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Valla kultuuri- ja spordijuht,
dirigent ja muusikaõpetaja
Ott Kask pälvis Harjumaa
teenetemärgi. Loe lk 5
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 Inglipuu abil lastele
pühaderõõmu
Tänavu juba viiendat aastat korraldatud heategevusprojekti Inglipuu raames koguti keerulistes oludes kasvavatele lastele üle Eesti kokku ligikaudu
1150 kingitust, pühadekingi saavad ka
15 Viimsi last.
Kelgukoerad tunnevad oma tööst suurt rõõmu, eriti siis, kui lund jagub.

Kelgukoerad ootavad lund!
“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 alguski on olnud lumevaene, on kelgukoerad talvehooajal Viimsis juba
platsis. Esialgu küll tellitud gruppidele ja lumepuudusel kelgu asemel 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 parema meelega Viimsi Vabaõhumuuseumis kelgusõitu. Selle aasta
plaan on selline, et lume saabudes
on koerad Vabaõhumuuseumis
ametis pühapäeviti kella 12-st
kuni kella 15-ni. Täpsem info kuupäevadest ja kellaaegadest tuleb
üles Rannarahva Muuseumi kodulehele, FB-sse Rannarahva Koda
ja kutsude enda kodulehele www.
occhilupo.ee.

Viimsi Vabaõhumuuseumi
rada meeldib koertele

Huvitaval kombel Viimsi Vabaõhumuuseumi rada kohe meeldib
koertele sedavõrd, et neile kasvavad n-ö tiivad ka jõujooki manustamata. 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 mõttes ootavad lund ja sellega saabuvat 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 alguses pisut maad sõiduteega paralleelselt kulgeva kergliiklustee lõiguga, kus saab autodega kiiruses
mõõtu võtta, pärast mida keerab
põnev järsk kurv metsavaheteele. 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, millele järgneb aga koertele nii meeldiv 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, lasevad rahumeeli end patsutada ja
sügada, ka suurel seltskonnal korraga. 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 domineerida. 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 – valvatakse oma territooriumi. Aga
huskydel on sellest täitsa ükskõik.
Kui keegi tuleb huskyde alale, siis
hakkavad nad suurest rõõmust ulguma, nii et maja ja vara kaitsmisel nende peale loota ei saa, kuid
hea valvesignalisatsioonina töötavad küll.

Viljar Krohv

jätkub lk 5

kelgukoerarakendi juht
Kennel OcchilupO
www.occhilupo.ee

Inglipuu heategevuskampaania raames koguti
Eestis Maxima kaupluses pühadekinke koostöös kohalike omavalitsustega. Inglipuud olid
Maxima kauplustes üle Eesti, kus poekülastajad said kuusel rippuval inglil kirjas olevatele
lastele detsembrikuu jooksul kingitusi teha.
Paljudele neile keerulistes oludes kasvavatele
lastele oli ingli toodud kingitus ainus pühaderõõmu toov kink.
Viimsis aitas keerulistes oludes kasvavate laste kingisoove koguda valla sotsiaal- ja
tervishoiuameti juht Reet Aljas. Kinke koguti
lastele vanuses kuuest kuust 13 aastani. Kingisoovide hulka kuulusid peamiselt talveriided
ja jalanõud, aga ka mänguasjad ja joonistustarbed.
Eestis juba viiendat aastat, Viimsis esmakordselt toimuv projekt on saanud nii kingisaajatelt kui kõigilt kauplusekülastajatelt väga
sooja vastuvõtu. Täname ka omalt poolt väga
kõiki häid viimsilasi, kes aitasid Inglipuul olnud lastele pühaderõõmu valmistada.

Ty Lehtmäe
Inglipuu koordinaator
Maxima Eesti

Hoiatus
Lubja suusa- ja kelgunõlv ei ole veel avatud, kuna ehitustööd ei ole lõpetatud ja
puuduvad piirdevõrgud. Palume lume tulekul nõlvast mitte laskuda, kõik nõlva kasutajad teevad seda omal vastutusel.
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Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas

VALLAVALITSUSE VEERG

Vastab abivallavanem
Oliver Liidemann
Palun tutvusta end veidi vallarahvale:
milline on su eelnev haridustee ja tööalane kogemus, kust oled pärit, millal sai alguse side Viimsiga?
Hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistriõpppes infotehnoloogia juhtimist. Varemalt
olen lõpetanud ka Tallinna Pedagoogilise
Seminari rahvusvahelise noorsootöö erialal.
Viimased üheksa aastat töötasin Tallinnas avalikus sektoris. Viimati tegelesin Tallinna kesklinna valitsuse linnavara osakonnas igapäevaselt Tallinna kesklinnas asuvate
ärikinnisvaradega. Töö oli väga mitmekesine ja huvitav – käidud sai väga paljudel objektidel, kuhu muidu tavainimesena ei oleks
pääsenud, näiteks nagu siis maa-alused käigud, vanalinna katused jmt.
Tallinna kesklinna valitsusse tulin Kristiine linnaosa valitsusest, kus olin algul
alaealiste komisjoni seketär ja hiljem noorsootöötaja. Noortetööle lisandus Kristiine
linnaosa vabaaja ürituste korraldamine ja
Eestis ühe viie suurima laada hulka kuuluva 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 Viimsi oli väga tühi ja kui sai väikse poisina ringi kolatud endise vene sõjaväe punkrites ja
käikudes. Nüüdseks pole neist pea midagi
järele jäänud, paljud põllud ja metsadki on
saanud elamumaadeks.
Vallavalitsuses juhid kommunaalameti 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 selleks siis augulappimine või vana tee täielik 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 ühistransport?
Tasuta asju ei ole olemas, keegi maksab
selle ikkagi kinni. Kuid kuna ligemale 7080% viimsilastest käib Tallinnas tööl, koolis
või lasteaias, siis on ka viimsilased kaudselt
süüdi selles, et need nimetatud suunad on

Käesolevast aastast on
sotsiallkindlustuse vallas
mitmeid muudatusi.

tipptundidel umbes. Üks lahendus on siin
tõesti ühistransport.
Tallinna Linnatranspordi bussid ja Harjumaa Ühistranspordi bussid on väga korralikud 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 linnast jääme maha 552 elanikuga). Kuna reaalselt on see arv aga kuskil 25 000 inimest, siis
jääb vallal väga palju maksuraha saamata.
Selle abil saaks kas bussisõitu kompenseerida, teid parandada/renoveerida, sporditingimusi parandada vmt.
Millise hinnangu annaksid tänasele
Viimsi keskkonna seisundile?
Viimsi terrirooriumist üle 30% moodustavad metsad. Meri ümbritseb meid lääneja idaküljest. Oleme täielikult looduse rüpes
ja meelevallas. Kuid Muuga sadamahaisu
terror teeb jätkuvalt muret ja sellega tegeleme 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 kohti, kus ei saa üldse rahul olla.
Räägi veidi ka oma huvidest ja hobidest, mis meelt erksana aitavad hoida.
Minu peamine hobi on jäähoki, millega oma meelt erksana hoian. Kui on olnud
mahti, siis lisaks jääpall, mille kaudu olen
Eesti riiki ka MM-idel esindanud. Suvel lisaks 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

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

Alates 1. jaanuarist 2014 suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed, lähtutakse
järgmistest suurustest:
1. Vanemahüvitise määr
on 320 € kuus. Hüvitise määra
suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel
kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt
mittetöötanud õppurid);
2. Töötasu alammäär on
355 € kuus. Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist
makstakse vanemale, kelle
eelmise aasta keskmine ühe
kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;
3. Vanemahüvitise ülempiir on 2378,25 € kuus (s.o
üle-eelmise aasta keskmise
kuutulu kolmekordne suurus).
Maksimumhüvitist makstakse
vanemale, kelle eelmise aas-

ta keskmine ühe kuu tulu oli
märgitud summaga võrdne või
sellest suurem.
Jõustub vanemahüvitise seaduse muudatus, mis reguleerib
vanemahüvitise suurust, kui
hüvitise saaja saab samaaegselt töist tulu. Kui hüvitise
saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise
määr, vähendatakse hüvitist.
Uus hüvitise vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam
ja lapsevanemale soodsam.
Kasutatakse valemit: hüvitis – (tulu – hüvitise määr)/2,
kusjuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud
hüvitisest. Samuti ei vähendata seda alla hüvitise määra
suuruse summa.
Hüvitist makstakse täiel
määral, kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on
kuni hüvitise määra suurune
summa, s.o 320 € kuus.
Lapsepuhkuse päevatasu
suurus on ühele tööpäevale

vastav tasu töötasu alammäärast – 2014. aastal on see 16,97
€ (töötasu alammäär on 355
eurot).
Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal:
• 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 3aastane laps.
Pensionide täiendav maksuvaba 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 maksuvaba tuluga on pensionäridel
õigus saada alates 2014. aastast tulumaksuvaba tulu 354 €
kuus (4248 € aastas). See osa
pensionist, mis ületab 354 €,
maksustatakse tulumaksuga.

