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Kelvingi küla on
Harjumaa aasta tegija

Advendiajast jõuludeni!
Loe lk 9–12

Vastuvõtuajad
vallavalitsuses
Vallavalitsuse vastuvõtuajad on esmaspäevi23. detsembril on
ti kell 14.00–17.30 ning
vallamaja suletud.
neljapäeviti kell 9.00–
12.00 ja 14.00–17.00.
Ehitus-, keskkonna- ja planeerimise ning kommunaalameti juhatajate vastuvõtud on eelregistreerimisega.
Täiendav teave valla kodulehel www.viimsivald.ee, e-posti aadressil info@viimsivv.ee või
telefonil 602 8800.

Viimsi valla kultuuri ja spordiameti juhataja Ott
Kask tunnustusüritusel dirigeerimas.

Infotelefonid
Tänavu 16. septembril avati Kelvingi külas oma
laululava. Fotod Aime Estna

24. novembril tunnustati
Kolgaküla rahvamajas Harjumaa aasta tegijaid. Nominatsioon seitsmes erinevas
kategoorias toimus Ühisnädalal, mis väärtustab hoolivust, koosloomist ja kogukondlikku ettevõtmist. Neid
väärtusi kannavad ka kõik
meie tegijad.
Aasta väikeetevõtte tiitli pälvis Esko
Talu OÜ Saku vallast. Talu iseloomustamiseks jagub kõigil vaid häid
sõnu. Seal on peetud nii külaseltsi
koosolekuid kui ka jõulupidusid
ning tähistatud külapäevadelt koju
toodud võite. Esko talu on suurepärane näide maapiirkonna ettevõtlusest, kohaliku toidu tootmisest, kohalikust tööhõivest ning kogukonnaga koostööst. Talu on oma
20 tegutsemisaasta jooksul keskendunud piimatootmisele ja selle
toodanguks töötlemisele talu meiereis. Suurt tähelepanu pööratakse
turundusele ja toodangu müügile.
Sel aastal osales Esko talu esimest
korda avatud talude päeval, võõrustati üle 2000 külalise, olles külaliste rohkuselt teine kogu Eestis.
Aasta ettevõtteks kuulutati Tiptiptap OÜ Rae vallast. Firma loomise hetkel oli turul mänguväljakute valik pea olematu. Perefirma
on kasvanud ja arenenud koos selle asutajate kõige väiksemate pereliikmetega. Tänaseks on Tiptiptap
Baltikumi suurim laste mänguväljakute tootja, toodetakse ka skateparke, spordiplatse- ja väljakuid.
Nende toodetud atraktsioone leiame Rootsis, Norras, Taanis, Kataris,
Poolas, Soomes, Taiwanis jm.

Kelvingi küla sai Harjumaa aasta külaks. Viimsi abivallavanem Jan Trei, Kelvingi külavanem AntsHembo Lindemann ja külaelanikud Marilyn Tõnisalu ja Harri Lugu.

Aasta toetajaks nimetati Aave
transport OÜ Raasiku vallast. Nende peamiseks tegevusalaks on riigisisene ja rahvusvaheline transport, sõidu- ja pakiautode hooldus
ning remont, tegeletakse ka rehvide müügi ja paigaldamisega. Firma meelisteemaks on rahvasport,
mida on toetatud nii rahaliselt kui
ka ühiskondliku tööna. On rajatud
rulapargi asfaltplats, ehitatud õuesõppe paviljon, toetatud saalijalgpalli. Aave Transpordi spordiklubi
on võtnud oma südameasjaks Aruküla terviseraja hoolduse, hoolitsenud jalgratta krossiraja korrasoleku ning uute elementide ehitamise eest, käivitanud Enduro sõidu
traditsiooni Raasiku vallas. Aasta
toetaja üheks nominendiks oli esitatud ka Viimsi vald.
Aasta kodanikuühenduseks
tunnistati sel korral EELK Risti kogudus Padise vallas. Kogudust tuleb tunnustada kahe väga olulise teemaga tegelemise eest. Nendeks on
noored ning pagulased. Vastu on
võetud neljaliikmeline sõjapõgenike pere Süüriast ning selle tulemusena on kogukonnas palju selgitustööd tehtud ning ka sallivust
tõstetud. Lisaks sellele tegeletakse aktiivselt noorega, korraldades
neile 2–3 korda aastas noortelaagreid ning üle pooleteist kuu ka lühikesi minilaagreid. Risti koguduses on hoolimine nagu lumepall,
mis tagant lükates üha suuremaks
läheb. Aasta kodanikuühenduse puhul on oluline, et ühendus tegeleks
kohaliku või maakondliku elu arendamisega, toeks olemise ja koostööga, mida siin selgelt ka näha on.
Aasta tegu on silmapaistev tegu

