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Valla ühistranspordist >> Loe lk 3

Valla kultuuri- ja spordijuht, 
dirigent ja muusikaõpetaja 
Ott Kask pälvis Harjumaa 
teenetemärgi. Loe lk 5

Kelgukoerad ootavad lund!
Kelgukoerad tunnevad oma tööst suurt rõõmu, eriti siis, kui lund jagub.

jätkub lk 5

“Tere! Kas need on tõesti 
Siberi huskyd?“, kõlab ühe 
neiu suust küsimus kõledal 
ja lumetul detsembriõhtul 
Viimsi Vabaõhumuuseumi 
värava taga. “Jah, on tõesti,“ 
vastan ja saan uue küsimuse 
osaliseks: “Mida te siin 
teete?“. Mind on lapsepõlves 
õpetatud, et kui rumalalt 
küsitakse, tuleb ka rumalalt 
vastata ja kostangi selle 
peale naljatlemisi, et “lund 
ootame“.  Osaliselt vastab 
see isegi tõele ja selgitan 
tõsinedes, kuidas asjalood 
tegelikult on. 

Kuigi detsember ja jaanuari algus-
ki on olnud lumevaene, on kelgu-
koerad talvehooajal Viimsis juba 
platsis. Esialgu küll tellitud grup-
pidele ja lumepuudusel kelgu ase-
mel käruga, aga koerad on täitsa 
hakkamist täis inimesi sõidutama. 

Koerad ise elavad Harjumaal 
Anija vallas, aga oma sõbraliku 
iseloomu tõttu majavalvuriteks ei 
kõlba, sest valveinstinkt puudub 

neil täiesti. Nii teevadki nad pa-
rema meelega Viimsi Vabaõhu-
muuseumis kelgusõitu. Selle aasta 
plaan on selline, et lume saabudes 
on koerad Vabaõhumuuseumis 
ametis pühapäeviti kella 12-st 
kuni kella 15-ni. Täpsem info kuu-
päevadest ja kellaaegadest tuleb 
üles Rannarahva Muuseumi kodu-
lehele, FB-sse Rannarahva Koda 
ja kutsude enda kodulehele www.
occhilupo.ee.

Viimsi Vabaõhumuuseumi 
rada meeldib koertele 
Huvitaval kombel Viimsi Vaba-
õhumuuseumi rada kohe meeldib 
koertele sedavõrd, et neile kasva-
vad n-ö tiivad ka jõujooki manus-
tamata. Üleüldse meeldib Siberi 
husky tõugu koertele kelguvedu ja 
ühtse meeskonnana töötamine. Ei 
maksa arvata, et kelgu vedamine 
on nende jaoks sundus, nad lausa 
naudivad seda ja sõna otseses mõt-
tes ootavad lund ja sellega saabu-
vat kelgutamise võimalust. 

Tõenäoliselt meeldib Viimsi 
kelgurada koertele seetõttu, et see 

0,5 km on neile paraja pikkusega, 
et hoog üles saada, aga veel mitte 
ära väsida, aga ka vaheldusrikkuse 
poolest, et mitte ära tüdineda. Pole 
ju tegemist tavalise rajaga, vaid al-
guses pisut maad sõiduteega paral-
leelselt kulgeva kergliiklustee lõi-
guga, kus saab autodega kiiruses 
mõõtu võtta, pärast mida keerab 
põnev järsk kurv metsavahetee-
le. Seda ei maksa karta, et koerad 
sõiduteele jookseks, sest tegemist 
on koolitatud loomadega, liiatigi 
eraldab kergliiklusteed autoteest 
lumehang. Metsa vahele jõudes 
tuleb algul väike tõusuke, mille-
le järgneb aga koertele nii meel-
div langus, kus neil on kombeks 
kiirendada, nii et kahel pool teed 
kasvavad kuused lausa lendavad 
mööda. 

Kelgukoerad kihutamas 
mööda kergliiklusteed
Siberi huskyd on inimestega väga 
sõbralikud ja heasüdamlikud, la-
sevad rahumeeli end patsutada ja 
sügada, ka suurel seltskonnal kor-
raga. Lõbusõiduks rakendit valmis 

pannes saab tavaliselt esimesena 
paika juhtkoer. See ei ole oluline, 
et juhtkoer just esimesena panna, 
aga siis on ta lihtsalt rahulikum.  
Koerad on karjaloomad ja neile 
meeldivad kindlad raamid. Kui  
reeglid on paigas, siis ei ole vaja 
ise nuputada, kelle üle dominee-
rida. Kuigi hierarhia on huskyde 
jaoks oluline, pole sellel rakendis 
enam tähtsust, kuna seal määrab 
järjestuse inimene. Nagu öeldud, 
huskyd koduvalvuriks ei sobi, 
kuna puudub valveinstinkt. Sama 
käib reviiri kohta. Mis on paljude 
tõugude jaoks väga oluline – val-
vatakse oma territooriumi. Aga 
huskydel on sellest täitsa ükskõik. 
Kui keegi tuleb huskyde  alale, siis 
hakkavad nad suurest rõõmust ul-
guma, nii et maja ja vara kaitsmi-
sel nende peale loota ei saa, kuid 
hea valvesignalisatsioonina tööta-
vad küll. 

Viljar Krohv
kelgukoerarakendi juht

Kennel OcchilupO
www.occhilupo.ee

2014. aastal on 
Viimsi Teataja 
ilmumise kuupäevad: 
10. ja 24. jaanuar, 7. ja 21. veebruar,
7. ja 21. märts, 4. ja 18. aprill, 9. ja 23. mai, 
6. ja 20. juuni. Juulis leht ei ilmu. 15. ja 29. 
august, 12. ja 26. september, 10. ja 
24. oktoober, 7. ja 21. november, 5. ja 19. 
detsember.

Head inimesed 
valmistasid Ingli-
puu abil lastele 
pühaderõõmu
Tänavu juba viiendat aastat korralda-
tud heategevusprojekti Inglipuu raa-
mes koguti keerulistes oludes kasva-
vatele lastele üle Eesti kokku ligikaudu 
1150 kingitust, pühadekingi saavad ka 
15 Viimsi last.

Inglipuu heategevuskampaania raames koguti 
Eestis Maxima kaupluses pühadekinke koos-
töös kohalike omavalitsustega. Inglipuud olid 
Maxima kauplustes üle Eesti, kus poekülasta-
jad said kuusel rippuval inglil kirjas olevatele 
lastele detsembrikuu jooksul kingitusi teha. 
Paljudele neile keerulistes oludes kasvavatele 
lastele oli ingli toodud kingitus ainus pühade-
rõõmu toov kink.

Viimsis aitas keerulistes oludes kasvava-
te laste kingisoove koguda valla sotsiaal- ja 
tervishoiuameti juht Reet Aljas. Kinke koguti 
lastele vanuses kuuest kuust 13 aastani. Kin-
gisoovide hulka kuulusid peamiselt talveriided 
ja jalanõud, aga ka mänguasjad ja joonistustar-
bed.

Eestis juba viiendat aastat, Viimsis esma-
kordselt toimuv projekt on saanud nii kingi-
saajatelt kui kõigilt kauplusekülastajatelt väga 
sooja vastuvõtu. Täname ka omalt poolt väga 
kõiki häid viimsilasi, kes aitasid Inglipuul ol-
nud lastele pühaderõõmu valmistada.

 Ty Lehtmäe
Inglipuu koordinaator

Maxima Eesti  

Hoiatus
Lubja suusa- ja kelgunõlv ei ole veel ava-
tud, kuna ehitustööd ei ole lõpetatud ja 
puuduvad piirdevõrgud. Palume lume tu-
lekul nõlvast mitte laskuda, kõik nõlva ka-
sutajad teevad seda omal vastutusel.
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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 24. jaanuaril

VALLAVALITSUSE VEERG

Vastab abivallavanem 
Oliver Liidemann
Palun tutvusta end veidi vallarahvale: 
milline on su eelnev haridustee ja tööala-
ne kogemus, kust oled pärit, millal sai al-
guse side Viimsiga?

Hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistri-
õpppes infotehnoloogia juhtimist. Varemalt 
olen lõpetanud ka Tallinna Pedagoogilise 
Seminari rahvusvahelise noorsootöö erialal. 

Viimased üheksa aastat töötasin Tallin-
nas avalikus sektoris. Viimati tegelesin Tal-
linna kesklinna valitsuse linnavara osakon-
nas igapäevaselt Tallinna kesklinnas asuvate 
ärikinnisvaradega. Töö oli väga mitmekesi-
ne ja huvitav – käidud sai väga paljudel ob-
jektidel, kuhu muidu tavainimesena ei oleks 
pääsenud, näiteks nagu siis maa-alused käi-
gud, vanalinna katused jmt. 

Tallinna kesklinna valitsusse tulin Kris-
tiine linnaosa valitsusest, kus olin algul 
alaealiste komisjoni seketär ja hiljem noor-
sootöötaja. Noortetööle lisandus Kristiine 
linnaosa vabaaja ürituste korraldamine ja 
Eestis ühe viie suurima laada hulka kuulu-
va Kristiine laada peakorraldaja roll. See 
oli väga huvitav ja mitmekesine aeg. Olen 
töötanud ka erasektoris, nii pangas kui laeva 
peal, lisaks teised väiksemad kohad.

Viimsisse sattusin esimest korda 90ndate 
keskel. Algul olin siin rohkem suviti, kuid 
mida aeg edasi, seda rohkem lisandus teisi 
aastaegu. Mäletan veel hästi seda, kui Viim-
si oli väga tühi ja kui sai väikse poisina rin-
gi kolatud endise vene sõjaväe punkrites ja 
käikudes. Nüüdseks pole neist pea midagi 
järele jäänud, paljud põllud ja metsadki on 
saanud elamumaadeks. 

Vallavalitsuses juhid kommunaalame-
ti ja keskkonnaameti tööd. Millised tööd 
vajavad kommunaali valdkonnas kõige 
kiiremat tegemist, kuna just need asjad 
puudutavad tavalisi vallakodanikke kõige 
otsesemalt?

Teed ja kõik nendega seonduv, olgu sel-
leks siis augulappimine või vana tee täie-
lik renoveerimine. Aga kahju on sellest, et 
hetkel ei ole võimalik renoveerida ühtegi 
teed, kuna valla finantsvõimekus pole piisav. 
Tänu eelmistele, kes ei osanud suurt pilti vist 
hästi näha, tehti paljud otsused klapid peas ja 
kommunaalvaldkond oli just see valdkond, 
mida alati kõige rohkem kärbiti. 

Keskkonnaametis tegeleme hetkel väga 
pingsalt uue hankega, et viimsilaste prügi 
saaks ikka järgnevatel aastatel korralikult 
ära veetud, samuti anname oma panuse, et 
saaks ka seda hinda allapoole tuua. 

Kas ka Viimsis peaks olema tasuta ühis-
transport?

Tasuta asju ei ole olemas, keegi maksab 
selle ikkagi kinni. Kuid kuna ligemale 70-
80% viimsilastest käib Tallinnas tööl, koolis 
või lasteaias, siis on ka viimsilased kaudselt 
süüdi selles, et need nimetatud suunad on 

tipptundidel umbes. Üks lahendus on siin 
tõesti ühistransport.

Tallinna Linnatranspordi bussid ja Harju-
maa Ühistranspordi bussid on väga korrali-
kud ja mugavad. Liigume vallas järk-järgult 
selle suunas, et kõigepealt saaksid lapsed 
sõita tasuta valla siseliinidel ja bussis nr 
114. TLT bussides on bussisõit tasuta kõigile 
lastele ning alates vanusest 65. Seda kõike 
aitaks kiirendada tegelikult iga valla elanik. 
Praegu elab Viimsi vallas neid, kes on end 
siia sisse registreerinud, 17 936 (Viljandi lin-
nast jääme maha 552 elanikuga). Kuna reaal-
selt on see arv aga kuskil 25 000 inimest, siis 
jääb vallal väga palju maksuraha saamata. 
Selle abil saaks kas bussisõitu kompenseeri-
da, teid parandada/renoveerida, sporditingi-
musi parandada vmt. 

Millise hinnangu annaksid tänasele 
Viimsi keskkonna seisundile?

Viimsi terrirooriumist üle 30% moodus-
tavad metsad. Meri ümbritseb meid lääne-  
ja idaküljest. Oleme täielikult looduse rüpes 
ja meelevallas. Kuid Muuga sadamahaisu 
terror teeb jätkuvalt muret ja sellega tege-
leme samuti, sest mõnede tuulesuundadega 
on idakaldal teatud kohtades hais ikka veel 
kodud oma meelevalda haaranud. Seega on 
kohti, millega võime rahul olla, ja on ka koh-
ti, kus ei saa üldse rahul olla. 

Räägi veidi ka oma huvidest ja hobi-
dest, mis meelt erksana aitavad hoida.

Minu peamine hobi on jäähoki, mille-
ga oma meelt erksana hoian. Kui on olnud 
mahti, siis lisaks jääpall, mille kaudu olen 
Eesti riiki ka MM-idel esindanud. Suvel li-
saks rulluisutamine, jalgrattaga sõitmine ja 
aastaringselt lihtsalt jalutamine perega. Ning 
lisaks teisedki sportlikud tegevused.

Küsis 
Jüri Leesment

AbIVALLAVANEM OLIVER LIIdEMANNI 
PõHITEGEVUSEd:
l ühisveevärk ja kanalisatsioon
l jäätmeveo korraldamine
l energeetika
l side
l heakord
l teedeehitus ja korrashoid
l liikluskorraldus ja korrashoid

Käesolevast aastast on 
sotsiallkindlustuse vallas 
mitmeid muudatusi.

