on müügil ka 

Viimsi Peokeskuses ning kont-
serdipublik on oodatud peokes-
kuses meeldivat õhtut jätkama 
hubases miljöös hõrkude roo-
gade juures.  

Info 505 9625, www.kont-
sertkorraldus.ee. Alates 10 pi-
leti ostusoovist ühendust võtta 
551 0038 või info@kontsert-
korraldus.ee.

 

Jõulumüsteerium Püha Jaakobi kirikus 

Püha Jaakobi kirik.
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14. detsember k 14–17

Viimsi valla 
eakate jõulupidu

Esineb Heidy Tamme, 
klaveril saadab Vladimir Krieger

Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaastegevad Viimsi Kooli õpilased 

Külli Talmari juhendamisel

Kohv ja kook

Viimsi Koolis, Randvere tee 8
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus

Admirali santsukast
Rannarahva Muuseumis on pühade eel avatud üks tavapära-
sest veidi teistsugune näitus. Admiral Tarmo Kõuts on oma 
kodusest varalaekast muuseumisse laenanud hulga esemeid, 
mis meresõidust vabal ajal tema enda kätetööna valminud. 
Näha saab nii Aafrika maske, kapteni joonistusi (captain pain-
tings) kui ka salapäraste ruunidega kirjatud piibukujulisi õllekap-
pasid. Näitust saab vaadata Rannarahva Muuseumis aadressil 
Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald. Lisainfo: www.ranna-
rahvamuuseum.ee

Rannarahva Jõululaat
toimub 14. detsembril 
kell 10–16 Rannarahva 
Muuseumis ja Viimsi 
Vabaõhumuuseumis.

Juba kuuendat aastat kogune-
vad parimad meistrid ja käsi-
töölised detsembrikuu teisel 
laupäeval kokku Viimsisse 
Rannarahva jõululaadale. Kuul-
dused meie laada heast kauba-
valikust on võrdväärsed kuul-
dustega hubasest ja kodusest 
muuseumimiljööst, lahkest pe-
rerahvast, sõbralikest kauple-
jatest. See kõik kokku ongi Ran-
narahva jõululaat.

Rannarahva Muuseumis 
kaubeldakse kingituste ja jõu-
lukaunistustega. Kaunid ehted, 
sisustuskaup, uhke käsitöö, 
kosmeetika, küünlad, jõulu-
ehted, keraamika ja portselan, 
kalendrid ja jõulukaardid – see 
on vaid väike loetelu paku-
tavast. Muuseumi enda kin-
gipood pakub erilisi merelisi 
kingitusi ja head raamatuvali-
kut. Samuti on kohapeal ava-
tud kingipakkimise töökoda ja 
postkontor, kust saab häid soo-
ve laiali saata ka pudelis ning 
konservikarbis.

Kindlasti ei pea pettuma 
need, kes jõululaadale meie 
kuulsa Koogimaania kohviku 
pärast tulevad. Sellest tradit-

sioonist peame kindlalt kinni!
Vabaõhumuuseumi talutu-

rul kaubeldakse, nagu ikka, 
maitsva toidukraamiga, mis se-
dakorda just pühadelauale so-
bida võiks. Müügil mesi ja 
meetooted, värske ja suitsuta-
tud kala, suitsuliha ja verivors-
tid, jõulumoosid, kompotid, ko-
duleib, juurviljad, hapukapsad, 
juustud, soolaseened ja palju 
muud jõululauale sobivat kodu-
maiste väiketootjate toodangut.

Vabaõhumuuseumist saate 
koju kaasa osta kahara jõulu-
kuuse, uksepärja või lihtsalt 
kauni käbidega kuuseoksa.

Viimsi Vabaõhumuuseumi 
külakuuse all saab lõkketule 
paistel ja sooja jõulujooki juues 
ka külma ilmaga end hästi tun-
da. Taludes ootab teid aga pere-
rahvas, kes jõuluaja toimetuste 
vahele leiab kindlasti aega ka 
külajutte ja jõululugusid rääkida.

Sissepääs muuseumidesse 
on laadapäeval kõikidele tasu-
ta, tulge kogu perega!

Rannarahva Muuseum

In memoriam 
Uno Aksberg
13. detsember 1951 – 11. november 2013

“Elades loodusjõududest niivõrd ohus-
tatud paigas nagu seda on üksik saar, 
tunneb inimene pidevalt oma jõuetust. 
Alati juhivad elu asjad, mida ise ei saa 
mõjutada. Plaane võib küll teha, ent 
sageli otsustavad lõpuks ikka välised as-
jaolud, olgu siis sõda, päris igapäevased 
asjad või hoopis saareelanike suurim 
vaenlane ja parim sõber – meri.“  Nii 
kirjutas paari aasta eest Aksi saare paa-
dimeistrite dünastia mantlipärija Uno 
Aksberg. 

Uno sündis 1951. aastal Stockholmis 
Harald ja Helmi Aksbergi neljanda po-
jana. Lennuka vaimuga noormees asus 
õppima Stockholmi Kuninglikku Teh-
nikakõrgkooli (Kungliga Tekniska Högsko-

lan) lennukikonstruktori erialale. Hiljem vahetas ta selle maalä-
hedasema keemiafakulteedi vastu, töötas ülikooli lõpetamise jä-
rel aastaid Lidingö margariinivabrikus ja arendas välja isegi uue 
margariinisordi. Kui vabrik suleti, tegi Uno elus kannapöörde 
ja hakkas hoopis paatidega tegelema.  See töö oli tal isa ja teiste 
sugulaste kõrvalt juba lapsest peale tuttav. Uno ehitas ise paate ja  
avas paatide teenindamise ja remondiga tegeleva ettevõtte, mida 
juhtis viimase ajani. 

Mõned aastad tagasi alustasime Rannarahva Muuseumis 
Aksi saare raamatu koostamist ja sel ajal tutvusime ka Uno Aks-
bergiga. Uno poolt muuseumile üle antud Eesti Kalurite Arhiivi 
materjalid, nende seas ta isa Harald Aksbergi kirjad, artiklid ja 
fotod avasid randluse uurimisel hoopis uue perspektiivi. Kon-
taktid Uno ja teiste Aksbergide perekonna liikmetega on olnud 
püsivad ja tihedad ning avardanud meie nägemust kogu Eesti 
merekultuurist.

11. novembril lahkus Uno Aksberg raske haiguse tagajärel. 
Rannarahva Muuseum jääb teda mäletama mitte ainult kui koos-
tööpartnerit, vaid kui head sõpra ja mõttekaaslast. 

Tulekul on Ranna-
rahva Jõululaat

Laadalt saab ka jõulupuu.
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Etlejad Randveres 
21. novembril peeti Randvere koolis Harjumaa 
1.–4. klasside õpilaste etluskonkurssi. 

Etlejad olid jaotatud konkursikategooriatesse klasside järgi. 
Lapsed lugesid luuletusi, 4. klassi võistlejad jutustasid mui-
nasjutte, esitasid lühilugusid või lugude katkendeid. Igas 
kategoorias anti välja kolm kohta ja lisaks mitu eripreemiat. 

Preemiad jagati järgmiselt: 1. klassid – 1. koht Hendrik 
Lantin, Viimsi Kool; 2. koht Elisabeth Palm, Kiili Güm-
naasium; 3. koht  Roger Kuura, Viimsi Kooli Randvere 
õppehoone. 2. klassid – 1. koht Katriina Metstak, Taba-
salu Ühisgümnaasium; 2. koht Liisa Marii Mathisen, Keila 
kool; 3. koht Markus Rannaste, Püünsi Kool. 3. klassid – 
1. koht Nora Liisa Suislepp, Saku Gümnaasium; 2.–3. koht 
Rasmus Liisma, Kallavere Keskkool, Kadri Kuivallik, 
Alavere Põhikool. 4. klassid – 1. koht Arabella Vallsalu, 
Paldiski Põhikool; 2. koht Celine Marjak, Jüri Gümnaa-
sium; 3. koht Isabel Veermäe, Tabasalu Ühisgümnaasium. 
Viimsisse tuli kaks eripreemiat. Need said 2. klassi õpila-
ne Oliver Vaks silmapaistvalt korraliku esituse eest ja 4. 
klassi õpilane Kasper Sebastian Silla, kes vääris Harjumaa 
konkursi eripreemia lavavabaduse tunnetamise eest.