Harjumaal. See antakse välja uuele või juba traditsioonilisele sündmusele, projektile, uuele mõtteviisile, heale koostööle või muule silmapaistvale teole. Anija valla kogukondliku koostöö kiirendi Anija Lüliti ühendas endas kohalike
inimeste head ideed, omavalitsuse nõu ning nende toetuse. Ettevõtmise tegi eriliseks see, et tulemusteni jõuti 12 tunniga. Ligi 300
osaleja üheaegne käivitamine tagas kohese eduelamuse. Ehitati uusi
puhkealasid, mänguväljakuid, noored tegid jõulinnaku, viidi läbi ka
ajurünnak, kuidas saada maapiirkondadesse ülikiire internet, loodi
valla sündmuste kalendersüsteem.
Tegevuspäeva kajastas oma veebiraadio. Anija Lülitit vedasid 3 vaprat naist: Kaisa Tamkivi, Kaiti Kartusov ja Lilian Nõlvak.
Aasta sädeinimeseks nimetati
Saku vallas elav Anneli Kana. Teda iseloomustavad sellised sõnad
nagu osaleja, esineja, kaasaja, korraldaja, tõlkija ja kirjutaja. Raske
on leida valdkonda, milles Anneli
ei tegutseks. Lisaks külaliikumisele
on Anneli tuntud ka turismi-, täiskasvanuhariduse ja siseturvalisuse
valdkonna tegijatele. Ta on ooda-

tud esineja igas Eesti maakonnas
ja Euroopa riigis, sest tal on kogemusi, mida jagada, tegusid, millest
rääkida, ja tulemusi, mida näidata.
Anneli seisab hea kogu maakonna
tuntuks tegemise eest.
Aasta külaks kuulutati Kelvingi küla Viimsi vallas. Sponsorite ja
toetajate kaasamisega on külas loodud olulised objektid, et külarahval oleks oma kodukülas tegevust
ja hea olla: maaliline rannapromenaad, mängu- ja spordiväljakud,
laululava. Silma jääb üldine heakord ning kauni kodu konkursi võitjate rohkus. Kelvingis tegutsev
MTÜ haldab ka kogu küla veevärki,
pumbajaamadest torustikeni. 2013.
aasta EV presidendi vastuvõtul valmisid Estonia teatri ees seisnud lumememmed just Kelvingi külarahva käte all. Kelvingi küla on
tõestus, et Tallinna nn “kuldses ringis” pole sugugi vaid magalarajoonid, on tegus ja ideederohke külaelu.
Tunnustamine toimus koostöös
Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Ettevõtlusja Arenduskeskuse ja Kodukant
Harjumaaga.

Jane Gridassov
Harju Maavalitsus

Kelvingi küla
arv u 480.
n Küla rajati 1993. aastal nõukogude sõjaväe kasutuses olnud alale.
n Külaelanike MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud haldab küla veevärki pumbajaamadest torustikeni.
n Kelvingil on oma laululava, mis avati tänavu 16. septembril.
n Kelvingisse on tulnud läbi aastate mitmeid Harjumaa ja Eesti kauni
kodu tiitlit.
n Kelvingi külavanem on Ants-Hembo Lindemann, kes on taasasutatud
Viimsi valla esimene vallavanem ja Viimsi valla aukodanik.
n Elanike

n AS

Teede REV-2 (talihoole 24 h):
tel 5301 5855 ja e-posti aadressil viimsivald@trev2.ee
n Viimsi valla konstaablijaoskond:
tel 6028 855
n Viimsi Abikeskus (24h): tel 14 455
n Kiirabi, pääste, politsei: 112
n G4S: 1911

Teavitus – ilutulestik!
Laupäeval, 10. detsembril ajavahemikul kell
22.20–22.30 toimub Viimsi heategevusballi raames ilutulestik Viimsi Kooli tagumisel
platsil (Randvere tee 8).
Palume kõigilt mõistvat suhtumist!