Alates 1. jaanuarist 2014 suu-
renevad vanemahüvitise arvu-
tamise alusandmed, lähtutakse 
järgmistest suurustest:

1. Vanemahüvitise määr 
on 320 € kuus. Hüvitise määra 
suurust vanemahüvitist maks-
takse vanemale, kellel eelmisel 
kalendriaastal puudus sotsiaal-
maksuga maksustatav tulu (nt 
mittetöötanud õppurid);

2. Töötasu alammäär on 
355 € kuus. Töötasu alam-
määra suurust vanemahüvitist 
makstakse vanemale, kelle 
eelmise aasta keskmine ühe 
kuu tulu oli alampalgaga võrd-
ne või sellest väiksem;

3. Vanemahüvitise ülem-
piir on 2378,25 € kuus (s.o 
üle-eelmise aasta keskmise 
kuutulu kolmekordne suurus). 
Maksimumhüvitist makstakse 
vanemale, kelle eelmise aas-

Teadmiseks toimetuleku-
toetuse taotlejatele

Vastavalt 2014.  aasta riigieel-
arve seadusele on toimetule-
kupiir 2014. aastal üksi elavale 
isikule või perekonna esimese-
le liikmele 90 eurot kuus. Iga 
järgneva perekonnaliikme toi-
metulekupiir tõuseb 72 euroni 
kuus. 

Alates 2014. aastast tõusis 

Toimetuleku piiri tõus
vajaduspõhise peretoetuse sis-
setulekupiir. Vastavalt 2014. 
aasta riigieelarve seadusele 
on 2014. aastal vajaduspõhi-
se peretoetuse sissetulekupiir 
perekonna esimesele liikmele 
299 €, igale järgnevale vähe-
malt 14aastasele pereliikmele 
149,5 € ning igale järgnevale 
alla 14-aastasele perekonna-
liikmele 89,7 €.

Vajaduspõhise peretoetuse 

suurus ei muutu, olles jätku-
valt 9,59 € kuus peredele, kus 
kasvab üks laps, ning 19,18 
€ kuus peredele, kus kasvab 
vähemalt kaks last. Küll aga 
võimaldab vajaduspõhise pe-
retoetuse sissetulekupiiri tõus 
veidi laiendada perede ringi, 
kellel on õigus vajaduspõhist 
peretoetust saada. 

Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet 

Muudatused sotsiaal-
kindlustuse vallas

ta keskmine ühe kuu tulu oli 
märgitud summaga võrdne või 
sellest suurem.

Jõustub vanemahüvitise sea-
duse muudatus, mis reguleerib 
vanemahüvitise suurust, kui 
hüvitise saaja saab samaaeg-
selt töist tulu. Kui hüvitise 
saaja töine tulu samal kalend-
rikuul on suurem kui hüvitise 
määr, vähendatakse hüvitist. 
Uus hüvitise vähendamise va-
lem on lihtsam, läbipaistvam 
ja lapsevanemale soodsam.

Kasutatakse valemit: hüvi-
tis – (tulu – hüvitise määr)/2, 
kusjuures säilitatakse alati vä-
hemalt pool isikule määratud 
hüvitisest. Samuti ei vähen-
data seda alla hüvitise määra 
suuruse summa.

Hüvitist makstakse täiel 
määral, kui hüvitise saaja töi-
ne tulu samal kalendrikuul on 
kuni hüvitise määra suurune 
summa, s.o 320 € kuus.

Lapsepuhkuse päevatasu 
suurus on ühele tööpäevale 

vastav tasu töötasu alammää-
rast – 2014. aastal on see 16,97 
€ (töötasu alammäär on 355 
eurot). 

Lapsepuhkust antakse ema-
le või isale tema soovil igal ka-
lendriaastal:

• kolm tööpäeva, kui tal on 
üks või kaks alla 14aastast last;

• kuus tööpäeva, kui tal on 
kolm või enam alla 14aastast 
last või vähemalt üks alla 3aas-
tane laps. 

Pensionide täiendav mak-
suvaba tulu suureneb 216 € 
võrra aasta kohta ehk 18 € 
võrra kuus, mis tähendab, et 
pensionidele tehtav täiendav 
maksuvaba tulu määr on 2520 
€ aastas ehk 210 € kuus.

Seega koos üldise maksu-
vaba tuluga on pensionäridel 
õigus saada alates 2014. aas-
tast tulumaksuvaba tulu 354 € 
kuus (4248 € aastas). See osa 
pensionist, mis ületab 354 €, 
maksustatakse tulumaksuga.

Sotsiaalkindlustusamet

Jõelähtme, Viimsi ja Rae valla organisatsioone 
ühendav Põhja-Harju Koostöökogu on valmis-
tumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastamis-
perioodiks 2015–2020, tegeldes nii eelmise 
perioodi LEADER-strateegia analüüsimise ja 
hindamisega kui uute sihtide seadmisega. Ka-
vandatav strateegia on aluseks uute toetusra-
hade taotlemisel, mistõttu on oluline, et see 
kajastaks võimalikult hästi piirkondade elanike 
ning organisatsioonide soove.

Soovide välja selgitamiseks viiakse läbi 
kolm seminari, kuhu on oodatud kõik Jõeläht-
me, Viimsi ja Rae valdade ettevõtjad, avaliku ja 
kolmanda sektori esindajad ning teised kogu-
konna arendamisest huvitatud isikud.

Seminarid toimuvad:
- Viimsi vallas 20. jaanuaril kell 13.30-17 

Harmoonikumis (Pargi tee 8, Viimsi alevik);
- Jõelähtme vallas 21. jaanuaril kell 13.30-

17 Iru külamajas (Ämma tee 20, Iru küla)
- Rae vallas 30. jaanuaril kell 13.30-17 Bur-

ros, Jüri kultuurikeskuse hoones (Aruküla tee 9, 
Jüri alevik)

Strateegiat aitab kavandada OÜ Cumulus 
Consulting.

Ürituste parema korraldamise nimel palu-
me osalemiseks ennast registreerida veebi-
aadressil www.cumulus.ee/registreerimine või 
telefonil 657 7301. Võimalus registreerida ka 
kohapeal.

Osale LEAdER-tegevusgrupi strateegia 
kavandamisel! 
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Viimsi Noortekeskus otsib vabatahtlikke, et 
noorte elu mitmekesisemaks ja põnevamaks 
muuta. Samas pakub vabatahtlik tegevus arengu- 
ja õppimisvõimalusi ka vabatahtlikele endale. 

Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategu-
dega maailma. Veelgi olulisem on, et läbi selle muutub ka 
inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiiv-
set emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust 
saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast aren-
dada ning avardada oma maailmapilti.

- Saad teha midagi head ja kasulikku. Vabatahtliku te-
gevuse peamine võlu on selles, et saad ise midagi konk-
reetset ära teha. Näiteks kedagi aidata, kodukandi elu 
paremaks muuta või hoopis mõnele ühiskonnas olulisele 
probleemile lahendusi otsida. Seda kõike sulle sobival vii-
sil ja mahus. Eestis on palju häid algatusi, mitmesuguste 
väärt eesmärkide nimel tegutsevaid kodanikeühendusi, 
kus saad kaasa lüüa ja oma panuse anda. Aitamise rõõm 
on väärt kogemist!

- Saad ennast proovile panna. Vabatahtlikus tegevuses 
võib inimene kokku puutuda uute väljakutsetega, mis pa-
kuvad väärtuslikke elukogemusi ning enesekindlust erine-
vates olukordades toime tulemiseks. Vabatahtlikuna saad 
sa hõlpsalt proovida, kas sinus on juhiomadusi, meeldib 
sulle töötada koos teistega või eelistad tegutseda omaette. 
Kas sul tuleb hästi välja projektide kirjutamine, ürituste 
korraldamine või teiste inimeste nõustamine ja toetamine? 
Mitmed inimesed on läbi vabatahtliku tegevuse avastanud 
oma kutsumuse ja leidnud eneseteostuse.

- Omandad uusi teadmisi ja oskusi. Alati ei pea kur-
sustele minema, et midagi juurde õppida. Vabatahtlikuna 
saad ennast arendada tegevuse käigus ning õppida väga 
praktilisi asju, alates matkatarkustest või oma aja paremast 
planeerimisest lõpetades inimeste veenmisega mõne olu-
lise ettevõtmise tähtsuses. Vabatahtliku tegevuse käigus 
omandatud teadmised ja oskused ning töökogemus on sul-
le abiks tööturul. 

- Leiad uusi sõpru ja tuttavaid. Vabatahtliku tegevuse 
käigus võid kohtuda väga erinevate inimestega ning lei-
da mõttekaaslasi ja sõpru kogu eluks. Näiteks lüües kaasa 
naabruskonna ühisüritustel saad paremini tuttavaks oma 
kodukandi rahvaga. Erineva taustaga inimestega suheldes 
avardad oma silmaringi ning lood väärtuslikke kontakte.

- Veedad oma vaba aega sisukalt ja lõbusalt. Paljude-
le on vabatahtlik tegevus hobi, mis pakub lõõgastust ning 
rõõmu positiivsest tulemusest. Vabatahtlik saab olla ka 
koos pere ja sõpradega. Näiteks vabatahtliku noortejuhina 
saad laagrisse kaasa võtta oma lapsed või osaleda sõpra-
dega mõne kultuuriürituse korraldustoimkonnas. Vaba-
tahtlikud on vahva seltskond ning ühine tegutsemine võib 
kujuneda väga toredaks.

Kui sa tunned, et:
- soovid oma vaba aja, oskuste ja hea tahtega aidata 

kaasa noortekeskuse arengusse 
- soovid oma teadmisi rakendada 
- soovid leida uusi kontakte 
- soovid saada kogemusi tööks. 
Vabatahtlikud võivad olla: 
- noored alates 16. eluaastast  
- noorsootöö/sotsiaaltöö või muu eriala tudengid 
- täiskasvanud oma eriala spetsialisid 
- eakad. 
Viimsi Noortekeskus pakub:
- osalemist erinevatel üritustel
- osalemist noortekeskuste tegevuste läbiviimisel (ava-

tud noorsootöö meetodil)
- võimalust toetada noorsootöötajat tema töös
- konkreetse oskusega vabatahtlikel on võimalus nn 

klubilist tegevust läbi viia.
Vabatahtlikuga sõlmitakse vabatahtliku leping ning 

vabatahtlik saab endale Vabatahtliku passi. Kuna kõi-
ki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis 
vabatahtliku pass on hea vahend vabatahtlikus tegevuses 
omandatud kogemuste kirja panemiseks ning seda saab 
kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või 
stipendiumidele kandideerides. 

Kui tunned huvi ja soovi tegutseda vabatahtlikuna, 
võta meiega ühendust annika@huvikeskus.ee 

Viimsi Noortekeskuse tegevustega saad tutvuda www.
huvikeskus.ee. 

Viimsi Noortekeskus

Noortekeskus otsib 
vabatahtlikke

Kas sa tunned oma sõidu-
õigusi? Hea on taas kord 
üle korrata reeglid, mis 
meie bussides kasutu-
ses – pidev teavitus aitab 
meeles hoida seda, mis 
muutuste tuules unune-
ma kipub. 

Uus elektrooniline piletimüü-
gisüsteem on Harju maakonna 
avalikel bussiliinidel kasutusel 
olnud poolteist aastat. Viimsi 
vallas saab Ühiskaardiga sõita 
siseliinidel V1-V7, maakonna-
liinil 114 ja Tallinna linnaliini-
del 1A ja 38. Maakonnaliin 114 
ja siseliinid kuuluvad ühtsesse 
Harjumaa piletisüsteemi ja neil 
saab kasutada samu piletitoo-
teid, liinidel 1A ja 38 kehtivad 
Tallinna linna piletitooted.

Sõitude registreerimine 
ja soodustused
Elektrooniline piletisüsteem 
annab võimaluse müüa e-pi-
leteid ja kontrollida olemas-
olevaid sõiduõigusi kiiresti ja 
mugavalt juba bussi sisenedes. 
Selleks tuleb oma Ühiskaart 
asetada bussi sisenedes pileti-
müügiseadmele, märgistatud 
kohale. Kassa registreerib kaar-
dil oleva sõiduõiguse või müüb 
juht Ühiskaardile laetud e-raha 
eest üksikpileti. Vastavalt keh-
tivale korrale tuleb kõik oma 
sõidud registreerida – seda kõi-
kide reisijate gruppide osas, ka
 tasuta sõiduõigust omavate rei-
sijate puhul. Ainult registree-
ritud Ühiskaardiga sõit annab 
õiguse ühistransporti kasutada. 

Soodushinnaga üksikpile-
teid ja 30 päeva kaarte saab 
osta ainult isikustatud Ühis-
kaardile. Soodussõiduõigus on 
Viimsi valla piires (2. tsoon) 
kõikidel õpilastel ning üliõpi-

Ühistranspordi sõidu-
tingimused Viimsi vallas

lastel ja valla elanikena regist-
reeritud pensionäridel (alla 65 
eluaasta). Kõik õpilased ja 
pensionärid peavad oma sõi-
dud samuti bussis registreeri-
ma Ühiskaardiga.