 VT

Arabella Vallsalu saab žürii liikmelt Jaagup Kreemilt 
4. klasside esikoha diplomi. 

Kätte on jõudnud aasta 
kõige pimedamate õhtu-
tega aeg, mis kujutab en-
dast nähtavuse seisuko-
halt teepeenral kõndivale 
või sõiduteed ületavale 
jalakäijale päev-päevalt 
suuremat ohtu. 

Vaatamata sellele, et jalakäi-
ja näeb tuledega autot juba 
kaugelt, märkab autojuht ilma 
helkuri või muu valgusallikata 
jalakäijat lähitulede valgusvi-
hus alles 30 meetri kauguselt, 
mis on võrdne 50 km/h liikuva 
auto peatumisteekonnaga. 90 
km/h liikuva auto peatumistee-
kond on vähemalt kaks korda 
pikem ja sellepärast ei suuda 
juht vältida otsasõitu ootama-
tult nähtavale ilmunud jalakäi-
jale. Korraliku helkuriga jala-
käija on autojuhile nähtav juba 
130–150 meetri kauguselt, an-
des autojuhile piisavalt aega, 
et sõitu aeglustada ja jalakäi-
jast ohutult mööduda. 

Asulavälisel teel, kus puu-
dub kõnnitee, peab jalakäija 
liikuma vasakpoolsel teepeen-
ral. Halva nähtavuse korral 
või pimedal ajal on jalakäija 
kohustatud kasutama helkurit, 
ohutusvesti, taskulampi või 
muud nähtavust parandavat 
varustust. Parema valgusallika 
puudumisel sobib enda märga-
tavaks tegemiseks ka mobiil-
telefoni helendav ekraan, teel 

Säragem üheskoos!

liikleja märgatavust suurendab 
ka hele riietus.

Odavaim elukindlustus – 
helkur on soovitatav riietele 
kinnitada nii, et see oleks näh-
tav võimalikult mitmest suu-
nast. Oluline on, et helkur ula-
tuks jope või mantli serva alt 

välja, vaid siis märkab autojuht 
jalakäijat õigeaegselt. Helkur 
peaks asetsema teepoolsel kül-
jel – liikudes asulas paremal 
pool teeservas, peaks see aset-
sema kehast sõidutee pool ehk 
vasakul, vasakul teeservas lii-
kudes aga paremal pool. Parim 

KUIdAS VALIdA HELKURIT
Jalakäijahelkuri märgis-
tusel peab olema:
l Tootenimetus; toote ni-
metusena peab tootel ole-
ma “Helkur“. Kui see puu-
dub, ei saa nõuda ülejää-
nud helkuritele kohustus-
likke märgistuse osi tootel 
või selle pakendil.
l Andmed tootja kohta;
l CE – vastavusmärgis (kas 
tootel või tootepakendil);
l Viide standardile EN 13-
356: 2001 sätestab nõuded 
helkuri kvaliteedile. Hekuri 
peegeldav pind peab ole-
ma vähemalt 15–50 cm2 
ühe külje kohta, samu-
ti peavad toimima stan-
dardis määratud helkuri 
reflekteeritava ala taga-
sipeegeldumisomadused. 
Eelista alati pigem suure-
maid kui väiksemaid hel-
kureid. Samuti vaata, et 
helkuril olev kiri või trüki-
pilt poleks ülemäära suur, 
et see ei kataks helkuri 
tervet pinda. 
l Eestikeelne kasutusju-
hend (teksti või pildina). 

lahendus on riietele püsivalt 
kinnitatud helkurmaterjal, mis 
välistab helkuri unustamise 
või kaotsimineku. Õige kõrgus 
helkuri kinnitamiseks on auto-
tulede kõrgus maapinnast, s.o 
vahemikus 30–80 cm. 

Maanteeamet 
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Elutoas veedame päevas 
keskmiselt neli tundi. 
Aastas teeb see kokku 
ligi 60 päeva, mis tähen-
dab, et oma valikutega 
on meil elutoas võimalik 
üsna palju energiakulusid 
mõjutada. 

Mõistagi kulub elutoas ener-
giat küttele ja valgustusele, ent 
nõnda kummaline kui see ka ei 
kõla, on võimalik energiat sääs-
ta ka õige seinavärvi valikuga.   

Teler 
Kui plaanite jõuludeks perele 
näiteks uue teleri kinkida, siis 
eelistage võimalusel LED-
LCD-telereid, mis on hulga 
energiasäästlikumad kui plas-
ma- või tavalised LCD-telerid. 
Ärge liialdage teleri ekraani 
suurusega. Mida suurem ek-
raan, seda rohkem energiat te-
ler tarbib. Samuti jälgige, et te-
leri ekraan ei oleks elutoa jaoks 
liiga ere. Uuematel teleritel on 
olemas energiasäästurežiim – 
kasutage võimalusel seda. Kui 
kasutate telerit raadio kuulami-
seks, siis lülitage ekraan stand-
by peale. Kui seda pole võima-
lik teha, siis eelistage tavalist 
raadiot, sest see hoiab kokku 
tükk maad rohkem energiat. 

Kardinad 
Kardinad pole ainult siseku-
junduselement. Nad muudavad 

Milline on energiasäästlik elutuba? 

elutoa õdusamaks, kuid neil on 
ka oluline roll toa jahutamisel 
ja sooja hoidmisel. Väga kuu-
madel päevadel aitavad kardi-
nad tuliseid päikesekiiri toast 
tõrjuda. Ka külmadel talveõh-
tutel tasuks kardinad akna ette 
tõmmata – tuba püsib kauem 
soe. 

Seinavärv 
Plaanite oma elutoas remonti? 
Milliseid seinavärve eelistada? 
Tumedad toonid võivad küll 
olla isikupärased ja moodsad, 
ent nad neelavad valgust. He-
leda toa valgustamiseks ei vaja 
te nii palju valgust kui sama 
tulemuse saamiseks tumedas 

toas. Väga heaks seinavärviks 
loetakse kollast. Seinu ja lage-
sid tuleb regulaarselt tolmust 
puhastada, sest tolm ja mustus 
neelavad valgust. 

Valgustus 
Lambipirne ostke lumenite, 
mitte wattide järgi. Mida suu-

rem on lambipirni lumenite 
arv, seda rohkem valgust ta 
annab. Puhastage lambipirne 
regulaarselt, sest tolm võib 
vähendada lambi valgustus-
võimet isegi poole võrra. Tol-
mune lambipirn raiskab ener-
giat. 

Ülespoole avanevad val-
gustid suurendavad lae valgus-
tatust. Kuna valgus peegeldub 
sel juhul laest tuppa, jaotavad 
sellised lambid valgust toas 
ühtlasemalt. Õhtul teleka vaa-
tamiseks pole tarvis intensiiv-
seimat valgust. Selleks tasub 
paigaldada mõned seinalam-
bid, kus piisab madalama lu-
menite arvuga pirnidest. 

Paljudes kodudes on kasu-
tusel reguleeritava valgustu-
gevusega lambid – ka need on 
nutikad lahendused energiatar-
bimise vähendamiseks. 

Toatemperatuur 
Soojad jalad, soe keha. Kui 
kasutate põrandakütet, saate 
toatemperatuuri alandada 1-2 
kraadi võrra, ilma et toatem-
peratuuri alanemist tajuksi-
te. Nõnda võite kokku hoida 
5-10% küttekuludes. Diivanil 
lesides hakkab külm? Ühes 
püsivas asendis kaotab keha 
kiiremini soojust. Selle ase-
mel, et toatemperatuuri tõsta, 
tasub käeulatuses hoida mõni 
tekike või pleed. Loomulikult 
on lahenduseks ka sokid või 

soojemalt riietumine. Kütmi-
se rusikareegel on see, et iga 
kraad soojemat temperatuuri 
tähendab 5% kõrgemaid küt-
tekulusid. 