Sotsiaalkindlustusamet

Toimetuleku piiri tõus
Teadmiseks toimetulekutoetuse taotlejatele
Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2014. aastal üksi elavale
isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Iga
järgneva perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 72 euroni
kuus.
Alates 2014. aastast tõusis

vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir. Vastavalt 2014.
aasta riigieelarve seadusele
on 2014. aastal vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir
perekonna esimesele liikmele
299 €, igale järgnevale vähemalt 14aastasele pereliikmele
149,5 € ning igale järgnevale
alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 €.
Vajaduspõhise peretoetuse

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

Sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Osale LEADER-tegevusgrupi strateegia
kavandamisel!
Jõelähtme, Viimsi ja Rae valla organisatsioone
ühendav Põhja-Harju Koostöökogu on valmistumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2015–2020, tegeldes nii eelmise
perioodi LEADER-strateegia analüüsimise ja
hindamisega kui uute sihtide seadmisega. Kavandatav strateegia on aluseks uute toetusrahade 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 Jõelähtme, Viimsi ja Rae valdade ettevõtjad, avaliku ja
kolmanda sektori esindajad ning teised kogukonna arendamisest huvitatud isikud.

Seminarid toimuvad:
- Viimsi vallas 20. jaanuaril kell 13.30-17
Harmoonikumis (Pargi tee 8, Viimsi alevik);
- Jõelähtme vallas 21. jaanuaril kell 13.3017 Iru külamajas (Ämma tee 20, Iru küla)
- Rae vallas 30. jaanuaril kell 13.30-17 Burros, Jüri kultuurikeskuse hoones (Aruküla tee 9,
Jüri alevik)
Strateegiat aitab kavandada OÜ Cumulus
Consulting.
Ürituste parema korraldamise nimel palume osalemiseks ennast registreerida veebiaadressil www.cumulus.ee/registreerimine või
telefonil 657 7301. Võimalus registreerida ka
kohapeal.
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Ühistranspordi sõidutingimused Viimsi vallas

Noortekeskus otsib
vabatahtlikke
Viimsi Noortekeskus otsib vabatahtlikke, et
noorte elu mitmekesisemaks ja põnevamaks
muuta. Samas pakub vabatahtlik tegevus arenguja õppimisvõimalusi ka vabatahtlikele endale.

Kas sa tunned oma sõiduõigusi? Hea on taas kord
üle korrata reeglid, mis
meie bussides kasutuses – pidev teavitus aitab
meeles hoida seda, mis
muutuste tuules ununema kipub.

Uus elektrooniline piletimüügisüsteem on Harju maakonna
avalikel bussiliinidel kasutusel
olnud poolteist aastat. Viimsi
vallas saab Ühiskaardiga sõita
siseliinidel V1-V7, maakonnaliinil 114 ja Tallinna linnaliinidel 1A ja 38. Maakonnaliin 114
ja siseliinid kuuluvad ühtsesse
Harjumaa piletisüsteemi ja neil
saab kasutada samu piletitooteid, liinidel 1A ja 38 kehtivad
Tallinna linna piletitooted.

Sõitude registreerimine
ja soodustused

Elektrooniline piletisüsteem
annab võimaluse müüa e-pileteid ja kontrollida olemasolevaid sõiduõigusi kiiresti ja
mugavalt juba bussi sisenedes.
Selleks tuleb oma Ühiskaart
asetada bussi sisenedes piletimüügiseadmele, märgistatud
kohale. Kassa registreerib kaardil oleva sõiduõiguse või müüb
juht Ühiskaardile laetud e-raha
eest üksikpileti. Vastavalt kehtivale korrale tuleb kõik oma
sõidud registreerida – seda kõikide reisijate gruppide osas, ka
tasuta sõiduõigust omavate reisijate puhul. Ainult registreeritud Ühiskaardiga sõit annab
õiguse ühistransporti kasutada.
Soodushinnaga üksikpileteid ja 30 päeva kaarte saab
osta ainult isikustatud Ühiskaardile. Soodussõiduõigus on
Viimsi valla piires (2. tsoon)
kõikidel õpilastel ning üliõpi-

Ühistransport puudutab kas otseselt või kaudselt enamikku meist.

lastel ja valla elanikena registreeritud pensionäridel (alla 65
eluaasta). Kõik õpilased ja
pensionärid peavad oma sõidud samuti bussis registreerima Ühiskaardiga.

Tasuta sõidu võimalus

Tasuta sõiduõigus on Viimsi
valla piires (2. tsoon) sõltumata elukohast: eelkooliealistel lastel (ei vaja sõiduõigust
tõendavat dokumenti), puudega lastel (isikustatud Ühiskaart, puudega lapse saatjal
(isikustatud Ühiskaart või saadetav laps), sügava puudega
18aastastel või vanematel isikutel (isikustatud Ühiskaart),
Eesti Vabariigi politseiametnikel (töötõend), asenduskodu või
vanemliku hoolitsuseta lastel
(isikustatud Ühiskaart), Viimsi
valla elanikena registreeritud
65aastastel ja vanematel isikutel

(isikustatud Ühiskaart), kolme
ja enama lapsega pere lastel (isikustatud Ühiskaart), alla 3aastase väikelapsega sõitjatel (ei
vaja sõiduõigust tõendavat dokumenti) ja toimetulekutoetust
saavate perede lastel (isikustatud Ühiskaart).
Automaatselt seotakse soodusõigused Ühiskaardi isikustamisel pensionäridel, üle
65aastastel isikutel, õpilastel ja

üliõpilastel, muudel juhtudel tuleb soodustuse saamiseks pöörduda Viimsi Vallavalitsusse.
Väljaspool Viimsi valda oma
elukoha registreerinud pensionäridele Viimsi valla poolt antavad
sõidusoodustused ei kehti.
Maakonnaliinil 114 kehtivad Viimsi valla soodustused
ainult 2. tsooni piires.

Harjumaa
Ühistranspordikeskus

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

Uuenes veoloa menetlemise kord
Eelmise aasta lõpus jõustus Viimsi Vallavalitsuse
määrus, millega uuenes
põhjalikult veolubade
väljastamise kord.
Uue määrusega muutus kõige
enam erilubade väljastamine,
mis vastavalt teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a
määrusele nr 50 “Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga
tekitatud kulutuste hüvitamise
ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord” kuulub
nüüdsest maksustamisele. Tasu
võetakse veoloa väljastamise
ning raskekaalulise ja/või suuremõõtmelise 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

Ehitustegevusega tuleb tihti ette raskekaalulisi ja suuremõõtmelisi
veoseid nii tehnika kui materjali vedamisel.

eest, millega on võimalik tutvuda eelkirjutatud määruse nr
50 lisades 10–12.
Lisaks tasudele on muudetud veoloa taotluse blankett,

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

sõidukijuhid peavad kaasas
kandma. Veoloa taotlus esitatakse kommunaalametile, eriveo eest väljastab vallavalitsus
vastavalt määrusele makseteatise. Kõik veoloa menetlemist
puudutavad muudatused ning
uuendused on tehtud eesmärgiga soodustada võimalikult
kvaliteetset avaliku teenuse
pakkumist ja tagada valla teede parem seisund ning teekasutuse selgem kontroll. Edaspidi on kavas ka järelevalvet
tihendada veoste kaalumise ja
kontrolli teel, mida teostab Politsei- ja Piirivalveamet.
Viimsi valla veoloa menetlemise korraga saab tutvuda
valla kodulehel (www.viimsivald.ee > kommunaalmajandus > õigusaktid > teed > veoloa menetlemise kord Viimsi
vallas) või www.riigiteataja.
ee/akt/421122013042.