Tasuta sõidu võimalus
Tasuta sõiduõigus on Viimsi 
valla piires (2. tsoon) sõltu-
mata elukohast: eelkooliealis-
tel lastel (ei vaja sõiduõigust 
tõendavat dokumenti), puu-
dega lastel (isikustatud Ühis-
kaart, puudega lapse saatjal 
(isikustatud Ühiskaart või saa-
detav laps), sügava puudega 
18aastastel või vanematel isi-
kutel (isikustatud Ühiskaart), 
Eesti Vabariigi politseiametni-
kel (töötõend), asenduskodu või 
vanemliku hoolitsuseta lastel 
(isikustatud Ühiskaart), Viimsi 
valla elanikena registreeritud 
65aastastel ja vanematel isikutel 

(isikustatud Ühiskaart), kolme 
ja enama lapsega pere lastel (isi-
kustatud Ühiskaart), alla 3aas-
tase väikelapsega sõitjatel (ei 
vaja sõiduõigust tõendavat do-
kumenti) ja toimetulekutoetust 
saavate perede lastel (isikusta-
tud Ühiskaart).

Automaatselt seotakse soo-
dusõigused Ühiskaardi isikus-
tamisel pensionäridel, üle 
65aastastel isikutel, õpilastel ja 

bUSSISõITJA MEELESPEA
l sisene esiuksest
l registreeri oma sõit Ühiskaardiga või osta juhilt üksikpilet
l Ühiskaardile ostetavad kuupiletid kehtivad 30 päeva
l Ühiskaardile laetud e-rahaga ostes on üksikpilet 5% odavam 
kui sularaha eest
l riigi või valla soodustuste saamiseks isikusta oma Ühiskaart
l kuukaarte saab osta ja isikustada Ühiskaardile osta internetis 
www.pilet.ee
l sõiduplaanide info www.peatus.ee
l piletihindade info www.harjuytk.ee

üliõpilastel, muudel juhtudel tu-
leb soodustuse saamiseks pöör-
duda Viimsi Vallavalitsusse.

Väljaspool Viimsi valda oma 
elukoha registreerinud pensionä-
ridele Viimsi valla poolt antavad 
sõidusoodustused ei kehti.

Maakonnaliinil 114 kehti-
vad Viimsi valla soodustused 
ainult 2. tsooni piires.

Harjumaa 
Ühistranspordikeskus

Ühistransport puudutab kas otseselt või kaudselt enamikku meist.

Eelmise aasta lõpus jõus-
tus Viimsi Vallavalitsuse 
määrus, millega uuenes 
põhjalikult veolubade 
väljastamise kord. 

Uue määrusega muutus kõige 
enam erilubade väljastamine, 
mis vastavalt teede- ja side-
ministri 1. septembri 1999. a 
määrusele nr 50 “Tee omaniku-
le erakorralise veo või sõiduga 
tekitatud kulutuste hüvitamise 
ja eritasu määrad ning eriluba-
de väljaandmise kord” kuulub 
nüüdsest maksustamisele. Tasu 
võetakse veoloa väljastamise 
ning raskekaalulise ja/või suu-
remõõtmelise eriveo eest.

Tasud veoloa väljastamise 
eest: 2 töötunni jooksul – 51,12 
€; 8 töötunni jooksul – 31,95 
€; 16 töötunni jooksul – 19,17 
€; 24 töötunni jooksul – 6,39 €

Antud tasudele lisanduvad 
veel tasumäärad raskekaalulise 
ja/või suuremõõtmelise eriveo 

eest, millega on võimalik tut-
vuda eelkirjutatud määruse nr 
50 lisades 10–12.

Lisaks tasudele on muude-
tud veoloa taotluse blankett, 

mida on nüüdsest väga mugav 
arvutiga täita. Uuendusena on 
võetud kasutusele eraldisei-
sev veoloa vorm (varasemalt 
kooskõlastati taotlus), mida 

Uuenes veoloa menetlemise kord
sõidukijuhid peavad kaasas 
kandma. Veoloa taotlus esita-
takse kommunaalametile, eri-
veo eest väljastab vallavalitsus 
vastavalt määrusele maksetea-
tise. Kõik veoloa menetlemist 
puudutavad muudatused ning 
uuendused on tehtud eesmär-
giga soodustada võimalikult 
kvaliteetset avaliku teenuse 
pakkumist ja tagada valla tee-
de parem seisund ning teeka-
sutuse selgem kontroll. Edas-
pidi on kavas ka järelevalvet 
tihendada veoste kaalumise ja 
kontrolli teel, mida teostab Po-
litsei- ja Piirivalveamet.

Viimsi valla veoloa menet-
lemise korraga saab tutvuda 
valla kodulehel (www.viimsi-
vald.ee > kommunaalmajan-
dus > õigusaktid > teed > veo-
loa menetlemise kord Viimsi 
vallas) või www.riigiteataja.
ee/akt/421122013042.

Taavi Valgmäe
kommunaalamet

Ehitustegevusega tuleb tihti ette raskekaalulisi ja suuremõõtmelisi 
veoseid nii tehnika kui materjali vedamisel.
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Neljapäeval, 23. jaanuaril korraldab Harju Ette-
võtlus- ja Arenduskeskus koostöös mitmete 
partneritega infopäeva Tallinnas, tutvustamaks 
rahastamise võimalusi erinevatest rahvusvahe-
listest fondidest.

Infopäev toimub Tallinnas Omavalitsusmaja saalis aadres-
sil Sirge 2 kell 10-14. Kohapeal pakutakse kohvi. Infopäe-
va ajakava on kättesaadav Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskuse veebilehelt. Infopäeval tutvustatakse 2014. aastast 
toetatavaid tegevusi.

Toetuse taotlemise võimalusi neljast fondist tutvus-
tavad programmide vastutavad koordinaatorid. Euroopa 
Liidu programm Kodanike Euroopa üldised eesmärgid on 
suurendada arusaamist Euroopa Liidust, selle ajaloost ja 
mitmekesisusest, tugevdada Euroopa kodakondsust ning 
toetada kaasatust liidu tasandil. Programmi võimalusi tut-
vustab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali all tegutseva 
kontaktpunkti koordinaator Maris Pajula.

Erasmus+ on Euroopa Komisjoni programm hariduse, 
koolituse, noorte ja spordi valdkondade tegevuste toetami-
seks alates 2014. aastast. Programmist toetatavaid tegevu-
si ning taotlemise tingimusi tutvustab Tiina Lipp Sihtasu-
tusest Archimedes.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab mitmete prog-
rammide kaudu kultuuri, hariduse, ettevõtluse, laste ja 
noorte valdkondades toimuvaid koostöötegevusi Põhja-
maadega. 2014. aastal avanevaid toetusprogramme tut-
vustavad Madis Kanarbik ja Merle Kuusk Põhjamaade 
Ministrite Nõukogust.

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest rahas-
tatud programmidest tutvustab Irje Tammeleht Sotsiaal-
ministeeriumi koordineeritavat soolise võrdõiguslikkuse 
ning töö- ja pereelu tasakaalu ning koduse ja soolise vägi-
valla tõkestamise programmide taotlusvoorude tingimusi. 
Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritava riskilaste ja 
-noorte programmist toetuse taotlemise võImalusi tutvus-
tab Gerttu Aavik.

Infopäeval osalemine on eelregistreerimisel tasuta. 
Registreerimine toimub 16. jaanuarini Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskuse veebilehe kaudu. Senise praktika põhjal 
on mitmed eelregistreerinud inimesed jäänud kohale saa-
bumata, võttes nii teistelt võimaluse osaleda, ühtlasi teki-
tades põhjendamatuid kulutusi. Sellest tulenevalt esitatak-
se etteteatamata kohale mitte saabunud registreerunutele 
arve kohvipausi kulude katmiseks.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on avalikes huvi-
des tegutsev sihtasutus, mis aitab kaasa Harju maakonna 
terviklikule ja jätkusuutlikule arengule, olles toeks ettevõ-
tetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja 
aktiivsetele kodanikele. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskes-
kus on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liige ning 
järgib selles kokkulepitud tegutsemisaluseid.

Lianne Ristikivi
MTÜde konsultant

Tel 656 6522, e-post lianne@heak.ee

“20.01–16.02.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma 
tee 12) detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 2,7 ha ja asub Jäätma tee ja raudtee vahelisel alal ning piirneb kin-
nistutega Jäätma tee 15, 18, Vana-Jäätma, Kaasiku, Raudrohu tee 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ja 34. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muut-
miseks maatulundusmaast väikeelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks kuueteistkümnele üksik-
elamukrundile, kuhu on lubatud ehitada üks põhihoone (üksikelamu) ja kuni 2 abihoonet. Põhihoone 
suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel 5 meetrit, suurim lubatud ehitusalune pindala jääb 
vahemikku 240 m²–460 m².
20.01–2.02.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 
3a, 5a, 7a, 9a, 11a ja Koralli tee 3a detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Muuga tee ääres ning piirneb Koralli tee 3, Pärli tee 3, 
5, 7, 9, 11, Merisiiliku tee 7 kinnistutega ja reformimata maaga. 

Detailplaneeringuga moodustatakse neli elamukrunti, üks üldmaa sihtotstarbega katastriüksus ja kaks 
transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust (üks Muuga tee järsu kurvi sujuvamaks muutmiseks, teine 
kahele elamukrundile juurdepääsuks) ja määratakse krundi ehitusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse 
üksikelamu ja ühe kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 240 m².

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka Randvere kooli raamatukogus (Rand-
vere küla, G.H. Schüdlöffeli tee 4) tööpäevadel kell 9–16.30 (lõuna 11.20–12) ning valla veebilehel: 
www.viimsivald.ee.“
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:

1. Haabneeme alevik, Randvere tee 11 ja lähiala (8.11.2013 korraldus nr 1260; planeeritava ala 
suurus on ca 1,1 ha, asub Randvere tee ääres ning piirneb Ravi tee 1, Sõpruse tee 5 ja Haabnee-

me staadioni kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasole-
va hoone laiendamiseks, s.h pealeehitamise võimalusega, parkimis- ja liikluskorralduse lahendamine 
ning krundi haljastusega alade määramine);

2. Lubja küla, kinnistu Ees-Vanatoa (13.12.2013 korraldus nr 1373; planeeritava ala suurus on ca 0,7 
ha ja asub Paenurme tee ääres ning piirneb Vanatoamänni, Salumäe tee 6, 8, Paenurme tee 18 ja Lub-
ja tee 19 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine, et moodustada kolm 
elamukrunti ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, korrastada piirkonna 
teedevõrk ja moodustada kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega katastriüksus);

3. Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja 2b (20.12.2013 korraldus nr 1401; planeeritava ala suurus 
on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ja Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 kinnistute-
ga ning reformimata maaga, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni kahe 
hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikes-
kus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuk-
sur, aianduskauplus jmt);

4. Rohuneeme küla, Sadama tee 11/Külaniidu 5 ja sellega piirnev vee- ja maa-ala (20.12.2013 kor-
raldus nr 1402; planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Soome lahe kaldal ning piirneb Sadama 
tee 9, 12, 14 ja 16 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine sada-
marajatistele ja -hoonetele ning juurdepääsude, liikluskorralduse ja krundi tehnovõrkudega varusta-
mise lahendamine);

5. Randvere küla, kinnistu Metsavahe tee 1 ja lähiala (20.12.2013 korraldus nr 1403; planeeritava 
ala suurus on ca 0,1 ha ja asub Randvere tee, Silva tee  ja Metsavahe tee nurgal ning piirneb Särgava 
kinnistuga, planeeringu koostamise eesmärk on ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi maa-
kasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja transpordimaaks ning krundi ehitusõiguse määramine 
üksikelamu ja võimalusel ühe abihoone ehitamiseks);

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel: www.viimsivald.ee.“

Infopäev kodaniku-
ühendustele

Harju Maavalitsus esitas 
11. detsembril siseminis-
teeriumile tutvumiseks 
keskuste võrgu uuringu 
tulemused, mille hin-
nangul on Harjumaal 
kokku 11 tõmbekeskust: 
Tallinna linn, Keila linn, 
Maardu linn, Haabneeme 
alevik, Saue linn, Taba-
salu alevik, Jüri alevik, 
Kose alevik, Kehra linn, 
Paldiski linn ja Kuusalu 
alevik.

“Arvestades Harjumaal elava-
te inimeste arvu ja asustustihe-
dust ei ole kindlasti võimalik 
ministeeriumi antud hindamis-
kriteeriume kasutada täies ula-
tuses,” sõnas Harju maavanem 
Ülle Rajasalu. “Esile toodud 11 
tõmbekeskuse kõrval on maa-
konnas mitmeid tuleviku tõm-
bekeskusi. Tuginedes algatata-
vatele ja menetletavatele pla-
neeringutele, ettevõtjate ning 
kinnistuomanike soovidele on 
nende puhul näha lähitulevi-
kus ka tugevat arengupotent-
siaali.“ 

Tõmbekeskuste uuring on 
toonud välja nn kuldse ja hõ-
bedase ringi. Esimese moo-
dustavad tugevad eeslinnalised 
keskused nagu Keila, Maardu, 
Saue linn ning Haabneeme, 
Tabasalu ja Jüri alevik. Nendes 
kohtades on avalike teenuste 
kättesaadavus elanikele juba 
praegu tagatud. 

Saku, Kiili, Loo ja Laag-
ri alevikud on perspektiivsed 
keskused, kuid täna neid tõm-
bekeskuste hulka veel lugeda 
ei saa. Samas on neil tugev ja 
tuntav arengupotentsiaal. 