Tuulutamine 
Tuulutamine on vajalik igas 
toas, ent tuulutada tuleb õiges-
ti. Akent ei tohiks unustada 
mikrotuulutuse asendisse küm-
neteks minutiteks, sest nõnda 
immitseb liiga palju toasooja 
akna kaudu õue. Õige tuulu-
tustehnika on järgmine: avage 
aken pooleldi paariks minutiks. 
Sellest piisab õhu värskenda-
miseks. 

Ooterežiim 
Ooterežiimi suurest energiatar-
bimisest on palju räägitud. Ent 
kuna kodune meelelahutuskes-
kus on reeglina alati elutoas, ei 
saa sellest üle ega ümber, kui 
teha juttu energiasäästust elu-
toas. Hea uudis on aga see, et 
kuna üldjuhul asub kogu süs-
teem ühes kohas – teler, digi-
boks, kõlarid, muusikakeskus/
raadio, videomakk – on seda 
pärast kasutamist väga mugav 
välja lülitada, kui muretsete 
endale lülitiga pikendusjuht-
me. Nii on ooterežiimi välti-
miseks vaja vaid ühte lülitust. 

Teet Kerem
Eesti Energia energiasäästu 

tootejuht 

Heleda toa valgustamiseks ei vaja te nii palju valgust kui tumedas toas.
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Olerexil uus 
tankla Viimsis
22. novembril avas Olerex Viimsis pidulikult uue 
tankla.

Olerexi tankla on siin piirkonnas ainuke, kus saab tankida 
ka autogaasi. Tankla pesula on 0,5 m kõrgem kui tavalised 
pesulad, mis võimaldab pesta ka suuremaid sõidukeid. Va-
lida saab ka harjadeta või poleerivat pesuprogrammi. Ren-
tida saab haagiseid ja korrigeerida ülitäpsete seadmete abil 
rehvirõhku. Tanklas on  pood ja kohvik. Olerexi tanklates 
pakutav toidubränd “Teeline” saab tooraine eeskätt Eesti 
väiketootjatelt. 

Tankla avamist juhtis näitleja Jan Uuspõld, laulis Rah-
vusmeeskoor. Külastajaid kostitati kohvi, pirukate ja või-
leivatordiga. 

Uue tankla avamist tähistati kütusevooliku kolmeks 
lõikamisega, lõikajateks olid Olerexi tegevjuht Piret Mil-
ler, Viimsi vallavanem Alvar Ild ja tankla ehitaja, AS Gus-
taf projektijuht Vladimir Kruglov.

Olerexil on üle Eesti ligi poolsada tanklat. Septembris 
avati teenindusjaam Orgita külas, Märjamaal. Järgmisel 
aastal on plaanis avada kuus uut jaama. Olerex on praegu 
kõige kiiremini arenev kütusefirma Eestis.

VT

Kütusevoolikut lõikavad Vladimir Kruglov, Piret Miller ja 
Alvar Ild.

Paula Koppel
Ühisnädala 
projektijuht 
Harjumaal

Selle aasta Ühisnädala 
eesmärk oli kutsuda ini-
mesi üles ise midagi oma 
kodukohas korraldama 
ning tõmmata tähelepanu 
juba toimuvale.

Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus (HEAK) korraldas ise 
seitse algatust üle Harjumaa 
ning tegi reklaami veel 14 et-
tevõtmisele. Meie soov oli 
suurendada kodanikuaktiivsust 
kohalikul tasandil ning haarata 
vabaühendustesse uusi inimesi.

Mida õppisime meie sellest 
nädalast?

Leian, et üks suurimaid os-
kusi elus on võime olemasole-
vatest ressurssidest see kõige 
parem välja võluda. Ka toimu-
nud nädalast jäi kõige enam ka-
jama vajadus juba olemasolevat 
rohkem märgata. Korraldasime 
küll ise mitmel pool foorumeid 
ja töötubasid, kuid sai selgeks, 
et märksa olulisem ja jätkusuut-
likum on juba tegutsevate ühen-
duste ettevõtmistele tähelepanu 

Põnevad ühistegevused 
üle Eesti ja sinu kodukohas!

tõmbamine. Kodanikuühiskon-
na arenemise juures on ju kõige 
olulisem, et kodanikud ise enda 
vajaduste eest seisaks ja oma 
elukeskkonda arendaks. Sestap 
näeme, et järgnevatel aastatel 
kulutame vähem ressurssi ise 
ürituste korraldamiseks ja suu-
name rohkem energiat juba 
olemasolevale tähelepanu tõm-
bamiseks. 

Projektijuhina oli mul väga 
hea meel vabaühenduste po-
sitiivse tagasiside üle nende 
tegevustele tähelepanu tõmba-
mise osas. 

Omavalitsusmajas toimus 
Lianne Ristikivi vedamisel Tu-
levikulinnamäng. Viimsi val-
last oli kohal neli õpilast Viimsi 
Koolist ja Püünsi Põhikoolist 
ning üks vallavalitsuse esinda-
ja. Sakust pärit Annete Trummi 
muljed: “Tulevikulinna män-
gul osalemine oli minu jaoks 
esmakordne kogemus. Kind-
lasti meeldis mulle see, kui-
das inimesed olid paigutatud 
(noored ja vanemad inimesed 
koos). Mängul oli põnev etap-
pidena ülesehitus. Otsustamine 
oli meie grupis tegelikult üpris 
raske, et leida just seda õiget 
ideed, millele püsima jääda. Ar-
van, et see projekt on kasulik ja 
kui ka kõik ideed ei võida, siis 
jäävad need inimestele meelde 

ja keegi võib siiski ka midagi 
korraldama hakata. Arvan, et 
selliseid programme peaks veel 
olema või kui ongi, siis need 
kuidagi inimestele rohkem lä-
hemale tuua, sest kui ma poleks 
kuulnud sellest mängust oma 
emalt, siis ei teaks ma arvata-
vasti siiani sellest mitte mida-
gi. Aga nüüd, kui tean, mis see 
on ja kui olen kohal käinud ja 
kogemuse saanud, ütlen vaid, 
et see üritus on väga positiivne 
ja huvitav – kindlasti väga tore 
kogemus ja kui see peaks kor-
duma, soovitan kõigil kindlasti 
osa võtta.”

26. detsembril toimus Maar-
du Gümnaasiumis Euroopa 
Parlamendi simulatsioon Epp 
Adleri juhtimisel. HEAKi ve-
nekeelsete MTÜde konsultant 
Jekaterina Gvirdžišvili vahen-
dab osalenute muljeid: “Güm-
naasiumi noored rõhutasid, 
et kui neile oleks samamoodi 
mängu formaadis seletatud teisi 
kodanikuõpetuse teemasid, siis 
oleks õppimine palju huvita-
vam, selgem ja lihtsam. Noored 
kogesid situatsioone, kus algu-
ses on kõik arusaamatu ning 
pole millelegi toetuda, kuid hil-
jem tuleb selgus. Just nagu elus, 
kus midagi täpselt ette näha on 
raske.  Väärtuslik oli ka see, et 
paljud noored julgesid kindlalt 

väita, et tänu kogemusele said 
nad aru, mis valdkonnad ei sobi 
neile üldse ning millega nad 
tegeleda sooviks. Karjääripla-
neerimise vaatevinklist oli see 
ülitähtis tulemus.”