MTÜ Viimsi Invaühing

Viimsi Teataja
ilmumised 2017
13. ja 27. jaanuar; 10. ja 24. veebruar;
10. ja 24. märts; 7. ja 21. aprill; 5. ja 19. mai;
2. ja 16. juuni; 7. ja 18. august; 8. ja
22. september; 6. ja 20. oktoober; 3. ja
17. november; 1. ja 15. detsember.
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Viimsi valla haridusasutuste võrgu
arengukava aastateks 2016–2020
Viimsi vallavolikogu
kinnitas 15. novembri
istungil uue Viimsi valla
haridusasutuste võrgu
arengukava aastateks
2016–2020. Miks oli vaja
koostada uut haridusasutuste võrgu arengukava?

Siiani kehtis valla haridusvõrgu arengukava aastast 2013.
Arengukava uuendamine oli tingitud kolmest asjaolust. Esiteks – riigigümnaasiumi vaade.
Kui 2013. aastal arengukava vastu võeti, siis ei olnud veel Viimsi vallal kokkulepet haridus- ja
teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamise osas. Täna
on aga riigigümnaasiumi tulek
Viimsisse reaalsus, mis teostub
hiljemalt 2018. aasta sügisel.
Riigigümnaasiumi asutamine
Viimsisse tähendab ka seda, et
kohalik omavalitsus peab ise
loobuma keskhariduse andmisest. Ehk alates 1. septembrist
2018 tuleb vallal ümber korraldada ka tänane Viimsi Keskkool 9-klassiliseks põhikooliks.
Teiseks – eelmine arengukava ei vastanud enam tänasele tegelikkusele. 2013. aastal
kinnitatud arengukavas käsitleti
Viimsi Kooli ühe suure organisatsioonina, mis hõlmas kolme
õppehoonet: Viimsi õppehoone, Karulaugu õppehoone ja
Randvere õppehoone. 2014. aastast tegutsevad need kolm õppehoonet kõik eraldiseisvate koolidena.
Kolmandaks – peame Viimsi vallas arvestama siiski väga
kiiresti muutuva demograafilise olukorraga. Ehitustegevus
vallas on taas hoogustunud
ning kasvav rahvaarv tähendab,
et valla haridusvõrk peab sellega reaalelus kaasas käima.
See kõik on tinginud vajaduse mõtestada ja analüüsida
valla hariduselu kitsaskohti ja
probleeme uues valguses. Arengukava ongi selleks strateegiadokumendiks, mis pakub välja
valdkonna kitsaskohtadele ka
lahendusi ja erinevaid põhisuundi, kuidas võiks lähitulevikus hariduselu korraldada.
Ikka selle ülla eesmärgi nimel,

2016. aastal elab Viimsi vallas kooliealisi (7–18-aastaseid) noori 3155, kuid hinnanguliselt on 2020.
aastaks noorte arv kasvanud 3600-ni. Fotol hetk MLA tantsupäevast. Foto Viimsi Teataja

et valla lastel oleks lasteaia-,
kooli- ja huvikoolikohad ning
Viimsis pakutav haridus kvaliteetne ja jätkusuutlik.
Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava näol on tegemist haridusvaldkonna parema korraldamise teejuhisega,
mis keskendub järgmise nelja
aasta lasteaedade, koolivõrgu
ja huvihariduse arengusuundadele ning investeeringuobjektidele.
On selge, et valla koolivõrk vajab pidevalt kaasajastamist ning valla rahaliste võimalustega arvestamist. Kahjuks,
nagu ka Eesti riigil, ei ole
Viimsi vallal lõputult võimalusi investeerida uutesse lasteaedadesse, koolihoonetesse ja
huvikoolide rajamisse.
Koolivõrgu kujundamisel on
täna võtmeküsimuseks, kuidas
korraldada nii, et võimalikult
mõistlike investeeringutega ei
tekiks meil lähitulevikus koolikohtade defitsiiti. Ja et hariduse kvaliteet ei halveneks, vaid
pigem tõuseks.