Rajasalu sõnul on ka tule-
vikus näha nimetatud piirkon-
dades elanike arvu jätkuvat kas-
vu, mis tuleneb nii loomulikust 
iibest kui ka sisserändest ning 
arenevatest tööstuspiirkonda-
dest. “Samuti kinnitavad uu-
ringud, et nimetatud asumid on 

Haabneeme alevik on 
tõmbekeskus

töökohaks paljudele Tallinna ja 
selle ümbruskonna elanikele,” 
lisas Rajasalu. “Tõmbekes-
kuseks olemine eeldab ikkagi 
vajalike teenuste olemasolu. 
Seal peavad asuma koolid, las-
teaiad, kaubanduskeskused ja 
töökohad.“

Nimekirjas olevad Kehra ja 
Paldiski linnad ning Kuusalu 
ja Kose alevikud on Harjumaa 
ajaloolised tugevad asumid. 
Elanike arv neis asumites on 
küll vähenenud, ent nende olu-
lisus piirkondliku keskusena 
on säilinud, kuna nad jäävad 
maakonnakeskusest kaugele. 
Siia peaks kuuluma ka Kohila 
alevik, kuna see on koos ümb-
ritseva piirkonnaga tugevalt 
seotud Harju maakonnaga. Lok-
sa linn on küll vajalik piirkond-
liku tugikeskusena, kuid tõmbe-
keskuseks teda lugeda ei saa.

Vasalemma aedlinn koos 
Rummu ja Padise aleviku-
ga ning Riisipere alevik koos 

Turba alevikuga on piirkon-
nad Lääne-Harjumaal, mis 
vajaksid tulevikus oma tõm-
bekeskust, et tagada maakonna 
piirkondlikult tasakaalustatud 
areng. Täiendav soodustav te-
gur on nende piirkondade asu-
mitele reisirongiliikluse olemas-
olu, mille kvaliteet ja kiirus on 
viimastel aastatel kasvanud, 
see soodustab kindlasti nendes 
kohtades elanikkonna kasvu 
ning ettevõtluse arengut.

“Tõmbekeskuste uuring on 
hea sisend meie uude maakon-
naplaneeringusse,” märkis Ra-
jasalu. “Peame soodustama nen-
de piirkondade arengut ja loo-
ma võimalused ettevõtluse ede-
nemiseks.“

Tõmbekeskuste määratle-
misel Harju maakonnas toe-
tuti Harju maakonna keskuste 
võrgu uuringule, mis koosnes 
kolmest etapist.

Uuringu esimene etapp val-
mis eelmise aasta novembris 

ning selle eesmärk oli kaardis-
tada olemasolev olukord Harju-
maa keskuste võrgustikku puu-
dutavate teostatud uuringute, 
prognooside ja oluliste stratee-
giliste dokumentide osas. 

Järgmine etapp vaatles 
asustuse, teenuste ja töökoh-
tade paiknemist ning elanike 
liikumist Harjumaal. Oluline 
sisend oli 2011. aasta rahva ja 
eluruumi loenduse tulemused. 
Elanike liikumismahtude ka-
jastamiseks kasutati uuringus 
Positium LBS OÜ analüüsi. 
Viimases etapis toimusid töö-
seminarid kohalike omavalit-
suste esindajate, maavalitsuse 
poolt uuringu koostajate osa-
lusel. Kõige kolme etapi lä-
biviija oli OÜ Hendrikson & 
Ko koostöös Tallinna ja Tartu 
Ülikooli üliõpilastega, abi osu-
tasid ka Harju maakonna oma-
valitsused.

Heikko Kukk
Harju Maavalitsus

Maakonna 11 tõmbekeskuse hulka on arvatud ka Haabneeme alevik.



Kodu ja kogukond
Selja taha on jäänud ühed pere- ja kodukeskse-
mad pühad aastas, jõulupühadega  seoses mõ-
tisklesin selle üle, mis on kodu, mis loob meile 
kodutunde ja teeb ühest paigast inimese jaoks 
kodu. 

Olen mõelnud kodu mõistele laiemalt kui pelgalt ehitis, 
kus toimetame, pigem on ju ikka kodupaik see, kus on 
naabrid, on sõbrad ja kogukond.

Olen Viimsis elanud üle viie aasta ja võrreldes siinset 
elukeskkonda paikadega, kus olen eelnevalt elanud, väike-
se külaga maal ja Tallinna linnas, siis on Viimsis tegelikult 
suuresti olemas kõik hea ja vajalik, et siin saaks olla parim 
elukeskkond. Elanikkonna hulga ja asumi suuruse järgi 
võiks Viimsi valla kohta öelda linn, kuid mis linn see sel-
line on, kus on külad, millel on külavanemad ja külaelu? 
Seepärast ongi Viimsi üks isevärki paik, kus on ühendatud 
parimad küla ja tegelikult ju ka paljud parimad omadused 
linnast, kus kõik on käe-jala juures.

Kuid eks meil on siin ka puudusi, ja ehk on just 2014. 
aastal meil võimalik üheskoos elu Viimsis paremaks muu-
ta seeläbi, et voolime puudustest võimalused.

Väga paljude asjade puhul on paljude viimsilaste pilk 
pööratud pealinna poole, mille tuled üle lahe meile õhtuti 
säravad. Kultuuri ja meelelahutust minnakse ju ikka eel-
kõige Tallinnast otsima. Aga tegelikult on ka Viimsis toi-
mumas väga palju huvitavat ja head. Siinkohal suur tänu 
igaühele, kes on võtnud ette ka kirikutee ja osalenud neil 
arvukatel kontsertidel, mis Viimsi Jaakobi kirikus toimu-
nud. On rõõm tõdeda, et sellest kirikust on saamas kogu-
konna kirik, kuhu saab sisse astuda igaüks, kes otsib rahu 
oma hingele, soovib hetkeks aega maha võtta ja elu laie-
malt näha.

Kuid nii nagu mujal meedias, on ka Viimsis kõlanud 
vallavanema üleskutse valla elanikele registreeruda valla 
elanikeks, et üheskoos enam panustada oma koduvalla 
arengusse. Niisamuti kutsun üles viimsilasi, kes on kusa-
gil kaugel koguduse hingekirjas, oma koguduslikku kuu-
luvust Viimsisse vormistama ja otsima üles oma kodulähe-
dast kirikuteed. On ju igati loomulik, et hingerahu leitakse 
just kodulähedases kirikus!

Sellest, kuidas meie, viimsilased, osaleme ja toetame 
kogukonnas toimuvaid tegevusi, sõltub ju tegelikult seegi, 
kui kodusena siin ennast tunda saame. Kui käime kohali-
kus raamatukogus, ostame toitu kohalikust poest, jaluta-
me koduses mererannas, külastame kohalikke muuseume, 
näitusi ja kontserte, siis elavneb ja areneb meie maailm ja 
eelkõige just meie kogukondlik ühtehoidmise tunne.

Palju on räägitud viimsilaste erilisusest, kuid kahjuks 
on selles erilisuses omad negatiivsed noodid – võiks ehk 
needki muuta positiivseteks nootideks, et olla ikka posi-
tiivses plaanis eeskujuks, või õigemini eesminejad. Sel-
leks on oluline hoolida oma kogukonnast, oma kodupai-
gast ja osaleda neil toredatel ettevõtmistel, mis Viimsis on 
toimumas. Üheskoos tegutsemises on kogukonna elujõud!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik
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Kodu teevad omaseks ja armsaks ka omad asjad.

Harjumaa 20. juubeliballil 
30. detsembril anti üle 
maakonna teenetemärgid 
ja kultuuripreemia Harju-
maa Kultuuripärl 2013 
ning tunnustati ettevõt-
jaid. Maakonna teenete-
märgi pälvis ka Viimsi 
valla kultuuri- ja spordi-
ameti juhataja, muusika-
õpetaja ja dirigent Ott 
Kask. 

Harju maavanema Ülle Rajasa-
lu aastalõpu pidulik vastuvõtt ja 
Harjumaa ball toimusid tradit-
siooniliselt 30. detsembril Rah-
vusooperis Estonia. Vastuvõtul 
anti üle Harju maakonna teene-
temärgid, maakondlik kultuuri-
preemia Harjumaa Kultuuripärl 
2013 ning tunnustati maakonna 
ettevõtjaid. 

Maavanem Ülle Rajasalu 
antud Harjumaa teenetemärgi 
pälvisid Viimsi vallavalitsuse 
kultuuri-ja spordiameti juhata-
ja, Tallinna Muusikakooli, Kuu-
salu Kunstide Kooli ja Viimsi 
Muusikakooli õpetaja, orkest-
ridirigent Ott Kask; NG Inves-
teeringud juht ja suuromanik, 
kunstikollektsionäär Enn Kunila; 
AS Kalev juhatuse esimees Kai-
do Kaare ja Harjumaa Omava-
litsuste Liidu büroo kultuuri-
nõunik Ruth Jürisalu. 

Harju maakonna teenete-
märke jagatakse aastast 1996, 
kokku on Harju maakonna tee-
netemärgi pälvinud 66 isikut. 

Ballil andis maavanem Ülle 
Rajasalu koos Harjumaa Oma-

Ott Kask pälvis Harjumaa 
teenetemärgi

valitsuste Liidu juhatuse esi-
mehe Vello Jõgisoo ja Eesti 
Kultuurkapitali juhataja Olavi 
Laidoga üle maakondliku kul-
tuuripreemia Harjumaa Kul-
tuuripärl 2013. Kultuuripärli 
tiitli pälvis Jõelähtme rahva-
maja juhataja, 1999. aastal loo-
dud Jõelähtme Lavagrupi asu-
taja ning lavastaja Maie Ram-
jalg, kelle aktiivne kultuuritöö 
on toonud tuntust Jõelähtmele, 
Harjumaale ja kogu Eestile.

Kultuuripärli valimise tra-
ditsioon sai alguse 2003. aastal 
Harjumaalt ning alates 2006. 
aastast antakse Kultuuripärleid 
välja üle Eesti.

Harjumaa Ballil tunnusta-

takse parimat ettevõtet, koda-
nikeühendust, omavalitsust ja 
inimest, kes on silma paistnud 
tublide tulemustega nii maa-
konnas kui ka riigis tervikuna. 
Nendeks olid:

Harjumaa 2013. Aasta Et-
tevõte – Paldiskis loodusliku 
joonega “kõveraid” põrandaid 
tootev BOLE OÜ; Harjumaa 
2013 Aasta Kodanikuühendus 
– Saku Lions Klubi; Harjumaa 
2013 Aasta Sädeinimene – Pa-
tika küla ja Kautjala küla küla-
vanem Margus Vain; Harjumaa 
2013 Aasta Tegu – Kernu valla 
spordiaktiviseerija lähetamine 
seeniorite maailmameistrivõist-
lustele lauatennises (Kernu rah-

vamaja juhataja Merle Beljäevi 
eestvedamisel lähetati valla 
auväärne sporditegelane Kaljo 
Põldaru Uus-Meremaal toimu-
vale seeniorite lauatennise maa-
ilmameistrivõistlustele). Harju-
maa 2013 Aasta Toetaja – AS 
Mistra-Autex, kes on toetanud 
Raasiku valla üritusi ja võistlusi 
auhindadega, finantseerinud ko-
duste laste jõulupidu, toetanud 
Raasiku rahvamaja klaveriostu. 
Samas on ka sponsoreerinud 
püsivalt jalgpalliklubi FC Joker 
ning meistriliigas mängiva Aru-
küla käsipalliklubi tegevust, li-
saks varustab materjaliga noor-
tekeskust ning kudumisringi.

Harju Maavalitsus

Algus lk 1

Siberi huskyd on inimes-
tega väga sõbralikud ja 
heasüdamlikud.

Hea kelgukoera põhiomadus 
on veotahe, juba kutsikaeas 
on veotahet väga lihtne ära 
tunda. Esimene märk on see, 
et jalutama minnes üritab ta 
natukene rohkem rebida. Jalu-
tamise mõttes on see halb, kui 
koer rebib, aga tõu seisukohast 
on see hea näitaja, sest koera 
jaoks pole vahet, kas ta veab 
kelku või peremeest. Sageli 
küsitakse, et kummad on pare-
mad kelgukoerad, kas emased 
või isased. Tegelikult on head 
mõlemad – emased on küll si-
hikindlamad, isased aga jõuli-
semad, kuigi teisalt ka kergesti 
mõjutatavad, näiteks lõhnadest, 
või tahavad nad kangesti lund 
kollaseks värvida. Ideaalses kel-
gukoerte rakendis on mõlemast 
soost loomi. 

Kui tavaliselt arvatakse, et 
juhtkoer peab olema alati isa-
ne, siis nii see tegelikult pole. 
Ka emane koer võib olla juht-
koer, kui tal on selleks sobiv 
iseloom. Esiteks peab ta ole-

Kelgukoerad ootavad lund!

ma aldis inimesega koostööks, 
sest ta peab kuulama käsklusi. 
See on kõige olulisem omadus. 
Lisaks koostöövalmidusele 
peab ta olema küllaltki või-
mukas, sest peab allutama teisi 
koeri, et need järgneksid talle 
sinna, kuhu inimene juhtkoe-
ra suunab. On ka neid koeri, 
kes on küll valmis inimesega 
koostööd tegema, aga muidu 
on ludrid – siis tõmbavad tei-
sed rakendi lihtsalt metsa... 