Taavi Valgmäe
kommunaalamet

Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem on, et läbi selle muutub ka
inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust
saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast arendada ning avardada oma maailmapilti.
- Saad teha midagi head ja kasulikku. Vabatahtliku tegevuse peamine võlu on selles, et saad ise midagi konkreetset ära teha. Näiteks kedagi aidata, kodukandi elu
paremaks muuta või hoopis mõnele ühiskonnas olulisele
probleemile lahendusi otsida. Seda kõike sulle sobival viisil 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 pakuvad väärtuslikke elukogemusi ning enesekindlust erinevates 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 kursustele 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 olulise ettevõtmise tähtsuses. Vabatahtliku tegevuse käigus
omandatud teadmised ja oskused ning töökogemus on sulle abiks tööturul.
- Leiad uusi sõpru ja tuttavaid. Vabatahtliku tegevuse
käigus võid kohtuda väga erinevate inimestega ning leida 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. Paljudele 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 sõpradega mõne kultuuriürituse korraldustoimkonnas. Vabatahtlikud 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 (avatud 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 kõiki 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
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Infopäev kodanikuühendustele
Neljapäeval, 23. jaanuaril korraldab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös mitmete
partneritega infopäeva Tallinnas, tutvustamaks
rahastamise võimalusi erinevatest rahvusvahelistest fondidest.
Infopäev toimub Tallinnas Omavalitsusmaja saalis aadressil Sirge 2 kell 10-14. Kohapeal pakutakse kohvi. Infopäeva ajakava on kättesaadav Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse veebilehelt. Infopäeval tutvustatakse 2014. aastast
toetatavaid tegevusi.
Toetuse taotlemise võimalusi neljast fondist tutvustavad 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 tutvustab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali all tegutseva
kontaktpunkti koordinaator Maris Pajula.
Erasmus+ on Euroopa Komisjoni programm hariduse,
koolituse, noorte ja spordi valdkondade tegevuste toetamiseks alates 2014. aastast. Programmist toetatavaid tegevusi ning taotlemise tingimusi tutvustab Tiina Lipp Sihtasutusest Archimedes.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab mitmete programmide kaudu kultuuri, hariduse, ettevõtluse, laste ja
noorte valdkondades toimuvaid koostöötegevusi Põhjamaadega. 2014. aastal avanevaid toetusprogramme tutvustavad Madis Kanarbik ja Merle Kuusk Põhjamaade
Ministrite Nõukogust.
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest rahastatud programmidest tutvustab Irje Tammeleht Sotsiaalministeeriumi koordineeritavat soolise võrdõiguslikkuse
ning töö- ja pereelu tasakaalu ning koduse ja soolise vägivalla tõkestamise programmide taotlusvoorude tingimusi.
Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritava riskilaste ja
-noorte programmist toetuse taotlemise võImalusi tutvustab 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 saabumata, võttes nii teistelt võimaluse osaleda, ühtlasi tekitades põhjendamatuid kulutusi. Sellest tulenevalt esitatakse etteteatamata kohale mitte saabunud registreerunutele
arve kohvipausi kulude katmiseks.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mis aitab kaasa Harju maakonna
terviklikule ja jätkusuutlikule arengule, olles toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja
aktiivsetele kodanikele. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liige ning
järgib selles kokkulepitud tegutsemisaluseid.

Lianne Ristikivi

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

Haabneeme alevik on
tõmbekeskus
Harju Maavalitsus esitas
11. detsembril siseministeeriumile tutvumiseks
keskuste võrgu uuringu
tulemused, mille hinnangul on Harjumaal
kokku 11 tõmbekeskust:
Tallinna linn, Keila linn,
Maardu linn, Haabneeme
alevik, Saue linn, Tabasalu alevik, Jüri alevik,
Kose alevik, Kehra linn,
Paldiski linn ja Kuusalu
alevik.

“Arvestades Harjumaal elavate inimeste arvu ja asustustihedust ei ole kindlasti võimalik
ministeeriumi antud hindamiskriteeriume kasutada täies ulatuses,” sõnas Harju maavanem
Ülle Rajasalu. “Esile toodud 11
tõmbekeskuse kõrval on maakonnas mitmeid tuleviku tõmbekeskusi. Tuginedes algatatavatele ja menetletavatele planeeringutele, ettevõtjate ning
kinnistuomanike soovidele on
nende puhul näha lähitulevikus ka tugevat arengupotentsiaali.“
Tõmbekeskuste uuring on
toonud välja nn kuldse ja hõbedase ringi. Esimese moodustavad 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 Laagri alevikud on perspektiivsed
keskused, kuid täna neid tõmbekeskuste hulka veel lugeda
ei saa. Samas on neil tugev ja
tuntav arengupotentsiaal.
Rajasalu sõnul on ka tulevikus näha nimetatud piirkondades elanike arvu jätkuvat kasvu, mis tuleneb nii loomulikust
iibest kui ka sisserändest ning
arenevatest tööstuspiirkondadest. “Samuti kinnitavad uuringud, et nimetatud asumid on

“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 kinnistutega 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 muutmiseks maatulundusmaast väikeelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks kuueteistkümnele üksikelamukrundile, 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 (Randvere 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-

Maakonna 11 tõmbekeskuse hulka on arvatud ka Haabneeme alevik.

töökohaks paljudele Tallinna ja
selle ümbruskonna elanikele,”
lisas Rajasalu. “Tõmbekeskuseks olemine eeldab ikkagi
vajalike teenuste olemasolu.
Seal peavad asuma koolid, lasteaiad, 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 olulisus piirkondliku keskusena
on säilinud, kuna nad jäävad
maakonnakeskusest kaugele.
Siia peaks kuuluma ka Kohila
alevik, kuna see on koos ümbritseva piirkonnaga tugevalt
seotud Harju maakonnaga. Loksa linn on küll vajalik piirkondliku tugikeskusena, kuid tõmbekeskuseks teda lugeda ei saa.
Vasalemma aedlinn koos
Rummu ja Padise alevikuga ning Riisipere alevik koos

Turba alevikuga on piirkonnad Lääne-Harjumaal, mis
vajaksid tulevikus oma tõmbekeskust, et tagada maakonna
piirkondlikult tasakaalustatud
areng. Täiendav soodustav tegur on nende piirkondade asumitele reisirongiliikluse olemasolu, 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 maakonnaplaneeringusse,” märkis Rajasalu. “Peame soodustama nende piirkondade arengut ja looma võimalused ettevõtluse edenemiseks.“
Tõmbekeskuste määratlemisel Harju maakonnas toetuti Harju maakonna keskuste
võrgu uuringule, mis koosnes
kolmest etapist.
Uuringu esimene etapp valmis eelmise aasta novembris

ning selle eesmärk oli kaardistada olemasolev olukord Harjumaa keskuste võrgustikku puudutavate teostatud uuringute,
prognooside ja oluliste strateegiliste dokumentide osas.
Järgmine etapp vaatles
asustuse, teenuste ja töökohtade paiknemist ning elanike
liikumist Harjumaal. Oluline
sisend oli 2011. aasta rahva ja
eluruumi loenduse tulemused.
Elanike liikumismahtude kajastamiseks kasutati uuringus
Positium LBS OÜ analüüsi.
Viimases etapis toimusid tööseminarid kohalike omavalitsuste esindajate, maavalitsuse
poolt uuringu koostajate osalusel. Kõige kolme etapi läbiviija oli OÜ Hendrikson &
Ko koostöös Tallinna ja Tartu
Ülikooli üliõpilastega, abi osutasid ka Harju maakonna omavalitsused.

Heikko Kukk

Harju Maavalitsus

me staadioni kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva 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 Lubja 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 kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni kahe
hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikeskus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuksur, aianduskauplus jmt);
4. Rohuneeme küla, Sadama tee 11/Külaniidu 5 ja sellega piirnev vee- ja maa-ala (20.12.2013 korraldus 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 sadamarajatistele ja -hoonetele ning juurdepääsude, liikluskorralduse ja krundi tehnovõrkudega varustamise 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 maakasutuse 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.“
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Ott Kask pälvis Harjumaa
teenetemärgi
Harjumaa 20. juubeliballil
30. detsembril anti üle
maakonna teenetemärgid
ja kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl 2013
ning tunnustati ettevõtjaid. Maakonna teenetemärgi pälvis ka Viimsi
valla kultuuri- ja spordiameti juhataja, muusikaõpetaja ja dirigent Ott
Kask.