Mõned päevad hiljem toi-
mus Tallinnas venekeelsete va-
baühenduste foorum, kus noorte 
töötoas prooviti foorumteatrit. 
Jekaterina räägib ka Tallinnas 
toimunust: “Tänu foorumteatri 
meetodile teadvustasid noored 
sügavamalt, et kõik algab en-
dast – ainult läbi enda muutmise 
on võimalik ümber kujundada 
maailma enda ümber. See ei 
ole küll lihtne, kuid proovida 
võib! Märkamisväärne oli see, 
et töötoast võtsid osa nii Ida-
Virumaa kui ka Tallinna noored 
ja tulemusena avaldati soovi 
suhtlemist jätkata. Korraldajad 
teevad kõik endast sõltuva, et 
luua tingimusi selle initsiatiivi 
toetamiseks.” 

Minu jaoks oli Ühisnädala 
korraldamine senises HEAKi 
töös üks suuremaid ettevõt-
misi, kuna olen siin tööl alates 
selle aasta septembrist. Julgen 
öelda, et see projekt aitas mul 
nii meeskonda sisse elada kui 
ka Harjumaa kodanikuühen-
duste olukorraga end paremini 
kurssi viia. Ootan juba uusi 
kokkupuuteid  ja tegemisi!
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Muusika ja seitse 
nooti reas on terve 
imeline maailm
Neljapäeval 28. novembril toimus Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus tänukontsert. Oli meeldiv, et 
kirik täitus muusikasõpradest, kelle hulgas oli nii 
pisikesi mudilasi ja kooliealisi lapsi koos emade-
isadega kui ka väärikaid hallipäiseid kuulajaid.

Kontserdielamuse mitmekesisuse lõi kahe koori ja kahe 
muusikastuudio solisti kaunis ning hingeülendav repertuaar. 
Oleviste Ülistuskoor, mida juhatas Kersti Kuusk, avas ja 
hingestas koorilauluga inimeste meeli ja teadvust. Ita-Rii-
na muusikastuudio solistid Maria Randeri ja Liina Adriane 
Pedaniku laulud liigutasid kõikide kuulajate südameid. Heli 
Jürgensoni juhatatud Estonia Seltsi Segakoori esituses võis 
seejärel kuulata suurepärast a capella koorilaulu.

Ava- ja lõppsõna ütles vaimulik Mikk Leedjärv. Mari-
Ann Kelami südamlik tänukõne tutvustas kuulajatele ka 
samal päeval toimunud tänupüha tähendust Ameerikas.

Vallavalitsust esindas abivallavanem Mailis Alt, kes 
pöördus rahva poole sügavalt mõtestatud kõnega, milles ta 
tänas esinejaid sedavõrd kauni muusika eest, mille kirjel-
damiseks ei leidu sama palju ilusaid sõnu. Tänusõnu kuulis 
ka Püha Jaakobi kiriku kogudus, kes on rajanud selle ilu-
sa hoone, kus on võimalik nautida suurepärast muusikat, 
kuulda häid sõnu ja saada positiivseid mõtteid. Mailis Alt 
tänas ka enda nimel kõiki esinejaid suurepärase õhtu eest. 
Ja veel tänas ta neid inimesi, kes rikastavad meie kogukon-
da, aidates kaasa Viimsi arengule ja kogukonna ühtsusele, 
mis tänu nendele veelgi süveneb.

Püha Jaakobi kaunis kirik on lausa loodud selleks, et 
kanda oma arhitektuuris muusika pühalikke traditsioone. 
Loodame, et paljud inimesed leiavad tee kirikusse, kus su-
landuvad nii kultuur kui ka vaimsed traditsioonid, et need 
ülendaksid ja hingestaksid meie argipäeva ning annaksid 
jõudu igapäevaelus.

Inga Kuus

Kontserdielamus Püha Jaakobi kirikus.

14. detsembril kell 20 
annab Kalevi Kammer-
koor Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus heategevusliku 
jõulukontserdi kiriku oreli 
toetuseks.

Kalevi Kammerkoor tutvustab 
end ise nii: oleme Tallinnas 
koos käiv segakoor, kellele 
meeldib väga laulda. Meile 
meeldivad heliloojad, kelle 
nimi algab M-tähega, nagu näi-
teks Meister, Mozart ja Miš-
kinis. Meile meeldib laulmise 
kõrval ka näidelda, bände ja 
ansambleid teha, pildistada, 
filme kerida ja maalida. Paar 
korda aastas esitleme oma 
loovaid ideid koorilaagrites, 
mille parimaid palu etendame 

Kalevi Kammerkoor 
laulab oreli toetuseks

laiemale publikule kiiksuga ja 
kiiksuta kontsertidel. Mõnikord 
meile lihtsalt meeldivad pööra-
sed ideed. Enamasti täienevad 
need proovijärgsete koosviibi-

miste käigus ja teostatakse hoo-
aja jooksul. Rock-muusikal on 
läbitud žanr. Oleme rinda pist-
nud maailma muusikaliteratuuri 
pähklitega heade külalisdirigen-
tide käe all.

Oleme puberteedi heitlikus 
eas – käime koos kuueteist-
kümnendat aastat. Ära ei ole 
tüdinenud. Mõnel meist hak-
kab juba tekkima arusaamine 
elu olemusest.

Meile meeldib reisida. Ole-
me kiiganud mitmesse maail-
ma nurka: Inglismaale, Vene-
maale, Ühendriikidesse, His-
paaniasse, Ungarisse, Saksamaa-
le, Horvaatiasse, Valgevenesse, 
Ukrainasse, Moldovasse, Islan-
dile, Rumeeniasse. Lätimaale 
ka. Mõnikord meeldib meile 
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reisidelt kaasa võtta auhinnali-
si kohti, ordeneid ja autasusid. 
Aga see pole kõige tähtsam. 
Me lihtsalt armastame seda, 
mida teeme. Me oleme sõbrad. 
Ja kõikide sõprade sõbrad.

Kalevi Kammerkoori diri-
gent on loomisest saadik Erki 
Meister, kes tegutseb kunstniku, 
muusiku ja heliloojana.Tema 
küllaltki mahukasse loomin-
gusse kuuluvad nii a cappella 
kooriteosed, saatega laulud kui 
ka vokaal-sümfoonilised suur-
vormid. Lisaks on ta kirjutanud 
vokaalkammermuusikat, mõned 
instrumentaalansamblilood ning 
arvukalt poplaule. Erki on saa-
nud mitmeid auhindu erineva-
telt heliloomingu konkurssidelt.

Kalevi Kammerkoor

Tere tulemast!
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Fotonäitus “Viimsi mõis – 
enne ja praegu” kõrvutab foto-
jäädvustusi tänasest ja kahe-
kümne aasta tagusest mõisast
“Rohuküla. Tsaariimpeeriumi 
unustatud sõjasadam”
Eesti Arhitektuurimuuseumi 
näitus
Avatud K–L k 11–18. 
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS näitus “Käsitöö voodis“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Vabaõhumuuseumi keldris 
näitus piirituseveost “Spirdi-
vedajad ja smuugeldajad!“
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Avatud E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
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
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Talvel muuseum avatud nõud-
misel, tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
NB! UUS – Ampri tee 7, Lubja 
külas
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde 
näitus:
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 

“Muinasjutt“
Viimsi Fotoklubi fotonäitus 
“Viimsi Harrastusteatri muu-
sikalid“ ja fotokursuse lõpu-
tööde näitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 12. detsember
Raamatuväljapanek “Kersti 
Merilaas 100“
Kuni 16. detsember
Raamatuväljapanek “K.E. Söödi 
nimelise lasteluule aastaau-
hinna saanud raamatud 1988–
2012“
Kuni 30. detsember
Raamatuväljapanek “Pühade 
ootel“
Lastele raamatuväljapanek 
“Jõulumuinasjutt“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 20. detsember
Raamatuväljapanek “Kaas-
aegne eesti kirjandus – väärib 
avastamist, tasub lugemist“
Lastele “Haaravad lood, põne-
vad tegelased!“
Viimsi Raamatukogu Randvere 
harukogus

Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek “Jõulud“
Prangli Raamatukogus