Ka on juhtkoera puhul olu-
line, et ta oskaks tempot hoi-
da ja vajadusel seda ka lisada. 
Tavaliselt pannakse kelgukoeri 

rakendisse kahe kaupa kõrvuti. 
Vaid erandkorras, kui näiteks 
sõidetakse üle jää, rakendatak-
se neid lehvikuna, et raskust 
hajutada. Rakendis olles juhin-
duvad koerad vaid nende ees 
olevast kaaslasest. Koeri ra-
kendisse seades tuleb arvesta-
da ka n-ö iseloomude sobivust.

Tuleb ette olukordi, kus 
kõrvuti vedama pandud loo-
mad omavahel lihtsalt ei klapi, 
kuid seda juhtuvat harva. Kui 
nad saavad aru, et läheb tööks, 
siis suudavad ka vihavaenla-
sed üksteisega leppida. Lisaks 
juhtkoerale tuleb hoolikalt va-

lida ka rakendi viimast paari, 
seal paiknevad loomad pea-
vad olema tugevad ja targad. 
Tugevad, et jaksaksid vedada, 
ja targad, et oskaksid näiteks 
mäest alla sõites kelgu eest ära 
tulla. Samuti ei tohi tagumised 
koerad kurve lõigata, muidu 
lõpeb kelgusõit puus.

Siberi huskyt võttes tuleb 
arvestada sellega, et korteris-
se nad väga ei sobi ning neid 
pidades on vaja korralikku 
aeda. Nad üritavad igatpidi 
läbi aia minna, küll  ülevalt, 
küll alt, aga põhiliselt ikka alt, 
sest on kõvad kaevajad. Auke 
ei kaeva huskyd mitte ainult 
seiklema minemiseks, vaid 
suvel ka selleks, et end jahu-
tada. Kelgukoeri võttes tuleb 
kindlasti teada, et nad tahavad 
palju liikuda. Iga päev ei pea 
nendega jooksmas käima, aga 
ülepäeviti peaksid nad saama 
end tühjaks joosta. Seetõttu 
ongi Viimsi Vabaõhumuuseum 
neile koertele hea koht, kus en-
nast välja elada ja kasulik vaja-
likuga ühendada. Koerad oota-
vad kõiki huvilisi kelgutama!

Viljar Krohv
Kennel OcchilupO

kelgukoerarakendi juht

Kelgukoerad on rakendis kahe kaupa. 

Ott Kask võtab maavanem Ülle Rajasalult vastu maakonna teenetemärgi. 



6 10. jaanuar 2014

Kuuselõke Viimsi 
Vabaõhumuuseumis
Pühapäeval, 12. jaanuaril kell 16–19 teeme 
vabaõhumuuseumis suure kuuselõkke. 

Põletame väärikalt ära ka kõik kohaletoodud 
jõulupuud, mis oma ülesande täitnud ja okkad 
seljast heitnud. Võtke kodune kuusepuu õlale 
ning tulge nautima kena kevademaigulist tal-
veilma, lõkketule praksumist ja merekohinat. 
Muuseumisse sissepääs alates kell 15.30 täit-
sa prii!

Uut Rannarahva 
Muuseumis
Ootame jaanuaris Rannarahva Muuseumis-
se nautima toredaid näitusi ning soetama 
“jaanuarikuu hindadega“ kalendreid ning 
raamatuid. 

• Näitus “Käsitöö voodis“ on lugu voodist ja 
voodipesust, rannakülade daamide ilumeelest 
ja käsitööoskusest ning ühe väikese Põhja-Eesti 
küla ajaloost ja saatusest

• Näitus “Stopp! Piiritsoon“ on lugu Eesti-
maa rannarahva elust nõukogude impeeriumi 
piirijoonel ning sellest, kuidas rannarahvas 50 
aastaks merest ära lõigati. See näitus on üks 
kolmest nominendist 2013 aasta Eesti muuseu-
mide parima näituse tiitlile. 

• Kuni 20. jaanuarini avatud näitus “Admirali 
santsukastist“ tutvustab admiral Tarmo Kõutsi 
hobi – joonistamist ja puutööd.  

• Alates 24. jaanuarist avatud näitus “Marko 
Matvere joonistused” on katamaraan Nordea 
vöörikajutis lebades kribatud portreed reisil 
kohatud melaneeslastest ja indiaanlaste järel-
tulijatest. Täpselt samamoodi elasid mõnisada 
aastat tagasi meie esivanemad. Kui vaadata 
esimesi mustvalgeid fotosid Eesti talupoega-
dest, on sarnasus rabav.  

Terve jaanuarikuu on meie muuseumipoo-
dides võimalik osta Rannarahva Muuseumi 
trükiseid – kalendreid, kalendermärkmikke ja 
raamatuid tervelt 25% soodsamalt. 

Astuge läbi!

Osale külastaja 
rahulolu-uuringus
Head Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vaba-
õhumuuseumi külastajad! 

Ilma teieta ei oleks meid. Loodetavasti ole-
me ka meie toonud teie ellu mõne ereda emot-
siooni ja toreda kogemuse. 

Teie arvamus ja tagasiside on meile väga 
oluline – hea sõna innustab, kriitika kasvatab, 
nõuanne õpetab. 

Muuseumide veebilehel, Facebooki lehtedel 
ning mõlemas muuseumis on võimalik 7. jaa-
nuarist 31. jaanuarini osaleda kliendiuuringus, 
vastates küsimustele, mis puudutavad Ranna-
rahva Muuseumi ning Viimsi Vabaõhumuuseu-
mi teenuseid, sündmusi, teenindust jne.  

www.rannarahvamuuseum.ee
www.facebook.com/rannarahvakodu
www.facebook.com/viimsitaluturg
Osalejate vahel loosime välja perepileteid ja 

toreda kinkekorvi, mis sisaldab hulganisti muu-
seumi trükiseid ja meeneid.

Palun leidke see väike hetk, et aidata meil 
olla parem. 

Tänudega,
Sihtasutus Rannarahva Muuseum
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Õppus sadamas
Muuga sadama lääneosas asuvatel kaidel nr 1 
ja 2, millel käideldakse heledaid ja tumedaid 
naftasaadusi, viidi jõulueelsel nädalal tulekustu-
tussüsteemi testimiseks läbi ühisõppus.

“Õppus toimus sadama, ope-
raatorite ja järelevalveamet-
nike osavõtul. Selle käigus 
testiti info edastamise ja kus-
tutussüsteemi tööle rakendu-
mise kiirust ning selle tule-
kustutusvõimekust,” iseloo-
mustas õppuse käiku Tallin-
na Sadama sadamaohutuse

osakonna juhataja Siiri Lõhmus.
“Õppuse legendist lähtuva tulekahju avastamisel käi-

vitas laeva laadimise eest vastutav isik häiresignaali, kail 
ja terminalis peatati kõik tegevused ning vahetusülem käi-
vitas tulekustutussüsteemi, asudes kaugjuhtimispuldi abil 
juhtima vahurünnakut tulekoldele,” lausus Vopak E.O.S. 
AS-i keskkonna- ja ohutusjuht ning õppuse peakorraldaja 
Aivar Lääne.

Siiri Lõhmuse sõnul on sadamategevuses ohutuse ta-
gamine esmase tähtsusega nii sadama kui ka terminalide 
jaoks ning terminalide poolset ohutusnõuete täitmist ja 
hädaolukorras reageerimise ja tulekustutussüsteemide 
nõuetele vastavust kontrollivad regulaarselt Tehnilise Jä-
relevalve Amet ja Päästeamet. “Kõik õppuse osalejad jäid 
süsteemi ja selle praktilise katse tulemustega rahule, süs-
teem vastab kõige kaasaegsematele turvanõuetele ning toi-
munule sarnased regulaarselt läbi viidud õppused annavad 
osalistele väga olulise praktilise koostöökogemuse,” lisas 
Lõhmus.

Muuga sadama kaidel nr 1 ja 2 käitlevad kaupa AS 
Vopak E.O.S, Vesta Terminal Tallinn OÜ, AS Oiltanking 
Tallinn ja Neste Eesti AS.

Siiri Lõhmus
AS-i Tallinna Sadam 

sadamaohutuse osakonna juhataja 

Muuga sadam.

OÜ VIIMSI VALLA 
ARENDUSKESKUS

teostab alljärgnevaid töid:
Detailplaneeringud

Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, 
HINNAD SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.129
tel 60 66 863, 56 502 487

info@viimsiarendus.ee

Teade Leader programmi avanevasT 
TaoTLusvoorusT

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VIII taotlusvoorus 
teise meetme “Ettevõtlus ja puhkemajandus”. Projektide 
toetustaotlusi rahastatakse paremusjärjestuse alusel vaba-
nevate vahendite laekumisel. 

Taotlusvoor on avatud 17.–21. veebruarini 2014. Taotluste vastu-
võtmine lõppeb 21.veebruaril kell 15 nii paberkandjal kui elekt-
rooniliselt esitajatele. 

Leader programmi 2008–2014 perioodi viimase taotlusvooru tingi-
mustega saab tutvuda  põhja-Harju Koostöökogu kodulehel www.
leaderph.eu.

meetme tingimuste tutvustamiseks toimub infopäev 14. jaanuaril 
kell 15-17  Loo alevikus saha tee 13 Jõelähtme varahalduse ii kor-
ruse saalis.

Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema põh-
ja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas, s.o Jõelähtme, viimsi 
või rae vallas.

Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui elektrooniliselt eelre-
gistreerimise alusel (520 1189, margit.partel@gmail.com). 

projektid peavad vastama “põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiir-
konna strateegiale 2009-2015” ja põllumajandusministri määruse-
le 21. septembrist 2012 nr 75.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa 
keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise 
teade

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Nais-
saare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa kesk-
konnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Aktsiaselts Saarte 
Liinid (Peeter Oopkaup, peeter@saarteliinid.ee) esitas Kesk-
konnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Viimsi 
vallas Naissaare sadama rekonstrueerimiseks (katastritun-
nus 89001:001:0048, asukoht Naissaare, Viimsi vald, Har-
jumaa). Rekonstrueerimise eesmärk on parandada sadama 
funktsionaalset võimekust ning seeläbi tagada parem ühen-
dus Naissaarega. Rekonstrueerimise käigus on kavandatud 
süvendustööd, veekogu põhjapinnase paigaldamine ja vee-
kogusse tahkete ainete uputamine. Konsultatsiooni ja pro-
jekteerimisfirma Osaühing Corson on koostanud Naissaare 
sadama rekonstrueerimise eelprojekti (töö nr 1105). Sadama 
akvatooriumi, sissesõidukanali ja kompensatsiooniala süven-
dustööde (I etapp) maht eelprojekti järgi on 38 600 m³, kus-
juures väljakaevatav pinnas soovitakse vedada kaadamisalale 
(üks võimalik kaadamisala on Paljassaares). Eelprojektis on 
ette nähtud olemasoleva kaiseina ette paigaldada kas rau-
dbetoonist plaadid või süvistatakse terasest sulundsein (uue 
seina ja vanade kärgkastide vaheline 0,5 m laiune tühimik 
täidetakse). Lisaks rajatakse uus slipp ja ramp sadamahoo-
nete alla jäävale kaiosale. Akvatooriumi kaitseks on ettenäh-
tud 40 m pikkuse lisamuuli rajamine. Lisamuuli sisekülg on 
kasutatav kaina. Sadama rekonstrueerimise II etapis on ette 
nähtud lääneosas kolme ujuvkaiga 72 sildumiskohaga sada-
maosa sügavusega -3,50 m. II etapi süvendustööde pinnase 
maht on 25 900 m³, mis on sobiv kaitaguse ala täiteks (täite-
tööde maht on 22 700 m³).

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapane-
ku perioodil 13. jaanuar kuni 27. jaanuar 2014 KMH otsustaja 
ja järelvalvaja – Keskkonnaameti (Ester Pindmaa, 384 8744, 
ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee) kodulehel http://www.
keskkonnaamet.ee/uudised-ja-teated/keskkonnamoju-hin-
damised ja KMH läbiviija kodulehel http://www.hendrik-
son.ee (Avalikud dokumendid/Harjumaa/Naissaare sadama 
veeloa KMH). Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel ülaltoodud 
kontaktide kaudu 27. jaanuarini 2014. Programmi avalik aru-
telu toimub 4. veebruaril 2014 kell 11 Viimsi vallamajas voli-
kogu saalis Nelgi tee 1.
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RASEDATE JOOGA
ALATES 5. JAANUARIST TOIMUb VIIMSI HUVIKESKUSE TREENINGSAALIS 
RASEdATE JOOGATUNd LAUPÄEVITI KELL 14.00–15.15!

Rasedate joogasse oled oodatud 
esimesest raseduskuust kuni sünni-
tuseni. See on väga imeline aeg ja 
joogatarkustest on sellel perioodil 
hästi palju kasu. 

Joogaharjutused leevendavad ja en-
netavad rasedusega seotud füüsilisi 
vaevusi ning valmistavad nii keha 
kui meele ette sünnitusprotses-
siks. Lisaks füüsilistele harjutustele 
praktiseerime hingamistehnikaid 
ja õpime lõdvestuma. Teeme palju 
harjutusi endaga ja lapsega parema 
kontakti saamiseks. 

Õppides oma keha kuulama ja oma 
intuitsiooni usaldama on see eriline 
aeg Sinu elus kantud lõdvestusest 
ja sisemisest rahust. Rasedate joo-
gatund on lihtne ja sobilik kõigile.

Juhendaja, Pille Tali, on rahvusva-
heliselt sertifitseeritud Šivananda 
jooga õpetaja.

Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com, 
www.huvikeskus.ee

Hind 6 eur/kord, 4 järjestikust kor-
da 20 eur

Eelregistreerimine: tel. 5904 5023 
või e-mailil pilletali@gmail.com

Tule trenni, 
kui soovid vabaneda emotsionaal-
setest ja füüsilistest pingetest ning 

tasakaalustada keha energia-
kanaleid!

Lisaks teisipäeviti kell 19.30 toimu-
vatele tundidele alustame alates 
17. jaanuarist reedeti kell 13.00 

SHINDO päevaste tundidega Viimsi 
Huvikeskuse treeningsaalis. 

Shindo on venitus-, lõõgastus- ja 
massaaziharjutuste süsteem, kus 
kohtuvad tuhandeid aastaid vana 
idamaine tarkus ning tänapäeva 

teadmised inimese anatoomiast ja 
füsioloogiast.

Treener Aive Märtson
Tel. 5635 5436

Lihastreening 
Viimsi Huvikeskuses

Lihastreening on intensiivne 
treening, kus kasutame erinevaid 
vahendeid (hantlid, kummilindid, 

taldrikud) ning lisaks lihaste 
vormimisele treenime ka tasakaa-

lu ja stabiilsust. 

Tunnid toimuvad huvikeskuse 
treeningsaalis kolmapäeviti 19.30 

ja pühapäeviti 12.05

Treener Juta Rahkema-Praks

Info ja registreerumine: 
5662 6079, 

juta.rahkema@gmail.com

ŠIVANANDA JOOGA TUNNID
Laupäeviti kell 12.10–13.40 Viimsi Huvikesku-
se treeningsaalis, Nelgi tee 1

Šivananda jooga on klassikaline Hatha jooga, mis 
põhineb iidsetel joogaõpetustel ja toob traditsioo-
nilise joogatarkuse ehedal kujul tänapäeva.

Joogatund koosneb hingamisharjutustest, soo-
jendusharjutustest ja joogaasenditest ning lõd-
vestusest. 

Joogatund annab parema enesetunde nii füüsili-
selt kui vaimselt.

Tasakaalupanus 7 eur/kord, 22 eur/4 korda, pen-
sionärid 5 eur/kord.

Juhendaja, Pille Tali on rahvusvaheliselt sertifit-
seeritud Šivananda jooga õpetaja.

Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com

Registreerumine: pilletali@gmail.com
5904 5023

Inglise keele õpe 
Viimsi Huvikeskuses

 

•ALGAJAD
•TAASALUSTAJAD

•KESKASTE
•EDASIJÕUDNUD

•INDIVIDUAALTUNNID
Jaanuaris alustame uute 

gruppidega!
Hinnad väga soodsad!
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine:

tel 623 9982, 5667 6657
e-mail: reelisalu@hot.ee
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House 
on tantsustiil, mis näeb välja 
nagu tantsija ei pingutaks üld-
se, vaid kõik liigutused käivad 
kehast läbi ja keha on lõtv, kuid 
tegelikult on vaja tohutut kont-
rolli keha üle, et kogu keha 
liiguks samal ajal ja kasutatud 
oleks võimalikult palju ruumi. 
House’il on palju alastiile, mis 
jagunevad footwork (jalgade 
töö), jacking ( keha töö, rütmi 
hoidmine kehaga), lofting (lii-
kumine maas ja trikid). Tren-
nis õpime housestiili põhi-
samme ja alastiile. Igas trennis 
õpime uusi samme ja teeme 
uue kava, edasi jõudes harju-
tame freestyle’i, mis on house 
tantsu puhul põhiline.

Tunnid toimuvad esmas-
päeviti 19.30-20.30.

Contemporary jazz 
on tantsustiil, mis on segu 
klassikalisest tantsust ja kaas-
aegsest tantsutehnikast. Tantsu 
on lisatud palju klassikalisi 
elemente ning palju liikumist 
põrandal, mis loob omamoo-
di vabaduse. Contemporary 
on väga emotsionaalne ja dü-
naamiline tantsustiil. Tantsija 
saab väljendada liigutustega 
ka kõige sügavamaid tundeid 
ja mõtteid. Alguses keskendu-
me trennis rohkem tehnikale 
ja erinevate pöörete ja hüpete 
harjutamisele, edaspidi hakka-
me juurde õppima ka koreo-
graafiaid.

Hei, noored! Tulge tantsima!

Treener Anna Irene Michelson: Tõsiselt hakkasin tantsuga te-
gelema aastal 2006, kui liitusin Prodance Tantsustuudioga. Alus-
tasin hip-hop tantsuga, juba järgmisel aastal võtsin lisaks street-
jazzi, balleti, contemporary jazzi, house’i ja dancehall tunde. 
Stuudioga võtsime osa “Koolitantsust”, kus osalesime peaae-
gu igas kategoorias ning tihti tõime ka laureaadi tiitli koju. Li-
saks sellele on esinetud ka Vanalinna päevadel ning Kanuti Gildi 
Saalis ja Hobuveskis. Peale esinemiste olen osa võtnud ka eri-
nevatelt battle’itelt house ja hip-hop kategoorias, mis on aren-
danud freestyle’i ja aidanud leida just endale omase stiili.

Tunnid toimuvad kolma-
päeviti kell 20.30-21.30.

Heels 
on trenn, kus põhiline aeg ol-
lakse kontsadel. Trennis saab 
harjutada kontsadel enese-
kindlalt kõndima ja tantsima. 
Tantsud on väga naiselikud ja 
samas väga jõulised. Stiil on 
pigem tänavatants mitte show-
tants. Lisaks tantsule ja kõnna-
ku harjutamisele on kavas ka 
venitamine ja jõutrenn. Trenn 
ongi mõeldud neidudele, kes 

tahavad leida endast seda üli-
mat naiselikkust ja enesekind-
lust. Milleks käia klubides 
üleslöödult ainult puusanõksu 
tegemas, kui tegelikult saaks 
terve klubi ennast vaatama 
panna tõeliste tantsusammu-
dega?

Tunnid toimuvad esmas-
päeviti 20.30-21.30.

Treeningud toimuvad Viim-
si Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel. Lisainfo ja regist-
reerimine e-mailil annukas9@
hotmail.com või tel 5900 5939. 

muinasJuTuvÕimLemine
võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. aren-
dame koos nii keha kui ka fantaasiat. meie saatjaks on muusika ja erinevad 
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos ema või isaga, hoidja või 
vanaemaga.

Tund on mõeldud 2.–3aastastele lastele. 

r 10.45 viimsi Huvikeskuses

Tunni hind on 5 €.

Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda: heatujustuudio@gmail.com
5563 4784 (piret Kõõra)

seLTsKonnaTanTsu Tunnid 
täiskasvanutele ja keskkooliõpilastele.
Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 20.00 viimsi Huvikeskuse suures saalis.

Õpetatavad tantsud on aeglane valss, viini valss, fokstrott, tango, samba, 
cha-cha-cha, rumba, jive.

osavõtuks palume eelnevalt registreeruda heatujustuudio@gmail.com 
teatades enda ja oma partneri nimed ning üks kontakttelefon.

Ühe tunni hind paarile on 10€.

Treener: alar Kaasik
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Tule tagasi, 
Gabriel!
Viimsi Huvikeskuses saab 17. jaanuaril kell 19 
näha Soome komöödiat “Tule tagasi, Gabriel“ 
meie hõimurahva viljaka suurkirjaniku Mika 
Waltari sulest.

Ajaloohuvilistele ei vaja Soome kirjaniku Mika Waltari 
nimi tutvustust. Pigem võib tema loomingu huvilisi üllata-
da, et mees on kirjutanud ka komöödiaid. Tõepoolest kir-
jutas Waltari pärast Teist maailmasõda hulga komöödiaid, 
mida menukalt esitasid Soome teatritrupid üle kogu maa. 
Ühte neist, “Tule tagasi, Gabriel” mängitakse Soomes ka 
praegu ning sellest on 50ndatel filmgi vändatud. 

Vana Baskini teatris tõi selle komöödia 2013. a sügisel 
lavale Soome Kuopio linnateatri lavastaja Lasse Linde-
man, kes on ka varem Eestis lavastanud. 

Etenduse tegevus toimub sõjajärgses Soomes ajal, kui 
elu on taas n-ö jalgele tõusnud ja kahele õele tuleb külla 
salapärane mundris mees. Sealtpeale hakkab tegevus põ-
nevalt hargnema. 

Septembris esietendunud komöödiaga rändab ringi 
näitetrupp koosseisus Ene Järvis, Anne Paluver, Jüri Aar-
ma ja Agne Aaliste, sest teatril on juba välja kujunenud 
oma poolehoidjad pea igas linnas või suuremas paigas, 
nagu ka Viimsis. Meile saabub trupp 17. jaanuaril, etendus 
tuleb esitusele Viimsi Huvikeskuses.  

 VT

Mängivad Jüri Aarma ja Ene Järvis.

Kõrsikute uue plaadi 
“Heli jälgedes” esitlus-
kontsert toimus 17. det-
sembril Viimsi Huvikes-
kuses. Kuulajate seas oli 
ka laulja Heli Lääts. 

Kokku oli Kõrsikutel 2. det-
sembril ilmunud uut albumit 
“Heli jälgedes” tutvustavaid 
kontserte detsembris üheksa, 
kuid vaid Viimsis oli publiku 
seas legendaarne laulja Heli 
Lääts, kelle repertuaar kõlas 
uuel plaadil. “Saal oli puupüsti 
täis ja osteti ära kõik Kõrsikute 
plaadid,” rääkis Viimsi Huvi-
keskuse turundus- ja müügi-
juht Heidi Kirsimäe. “Pärast 
kontserti oodati järjekorras, et 
plaadile autogramme saada.”

“Kõrsikute muusika jõuab 
kohale ja rahvale läheb hinge 
nende siiras sõnum ning ees-
tikeelne laul,” rääkis kontser-
di korraldaja Matti Meumers. 
“Meeste muhedas välimuses 
peegeldub nende soojus.” Kõr-
sikud – Andrus “Bonzo” Alb-
recht, Jaan “Orelipoiss” Pehk 
ja Alari “Päss” Piispea esitavad 
eestikeelseid lugusid nii eesti 
kui välismaistelt autoritelt ning 
samuti omaloomingut. 

“Uuel plaadil kõlavad lau-
lud, mida on omal ajal kuul-
saks laulnud legendaarne Heli 
Lääts. Laule esitatakse Kõrsi-
kutele omases mahedas ja mu-
hedas võtmes. Bonzol oli juba 
aastaid mõte teha plaat Heli 

Kõrsikud laulsid Viimsis 
Heli Läätse laule

Läätse lauludega. Lääts võttis 
selle mõtte rõõmsalt omaks ja 
oli väga õnnelik, et tema lau-
lud uuesti esitusele tulevad,” 
rääkis Meumers. Lauljatar tuli 
pojaga Viimsisse kontserdile, 
tema kohtumine Kõrsikutega 
oli väga liigutav.  

Lisaks uue plaadi lugudele 
kõlasid kontserdil ka Kõrsiku-
te vanemad armastatud lood. 

Kontserdi korraldaja Martti 
Meumersi sõnul kulges kogu 
tuur väga edukalt ja rahvast 
olid täis niihästi suured saalid 
Tallinnas ja Tartus kui ka väik-
sed intiimsemad saalid, nagu 
on Viimsis. 

Kõrsikute lugu “Suuda öel-
da ei” saavutas 2013. a Eesti 
Laulu telesaates suure menu 
ning sai žürii lemmikuks. Li-

saks 2012. a ilmunud plaadile 
“Kolme peale” ilmus 2013. a 
suvel album “Sinu südames”, 
mis oli ilmumisest alates Ees-
ti plaadimüügi edetabeli tipus. 
Kuna uut loomingut tuleb jär-
jest peale ning kolmik on väga 
produktiivne, siis ilmus aas-
talõpu eel nende kolmas plaat 
pealkirjaga “Heli jälgedes”.

VT 

Heli Lääts koos Kõrsikutega Huvikeskuses. 

SPA hotell Lavendel, mis 
varem kandis nime hotell 
Athena, on läbi teinud 
uuenduskuuri, mis peaks 
täielikult valmima suve 
hakuks.

Hotell pole piirdunud ainult 
nimevahetusega, tundmatuseni 
on muutunud kohvik nii inter-
jööri, väljavaate kui ka maitse-
elamuste pakkumise poolest. 
Uus kohvik avas uksed no-
vembris, isadepäeval. Kohvik 
on avar ja suurte akende abil 
ka valgusküllane. Sisekujun-
daja, Optimal Projekti peaarhi-
tekt Kristiina Kokk  on niihästi 
kohvikus kui ka konverentsiruu-
mides ning ilu- ja spaakeskuses 
kasutanud kujunduses profes-
sionaalselt nime “Lavendel”. .  

“Soovime, et kliendid tun-
neksid end siin mõnusalt, et 
neil oleks siin hea olla,” selgi-
tas spaahotelli Lavendel juha-
taja Triinu Lill. Nii nagu Lõu-
na-Prantsusmaa lavendlipõllud 
mõjuvad romantiliselt ja lõõ-
gastavalt, nii nagu lavendli 
häid omadusi on tuntud aas-
tasadu, samamoodi mõjub see 
taim ka sisekujunduses. 