Harju maavanema Ülle Rajasalu aastalõpu pidulik vastuvõtt ja
Harjumaa ball toimusid traditsiooniliselt 30. detsembril Rahvusooperis Estonia. Vastuvõtul
anti üle Harju maakonna teenetemärgid, maakondlik kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl
2013 ning tunnustati maakonna
ettevõtjaid.
Maavanem Ülle Rajasalu
antud Harjumaa teenetemärgi
pälvisid Viimsi vallavalitsuse
kultuuri-ja spordiameti juhataja, Tallinna Muusikakooli, Kuusalu Kunstide Kooli ja Viimsi
Muusikakooli õpetaja, orkestridirigent Ott Kask; NG Investeeringud juht ja suuromanik,
kunstikollektsionäär Enn Kunila;
AS Kalev juhatuse esimees Kaido Kaare ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu büroo kultuurinõunik Ruth Jürisalu.
Harju maakonna teenetemärke jagatakse aastast 1996,
kokku on Harju maakonna teenetemärgi pälvinud 66 isikut.
Ballil andis maavanem Ülle
Rajasalu koos Harjumaa Oma-

Selja taha on jäänud ühed pere- ja kodukesksemad pühad aastas, jõulupühadega seoses mõtisklesin selle üle, mis on kodu, mis loob meile
kodutunde ja teeb ühest paigast inimese jaoks
kodu.

Ott Kask võtab maavanem Ülle Rajasalult vastu maakonna teenetemärgi.

valitsuste Liidu juhatuse esimehe Vello Jõgisoo ja Eesti
Kultuurkapitali juhataja Olavi
Laidoga üle maakondliku kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl 2013. Kultuuripärli
tiitli pälvis Jõelähtme rahvamaja juhataja, 1999. aastal loodud Jõelähtme Lavagrupi asutaja ning lavastaja Maie Ramjalg, kelle aktiivne kultuuritöö
on toonud tuntust Jõelähtmele,
Harjumaale ja kogu Eestile.
Kultuuripärli valimise traditsioon sai alguse 2003. aastal
Harjumaalt ning alates 2006.
aastast antakse Kultuuripärleid
välja üle Eesti.
Harjumaa Ballil tunnusta-

takse parimat ettevõtet, kodanikeühendust, omavalitsust ja
inimest, kes on silma paistnud
tublide tulemustega nii maakonnas kui ka riigis tervikuna.
Nendeks olid:
Harjumaa 2013. Aasta Ettevõte – Paldiskis loodusliku
joonega “kõveraid” põrandaid
tootev BOLE OÜ; Harjumaa
2013 Aasta Kodanikuühendus
– Saku Lions Klubi; Harjumaa
2013 Aasta Sädeinimene – Patika küla ja Kautjala küla külavanem Margus Vain; Harjumaa
2013 Aasta Tegu – Kernu valla
spordiaktiviseerija lähetamine
seeniorite maailmameistrivõistlustele lauatennises (Kernu rah-

vamaja juhataja Merle Beljäevi
eestvedamisel lähetati valla
auväärne sporditegelane Kaljo
Põldaru Uus-Meremaal toimuvale seeniorite lauatennise maailmameistrivõistlustele). Harjumaa 2013 Aasta Toetaja – AS
Mistra-Autex, kes on toetanud
Raasiku valla üritusi ja võistlusi
auhindadega, finantseerinud koduste laste jõulupidu, toetanud
Raasiku rahvamaja klaveriostu.
Samas on ka sponsoreerinud
püsivalt jalgpalliklubi FC Joker
ning meistriliigas mängiva Aruküla käsipalliklubi tegevust, lisaks varustab materjaliga noortekeskust ning kudumisringi.

Harju Maavalitsus

Kelgukoerad ootavad lund!
Algus lk 1

Siberi huskyd on inimestega 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. Jalutamise 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 paremad kelgukoerad, kas emased
või isased. Tegelikult on head
mõlemad – emased on küll sihikindlamad, isased aga jõulisemad, kuigi teisalt ka kergesti
mõjutatavad, näiteks lõhnadest,
või tahavad nad kangesti lund
kollaseks värvida. Ideaalses kelgukoerte rakendis on mõlemast
soost loomi.
Kui tavaliselt arvatakse, et
juhtkoer peab olema alati isane, siis nii see tegelikult pole.
Ka emane koer võib olla juhtkoer, kui tal on selleks sobiv
iseloom. Esiteks peab ta ole-

Kodu ja kogukond

Kelgukoerad on rakendis kahe kaupa.

ma aldis inimesega koostööks,
sest ta peab kuulama käsklusi.
See on kõige olulisem omadus.
Lisaks
koostöövalmidusele
peab ta olema küllaltki võimukas, sest peab allutama teisi
koeri, et need järgneksid talle
sinna, kuhu inimene juhtkoera suunab. On ka neid koeri,
kes on küll valmis inimesega
koostööd tegema, aga muidu
on ludrid – siis tõmbavad teised rakendi lihtsalt metsa...
Ka on juhtkoera puhul oluline, et ta oskaks tempot hoida ja vajadusel seda ka lisada.
Tavaliselt pannakse kelgukoeri

rakendisse kahe kaupa kõrvuti.
Vaid erandkorras, kui näiteks
sõidetakse üle jää, rakendatakse neid lehvikuna, et raskust
hajutada. Rakendis olles juhinduvad koerad vaid nende ees
olevast kaaslasest. Koeri rakendisse seades tuleb arvestada ka n-ö iseloomude sobivust.
Tuleb ette olukordi, kus
kõrvuti vedama pandud loomad omavahel lihtsalt ei klapi,
kuid seda juhtuvat harva. Kui
nad saavad aru, et läheb tööks,
siis suudavad ka vihavaenlased üksteisega leppida. Lisaks
juhtkoerale tuleb hoolikalt va-

lida ka rakendi viimast paari,
seal paiknevad loomad peavad 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 korterisse 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 jahutada. 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 ennast välja elada ja kasulik vajalikuga ühendada. Koerad ootavad kõiki huvilisi kelgutama!

Kodu teevad omaseks ja armsaks ka omad asjad.

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, väikese 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 selline 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 muuta 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 eelkõige Tallinnast otsima. Aga tegelikult on ka Viimsis toimumas väga palju huvitavat ja head. Siinkohal suur tänu
igaühele, kes on võtnud ette ka kirikutee ja osalenud neil
arvukatel kontsertidel, mis Viimsi Jaakobi kirikus toimunud. On rõõm tõdeda, et sellest kirikust on saamas kogukonna kirik, kuhu saab sisse astuda igaüks, kes otsib rahu
oma hingele, soovib hetkeks aega maha võtta ja elu laiemalt 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 kusagil kaugel koguduse hingekirjas, oma koguduslikku kuuluvust Viimsisse vormistama ja otsima üles oma kodulähedast 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 kohalikus raamatukogus, ostame toitu kohalikust poest, jalutame 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 positiivses plaanis eeskujuks, või õigemini eesminejad. Selleks on oluline hoolida oma kogukonnast, oma kodupaigast ja osaleda neil toredatel ettevõtmistel, mis Viimsis on
toimumas. Üheskoos tegutsemises on kogukonna elujõud!

Viljar Krohv

Mikk Leedjärv

Kennel OcchilupO
kelgukoerarakendi juht

EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik
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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 talveilma, lõkketule praksumist ja merekohinat.
Muuseumisse sissepääs alates kell 15.30 täitsa prii!

Uut Rannarahva
Muuseumis
Ootame jaanuaris Rannarahva Muuseumisse 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 Eestimaa rannarahva elust nõukogude impeeriumi
piirijoonel ning sellest, kuidas rannarahvas 50
aastaks merest ära lõigati. See näitus on üks
kolmest nominendist 2013 aasta Eesti muuseumide 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 järeltulijatest. Täpselt samamoodi elasid mõnisada
aastat tagasi meie esivanemad. Kui vaadata
esimesi mustvalgeid fotosid Eesti talupoegadest, on sarnasus rabav.
Terve jaanuarikuu on meie muuseumipoodides võimalik osta Rannarahva Muuseumi
trükiseid – kalendreid, kalendermärkmikke ja
raamatuid tervelt 25% soodsamalt.
Astuge läbi!