6. detsembril k 11.30–12.30
Heategevuslik jõululaat
Müügil isetehtud maiustused 
ja käsitöö!
Tulu läheb MTÜ Viimsi Inva-
ühingu toetuseks
Randvere Koolis

6. detsember k 13
Jõuluootepäev Päevakeskuses
Käsitööringide jõululaat ja töö-
toad
k 14 Barokkmuusika kontsert 
“Rõõm muusikast”
Ansambel Tallinn Baroque
Viimsi Päevakeskuses

6. detsember k 19
Advendikontsert: Eesti Rahvus-
meeskoor
Dirigent Igor Nikiforov
Viimsi valla 23. taasasutamise 
aastapäev
Pääse tasuta
Toimub korjandus oreliehituse 
toetuseks
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. detsember k 11–16
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskuses

7. detsember
Jõuluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

7. detsember k 17
Kontsert: Tallinna Rotary Klubi 
segakoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. detsember k 19
Viimsi Heategevusball
Tantsuks mängib Rock Hotel
Korraldajad: MTÜ Viimsi Inva-
ühing ja Viimsi Kool
Ballikutsed müügil Viimsi 
Vallavalitsuse infoletis ja 
Viimsi Koolis
Hind 25 € (kuni 30. nov), 
alates 1. dets hind 30 €
Viimsi Koolis

7. detsember k 19
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel 

8. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
2. advent
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. detsember k 11
2. advendi jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Pühapäevakool Maarja Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus

8. detsember
2. advendi tähistamine 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

8. detsember k 14
KONTSERT: Tallinna Muusika-
keskkool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. detsember k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

10. detsember k 18  
Jõululeiva küpsetamise õpituba
Reg: info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis 

10. detsember k 19
Kontsert “Jõulumüsteerium“ 
– Koit Toome, Luisa Värk, 
Rosanna Lints ja Alen Veziko. 
Tšellokvartett C-JAM, kontra-
bassil Eduards Glotovs. 
Piletitega!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. detsember k 18
Õpituba “Küpsetame jõululeiba”
Eesti rahva jõulukombed
Reg: info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis 

12. detsember k 18 
Piparkoogi valmistamise õpituba
Juhendab kondiiter Krista Ruben
Reg: info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

12. detsember k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. detsember k 18
Küünlavalgusõhtu “Jõuluootus“ 
Luuletusi loeb luuletaja Heli 
Viht, musitseerivad Hanna ja 
Rahel Hollman
Viimsi Raamatukogus

12. detsember k 19
Viimsi valla parimate sport-
laste vastuvõtt
k 17–19 treenerite ümarlaud
Viimsi Kooli aulas ja aatriumis

13. detsember
Luutsinapäev
Viimsi Vabaõhumuuseumis

13.–31. detsember
Raamatuväljapanek “Eleanor 
H. Porter 145“
Viimsi Raamatukogus

14. detsember k 10–16
Suur rannarahva jõululaat 
Kingituste ja jõuluroogade laat!

Viimsi Vabaõhumuuseumis ja 
Rannarahva Muuseumis

14. detsember k 11.30
Ilukeskuse avalöök
k 13 üllatusesineja – Tanel Padar
Tasuta!
Cafe Lavendel

14. detsember k 12
KONTSERT: Viimsi Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. detsember k 14–17
Viimsi valla eakate jõulupidu
Esineb Heidy Tamme, klaveril 
saadab Vladimir Krieger
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaastegevad Viimsi Kooli õpi-
lased Külli Talmari juhendamisel
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
Kohv ja kook
Viimsi Koolis

14. detsember k 17
Segakoori Sõprus jõulukontsert 
“Jõuluootus“
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

14. detsember k 17
Kontsert: Maire Eliste laulu-
stuudio
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. detsember k 19
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel

14. detsember k 20
Kontsert: Kalevi kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
3. advent
Pärast teenistust jõulumeis-
terdamine lastele!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. detsember k 11
3. advendi konsertjumala-
teenistus
Jutlustab Raido Oras
Muusika ansamblilr “Robirohi“
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15. detsember 
3. advendi tähistamine
Viimsi Vabaõhumuuseumis

15. detsember k 14.30
3. advendi jumalateenistus 
armulauaga
Laulab Misjonikoor
EELK Randvere kirikus
k 16–18 misjonikohvik ja jõulu-
laat, suupisted ja programm
Randvere Päevakeskuses

17. detsember – 4. jaanuar
Raamatuväljapanek “Lydia 
Koidula 170“, “Fr.R.Kreutzwald 
210“ ja “Fr.R.Fahelmann 215“
Viimsi Raamatukogus

17. detsember k 13.15
Sarja “Mõisamängud“ jõulu-
kontsert “Barokist tänapäevani. 
Küünlavalgel“
Esinevad: Olga Voronova 
(viiul), Leonora Palu (flööt), 
Diana Liiv (klaver)
Kavas: Maltis, Bach, Franck
Korraldaja: MTÜ Muusika-
sõprade Selts

Sissepääs tasuta!
Viimsi mõisas
 
17. detsember k 17.30–18.30
“Päris Jõululugu“
Piiblilugu jutustab raamatu-
sõber Ülle
Lisaks meisterdus, mäng, 
jõululaulud
Programm Ühendus Lapsed 
Eestis MTÜ
Oodatud on lapsed vanuses 
5–11 aastat
Viimsi Raamatukogus

17. detsember k 19
Ansambel Kõrsikute plaadi-
esitluskontsert “Heli jälgedes“
Piletid hinnaga 14/12 € 
müügil Piletilevis
Viimsi Huvikeskuses

17. detsember k 19.30
KONTSERT: Lauri Jõelehe 
kitarriõpilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember k 18 
Verivorsti valmistamise õpituba
Eesti rahva jõulukombed
Reg: info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

18. detsember k 19
KONTSERT: Viimsi Huvikeskuse 
jõulukontsert
Esinevad segakoor Viimsi, 
ViiKerKoor ja Ita-Riina muusi-
kastuudio laululapsed
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. detsember k 18
Kontsertpalvus armulauaga, 
laulab kammerkoor Crede
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. detsember k 18
Kaitseliidu Tallinna Maleva 
orkestri Bigbändi jõulukontsert 
Solistid: Indrek Tamm (klaver) 
ja Avo Joala (tenorsaksofon)
Õhtut juhib ning kontserdi 
konferansjee on Vello Mikk 
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

19. detsember k 18
Prangli saare jõulupidu
Prangli Rahvamajas

20. detsember k 13
KONTSERT: Viimsi Päevakeskuse 
jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. detsembril k 11
Jutuhommik “Jõulud metsas“
Viimsi Raamatukogus

21. detsember
Toomapäev ja 4. advent
Jõuluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

21. detsember k 12 
Töötuba “Isetehtud jõulukingid”
Mahekosmeetika eri 
Reg: info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

21. detsember k 18
Kontsert “Lumehääled” – 
Noorte naiste koor MIINA
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. detsember k 19
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel

22. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
4. advent
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
Jutlus Kuldar Taveter
Pühapäevakooli jõulupidu
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. detsember k 14.30
4. advendi jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

24. detsember k 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

24. detsember
Jõululaupäev
Enne koduse jõululaua taha 
istumist tulge astuge läbi 
Viimsi vanimast säilinud kodust 
– Kingu rehemajast
Viimsi Vabaõhumuuseumis

24. detsember k 16
Jõuluõhtu I liturgiline jumala-
teenistus
Laulavad koguduse kammer-
koor ja Hanna-Liina Võsa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. detsember k 17
Jõululaupäeva jumalateenistus 
Jutlustab Raido Oras
Muusika 
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. detsember k 18
Jõuluõhtu II liturgiline jumala-
teenistus
Laulab Helen Randmets
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. detsember k 11
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. detsember
I jõulupüha
Viimsi Vabaõhumuuseumis

25. detsember k 13
Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga
Rohuneeme kabelis

25. detsember k 14.30
I jõulupüha jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

25. detsember k 17
KONTSERT: Ansambel Robirohi
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

tel 602 8866 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee



12 6. detsember 2013

8. nov Viimsi Teatajas 
tutvustas purjespordi-
treener Rein Ottoson oma 
selle aasta tegemisi ning 
rääkis ka oma parima 
õpilase Karl-Martin 
Rammo plaanidest. Ees 
ootas sõit Omaani MMile. 
Nüüd jätkame juttu kodu-
valla tippsportlase Karl-
Martin Rammoga. 