“Kui Tallinn pakub inten-
siivset elurütmi ja mitmekesist 
tegevust, siis meie juures on 

SPA hotell Lavendel – killuke Lõuna-Prantsusmaa Provance’i

vastukaaluks mõnus ja rahulik 
olemine nagu Lõuna-Prantsus-
maalgi,“ rääkis Triinu Lill. Sa-
mas ei ole kohvik mõeldud 
mitte ainult turistidele, vaid eel-
kõige kohalikele ning oodatud 
on igas eas kliendid. Hommi-
kuti pakutakse ka bufeehom-
mikusööki mitte ainult hotel-
lielanikele, vaid kõigile, töö-
päevadel kell 11–13 on avatud 
bistroo, mis on samuti rikkali-
ku valiku ja soodsate hindade-
ga, ning õdusal õhtupoolikul 
viivad külastajal keele alla 
oma maja kondiitrite küpse-
tised. Kooke ja torte saab ka 
tellida ning nende kujundus 

tehakse tellija soovi korral ai-
nulaadne, arvestades sündmust 
või selle peategelast.  

Triinu Lill kiidab kohviku 
kokki: Marko Kulver on on ka 
raamatu “Esimene eesti koka-
raamat“ üks autoreid ning suu-
repärane liharoogade meister. 
Princess Jackie on aga filipiin-
lannast eksootiline kokk, kes 
nüüd elab Eestis. Tema spet-
sialiteet on supid ja sushid, aga 
ka Aasia köök laiemalt.

Igal laupäeval kell 19 toi-
muvad kohvikus salongiõhtud, 
juba vana aasta lõpus jõudsid 
mitmed muusikud seal musit-
seerida. “Pakume publikule ra-
hulikumat muusikat,” ütles Lill. 
Kuid võimalusi on rohke-
maks: kohvikulaval saab teha 
ka monoteatrit, anda kontserte 
ja tantsuetendusi. Detsembris 
andsid Viimsi Muusikakooli 
lapsed siin kaks kontserti, ka-
vas ongi pühapäeviti lasteüri-
tustega jätkata.

Maja soklikorruski on pä-
rast renoveerimistöid tundma-
tuseni muutunud. Suve alguseks 
peab valmima spaa oma vee- ja 
saunakeskusega, aga ilukeskuse 
spaahoolitsusi, mitmesuguseid 
massaaže ja kosmeetikatee-
nuseid pakutakse juba praegu. 
Juuksurisalongis alustasid sel 

nädalal tööd juuksur-stilist Rai-
mo Suviste, meikar-juuksur Ris-
to Pillaroo ja Viimsisse tagasi 
tulnud juuksur Kärt Pihlak. 

Erilist uhkust tunneb ho-
tellipere veealuse vaakummas-
saaživanni üle. Sellega on või-
malik leevendada mitmeid ter-
visehädasid nagu selja- ja lii-
gesevalud, vereringe- ja äre-
vushäired ning stress, tänu 
lümfiringe stimuleerimisele ja 
rasvarakkude põletamisele va-
baneda liigsest tselluliidist. Sa-

masugust vanni on tootja sõnul 
Eestis veel vaid üks. 

Valikus on ka veini-, pii-
ma- ja meresoolavannid, lisaks 
neoqi energiakookon, mis si-
saldab auru- ja infrapunasau-
na, vibratsioonimassaaži ja in-
tervalldušši. Ilukeskuse mas-
söörid pakuvad erinevaid mas-
saaže – lisaks klassikalisele ka 
vee-, aroomi-, reiki-, kuumade 
laavakivide massaaži. Näohool-
duse juures on kasutusel His-
paaniast pärit professionaali-

dele mõeldud Germaine de 
Cappuccini tooted.

“Ilukeskus pole mõeldud ai-
nult naistele,” rõhutas Triinu Lill. 
Enamikku teenuseid, s.h näo-
hooldust  pakutakse ka meestele.   

Kõike, mida pakub uue-
nenud SPA hotell Lavendel ja 
eriti ilukeskus, ei jõuagi ühes 
leheloos üles lugeda. Täielik 
info on hotelli kodulehel ja 
nagu rahvatarkus ütleb, on oma 
silm kuningas. 

Annika Poldre
 

Lavendel kohvik.

Veealune vaakummassaaž.
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10. jaanuar – 2. veebruar

Viimsi valla kultuurikalender
Fotonäitus “Viimsi mõis – enne 
ja praegu” kõrvutab fotojääd-
vustusi tänasest ja kahekümne 
aasta tagusest mõisast
Uus! Dokumendinäitus 
“Kaks algust”. Eesti Rahvus-
arhiivi 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 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet sisal-
dab ka sissepääsu Rannarahva 
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 9–14

Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest palume tea-
tada: helen@rannarahvamuu-
seum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
„Muinasjutt“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 2. märts
Erika Veermäe maalinäitus 
I korrusel
Fotonäitus “Viimsi Kaunis Kodu 
läbi aastate“ II korrusel
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 19. jaanuar 
Raamatuväljapanek 
“Juhan Jaik 115“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 1. veebruar
Raamatuväljapanek “Olen 
homme parem kui olin eile“
Lastele raamatuväljapanek 
“Talverõõmud“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. jaanuar
Raamatuväljapanek “Uuel aastal 
uued teadmised! Harivat tead-
miskirjandust“
Lastele raamatuväljapanek 
“S nagu seiklus!“

Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 31. jaanuar
Raamatuväljapanek 
“Kroonitud pead“
Prangli Raamatukogus

11. jaanuar k 19
Salongiõhtu elava muusikaga: 
Hanna ja Hannes Saard 
(vokaal + kitarr)
Cafe Lavendel

11. jaanuar k 21
Üllar Jörberg
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

12. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

12. jaanuar k 16
Kuuselõke Viimsi Vabaõhu-
muuseumis
Põletame väärikalt ära ka kõik 
kohale toodud jõulupuud,
mis oma ülesande täitnud. 
Muuseumisse sissepääs alates 
k 15.30 täitsa prii!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

13.–26. jaanuar 
Raamatuväljapanek “Vaatleme 
linde“
Viimsi Raamatukogus

16. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. jaanuar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine:
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Värska Originaal
Viimsi Kooli spordikompleksis

17. jaanuar k 19
Ühine jõulukuuskede 

põletamine
Korraldaja Ermo Hüüdma, 
tel 527 5296
Tammepõllu tee ääres heina-
maal

17. jaanuar k 19
Vana Baskini Teatri etendus 
“Tule tagasi, Gabriel“
Piletid hinnaga 12/10 €
Broneerimine tel 602 8838, 
viimsi@huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuses

18. jaanuar k 10 ja k 15
Segakooride laulupeo 
eelproovid
Viimsi Huvikeskuses

18. jaanuaril k 11 
Jaan Tagaväli loeng “Elulugude 
uurimine ja kirjutamine“
Viimsi Raamatukogus

18. jaanuar k 21
Annely Ott ja Ivar Hanson
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas 

19. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

20. jaanuar – 2. veebruar 
Raamatuväljapanek “Epp-Maria 
Kokamägi ja tema pere“
Viimsi Raamatukogus

21. jaanuar k 19
Eesti meistrivõistlused käsi-
pallis
Meeste meistriliiga kohtumine:
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
HC Kehra/Horison Pulp&Paper
Viimsi Kooli 
spordikompleksis

23. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. jaanuar k 18
Mõnus jutuõhtu ehk virtuaalne 
ümbermaailmareis Marko 
Matverega
Kolme tunni jooksul tehakse 
katamaraanil Nordea virtuaalne 
tiir peale tervele maakerale 
Marko reisil visandatud pliiatsi-
joonistuste näituse avamine
Pileti hind 15 €, kohti on 
piiratud kogus
Info, piletid ja laudade 
broneerimine:
anu@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Rannarahva Muuseumis

23. jaanuar k 19
Kontsert-salongiõhtu “JÄÄ-HÄÄL”
Musitseerivad Jaan Sööt ja 
Tõnu Timm
k 18 laua katab Harmoonikum
Piletite eelmüük ja laudade 
broneerimine:
info@harmoonikum.ee,
tel 5308 1188, 502 0717

25. jaanuar k 21
Jüri Homenja
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas 

26. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

27. jaanuar – 5. veebruar 
Raamatuväljapanek 
“Artur Adson 125“
Viimsi Raamatukogus

27. jaanuar k 18
Leivaküpsetamise õpituba
“Fermenteeritud toit eestlase 
terviseks”
Reg: info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis

30. jaanuar k 18
Palvus armulauaga

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. jaanuar k 19
Hobuseaasta tervitustsere-
moonia
Registreerumine: 
info@harmoonikum.ee
Tel 5308 1188
Harmoonikumi

1. veebruar k 11 
Raamatu “Andekuse geen ...” 
autori Mati Laane loeng ja 
arutelu 
Teema “Kreutzwaldi, Faehl-
manni jt 19. saj kultuuriloojate 
tegelik päritolu“
Viimsi Raamatukogus

1. veebruar k 19
Teater Vanemuine “Remondi-
mees“
Piletid hinnaga 15/12 €
Piletite broneerimine tel 602 
8838, viimsi@huvikeskus.ee
Piletid müügil ka Piletilevis ja 
Piletimaailmas
Viimsi Huvikeskuses

2. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. veebruar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

2. veebruar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 602 8866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

l Merilin Lehtmaal ja Argo Liikil sündis 23. novembril tütar 
Lee
l Liina ja Martin Randil sündis 23. novembril poeg 
Rico-Marten
l Anastassia ja Alari Mõldrel sündis 27. novembril tütar 
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Lemme-Linda
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Ootame Teid Viimsi üht sood-
samat seminariruumi üürima
Viimsi Raamatukogu Haabneeme ruumides (Kesk tee 1) 
on võimalik ürituste korraldamiseks üürida seminariruumi.

Seminariruumi suurus on 50 m2. Kasutada on 7 lauda ja 
18 tooli; vajadusel saab lisada veel 3 kohta (kokku 25 kohta).

Tunni ja päeva üürihind on vastavalt 8,95 € ja 35,79 €. 
Hind sisaldab fuajee, laudade, toolide, internetiühenduse ja 
tualettruumi kasutamist ning ühe tunni tasuta ettevalmistus-
aega. Etteteatamisel on võimalik kasutada ka dataprojektorit. 
Päevahind kehtib kuni kaheksatunnise ruumikasutuse korral. 
Raamatukogu kinnioleku ajal lisandub hinnale 25%. Viimsi 
valla asutustele ja organisatsioonidele on raamatukogul õigus 
teha kehtivast üürihinnast 50% hinnasoodustust. Samuti on 
Viimsi Vallavalitsusel õigus oma korraldusega teha soodustusi 
kehtivast hinnakirjast.

Täpsemat infot saab Viimsi Raamatukogust telefonil 606 
6934 või e-posti aadressil jane@viimsivald.ee.
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Tantsuõpetaja tõi 
võidu koju
Viimsis tegutsev kõhutantsu õpetaja Liisa Voo, 
esinejanimega Kumei, naasis Kaunasest profes-
sionaalsete kõhutantsijate konkursilt esikohaga.

Konkurss toimus Kaunases 
kuuendat korda toimuva Oaze 
festivali raames, mis leidis 
aset 29. detsembrist esimese 
jaanuarini. Festivali amet-
lik nimetus oli “6th Oriental 
Dance Festival Oaze” (kuues 
idamaa tantsu festival Oaze).

Festivalist osavõtjate loe-
telu oli kirev ja kategooriaid 
palju: grupid, amatöörid, pro-
fessionaalid, kes võistlesid 
sellistes kategooriates nagu 
show, folkloor, klassikaline 
raks sharki jne), kuid rah-
vusvahelisi kategooriaid oli 
3: Baltimaade kõhutantsijate- 
professionaalide soolo, ama-
tööride soolo ja grupid.

Viimsis tegutsev kõhutantsuõpetaja Liisa Voo, kes on 
rohkem tuntud esinejanime Kumei all, osales Baltimaa-
de kõhutantsijate-professionaalide soolo kategoorias, ol-
les Eestist ainuke tantsija – ülejäänud selles kategoorias 
osalejad olid Lätist ja Leedust. “Kui teistes kategooriates 
oli kümneid osalejaid, siis Baltikumi professionaalide ka-
tegoorias oli vaid kuus osavõtjat, sest professionaale on 
amatööridest mõistagi kordades vähem,” selgitas Kumei. 

Konkurssi korraldas Ilona Armoniené, kes on tantsu-
stuudio “Kairo žvaigždé” juhataja.  

Kohtunikud olid idamaise tantsu rahvusvahelised staa-
rid: Elena Ramazanova Venemaalt, Evgenija Logvina Val-
gevenest, Anett Kahena Ungarist ja Irina Lisovskaja Lätist. 

Uus võistlus leiab aset järgmisel aastal, kuhu Kumei 
loodab võistlema kaasa võtta ka mõne oma õpilase.

Tantsuõpetaja Kumei õpetab Viimsis idamaist tantsu 
(kõhutantsu) 2008. aastast. Tunnid toimuvad Viimsi Koo-
lis esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Igal talvel ja kevadel 
toimub n-ö hooaja lõpu kontsert, kus esinevad õpetajad, 
õpilased ja külalisesinejad. 

2013. sügishooaja lõpu kontsert toimub 17. jaanuaril res-
toranis “Spa Hotel Lavendel” (Sõpruse tee 9, Viimsi) kell 20. 
Sissepääs on tasuta, kuid vajalik on eelnev laua broneerimine 
telefonil 5599 4057 või aadressil kumei@kumei.ee.

VT

Kumei esinemas.

12. detsembri õhtul kell 
18 algas küünlavalgus-
õhtu pealkirjaga “Jõulu-
ootus”. Külas olid luule-
taja Heli Viht ning noored 
pillimängijad Hanna ja 
Rahel Hollman. 