Osale külastaja
rahulolu-uuringus
Head Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vabaõhumuuseumi külastajad!
Ilma teieta ei oleks meid. Loodetavasti oleme ka meie toonud teie ellu mõne ereda emotsiooni 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. jaanuarist 31. jaanuarini osaleda kliendiuuringus,
vastates küsimustele, mis puudutavad Rannarahva Muuseumi ning Viimsi Vabaõhumuuseumi 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 muuseumi trükiseid ja meeneid.
Palun leidke see väike hetk, et aidata meil
olla parem.
Tänudega,
Sihtasutus Rannarahva Muuseum
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Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa
keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise
teade
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Aktsiaselts Saarte
Liinid (Peeter Oopkaup, peeter@saarteliinid.ee) esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Viimsi
vallas Naissaare sadama rekonstrueerimiseks (katastritunnus 89001:001:0048, asukoht Naissaare, Viimsi vald, Harjumaa). Rekonstrueerimise eesmärk on parandada sadama
funktsionaalset võimekust ning seeläbi tagada parem ühendus Naissaarega. Rekonstrueerimise käigus on kavandatud
süvendustööd, veekogu põhjapinnase paigaldamine ja veekogusse tahkete ainete uputamine. Konsultatsiooni ja projekteerimisfirma Osaühing Corson on koostanud Naissaare
sadama rekonstrueerimise eelprojekti (töö nr 1105). Sadama
akvatooriumi, sissesõidukanali ja kompensatsiooniala süvendustööde (I etapp) maht eelprojekti järgi on 38 600 m³, kusjuures väljakaevatav pinnas soovitakse vedada kaadamisalale
(üks võimalik kaadamisala on Paljassaares). Eelprojektis on
ette nähtud olemasoleva kaiseina ette paigaldada kas raudbetoonist plaadid või süvistatakse terasest sulundsein (uue
seina ja vanade kärgkastide vaheline 0,5 m laiune tühimik
täidetakse). Lisaks rajatakse uus slipp ja ramp sadamahoonete alla jäävale kaiosale. Akvatooriumi kaitseks on ettenähtud 40 m pikkuse lisamuuli rajamine. Lisamuuli sisekülg on
kasutatav kaina. Sadama rekonstrueerimise II etapis on ette
nähtud lääneosas kolme ujuvkaiga 72 sildumiskohaga sadamaosa sügavusega -3,50 m. II etapi süvendustööde pinnase
maht on 25 900 m³, mis on sobiv kaitaguse ala täiteks (täitetööde maht on 22 700 m³).
KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku 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-hindamised ja KMH läbiviija kodulehel http://www.hendrikson.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 arutelu toimub 4. veebruaril 2014 kell 11 Viimsi vallamajas volikogu saalis Nelgi tee 1.

Teade Leader programmi avanevast
taotlusvoorust
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VIII taotlusvoorus
teise meetme “Ettevõtlus ja puhkemajandus”. Projektide
toetustaotlusi rahastatakse paremusjärjestuse alusel vabanevate vahendite laekumisel.
Taotlusvoor on avatud 17.–21. veebruarini 2014. Taotluste vastuvõtmine lõppeb 21.veebruaril kell 15 nii paberkandjal kui elektrooniliselt esitajatele.
Leader programmi 2008–2014 perioodi viimase taotlusvooru tingimustega 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 korruse saalis.
Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas, s.o Jõelähtme, Viimsi
või Rae vallas.
Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui elektrooniliselt eelregistreerimise alusel (520 1189, margit.partel@gmail.com).
Projektid peavad vastama “Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2009-2015” ja Põllumajandusministri määrusele 21. septembrist 2012 nr 75.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

Õppus sadamas
Muuga sadama lääneosas asuvatel kaidel nr 1
ja 2, millel käideldakse heledaid ja tumedaid
naftasaadusi, viidi jõulueelsel nädalal tulekustutussüsteemi testimiseks läbi ühisõppus.
“Õppus toimus sadama, operaatorite ja järelevalveametnike osavõtul. Selle käigus
testiti info edastamise ja kustutussüsteemi tööle rakendumise kiirust ning selle tulekustutusvõimekust,” iseloomustas õppuse käiku TallinMuuga sadam.
na Sadama sadamaohutuse
osakonna juhataja Siiri Lõhmus.
“Õppuse legendist lähtuva tulekahju avastamisel käivitas laeva laadimise eest vastutav isik häiresignaali, kail
ja terminalis peatati kõik tegevused ning vahetusülem käivitas 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 tagamine esmase tähtsusega nii sadama kui ka terminalide
jaoks ning terminalide poolset ohutusnõuete täitmist ja
hädaolukorras reageerimise ja tulekustutussüsteemide
nõuetele vastavust kontrollivad regulaarselt Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet. “Kõik õppuse osalejad jäid
süsteemi ja selle praktilise katse tulemustega rahule, süsteem vastab kõige kaasaegsematele turvanõuetele ning toimunule 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

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
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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

ŠIVANANDA JOOGA TUNNID
Laupäeviti kell 12.10–13.40 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, Nelgi tee 1
Šivananda jooga on klassikaline Hatha jooga, mis
põhineb iidsetel joogaõpetustel ja toob traditsioonilise joogatarkuse ehedal kujul tänapäeva.
Joogatund koosneb hingamisharjutustest, soojendusharjutustest ja joogaasenditest ning lõdvestusest.
Joogatund annab parema enesetunde nii füüsiliselt kui vaimselt.
Tasakaalupanus 7 eur/kord, 22 eur/4 korda, pensionärid 5 eur/kord.
Juhendaja, Pille Tali on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Šivananda jooga õpetaja.
Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com
Registreerumine: pilletali@gmail.com
5904 5023

Tule trenni,
kui soovid vabaneda emotsionaalsetest ja füüsilistest pingetest ning
tasakaalustada keha energiakanaleid!
Lisaks teisipäeviti kell 19.30 toimuvatele 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 tasakaalu 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

RASEDATE JOOGA
ALATES 5. JAANUARIST TOIMUB VIIMSI HUVIKESKUSE TREENINGSAALIS
RASEDATE JOOGATUND LAUPÄEVITI KELL 14.00–15.15!
Rasedate joogasse oled oodatud
esimesest raseduskuust kuni sünnituseni. See on väga imeline aeg ja
joogatarkustest on sellel perioodil
hästi palju kasu.
Joogaharjutused leevendavad ja ennetavad rasedusega seotud füüsilisi
vaevusi ning valmistavad nii keha
kui meele ette sünnitusprotsessiks. 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 joogatund on lihtne ja sobilik kõigile.
Juhendaja, Pille Tali, on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Šivananda
jooga õpetaja.

Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com,
www.huvikeskus.ee
Hind 6 eur/kord, 4 järjestikust korda 20 eur
Eelregistreerimine: tel. 5904 5023
või e-mailil pilletali@gmail.com
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Hei, noored! Tulge tantsima!
House

on tantsustiil, mis näeb välja
nagu tantsija ei pingutaks üldse, vaid kõik liigutused käivad
kehast läbi ja keha on lõtv, kuid
tegelikult on vaja tohutut kontrolli 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 (liikumine maas ja trikid). Trennis õpime housestiili põhisamme ja alastiile. Igas trennis
õpime uusi samme ja teeme
uue kava, edasi jõudes harjutame freestyle’i, mis on house
tantsu puhul põhiline.
Tunnid toimuvad esmaspäeviti 19.30-20.30.

Contemporary jazz

on tantsustiil, mis on segu
klassikalisest tantsust ja kaasaegsest tantsutehnikast. Tantsu
on lisatud palju klassikalisi
elemente ning palju liikumist
põrandal, mis loob omamoodi vabaduse. Contemporary
on väga emotsionaalne ja dünaamiline tantsustiil. Tantsija
saab väljendada liigutustega
ka kõige sügavamaid tundeid
ja mõtteid. Alguses keskendume trennis rohkem tehnikale
ja erinevate pöörete ja hüpete
harjutamisele, edaspidi hakkame juurde õppima ka koreograafiaid.

MUINASJUTUVÕIMLEMINE

Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame 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.

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 20.30-21.30.

Heels

on trenn, kus põhiline aeg ollakse kontsadel. Trennis saab
harjutada kontsadel enesekindlalt kõndima ja tantsima.
Tantsud on väga naiselikud ja
samas väga jõulised. Stiil on
pigem tänavatants mitte showtants. Lisaks tantsule ja kõnnaku harjutamisele on kavas ka
venitamine ja jõutrenn. Trenn
ongi mõeldud neidudele, kes

tahavad leida endast seda ülimat naiselikkust ja enesekindlust. Milleks käia klubides
üleslöödult ainult puusanõksu
tegemas, kui tegelikult saaks
terve klubi ennast vaatama
panna tõeliste tantsusammudega?
Tunnid toimuvad esmaspäeviti 20.30-21.30.
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel. Lisainfo ja registreerimine e-mailil annukas9@
hotmail.com või tel 5900 5939.