Haridusasutuste võrgu
arengukava on sündinud
läbi kaasatuse
Arengukava uuendamisega alustasime 2015. aasta sügisel. Novembris 2015 lõime laiapõhjalise haridusvõrgu arengukava
koostamise töögrupi, kuhu kuu-

lusid valdkonna abivallavanem,
valla noorsoo- ja haridusameti
esindajad, valla haridusjuhid,
hoolekogude esindajad ning volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esindaja. Suur tänu nendele tublidele inimestele, kes
osalesid ja panustasid valla hariduse tuleviku aruteludesse.
Arengukava koostas noorsoo- ja haridusamet. Arengukava koostamise käigus on analüüsitud valla lähiaastate rahvastiku demograafilisi arenguid, on
tehtud ülevaade sündivusest, pendelrändest, algatatud ja kehtestatud detailplaneeringutest valla alevike ja külade lõikes. Arengukava koostamisel oli aluseks
konsultatsiooniettevõte Geomedia OÜ tehtud statistiline ülevaade Viimsi valla hetkeolukorrast.
Haridusvõrgu arengukavaga seotud arutelusid korraldati
nii koolide kui ka lasteaedade
hoolekogudes, vallavalitsuses,
volikogu noorsoo- ja hariduskomisjonis, spordi- ja kultuurikomisjonis ning eelarve- ja
arengukomisjonis.

Lähiaastate alushariduse
vajadused ja väljakutsed
valla haridusvõrgu arengukavas
Koolikohtade kõrval püsib vajadus jätkuvalt ka lasteaiakohtade järele. 2015. aasta det-

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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, e-mail: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 16. detsembril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

sembri seisuga oli munitsipaallasteaia koha ootel järjekorras
üle 250 lapse. Kuigi lähiaastatel hakkab lasteaiaealiste arv
tasapisi langema, püsib siiski
vajadus täiendavate kohtade loomise järele.
MLA Viimsi Lasteaiad tegutseb täna 8 eraldi lasteaiamajaga, kus on kokku 740 last.
3 majadest asuvad üüripinnal –
Astri, Amarülleus ja Laanelinnu maja. Püünsi Koolis on munitsipaallasteaed 36 lapsele.
2017. aasta sügiseks on plaan
rajada Lubja külas asuva UusPärtle kinnistule uus kaasaegne kuni 144-kohaline valla lasteaed lasteaiakohtade puudujäägi vähendamiseks. Lasteaia
ehitamist finantseeritakse kuni
85% ulatuses Euroopa Liidu vahenditest.
Arengukavas rõhutame, et
jätkuvalt on oluline pearaha
säilitamine ja koostöö eralasteaedadega, mis aitab vähendada
lasteaiakohtade puudujääki vallas. Sellel aastal tõstsime Viimsi eralasteaedades käivate laste
pearaha 223 eurolt 260 eurole
ning vanuserühmas 1,5–3-aastastele lastele 223 eurolt kuni
320 euroni. Läbi sellise lisarahastamise meetme on valla
eralasteaiad juurde loonud ka
uusi kohti ning on vallale heaks
partneriks. Kokku käib nii Viimsi kui ka Tallinna eralasteaedades enam kui 550 last.

Lähiaastate üldhariduse
vajadused ja väljakutsed
valla haridusasutuste
võrgu arengukavas
Seoses kasvava elanike arvuga
on haridusvaldkonnas oluliseks
väljakutseks lähiaastatel täiendavate koolikohtade loomine.
Kui 2016. aastal elab vallas kooliealisi 7–18-aastaseid noori
3155, siis aastal 2020 on neid
hinnanguliselt juba 3600.
Eriti terav on koolikohtade
nappus valla keskuse piirkonnas. Seetõttu läheb vald edasi
Haabneeme Kooli juurdeehitusega. Tänaseks on olemas
juurdeehituse projekt ning lähiajal kuulutame välja koolihoo-