Küünlavalgusõhtu toimus ai-
nult küünlavalgel ning õhtut 
illustreerisid dataprojektori va-
hendusel seinale näidatavad tal-
vepildid. Fotod olid kõik luule-
taja enda või tema pereliikmete 
tehtud. 

Õhtu algas muusikapalaga, 
mille järel luges luuletaja Heli 
Viht enda kirjutatud luuletusi. 
Loetud luuletused on ära too-
dud ka raamatukogu kodule-
hel. Luuletuste vahele musit-
seerisid noored pillimängijad 
viilulil ja flöödil. Üritus lõppes 
“Püha öö” ühislaulmise, tee ja 
morsi joomise ning piparkoo-
kide söömisega. Loodame, et 
kohaletulnud jäid igati rahule.

Nädal enne jõululaupäeva, 
17. detsembri õhtul kell 17.30 
jutustas raamatusõber Ülle 
ühendusest Lapsed Eestis päris 

Viimsi Huvikeskuse 
jõulukontsert toimus 18. 
detsembri õhtul Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Esinesid Ita-Riina Muusikastuu-
dio laululapsed, segakoor Viim-
si, ViiKerKoor ja Viimsi Valla-
valitsuse laulusõprade ühendus 
“Omal viisil”, solistid Kertu 
Kristal ja Maria Rander.

VHK

Jõulud Viimsi Raamatukogus

Esinevad Hanna ja Rahel Hollmann. Oma luulet loeb Heli Viht.

jõululugu. Oodatud olid lapsed 
vanuses 5–11. Piibliloo jutus-
tamise vahel lauldi jõululaule, 
meisterdati pühadekaarti ja kel-
lukest, söödi piparkooke, joodi 
morssi ja lõpuks said kõik vali-
da endale kingikotist kingitusi. 
Kohaletulnud olid väga rahul.

Enne pühi, 21. detsembri 
hommikul kell 11 toimus laste-
hommik “Jõulud metsas”. Ko-
hal olid paljud väikesed mui-
nasjutusõbrad vanematega. 
Metsas oli seekord palju sagi-

mist: Oravaemal oli kadunud 
sahvri võti, Päkapikul oli mure 
laste kallite kingitustega ja 
Jõuluvana nohuga, Karuemal 
oli kadunud poeg ja väikesel 
Põhjapõdral ema. Lumemem-
me ja Varese abil lahenesid aga 
kõik metsaelanike mured. 

Oleme raamatukogus las-
teetendusi teinud juba üle aasta. 
Oleks tore saada ka tagasisidet 
osalejatelt nende hommikute 
kohta. Kuidas ollakse rahul, 
mida võiks teistmoodi teha? 

Üheks võimaluseks on saata e-
kiri marika@viimsivald.ee või 
kirjutada anonüümselt http://
sayat.me/viimsiraamatukogu. 

Täname esinejaid ja üritus-
tel osalejaid!

Selleks, et end raamatuko-
gu tegemistega kursis hoida, 
soovitame külastada raamatu-
kogu kodulehte viimsiraama-
tukogu.ee või liituda meiega 
Facebook-is.

Jane Palu
Viimsi Raamatukogu juhataja

Huvikeskuse jõulukontsert

Laulab ViiKerKoor, juhatab Age Toomsalu. Fotod Heidi Kirsimäe 

Esineb  vallavalitsuse lauluühendus Omal Viisil.

Laval on Ita-Riina Pedaniku muusikastuudio laululapsed.   Laulab Mari Rander. Esineb Kertu Kristal. 

Kõneleb Mikk Leedjärv. 



10. jaanuar 2014  13

sport

Tähelepanu, spordihuvilised!
Sportlased, kes soovivad esindada Viimsi valda 1.–2. märt-
sil 22. Eesti valdade talimängudel, nüüd on teie võimalus!

Võistelda saab kuuel spordialal: murdmaasuusatamine, 
mäesuusatamine, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe. Hu-
vilised, kiirustage! Lisainfo ja registreerimine: Remo Merimaa, 
tel 5691 6918, remo.merimaa@viimsivv.ee.

Vähemalt üks eestlane 
osaleb Euroliiga F4 näda-
lavahetusel Milanos, kui 
KK Viimsi kasvandik Karl 
Robin Jürjens ja tema 
tänane koduklubi Cajasol 
Sevilla alistasid Nike 
noorte Euroliiga eeltur-
niiri finaalis Roomas 
kohaliku Stellazzurra bas-
ketball Academy 67:53. 

“Tunne on võimas,” võttis saa-
vutuse lihtsalt ja lühidalt kok-
ku Karl Robin Jürjens ise.

Jürjens panustas finaalis 
meeskonna võitu ligi 18 män-
guminutiga 3 punkti, 4 laua-
palli ning 1 vaheltlõikega.

Turniirivõiduga tagas Ca-
jasol Sevilla endale pääsme 
liiga finaalturniirile, mis pee-
takse kevadel Milanos koos 
meeste Euroliiga finaalturnii-
riga.

Kolm päeva Roomas väl-
danud turniiril mängis mees-
kond neli mängu, millest võitis 
kolm. Turniiri avapäeval alis-
tuti kahe punktiga hilisemale 
kolmanda koha meeskonnale 
Arami Junior Milanile 53:55. 

Eesti korvpallur Euroliiga 
finaalturniiril

Teisel päeval mängiti mini-
maalse vahega 61:60 üle Roo-
ma Virtus ning finaalipääsu 
otsustanud mängus Zagrebi 
Cibona koguni 77:56.

Jürjens alustas kõiki nelja 
kohtumist algviisikus, teeni-
des keskmiselt ligi 20 minutit 
mänguaega, millega viskas 
3,25 punkti, võttis 3,5 lauapalli 
ning tegi 1,75 vaheltlõiget.

“Ehk ootasid fännid ja 
kindlasti ka Karl Robin ise sta-
tistilistelt numbritelt enamat, 

aga on selge, et ligi kahtküm-
mend minutit ei teenita män-
guaega, kui sa ei tegutse mees-
konnale kasulikult ning treener 
mängijat ei usalda”, sõnas Jür-
jensi esimene treener Tanel 
Einaste. “Usume, et järgneva 
nelja kuuga suudab Karl Ro-
bin treeningul näidetud soori-
tused ka võistlusmängudesse 
üle kanda”. 

Ilmselt hoiab kogu Eesti 
korvpallipere pöialt, et eest-
laste esindus saaks lisa, kui 

Milanosse, finaalturniirile on 
võimalus pääaseda ka Siim 
Sander Venel ja Kaunase Zal-
girisel ning Kristjan Kanguril 
ja Milano EA7 Emporio Ar-
manil. 

KK Viimsi
www.kkviimsi.ee 

www.facebook.com/kkviimsi

Cajasol Sevilla võidukas meeskond, Karl Robin Jürjens on paremal 
äärmine, käsi püsti.

Spordi-
üritustest 
tulekul
16. jaanuar k 19 Käsipal-
li Meistriliiga / HC Viimsi/
Tööriistamarket vs Värska 
Originaal / Viimsi Kool / 
Korraldaja: HC Viimsi/Töö-
riistamarket
19. jaanuar k 15 Saaliho-
ki Esiliiga / Jõgeva SK Tähe 
II vs Viimsi Kepp / Virtuse 
spordihall / Korraldaja: Jõ-
geva SK Tähe
21. jaanuar k 19 Käsipal-
li Meistriliiga / HC Viimsi/
Tööriistamarket vs HC Keh-
ra/Horison Pulp&Paper / 
Viimsi Kool / Korraldaja: 
HC Viimsi/Tööriistamarket

Jõulud Viimsi Raamatukogus
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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

Korralik 
tõlketeenus 
mõistliku 
hinnaga. 
Vaata lähemalt 

MP Tõlked 
www.merilink.eu/

index.html

Avaldame kaastunnet Siim Kaarele 
kalli isa 

Koit Kaare 
surma puhul.

Roosi 10 majaelanikud

Raamatukogu toob 
abivajajaile raamatud 
koju
Rahvaraamatukogu seadus §15 lõige 6 

paneb rahvaraamatukogule järgmise ko-

hustuse: “Elanikele, kes tervisliku seisun-

di tõttu ei ole võimelised raamatukogu 

külastama, korraldab rahvaraamatukogu 

nende soovil tasuta koduteeninduse”. 

Kui Te teate kedagi või olete ise inime-

ne, kes vajaks, et talle tervislikust seisun-

dist tulenevalt raamatud koju toodaks, siis 

palun andke endast teada telefonil 606 

6934 või kirjutage e-kiri aadressil jane@

viimsivald.ee, et saaksime teada, kes ja kui 

paljud meie vallast sellist teenust vajavad.

ERAKUULUTUSEd

l Veoteenus tagaluuktõstukiga Mercedes-Benz 

Sprinter. Teostame transpordi- ja kolimisteenus 

üle Eesti. Hind kokkuleppel. 5463 9527.

 

l Traditsiooniliste Eesti kiviaedade ehitus ja taas-

tamine. Tel 510 1902, http://kiviaiameister.blog-

spot.com/

 

l Karvahooldus koertele. Pesu, kuivatus, pügami-

ne, trimmimine, takkude eemaldamine, põhjalik 

kammimine, näituseks ettevalmistus. Šnautserite, 

West Highland terjerite  trimmimine ka näituseks. 

Kõrvade puhastus, küünte lõikus, massaaž. 

Oodatud on kõik koerad – suured ja väikesed! 

www.rebekapood.ee Tel 5650 1738, e-mail 

rebekapood@koertehooldus.ee. Leia meid ka 

Facebookis: Rebeka Lemmikloomapood.

l Otsime hoidjat kahele poisile alates märtsist 

2014. a ja üheks nädalaks kuus (E–R) hommikul 

k 6.00–14.00. Hoid toimuks Haabneemel laste 

oma kodus. Laste vanused praegu on 1,2 a ja 

3,1 a.Töötasus saame kokkuleppele. Tel 5648 

9984, Kati.

l Pakun kvaliteetset ja hea hinnaga veoteenust 

eraisikutele ja ettevõtetele. Ka õhtuti ja nädala-

lõppudel. Kaubaruumi mõõdud: pikkus 3,8 m, laius 

1,9 m ja kõrgus 2,1 m. Asun Viimsis. Helista ja 

teeme ära. Tel 5307 0849.

l Teostan maalritöid korterites ja eramutes 

(krohvimine, pahteldus ning värvimine). Pakku-

mised saata meilile: siseviimistlus1@gmail.com 

või helistada tel 5896 8478.

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

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Arvutipank teostab arvutite hooldus- ja remont-

töid. Komplekteerib Teile arvuti, on abiks Teie 

kodulehe loomisel ja haldamisel. Arvutipank 

pakub nüüd ka elektroonika parandusteenust. 

Arvutipank OÜ. Viimsi, Kaluri tee 5. Tel 609 6166, 

+372 507 4222, e-mail info@arvutipank.ee, 

www.arvutipank.ee.

l Aitan erinevate koduste tööde juures, kus vaja 

meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib. 

Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan 

köögimööblit koos tehnikaga, kinnitan Kardina-

puud ja riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman 

pikaajalist kogemust (5 a) IKEA mööbli kokkumon-

teerimisel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja 

lepime kokku. Tel 5918 2228, Priit.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots 

5–25 cm 1.9 eur, lepp 30 cm 2.3 eur, sanglepp 

30 cm 2.5 eur, kask 30 cm 2.8 eur, saar 30 cm 2.9 

eur. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi 

valda tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@united-

expo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia.  Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Pilatese treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo: 

www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

l Müüa libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillus-

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

on kohaletoomine tasuta. Tel 509 2936.

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 

kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust 

aitab  spordimassaaz lihaseid lõdvestada ja kehal 

kiiremini taastuda. Pärast massaaži pole vaja 

kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksi-

maalse lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju 

teile sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega 

20 €. Massööri tellimine tel  509 2550 või 

reedu48@hotmail.com.

 

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

okste kärpimine, võra kujundamine, kändude 

freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade 

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

jastus.ee.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 

Garantii. Tel 50 29 075.

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 Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

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 Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 

24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakku-

mist: www.ennustus.ee

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 Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 

ka 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 (koos toomisega). Tel 501 

8594.

l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. Keele individu-

aaltundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak 

t/al. 17 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x16 

€. Minigrupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t. 1 ak t/ 

9 €, kursuse hind 180 €, tunniplaaniga: E  9.00–

10.30 rootsi keel algajatele; N   9.00-10.30 soome 

keel algajatele; N 17.30–19.00 inglise keel algaja-

tele; R  9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. 

J. Vilmsi 53 G, Tallinn Tel + 372 55 30 122 kajavahi

@hot.ee www.kajavahikoolitus.ee.
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Lume 
KoRIsTamINe 

KäsITsI Ja 
Lume-

PuHuRITega. 
Tel 55 637 666

www.ifhaljastus.ee

AVATUD 
õMbLUSSALONG

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

eralasteaed Tibu avas uue filiaali  
LasTeHoID TIBu  

meriväljal, RaNNIKu PÕIK 9
1,5–3 aastastele lastele. 

Veel on vabu kohti! 
Huvilised on oodatud etteteatamisega 

tutvuma: 
lasteaedtibu@gmail.com  5192 5869  

Mari-Ann

Pakume maa-
ilma parimat 

oliiviõli 
oma e-poes 

www.oliva.ee, 
5623 3062, 

info@oliva.ee



16 10. jaanuar 2014