Treener Anna Irene Michelson: Tõsiselt hakkasin tantsuga tegelema aastal 2006, kui liitusin Prodance Tantsustuudioga. Alustasin hip-hop tantsuga, juba järgmisel aastal võtsin lisaks streetjazzi, balleti, contemporary jazzi, house’i ja dancehall tunde.
Stuudioga võtsime osa “Koolitantsust”, kus osalesime peaaegu igas kategoorias ning tihti tõime ka laureaadi tiitli koju. Lisaks sellele on esinetud ka Vanalinna päevadel ning Kanuti Gildi
Saalis ja Hobuveskis. Peale esinemiste olen osa võtnud ka erinevatelt battle’itelt house ja hip-hop kategoorias, mis on arendanud freestyle’i ja aidanud leida just endale omase stiili.

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.

R 10.45 Viimsi Huvikeskuses

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

Tunni hind on 5 €.

Ühe tunni hind paarile on 10€.

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

Treener: Alar Kaasik
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Kõrsikud laulsid Viimsis
Heli Läätse laule

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

Kõrsikute uue plaadi
“Heli jälgedes” esitluskontsert toimus 17. detsembril Viimsi Huvikeskuses. Kuulajate seas oli
ka laulja Heli Lääts.

Mängivad Jüri Aarma ja Ene Järvis.

Ajaloohuvilistele ei vaja Soome kirjaniku Mika Waltari
nimi tutvustust. Pigem võib tema loomingu huvilisi üllatada, et mees on kirjutanud ka komöödiaid. Tõepoolest kirjutas 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 Lindeman, 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 põnevalt hargnema.
Septembris esietendunud komöödiaga rändab ringi
näitetrupp koosseisus Ene Järvis, Anne Paluver, Jüri Aarma 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

Kokku oli Kõrsikutel 2. detsembril 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 Huvikeskuse turundus- ja müügijuht Heidi Kirsimäe. “Pärast
kontserti oodati järjekorras, et
plaadile autogramme saada.”
“Kõrsikute muusika jõuab
kohale ja rahvale läheb hinge
nende siiras sõnum ning eestikeelne laul,” rääkis kontserdi korraldaja Matti Meumers.
“Meeste muhedas välimuses
peegeldub nende soojus.” Kõrsikud – Andrus “Bonzo” Albrecht, Jaan “Orelipoiss” Pehk
ja Alari “Päss” Piispea esitavad
eestikeelseid lugusid nii eesti
kui välismaistelt autoritelt ning
samuti omaloomingut.
“Uuel plaadil kõlavad laulud, mida on omal ajal kuulsaks laulnud legendaarne Heli
Lääts. Laule esitatakse Kõrsikutele omases mahedas ja muhedas võtmes. Bonzol oli juba
aastaid mõte teha plaat Heli

Heli Lääts koos Kõrsikutega Huvikeskuses.

Läätse lauludega. Lääts võttis
selle mõtte rõõmsalt omaks ja
oli väga õnnelik, et tema laulud uuesti esitusele tulevad,”
rääkis Meumers. Lauljatar tuli
pojaga Viimsisse kontserdile,
tema kohtumine Kõrsikutega
oli väga liigutav.
Lisaks uue plaadi lugudele
kõlasid kontserdil ka Kõrsikute 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 väiksed intiimsemad saalid, nagu
on Viimsis.
Kõrsikute lugu “Suuda öelda 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 Eesti plaadimüügi edetabeli tipus.
Kuna uut loomingut tuleb järjest peale ning kolmik on väga
produktiivne, siis ilmus aastalõpu eel nende kolmas plaat
pealkirjaga “Heli jälgedes”.

VT

SPA hotell Lavendel – killuke Lõuna-Prantsusmaa Provance’i
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 interjööri, väljavaate kui ka maitseelamuste pakkumise poolest.
Uus kohvik avas uksed novembris, isadepäeval. Kohvik
on avar ja suurte akende abil
ka valgusküllane. Sisekujundaja, Optimal Projekti peaarhitekt Kristiina Kokk on niihästi
kohvikus kui ka konverentsiruumides ning ilu- ja spaakeskuses
kasutanud kujunduses professionaalselt nime “Lavendel”. .
“Soovime, et kliendid tunneksid end siin mõnusalt, et
neil oleks siin hea olla,” selgitas spaahotelli Lavendel juhataja Triinu Lill. Nii nagu Lõuna-Prantsusmaa lavendlipõllud
mõjuvad romantiliselt ja lõõgastavalt, nii nagu lavendli
häid omadusi on tuntud aastasadu, samamoodi mõjub see
taim ka sisekujunduses.
“Kui Tallinn pakub intensiivset elurütmi ja mitmekesist
tegevust, siis meie juures on

Lavendel kohvik.

Veealune vaakummassaaž.

vastukaaluks mõnus ja rahulik
olemine nagu Lõuna-Prantsusmaalgi,“ rääkis Triinu Lill. Samas ei ole kohvik mõeldud
mitte ainult turistidele, vaid eelkõige kohalikele ning oodatud
on igas eas kliendid. Hommikuti pakutakse ka bufeehommikusööki mitte ainult hotellielanikele, vaid kõigile, tööpäevadel kell 11–13 on avatud
bistroo, mis on samuti rikkaliku valiku ja soodsate hindadega, ning õdusal õhtupoolikul
viivad külastajal keele alla
oma maja kondiitrite küpsetised. Kooke ja torte saab ka
tellida ning nende kujundus

tehakse tellija soovi korral ainulaadne, arvestades sündmust
või selle peategelast.
Triinu Lill kiidab kohviku
kokki: Marko Kulver on on ka
raamatu “Esimene eesti kokaraamat“ üks autoreid ning suurepärane liharoogade meister.
Princess Jackie on aga filipiinlannast eksootiline kokk, kes
nüüd elab Eestis. Tema spetsialiteet on supid ja sushid, aga
ka Aasia köök laiemalt.
Igal laupäeval kell 19 toimuvad kohvikus salongiõhtud,
juba vana aasta lõpus jõudsid
mitmed muusikud seal musitseerida. “Pakume publikule rahulikumat muusikat,” ütles Lill.
Kuid võimalusi on rohkemaks: kohvikulaval saab teha
ka monoteatrit, anda kontserte
ja tantsuetendusi. Detsembris
andsid Viimsi Muusikakooli
lapsed siin kaks kontserti, kavas ongi pühapäeviti lasteüritustega jätkata.
Maja soklikorruski on pärast renoveerimistöid tundmatuseni muutunud. Suve alguseks
peab valmima spaa oma vee- ja
saunakeskusega, aga ilukeskuse
spaahoolitsusi, mitmesuguseid
massaaže ja kosmeetikateenuseid pakutakse juba praegu.
Juuksurisalongis alustasid sel

nädalal tööd juuksur-stilist Raimo Suviste, meikar-juuksur Risto Pillaroo ja Viimsisse tagasi
tulnud juuksur Kärt Pihlak.
Erilist uhkust tunneb hotellipere veealuse vaakummassaaživanni üle. Sellega on võimalik leevendada mitmeid tervisehädasid nagu selja- ja liigesevalud, vereringe- ja ärevushäired ning stress, tänu
lümfiringe stimuleerimisele ja
rasvarakkude põletamisele vabaneda liigsest tselluliidist. Sa-

masugust vanni on tootja sõnul
Eestis veel vaid üks.
Valikus on ka veini-, piima- ja meresoolavannid, lisaks
neoqi energiakookon, mis sisaldab auru- ja infrapunasauna, vibratsioonimassaaži ja intervalldušši. Ilukeskuse massöörid pakuvad erinevaid massaaže – lisaks klassikalisele ka
vee-, aroomi-, reiki-, kuumade
laavakivide massaaži. Näohoolduse juures on kasutusel Hispaaniast pärit professionaali-

dele mõeldud Germaine de
Cappuccini tooted.
“Ilukeskus pole mõeldud ainult naistele,” rõhutas Triinu Lill.
Enamikku teenuseid, s.h näohooldust pakutakse ka meestele.
Kõike, mida pakub uuenenud 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
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Viimsi valla kultuurikalender
10. jaanuar – 2. veebruar
Fotonäitus “Viimsi mõis – enne
ja praegu” kõrvutab fotojäädvustusi tänasest ja kahekümne
aasta tagusest mõisast
Uus! Dokumendinäitus
“Kaks algust”. Eesti Rahvusarhiivi näitus
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis

Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest palume teatada: helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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 Vabaõhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

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

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud
E–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet sisaldab 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

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

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

põletamine
Korraldaja Ermo Hüüdma,
tel 527 5296
Tammepõllu tee ääres heinamaal

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

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

11. jaanuar k 21
Üllar Jörberg
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!
l Aino

Kask ............................................................................ 98

l Valentina Ränk ................................................................... 96
l Erna

Kalmar ........................................................................ 94

l Väino

Tere tulemast!
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
Adele-Lovise
l Kristi Klopetsil ja Valeri Kivil sündis 1. detsembril tütar
Lemme-Linda
l Anna ja Kristjan Alakülal sündis 3. detsembril tütar
Vanessa-Maria
l Kristi Ruukelil ja Kalle Lipsmäel sündis 5. detsembril tütar
Lisandra
l Jaanika ja Martin Oraval sündis 10. detsembril poeg Mikael
l Lesja ja Roman Hagil sündis 15. detsembril poeg Erik
l Age Rajal ja Sergo Salul sündis 19. detsembril poeg Henry
l Anneli Simsonil ja Veiko Talustel sündis 31. detsembril
poeg Timo Otto

Ermel ........................................................................ 85

l Naima

Toiger ...................................................................... 85

l Luule Selg ............................................................................ 85
l Evgenia

Fedorova .............................................................. 80

l Luule Sakk ........................................................................... 80
l Valentin

Mitjakin ............................................................... 75

l Silvia Juhandi ...................................................................... 75
l Nina

Lupanova ................................................................... 75

l Niina

Puusepp .................................................................... 75

l Viive

Reepalu ..................................................................... 75

l Malle

Sarap ......................................................................... 75

l Raivo Veermäe ................................................................... 70
l Maie

Nõmm ........................................................................ 70

l Linda Rajand ....................................................................... 70
l Valentina Pärnaste
l Virve

............................................................ 70

Albri ........................................................................... 70

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 pliiatsijoonistuste 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 tervitustseremoonia
Registreerumine:
info@harmoonikum.ee
Tel 5308 1188
Harmoonikumi
1. veebruar k 11
Raamatu “Andekuse geen ...”
autori Mati Laane loeng ja
arutelu
Teema “Kreutzwaldi, Faehlmanni jt 19. saj kultuuriloojate
tegelik päritolu“
Viimsi Raamatukogus
1. veebruar k 19
Teater Vanemuine “Remondimees“
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
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Jõulud Viimsi Raamatukogus

Tantsuõpetaja tõi
võidu koju
Viimsis tegutsev kõhutantsu õpetaja Liisa Voo,
esinejanimega Kumei, naasis Kaunasest professionaalsete kõhutantsijate konkursilt esikohaga.
Konkurss toimus Kaunases
kuuendat korda toimuva Oaze
festivali raames, mis leidis
aset 29. detsembrist esimese
jaanuarini. Festivali ametlik nimetus oli “6th Oriental
Dance Festival Oaze” (kuues
idamaa tantsu festival Oaze).
Festivalist osavõtjate loetelu oli kirev ja kategooriaid
palju: grupid, amatöörid, professionaalid, kes võistlesid
sellistes kategooriates nagu
show, folkloor, klassikaline
raks sharki jne), kuid rahvusvahelisi kategooriaid oli
3: Baltimaade kõhutantsijateprofessionaalide soolo, amaKumei esinemas.
tööride soolo ja grupid.
Viimsis tegutsev kõhutantsuõpetaja Liisa Voo, kes on
rohkem tuntud esinejanime Kumei all, osales Baltimaade kõhutantsijate-professionaalide soolo kategoorias, olles Eestist ainuke tantsija – ülejäänud selles kategoorias
osalejad olid Lätist ja Leedust. “Kui teistes kategooriates
oli kümneid osalejaid, siis Baltikumi professionaalide kategoorias oli vaid kuus osavõtjat, sest professionaale on
amatööridest mõistagi kordades vähem,” selgitas Kumei.
Konkurssi korraldas Ilona Armoniené, kes on tantsustuudio “Kairo žvaigždé” juhataja.
Kohtunikud olid idamaise tantsu rahvusvahelised staarid: Elena Ramazanova Venemaalt, Evgenija Logvina Valgevenest, 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 Koolis 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 restoranis “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.

12. detsembri õhtul kell
18 algas küünlavalgusõhtu pealkirjaga “Jõuluootus”. Külas olid luuletaja Heli Viht ning noored
pillimängijad Hanna ja
Rahel Hollman.
Küünlavalgusõhtu toimus ainult küünlavalgel ning õhtut
illustreerisid dataprojektori vahendusel seinale näidatavad talvepildid. Fotod olid kõik luuletaja enda või tema pereliikmete
tehtud.
Õhtu algas muusikapalaga,
mille järel luges luuletaja Heli
Viht enda kirjutatud luuletusi.
Loetud luuletused on ära toodud ka raamatukogu kodulehel. Luuletuste vahele musitseerisid noored pillimängijad
viilulil ja flöödil. Üritus lõppes
“Püha öö” ühislaulmise, tee ja
morsi joomise ning piparkookide söömisega. Loodame, et
kohaletulnud jäid igati rahule.
Nädal enne jõululaupäeva,
17. detsembri õhtul kell 17.30
jutustas raamatusõber Ülle
ühendusest Lapsed Eestis päris

Esinevad Hanna ja Rahel Hollmann.

jõululugu. Oodatud olid lapsed
vanuses 5–11. Piibliloo jutustamise vahel lauldi jõululaule,
meisterdati pühadekaarti ja kellukest, söödi piparkooke, joodi
morssi ja lõpuks said kõik valida endale kingikotist kingitusi.
Kohaletulnud olid väga rahul.
Enne pühi, 21. detsembri
hommikul kell 11 toimus lastehommik “Jõulud metsas”. Kohal olid paljud väikesed muinasjutusõbrad
vanematega.
Metsas oli seekord palju sagi-

Oma luulet loeb Heli Viht.

mist: Oravaemal oli kadunud
sahvri võti, Päkapikul oli mure
laste kallite kingitustega ja
Jõuluvana nohuga, Karuemal
oli kadunud poeg ja väikesel
Põhjapõdral ema. Lumememme ja Varese abil lahenesid aga
kõik metsaelanike mured.
Oleme raamatukogus lasteetendusi teinud juba üle aasta.
Oleks tore saada ka tagasisidet
osalejatelt nende hommikute
kohta. Kuidas ollakse rahul,
mida võiks teistmoodi teha?

Üheks võimaluseks on saata ekiri marika@viimsivald.ee või
kirjutada anonüümselt http://
sayat.me/viimsiraamatukogu.
Täname esinejaid ja üritustel osalejaid!
Selleks, et end raamatukogu tegemistega kursis hoida,
soovitame külastada raamatukogu kodulehte viimsiraamatukogu.ee või liituda meiega
Facebook-is.

Jane Palu

Viimsi Raamatukogu juhataja

Huvikeskuse jõulukontsert

VT

Laulab ViiKerKoor, juhatab Age Toomsalu. Fotod Heidi Kirsimäe

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

Ootame Teid Viimsi üht soodsamat seminariruumi üürima

Viimsi Raamatukogu Haabneeme ruumides (Kesk tee 1)
on võimalik ürituste korraldamiseks üürida seminariruumi.

Esinesid Ita-Riina Muusikastuudio laululapsed, segakoor Viimsi, ViiKerKoor ja Viimsi Vallavalitsuse laulusõprade ühendus
“Omal viisil”, solistid Kertu
Kristal ja Maria Rander.

VHK

Kõneleb Mikk Leedjärv.

Esineb vallavalitsuse lauluühendus Omal Viisil.

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 ettevalmistusaega. 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.
Laulab Mari Rander.

Esineb Kertu Kristal.