ne juurdeehituse ehitushanke.
Juurdeehituse maksumus on hinnanguliselt 1,8 miljonit eurot.
Juurdeehitus aitab leevendada
vajadust õppekohtade järele keskuse piirkonnas (juurde luuakse kuni 144 õppekohta). Lisaks
saab Haabneeme Kool endale
kauaoodatud käsitöö, tehnoloogia ja kodunduse klassid.
Ühtlasi võimaldab juurdeehitus Haabneeme Koolis õppetööd läbi viia ka III kooliastmes (7.–9. klass). Arengukava
näeb ette, et alates 1. septembrist 2017 alustab Haabneeme
Kool õppetööd 9-klassilise põhikoolina.
Koolikohtade vajadust aitab kindlasti leevendada ka 540
õppekohaga ning viie õppesuunaga riigigümnaasiumi rajamine. Keskkooliklasside suunamine Viimsi Koolist avatavasse
riigigümnaasiumisse vabastab
kuni 200 õppekohta. Need õppekohad saame aga täita näiteks esimeste klassidega, mille
järgi on vallas kõige suurem
vajadus.
Randvere Kool jätkab esialgu 6-klassilise koolina, kuid
tulevikus võib ka Randvere Kool
muutuda 9-klassiliseks. Kõik
sõltub reaalsetest haridusvajadustest ja loomulikult ka valla
eelarvelistest võimalustest. Kooli reorganiseerimine 6-klassilisest koolist 9-klassiliseks nõuab
märkimisväärseid investeeringuid ning koolihoone juurdeehitust.
Püünsi Kool jätkab 9-klassilise põhikoolina koos kahe
lasteaiarühmaga. Arengukavas
on arvestatud võimalusega tulevikus kujundada koolist lääneranniku kogukonnakeskus,
kus lisaks koolile asub ka valla
raamatukogu ja noortekeskus.
See eeldab aga juurdeehitust ja
siin tuleb samamoodi arvestada valla eelarveliste võimalustega.
Prangli Põhikool jätkab esialgu tegutsemist senises vormis.
Võttes arvesse üsna märkimisväärset elanikkonna juurdekasvu potentsiaali Viimsi aleviku,
Pärnamäe küla ja Lubja küla
piirkonnas, on ühe visioonina
arengukavas ära toodud uue
kooli lisandumine valla haridusvõrku – Pärnamäe koollasteaia rajamine. 2016. aasta
jaanuaris algatas Viimsi vallavolikogu detailplaneeringu koostamise Viimsi alevikus Vehema
tee äärse reformimata riigimaa
kohta eesmärgiga planeerida alale kool-lasteaed. Kui vaadata
kehtestatud, kuid realiseerimata detailplaneeringuid, siis Pärnamäe külas ja Viimsi alevikus
on 721 ehitamata eluruumi, mis
moodustab ligi 27% kõikidest
väljaehitamata eluruumidest.
Seega rahavastiku juurdekasvu potentsiaal on suurim just
selles piirkonnas. Tulevane võimalik selle piirkonna kodulähedane kool-lasteaed asuks

Vehema tee ääres ning oleks
mõeldud esialgu 1.–6. klassi
õpilastele (2–3 paralleeli, sõltuvalt vajadusest) ja kuni 4 lasteaiarühmale. Pärnamäe koollasteaed rajamine valla haridusvõrku sõltub suuresti piirkonna arengutest, mida tuleb pidevalt jälgida. Vajadusel ja võimalusel alustatakse Pärnamäe
kool-lasteaia projekteerimist ja
ehitamist piirkonda 2020. aastal.
Arengukavas näeme ette võimaluse erakoolide toetamiseks,
et koolikohtade puudust leevendada. Kui paljud Viimsi lapsed
käivad Tallinnas ja mujal tegutsevates erakoolides, siis valla
territooriumil ei tegutse 2016.
aasta seisuga ühtegi erakooli.
Viimsi vald on avatud ka erakoolide tekkeks, et mitmekesistada kohalikku haridusmaastikku, suurendada hariduse valikuvõimalusi ning leevendada
koolikohtade nappust.