Kuidas lühidalt kommentee-
rite Omaani võistlusi?

Omaani MMil läks mul al-
lapoole ootusi. Kõige suurem 
põhjus oli fakt, et MM toimus 
novembris, mis venitas minu 
hooaja 11 kuu pikkuseks ja 
ma pidin kolm korda tippvor-
mi ajastama. Novembriks olin 
ma lihtsalt väsinud ja kustunud 
ning ei suutnud oma tavapärast 
tasetki näidata, millestki ülla-
tama panevast rääkimata, mida 
oleks lootnud. 

Edasi lähete jaanuaris Miami, 
millised võistlused seal tule-
vad ja kaua seal olete? 

Edasi lähme jaanuari alul 
Floridasse, kus esmalt on Mia-
mis MK-etapp. Pärast seda jään 
Floridasse veebruari lõpuni, et 
teha Kanada ja USA koondi-
sega trenni ning võistelda veel 
kahel Põhja-Ameerika sarja 
võistlusel. Euroopasse naasen 
praeguste plaanide järgi märtsi 
alguses. 

Mille poolest on Miami pur-
jetajatele soodus treeningu-
koht? 

Miami on purjetajate seas 
väga populaarne mitmel põh-
jusel. Nüüd, kus Rio 2016 on 
juba vaid kahe ja poole aasta 
kaugusel, väärtustatakse päris 
palju seda, et Miamis on sarna-

Karl-Martin Rammot võlub ettearvamatus
selt Brasiiliaga suhteliselt vaik-
sed tuuled, mistõttu on seal hea 
olümpiale mõeldes treenida. 
Teiseks on tegu sooja paigaga, 
kus saab tervisega riskimata 
talv läbi treenida. Kolmandaks, 
ja see on vast kõige tähtsam 
fakt, et purjetajad ei reisi tavali-
selt kuskile teise maailma otsa, 
et trenni teha. Eelkõige sõide-
takse ikka võistlustele ja tehak-
se võistluskuupäevade lähedal 
teiste riikide koondistega ühis-
trenne. Nii ka Miamis. Jaanuari 
lõpus on tavaliselt regatt, aga 
kogunetakse juba kuu alguses 
ning jäädakse veel pärast võist-
lust kohale.  

Kus veel maailmas on hea 
purjetada, võistlusteks harju-
tada?

Kohti, kus on hea harjuta-
da, on maailmas kindlasti väga 
palju. Iseasi, kui palju mul on 
olnud võimalus neid näha, see-
ga räägin vaid oma kogemu-
sest: kõik algab kliimast. Eestis 
on väga mitmekülgsed tuule-
olud ja suvel on siin üpris hea 
end vormis hoida, sest tõenäo-
sus, et saad treenida vaikses, 
keskmises ja ka tugevas tuules 
on suhteliselt suur. Samas ei 
omanda Eesti välismaalaste 
silmis kunagi hea treeningu-
paiga mainet, sest siin on liiga 
külm. Ilm on pikas perspek-
tiivis vähe etteaimatav ja kõi-
gele lisaks oleme geograafili-
selt liiga n-ö ääre peal, siia on 
Kesk-Euroopast kauge tulla. 
Parimad kohad treenimiseks on 
Euroopas minu arvates Garda 
järv Itaalias ja Mallorca saar 
Hispaanias. Eestlasena paigu-
taks nende kahe kõrvale täiesti 
võrdväärsena Lohusalu, kus on 
väga head treeningutingimu-
sed. Väga perspektiivikas tun-

dub ka kodune Leppneeme, kus 
loodan tuleval suvel rohkem 
treeningtunde koguda. 

Mida peate oma tugevuseks? 
Mis vajab veel lihvimist? 

Minu tugevad küljed on 
eelkõige tugev tuul, millega 
olen juba selgelt maailma ti-
pus, ja väga vaikne tuul. Kõige 
nõrgem, minu komistuskivi, on 
hetkel keskmine tuul, tingimus, 
mis nõuab kõige vähem spetsii-
filist oskust. 

Milline näeb välja päev tree-
ninglaagris ja mida üldse 
jõuate tipus püsides veel pea-
le purjetamise teha, kõrg-
koolis õppimine oli kindlasti 
paras pingutus? 

Tavaline päev treeninglaag-
ris oleneb üpris palju sellest, 
millise laagriga on tegu. Aas-
ta alguses mahulaagris, nagu 
on seda tavaliselt Floridas, näeb 
päev välja umbes selline:  k 7 
äratus, 9–12.30 merel, 13 lõuna, 
14–17 ratas, 17.30 kerge eine, 
18.30-19.30 jõusaal, 20 õhtu-
söök, 22 magama.

Kui hooaeg on juba hoo 
sisse saanud, siis ei tee ma ta-
valiselt kolme trenni päevas, 
pigem kaks. Siis varieeruvad 
ratas ja jõusaal, kuid jõusaali-
trenn kestab siis üle tunni. Ja 
nagu päevakavast näha, mil-
legi muu tegemiseks aega ei 
jäägi. Tippsport on täiskohaga 
töö, kus puhkepäevi ei ole. Loo-
mulikult annan ma kehale puh-
kepäevi, kuid sellist olukorda, 
kus reedel kell viis saab inimene 
töömõtted kaheks päevaks välja 
lülitada, ei tule kunagi. Spordis 
on kogu eluprotsess suunatud 
enese parandamisele, paremaks 
saamisele, käib lõputu töö, et 
jõuda järgmisele tasemele. Sel-

leks, et selle tegevuse kõrvalt 
jõuaks midagi muud teha, nt 
kooli lõpetada, peab olema väga 
suur tahe ja suurepärane ajaka-
sutus.

Purjetamises on maailma ede-
tabelis kogu aeg nihkumised, 
on see hea ja kas see tähendab, 
et sunnib pidevalt võistlema ja 
vormis olema? 

Maailma edetabel on tõesti 
pidevas liikumises. Kindlasti 
on see hea, sest näitab pingerea 
adekvaatsust. Kui sa ei võistle 
või kui sul läheb kehvasti, siis 
sa lihtsalt langed madalamale. 
Samas, kui sul läheb hästi, siis 
püsid ladvikus. Järgmisest aas-
tast saab purjetamises maailma 
edetabelil olema suurem täht-
sus, mistõttu võib tõesti aset 
leida olukord, kus inimesed 
hakkavad, hambad ristis, seda 
tabelikohta taga ajama, vahet 
pidamata võistlema, ootuses, 
et nende koht paraneks. See 
võib kaasa tuua pingelise pe-
rioodi, kus paljud forsseerivad 
end igaks regatiks, mistõttu 
kõige tähtsamateks võibolla 
jõudu enam ei jätku. Ma loodan 
olla nii tasemel, et olen võime-
line hoidma edetabeli kõrget 
kohta, kuid samas pidades siis-
ki meeles, et tähtsad regatid on 
MM ja EM. 

Kui tähtis on võistlustel tree-
neriga koos olla ja kui suur 
roll on tippsportlase jaoks 
treeneril? 

Tippvõistlustel on treeneri 
osa suur. Regattidel, kus kõik 
on andmas endast maksimumi, 
saab treener tihti psühholoogi-
liselt hoida sind rahuliku, ajada 
sind rohkem ärevaks, täpselt nii 
nagu sel hetkel vaja. Lisaks on 
treeneril suur roll sõiduks val-

mis olemise seisukohalt. Tree-
ner aitab koguda infot võist-
lusrajal ootavate tingimuste 
kohta – hoovus, tuule suund, 
tuule suuna muutused ja nende 
tihedus, periood jne, ning seda 
kõike minuga läbi arutades ja 
analüüsides teha n-ö lahingu-
plaan. Seega, tipptulemuseks 
on kindlasti vaja sportlase ja 
treeneri ladusat koostööd, mitte 
ühe või teise 100% panust. 