Laval on Ita-Riina Pedaniku muusikastuudio laululapsed.
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sport

Eesti korvpallur Euroliiga
finaalturniiril
Vähemalt üks eestlane
osaleb Euroliiga F4 nädalavahetusel Milanos, kui
KK Viimsi kasvandik Karl
Robin Jürjens ja tema
tänane koduklubi Cajasol
Sevilla alistasid Nike
noorte Euroliiga eelturniiri finaalis Roomas
kohaliku Stellazzurra Basketball Academy 67:53.

“Tunne on võimas,” võttis saavutuse lihtsalt ja lühidalt kokku Karl Robin Jürjens ise.
Jürjens panustas finaalis
meeskonna võitu ligi 18 mänguminutiga 3 punkti, 4 lauapalli ning 1 vaheltlõikega.
Turniirivõiduga tagas Cajasol Sevilla endale pääsme
liiga finaalturniirile, mis peetakse kevadel Milanos koos
meeste Euroliiga finaalturniiriga.
Kolm päeva Roomas väldanud turniiril mängis meeskond neli mängu, millest võitis
kolm. Turniiri avapäeval alistuti kahe punktiga hilisemale
kolmanda koha meeskonnale
Arami Junior Milanile 53:55.

Milanosse, finaalturniirile on
võimalus pääaseda ka Siim
Sander Venel ja Kaunase Zalgirisel ning Kristjan Kanguril
ja Milano EA7 Emporio Armanil.

KK Viimsi

www.kkviimsi.ee
www.facebook.com/kkviimsi

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

Teisel päeval mängiti minimaalse vahega 61:60 üle Rooma Virtus ning finaalipääsu
otsustanud mängus Zagrebi
Cibona koguni 77:56.
Jürjens alustas kõiki nelja
kohtumist algviisikus, teenides 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 statistilistelt numbritelt enamat,

aga on selge, et ligi kahtkümmend minutit ei teenita mänguaega, kui sa ei tegutse meeskonnale kasulikult ning treener
mängijat ei usalda”, sõnas Jürjensi esimene treener Tanel
Einaste. “Usume, et järgneva
nelja kuuga suudab Karl Robin treeningul näidetud sooritused ka võistlusmängudesse
üle kanda”.
Ilmselt hoiab kogu Eesti
korvpallipere pöialt, et eestlaste esindus saaks lisa, kui

Spordiüritustest
tulekul

16. jaanuar k 19 Käsipalli Meistriliiga / HC Viimsi/
Tööriistamarket vs Värska
Originaal / Viimsi Kool /
Korraldaja: HC Viimsi/Tööriistamarket
19. jaanuar k 15 Saalihoki Esiliiga / Jõgeva SK Tähe
II vs Viimsi Kepp / Virtuse
spordihall / Korraldaja: Jõgeva SK Tähe
21. jaanuar k 19 Käsipalli Meistriliiga / HC Viimsi/
Tööriistamarket vs HC Kehra/Horison Pulp&Paper /
Viimsi Kool / Korraldaja:
HC Viimsi/Tööriistamarket

Tähelepanu, spordihuvilised!

Sportlased, kes soovivad esindada Viimsi valda 1.–2. märtsil 22. Eesti valdade talimängudel, nüüd on teie võimalus!
Võistelda saab kuuel spordialal: murdmaasuusatamine,
mäesuusatamine, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe. Huvilised, kiirustage! Lisainfo ja registreerimine: Remo Merimaa,
tel 5691 6918, remo.merimaa@viimsivv.ee.
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l Veoteenus

tagaluuktõstukiga Mercedes-Benz

l Müüa

libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillus-

Sprinter. Teostame transpordi- ja kolimisteenus

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

üle Eesti. Hind kokkuleppel. 5463 9527.

on kohaletoomine tasuta. Tel 509 2936.

Avaldame kaastunnet Siim Kaarele
kalli isa

Koit Kaare
surma puhul.

l Traditsiooniliste

Eesti kiviaedade ehitus ja taas-

l Klassikaline

massaaž koos reiki energiaga teie

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

kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust

spot.com/

aitab spordimassaaz lihaseid lõdvestada ja kehal
kiiremini taastuda. Pärast massaaži pole vaja

l Karvahooldus

koertele. Pesu, kuivatus, pügami-

kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksi-

ne, trimmimine, takkude eemaldamine, põhjalik

maalse lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju

kammimine, näituseks ettevalmistus. Šnautserite,

teile sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega

West Highland terjerite trimmimine ka näituseks.

20 €. Massööri tellimine tel 509 2550 või

Kõrvade puhastus, küünte lõikus, massaaž.

reedu48@hotmail.com.

Oodatud on kõik koerad – suured ja väikesed!
www.rebekapood.ee Tel 5650 1738, e-mail

l Viljapuude,

rebekapood@koertehooldus.ee. Leia meid ka

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,

Facebookis: Rebeka Lemmikloomapood.

okste kärpimine, võra kujundamine, kändude

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade
l Otsime

hoidjat kahele poisile alates märtsist

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

paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

k 6.00–14.00. Hoid toimuks Haabneemel laste
oma kodus. Laste vanused praegu on 1,2 a ja

l Liuguksed

3,1 a.Töötasus saame kokkuleppele. Tel 5648

Garantii. Tel 50 29 075.

ja garderoobid. Hinnad soodsad.

9984, Kati.
l Kogenud
l Pakun

kvaliteetset ja hea hinnaga veoteenust

meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja

remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride,

eraisikutele ja ettevõtetele. Ka õhtuti ja nädala-

aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine

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

jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik.

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

Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-

teeme ära. Tel 5307 0849.

kumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.

l Teostan

maalritöid korterites ja eramutes

(krohvimine, pahteldus ning värvimine). Pakku-

l Korstnapühkija

mised saata meilile: siseviimistlus1@gmail.com

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

või helistada tel 5896 8478.

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Plaatimis-,

l Vee-,

krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

litsenseeritud teenused, kütte-

ja kanalisatsiooni välistrasside ehitus

(kinnistute ÜVK-liitumised), santehnilised sisetööd.
Liiva, killustiku ja haljastusmulla müük ja trans-

l Arvutipank

teostab arvutite hooldus- ja remont-

töid. Komplekteerib Teile arvuti, on abiks Teie

port, geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Ekskavaatoriteenused. Tel 5850 4300, 660 4455.

kodulehe loomisel ja haldamisel. Arvutipank
pakub nüüd ka elektroonika parandusteenust.

l Kaardid

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

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil

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

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

www.arvutipank.ee.

mist: www.ennustus.ee

l Aitan

l Akende

erinevate koduste tööde juures, kus vaja

ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

pesu, vihmaveerennide puhastus,

meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib.

ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,

Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan

põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhas-

köögimööblit koos tehnikaga, kinnitan Kardina-

tused-kpe.com Tel 5638 8994.

puud ja riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman
pikaajalist kogemust (5 a) IKEA mööbli kokkumon-

l Litsenseeritud

teerimisel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja

ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail: margus@

lepime kokku. Tel 5918 2228, Priit.

korvent.ee, tel 552 6281.

l Müüa

l Müüa

kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots

korstnapühkija teenus. Teostan

aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-

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

selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-

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

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

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

8594.

valda tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Keeleõpe:

inglise, soome, rootsi. Keele individu-

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

äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid

t/al. 17 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x16
€. Minigrupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t. 1 ak t/

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

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

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad

10.30 rootsi keel algajatele; N 9.00-10.30 soome

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

keel algajatele; N 17.30–19.00 inglise keel algajatele; R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele.

l Pilatese

treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo:

www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

J. Vilmsi 53 G, Tallinn Tel + 372 55 30 122 kajavahi
@hot.ee www.kajavahikoolitus.ee.

Roosi 10 majaelanikud

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja 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

Raamatukogu toob
abivajajaile raamatud
koju
Rahvaraamatukogu seadus §15 lõige 6
paneb rahvaraamatukogule järgmise kohustuse: “Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu
külastama, korraldab rahvaraamatukogu
nende soovil tasuta koduteeninduse”.
Kui Te teate kedagi või olete ise inimene, kes vajaks, et talle tervislikust seisundist 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.
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Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.

Lume
koristamine
käsitsi ja
lumepuhuritega.
Tel 55 637 666
www.ifhaljastus.ee

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 maailma parimat
oliiviõli
oma e-poes
www.oliva.ee,
5623 3062,
info@oliva.ee

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses
tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
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