Lähiaastate huvihariduse
vajadused ja väljakutsed
valla haridusasutuste
võrgu arengukavas
Tänased valla huvikoolid Viimsi
Muusikakool ja Viimsi Kunstikool ei suuda enam sammu pidada kogukonna vajadustega.
Meil on sedavõrd palju lapsi,
kes soovivad saada huviharidust, kuid kahjuks ei suuda
muusikakool ja kunstikool ära
mahutada kõiki soovijaid.
Haridusvõrgu arengukavas
pakume välja lahendusena Viimsi kaunite kunstide kooli loomise Nelgi tee 1 hoone pinnale. Kaunite kunstide koolis hakkab tulevikus tegutsema nii
muusikakool, kunstikool kui ka
huvikeskus, kes saavad kaasaegsed ja suuremad renoveeritud ruumid, mis peaks looma
ka parema ja professionaalsema keskkonna huvihariduse andmiseks. Huviharidusasutuste viimine ühte hoonesse peaks tekitama ruumide ühiskasutust
ja sünergiat. Kaunite kunstide
kooli plaanime rajada ka ca
500-kohalise valla esindussaali, kus saaks hakata korraldama suuremaid valla üritusi ja
aluse panna valla õhtusele “salongikultuurielule”. Hetkel käib
täie hooga kaunite kunstide
kooli projekteerimine. 2018–
2020 on plaanis kaunite kunstide kooli hakata etappide kaupa välja ehitama tänase vallavalitsuse hoonesse.
Haridusvõrgu arengukava
juurde oleme lisanud detailse tegevuskava, mis annab ülevaate
tehtavatest investeeringutest valla haridusvaldkonda. Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukavaga saab tutvuda veebiaadressil www.viimsivald.ee.
Jan Trei
Abivallavanem

Janek Murakas
Noorsoo- ja haridusameti
juhataja
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Ehitustööd Lubja
suusamäel
21. novembril algasid Lubja suusamäel ettevalmistustööd, et lume saabudes saaks nõlva
vallaelanikele avada.

Viimsi spordihoone 3D eskiis vaadates Randvere teelt. Eskiisid on koostanud Sirkel ja Mall Arhitektuuribüroo.

Viimsisse hakatakse rajama
uut kaasaegset spordihoonet

Tondi Tennisekeskuse OÜ
ja Viimsi valla tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus
sõlmivad Karulaugu spordihoone hoonestusõiguse
ja üürilepingu. Novembris lõppenud riigihanke
võitjana hakkab Tondi
Tennisekeskus OÜ ühispakkujana koos CG Invest
OÜ-ga projekteerima ja
ehitama 7600 m2 suurust
spordihalli Viimsi uue
staadioni kõrvale.

Poole rajatavast spordihoonest
võtab Viimsi vald läbi oma tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus
kaudu hoonestusõiguse lepingu alusel kuni 40 aastaks üürile. Teine pool spordihoonest jääb
Tondi Tennisekeskuse OÜ kasutada, kuhu rajatakse 4 kaasaegset tenniseväljakut, mida renditakse tenniseharrastajatele välja kommertslikel alustel. Samuti on kavas rajada välitennise
väljakud, millega luuakse Viimsisse kaasaegsed tennisemängimise võimalused.
Viimsi valla abivallavane-

ma Jan Trei sõnul on valmivas
funktsionaalses spordihoones
võimalik hakata harrastama erinevaid pallimänge. “Karulaugu
spordihoone valmimine suurendab nii noorte kui ka täiskasvanute sportimisvõimalusi.
Seoses vallaelanike arvu kasvuga on senised tingimused kitsaks jäämas, mistõttu tuli leida
lahendusi uute sportimisvõimaluste rajamiseks. Staadioni kasutajad saavad mugavamad võimalused trenniriiete vahetamiseks, pesemiseks ning abiruumid spordivahendite hoidmiseks,” ütles Jan Trei.
Karulaugu spordihoone rajamiseks vald laenu ei võta.
Spordihoone valmimine on planeeritud koostöös erasektoriga,
kes ehitab spordihoone, mida
vald hakkab rentima.
“Viisime läbi valla tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus Karulaugu spordihoone ehitustööde kontsessioonihanke. Valisime ehitustööde kontsessiooni,
sest nii saab vald rahalisi vahendeid panustada muudesse olulistesse valla investeeringutes-