Olete võistluste eel ka sabi-
nas või suur rahu ise?

Võistluste eel otsin tavali-
selt optimaalset võistluseelset 
ärevust. Väga sabinas olla pole 
hea ega ka suur rahu-ise-olek 
ei lõpe ilmselt kõige paremi-
ni. Kuskil seal kahe vahepeal 
peaks sportlane tahtma enne 
tähtsat võistlust olla. 

Kas oma abikaasa lähedal 
olek on toeks või vastupidi – 
hea, kui ta on kaugel, saab ju 
ikka suhelda? 

Mulle sobib, kui abikaasa 
minuga kaasas on. Oleme nii 
kaua koos olnud ja ta on nii 
kaua purjetamist kõrvalt jälgi-
nud, et tunneb mind läbi ja lõh-
ki, teab, millal paar julgustavat 
sõna öelda, millal eemale hoi-
da ja vaikida. See teeb temast 
võistluse ajaks mitte niivõrd abi-
kaasa, kuivõrd kasuliku mees-
konnaliikme, kes aitab toitlus-
tamise ja muu sellise tegevusega 
tublisti kaasa ja laseb mul kes-
kenduda vaid merel toimuvale. 
Kuna ta enamasti siiski pole 
kaasas, siis loomulikult eelistan 
hoida temaga lähedast kontakti, 
Skype´i teel õhtuti rääkida jne. 

On purjetamine maailmas 
ikka rikaste spordiala? (1980. 
a Pirita olümpiaregati eel le-

vis arusaam, et siia tulevad 
vaid rikkad, sest mujal maa-
ilmas, v.a sotsialismimaades 
jaksavad sellega tegelda vaid 
jõukad inimesed.)

Purjetamine rikaste spordi-
ala – tänapäeval ei. Purjetami-
ne on rahvale kergesti kättesaa-
davaks tehtud. Kui laps läheb 
trenni, talle hakkab meeldima, 
ta teeb kõvasti trenni ja on veel 
andekas ka, siis rühib ta üp-
ris kiiresti rahvuskoondisesse, 
kust leiab alati tuge, et saada 
võistelda, end näidata ja järg-
misele tasemele viia. Paljudes 
riikides on kogu sport üles ehi-
tatud riigi rahastusele. Inglis-
maa koondisel näiteks ei tohi 
isiklikke sponsoreid üldse olla, 
mis viitab sellele, et isiklikku 
rahakotti pole samuti tarvis. 
Eestis on hetkeseis vähe kee-
rulisem, ainult riigi ja muude 
organisatsioonide toele lootes 
on absoluutsesse tippu jõudmi-
ne ütlemata keeruline, sest aas-
ta läbi kodus harjutamine pole 
võimalik. Kuid siiski, rikkus ei 
taga sulle edu ega vastupidi, ise 
pead mees olema!

Mis teid purjetamises võlub?  
Mind võlub ettearvamatus. 

100 m sprindis sa tead suhteli-
selt täpselt, mis sind ees ootab. 
Purjetamises pead end vasta-
valt ilmastiku- ja võistlustin-
gimustele väga erinevalt hää-
lestama. Iga päev on erinev, 
öeldakse, et samasugust tuult, 
täpselt samasuguseid olusid ei 
tule enam kunagi. See hoiab 
kogu protsessi äärmiselt hu-
vitava, kunagi ei hakka igav. 
Lisaks võlub mind loomulikult 
meri kogu oma ilus ja uhkuses. 

Küsis 
Annika Poldre

“Purjetamises pead end vastavalt ilmastiku- ja võistlustingimustele väga erinevalt häälestama, sest iga päev on erinev,“ ütleb Karl-Martin Rammo.  Foto erakogu
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Koduvalla korvpallimeist-
riks krooniti esmakordselt 
Viimre esindus. Valitsev 
meister ja pikki aastaid 
rändkarikat vallanud 
Viimsi Veteranid piirdu-
sid sel aastal kolmanda 
kohaga.

23. ja 24. novembril peeti 
Viimsi Kooli spordikomplek-
sis tuliseid korvpallilahinguid 
koduvalla parima meeskonna 
selgitamiseks. Seitse registree-
runud võistkonda mängisid lau-
päeval kahes alagrupis, teisel 
päeval selgitati lõplik pare-
musjärjestus kohamängudega.

Alagrupimängude tulemu-
sed mängude toimumise järje-
korras: Korvpallikarud vs BC 
Haabneeme 28:34; KK Viimsi 
vs Püünsi 32:19; Korvpallika-
rud vs KK Viimsi 33:11; Püün-
si vs BC Haabneeme 27:40; 
KK Viimsi vs BC Haabneeme 
32:53;  Püünsi vs Korvpalli-
karud 16:48; Viimre vs Viim-
si vallavalitsus 48:27; Viimsi 
vallavalitsus vs Viimsi Vetera-
nid 31:43;Viimsi Veteranid vs 
Viimre 33:36. Laupäevaõhtuse 
viimase ning pöidlahoidjatele 
viimase rünnakuni närvikõdi 
pakkunud kohtumisega saigi 

selgeks, et troonile tõuseb uus 
meister.

Pühapäeval jätkati koha-
mängudega. Avapäeva tule-
muste põhjal pidi kohamängu-
dest eemale jääma A-alagrupi 
neljanda koha saanud Püünsi 
esindus. 5.–6. koha mängus 
käis KK Viimsi noorte kiirus 
Viimsi vallavalitsuse esinduse-
le üle jõu, lõppskoor oli 35:20. 

Veidigi lohutust finaalist 
eemale jäämisest pakkus Viim-
si Veteranidele pronksimäng, 
mis Korvpallikarude vastu 
numbritega 51:28 kindlalt en-
da kasuks kallutati.

Finaalmängus alagruppide 
võitjate Viimre ja BC Haabnee-

me vahel jagus põnevust viima-
se veerandini. BC Haabneeme 
suutis mängu alguse kohmetu-
sest üle saada ja mängu tagasi 
tulla, kuid päriselt ohtlikuks 
Viimrele enam ei saadudki. 
Lõppskoor jäi 41:31 Viimre 
kasuks, seega oli Viimsi valla 
korvpallimeistri rändkarikas 
saanud uue omaniku.

Valla parimaid korvpallu-
reid autasustasid Viimsi abi-
vallavanem Mailis Alt ja korv-
palliklubi Viimsi juhatuse liige 
Tanel Einaste.

Suur tänu korvpallimeist-
rivõistluste suurepärasele läbi-
viijale Teet Tiisveltile. Turniiri 
korraldas Viimsi vallavalitsus 

koostöös korvpalliklubiga Viim-
si. Auhinnalaua aitas katta Viim-
si Lihatööstus.

Viimsi MV korvpallis pa-
remusjärjestus 2013. a: 1. Viim-
re; 2. BC Haabneeme; 3. Viim-
si Veteranid; 4. Korvpallikarud; 
5. KK Viimsi; 6. Viimsi Valla-
valitsus; 7. Püünsi.

Viimsi valla meistermees-
kond Viimre mängis koos-
seisus: Andreas Velling, Kert 
Einaste, Erki Anderssoo, Ind-
rek Kangur, Tarvi Eller, Mih-
kel Maasik, Mait Maasik, Ivo 
Leemann, Martin Lang.

Remo Merimaa
www.kkviimsi.ee

www.facebook.com/kkviimsi

Korvpallis uus meister

Viimsi valla meistermeeskonnaks krooniti Viimre.

Tsirkuseartist Vello Vaher kutsub 
lastega võimlema!

Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuses 
pühapäeviti k 10.00 beebivõimlemine 2 kuu kuni 1-aastased lapsed    

k 11.00 väikelaste võimlemine 1–5-aastased lapsed
Võimlemine toimub koos lapsevanemaga. 

Nelja korra tasu 25 eurot, ühe korra kaupa tasudes 7 eurot. 
Lisainfo: Vello Vaher 510 0537 

www.huvikeskus.ee

Viimsi Kepp tõusis 
liidriks
Selle aasta viimases liigamängus alistas Viimsi 
Kepp Ääsmäe tulemusega 10:5. 

Eduseis oli vahepeal isegi 9:0 Viimsi kasuks, kuid viimasel 
kümnel minutil lasti jalg sirgeks ning lubati vastastel skoo-
rida. Viimsil olid resultatiivsed kõik kümme väljakumän-
gijat. Võiduga tõusis Viimsi Kepp vähemalt nädalaks Esi-
liiga liidriks! Liigatabel: vt http://saalihoki.ee. Mängudes 
on Viimsil nüüd paarinädalane paus. Jätkatakse jaanuaris.

VT

Spordiüritustest tulekul
12. detsember Viimsi valla sportlaste vastuvõtt/ Viimsi Kooli 
aulas/ Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
18. detsember k 19 Käsipalli Meistriliiga/ Viljandi HC vs HC 
Viimsi/ Tööriistamarket/ Viljandi Spordihoone/ Korraldaja: Vil-
jandi HC 



VIIMSI SPA
RESTORAN MERITÄHT

RIKKALIK HOMMIKUBUFFEE
OOTAB TEId IGA PÄEV:

E–R 7.00–10.00
L ja P 8.00–11.00
BUFFEE HINd 6.50

LASTELE LASTEHINNAD 
JA KLIENDIKAARDIGA -5%

TERE TULEMAST JA HEAd ISU!

Tel: +372 606 1156                                 
meritaht@tampe.ee

Meie a la carte menüü leiate: 
www.tampe.ee/index.php/restoran 

Asume Randvere tee 11, Viimsi

14 6. detsember 2013

ERAKUULUTUSEd

Tõlketeenus ja inglise keele 
eratunnid

Kalamajas, 15 min jalutuskäigu kaugusel 
vanalinnast.  

Akadeemilise tunni hind 10 €. 
Tule koos sõbraga, siis maksate tunni eest 15 €. 

Lisainfo mob 55 642 979 või 
merikele6@gmail.com või www.merilink.eu

HAABNEEME KOHVIK
ROHUNEEME TEE 32, “KONSUMI“ KAUPLUSE MAJAS

OOTAB OMA PRAEGUSEID JA UUSI KLIENTE 
TUTVUMA MEIE

 UUENENUd KONdIITRIVALIKUGA!

VALIKUS: PIPARKOOGID,KÜPSISED, KOOGID, 
TORDID, SAIAKESED, PIRUKAD!

VALMISTAME TORTE JA KRINGLEID  ETTE-
TELLIMISEL!

LISAKS KÕIGELE PAKUME IGA PÄEV 
MAITSVAT PÄEVASUPPI JA PÄEVAPRAAdI!

OLEME AVATUd IGA PÄEV K 10–20 
tampe@tampe.ee, www.tampe.ee  

tel 609 0155     

l Müüa libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillustik-

ku. Kotis 30 kg, 6 €/tk. Tellides 6 kotti või enam 

on kohale toomine tasuta. Tel 509 2936.

l Teisipäeval, 3.12. leitud V5 bussist rahakott Mart 

Oja nimele. Helistada 515 6509.

l Teostan maalritöid korterites ja eramutes 

(krohvimine, pahteldus ning värvimine). Pakku-

mised saata meilile: siseviimistlus1@gmail.com 

või helistada tel 5896 8478.

l Vajame müüjaid ilutulestikuletti Viimsis. Palk 

hea! Helista kohe! Tel 5777 9999, pariis@pariis.ee.      

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 

kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust aitab 

spordimassaaž lihaseid lõdvestada ja kehal kiire-

mini taastuda. Pärast massaaži pole vaja kuhugi 

kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse 

lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju teile 

sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega 

20 €. Massööri tellimine tel  509 2550 või reedu48

@hotmail.com.

 

l Müüa külmpressitud naturaalne õunamahl 3 l 

pakk 6 € ja 5 l pakk 9 €. Tel 504 9034.

l Pakume tööd Miiduranna Sadama territooriumil 

asuvate kontoriruumide ja trepikoja koristajale 

viiel päeval nädalas. Info tööpäeviti k 10–16, 

tel 529 6360.

l Otsime Viimsi piirkonda korterelamute sise- 

ja välikoristajaid. Sooviavaldused esitada: henri@

hansarem.ee või tel 516 4937.

l Vee ja kanalisatsiooni välistrasside ehitus 

(kinnistute ÜVK-liitumised), santehnilised sisetööd. 

Liiva, killustiku ja haljastusmulla müük ja trans-

port, geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 

Ekskavaatoriteenused. Tel 5850 4300, 660 4455. 

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 

kärpimine, võra kujundamine, kändude freesi-

mine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade 

paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666. www.ifhal-

jastus.ee.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 

Garantii. Tel 502 9075.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-

töid. Helistage tel 5625 1195 (k 9–19), Tiiu.

l Müüa kartulit Laura, Folva ja Vineta koos kohale-

veoga. Info ja tellimine tel 5598 7622.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 

remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 

aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 

jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 

Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-

kumise. Tel 5348 7147, e-mail  mauropeduzzi@

gmail.com

l Pilatese treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo: 

www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 

Soodad hinnad.  Tel 5626 3857.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva-, 

killustiku- ja multiliftauto teenused, vee ja kanali-

satsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrol-

li kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koos-

tamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 5035.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-

klots 5–25 cm 1,7 €, kaseklots 5–25 cm 2 €, lepp 

30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm 

2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on trans-

port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198 

9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-

mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.

fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljasta-

mine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 

ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 

põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhas-

tused-kpe.com, tel 5638 8994.

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 Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 

a sundventilatsiooni puhastust. e-mail margus@

korvent.ee,  tel 552 6281.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, lahti-

selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-

puru kotis, al 1,8 € võrk (kojutoomisega). Tel 501 

8594.

Viimsi Teatajale on reklaami eest võlgu:
Proclean OÜ 51,84 €, Golfest AS 19,20 € ja 
Kvaliteet Kivi OÜ 15,36 €. Viimati nimeta-
tud firma eest hoiatame vallaelanikke. 
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), 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

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
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
Terviseaudit

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Saabus uut kaupa.

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVATUD 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Lume 
KoRiStamiNe 

KäSitSi ja 
Lume-

puhuRitega. 
tel 55 637 666

www.ifhaljastus.ee

Juuksur, kosmeetik, maniküür, pediküür, 
depilatsioon, massaaz, jumestus ja grimm 
Viimsi Ilutuba on avatud:                                      
Kaluri tee3, Viimsi vald
E–R 9.00–20.00                                                          
L 10.00 – kokkuleppel, P suletud 
info@viimsiilutuba.ee
viimsiilutuba.ee
telefon: +372 6070119

Viimsi Maxima X
Pargi tee 22

kauplus ootab oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID

- SAALITÖÖTAJAID
- LETITEENINDAJAID

- KORISTAJAT
Ettevõte garanteerib:                                    

- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid                          
- tasuta lõunasöögid

- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee. 
või saatke CV: personal@maxima.ee.   

Info telefonil: 623 0690 
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole.

TUNNETA TOSCANAT

Tule tutvu E–R  16.00–18.15 aadressil Kaluri tee 5  II korrus     
Piazzano ja Beconicini mõisa veinidega,  Info 515 1935
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ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!
TELLI MAJAKÜTUS JA KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!
erimärgistatud diislikütus, diislikütus, bensiin 95
tel: 515 0021, 512 1419, 657 5591, 657 5590

mK Kamion oÜ, Üleoru 1, maardu, 74114, harjumaa