se, mille järgi on olemas vajadus – koolide, lasteaedade ja
terviseradade rajamisse.”
“Vald ei kuluta sentigi spordihoone ehituseks, vaid hakkab
pikaajaliselt läbi avatud riigihanke saadud üüritingimustel
spordihoone ruume valla sportimisvajadusteks üürima. Samuti ei pea vald kulutama rahalisi
vahendeid spordihoone korrashoiuks ega jooksvaks remondiks, kuna spordihoone omanikuks jääb kontsessioonihanke
võitja Tondi Tennisekeskus OÜ,”
selgitas abivallavanem Trei.
Spordihoonesse ehitatakse
multifunktsionaalne pallimängude spordisaal, kus on võimalik hakata harrastama jalgpalli,
käsipalli, korvpalli, võrkpalli
ning sulgpalli. Karulaugu spordisaali hakkavad hommikusel
ja päevasel ajal kasutama valla
haridusasutused kehalise kasvatuse õppekavade täitmiseks.
Seejärel on võimalus spordihalli kasutama hakata valla spordiklubidel ja kogukonnal. Spordihoonesse rajatakse ka riietusja pesemisruumid. Samuti ehi-

tatakse spordihoone külgseinale staadioni tarbeks kaasaegsed
tribüünid.
Tondi Tennisekeskuse OÜ
esindaja Marek Kaleta sõnul on
suureks väljakutseks arendada
tegevust Viimsisse. “Usun, et
oleme oma kogemustega suutelised rajama ja haldama spordihoonet, milles leiavad koha
nii tennise kui ka teiste sportmängude harrastamiseks Viimsi valla harrastus- ja võistlussportlased.”
Tondi Tennisekeskus OÜ on
Baltimaade suurim ja kaasaegseim tennisekeskus, mis haldab
Tallinnas Tondil 15 sise- ja 7
välitenniseväljakuga Tere Tennisekeskust. Lisaks tennisele
saab seal harrastada sulgpalli,
squashi ja treenida fitnessklubis Golden Club.
Spordihoone eskiis on koostatud Sirkel ja Mall Arhitektuuribüroo poolt ning see annab
lahenduse spordihoonele kasuliku pindalaga 7600 m2.

Suusanõlva hooaja avamise ettevalmistustöödega planeeritakse valmis jõuda 15. detsembriks. Foto Oliver Liidemann

“Viimsi vallavalitsus kuulutas tänavu suvel välja ehitustööde riigihanke kontsessioonipartneri leidmiseks Lubja
suusamäe väljaarendamiseks ja operaatori leidmiseks, mille võitis Äärmusliku Spordi AS,” sõnas abivallavanem Oliver Liidemann.
“21. novembrist alustati ettevalmistustöid suusamäe
avamiseks, mille käigus ehitatakse 22-kohaline parkla ja
kindlustatud pinnasega ala, tiik pindalaga 1450 m² (et tagada
vesi kunstlume tootmiseks), 3 m laiune jalg- ja jalgrattatee
Randvere tee äärde. Lisaks rajatakse sademeveesüsteemid
ning paigaldatakse kõrgepinge õhuliinid maasse. Parkla ja
kergliiklustee on plaanis asfalteerida tuleval aastal. Ettevalmistustöödega soovitakse valmis jõuda 15. detsembriks. Lisaks on operaator planeerinud detsembris paigaldada köistee (tõstukid) ja suusamäe valgustuse,” sõnas Liidemann.
2017. aastal on vallavalitsusel kavas algatada projekteerimine, et Lubja-Randvere ristmik ehitada ringristmikuks ja
Randvere tee äärde rajada lisaks veel täiendav parkla.

Ohutum koolitee
Püünsi külas asuva Aasa tee valgustus (lõigul
Kooli tee kuni Niidu tee ristmik) on amortiseerunud ning alanud on rekonstrueerimistööd.

Viimsi vallavalitsus

Maardu esindajad käisid Viimsis külas
Viimsi vallavalitsuse juhtkond kohtus 24. novembril Maardu linnavalitsuse
ja -volikogu esindajatega,
et arutada lähiaastate
koostöövõimalusi ning
kaardistada ühised huvid
ja murepunktid.
Kohtumisel arutleti liikluskorralduse ja ühistranspordi töö pa-

remat korraldamist, teede võrgustiku laiendamist ja uute liiklussõlmete ehitamist, kanalisatsiooni ja veetrasside küsimusi,
sadevete ärajuhtimise projekte
jms. Lisaks arutleti, kuidas on
koostöös Tallinna Sadamaga võimalik vähendada Muuga sadama piirkonnas saastatust.
Omavalitsuste juhid arutasid ka koostööd noorsootöö vald-

konnas ning jagasid kogemusi
noortevolikogude tööst. Maardu ja Viimsi noorte vastastikune huvi on suur ning omavalitsusjuhtidel oli hea meel, et
noortevolikogude esimene kohtumine on juba toimunud.
Kohtumisel osalesid Viimsi esindajatest vallavanem Alvar
Ild, abivallavanemad Margus
Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Lii-

demann ja Margus Talsi ning
rahandusameti juhataja Randar
Lohu. Maardu linnavalitsust ja
-volikogu esindasid linnavolikogu esimees Elviira Piiskoppel, linnapea Vladimir Arhipov
ning abilinnapead Väino Moor
ja Rein Meel.

Viimsi Teataja

Punaste täppide asukohtadele on esialgselt planeeritud
uute valgustuspostide paigaldamine.

“Aasa tee asub Püünsi kooli kõrval ja antud teel puudub
eraldi jalakäijatele ette nähtud tee, mistõttu on väga oluline tagada laste liiklusohutus ja turvalisus kooli minemisel,
eriti kooli juures asuval Aasa tee ja Niidu tee ristmikul,”
sõnas abivallavanem Oliver Liidemann.
Aasa tee ja Niidu tee ristmikult on tänaseks eemaldatud
ohtlikud postid, samuti on vaja eemaldada Aasa tee äärde
jäävad vanad puitpostid, mis võivad alla langeda.
“Kavas on rekonstrueerida olemasolev puitmastidel ja
õhuliinidega teevalgustus ning paigaldada alates Kooli teest
kuni Aasa ja Niidu tee ristmikuni (sh Niidu tee algusesse)
metallmastidel LED valgustus (5 punkti), mis on analoogne
Kooli tee valgustusega,” täiendas Liidemann.
Töid teostab Elero AS ja tööd lähevad maksma 16 770
eurot.
Fotol Jan Trei, Rein Meel, Margus Kruusmägi, Alvar Ild, Elviira Piiskoppel, Vladimir Arhipov, Randar Lohu, Väino Moor, Oliver Liidemann ja
Margus Talsi. Foto Liina Rüütel

Kommunaalamet
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Muuga sadamas tutvustati lõhna- ja
mürareostuse leevendusmeetmeid
Tallinna Sadam koos keskkonnaministeeriumiga
tutvustas 22. novembril
Muuga sadamas toimunud keskkonnapäeval
sadamaga piirnevatele
kohalikele omavalitsustele ja kogukondade esindajatele Muuga õhukvaliteedi parendamise, sh
projekti e-ninad esmaseid
järeldusi ning sadama
müraallikate kaardistamise uuringu tulemusi.

Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et lõhnahäiringu
teema Muugal on inimestele jätkuvalt aktuaalne, kuna aastas
laekub paarsada kaebust ebameeldiva lõhna kohta. “Piirkonna eripäraks on naftasaaduste transiit ning kõigi ettevõtete koosmõjus tekib häiring
keskkonnale, mida kontrollida
on mõneti keeruline. Tänaseks
on astutud konkreetseid samme
lõhnahäiringu leevendamiseks,
näiteks 21 e-nina paigaldus, mis
reaalajas õhusaaste mustrit jälgivad, samuti on algatatud hea
koostöö ettevõtetega, kes teemat tõsiselt võtavad,” rõhutas
Pomerants.
“Tallinna Sadam on koostöös operaatorite ja partneritega viimastel aastatel teinud märkimisväärseid jõupingutusi ja
investeeringuid, et leida pari-

Muuga sadamas lastitakse-lossitakse ja ladustatakse toornaftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti ning külmutust nõudvaid kaupu,
teenindatakse konteiner- ja ro-ro tüüpi laevu. Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga
etendab sadam olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Foto Tallinna Sadam

mad lahendused Muuga sadamast lähtuva õhu- ja mürasaaste vähenemiseks ja probleemide ennetamiseks,” ütles Tallinna Sadama juhatuse liige Marko Raid.
Teisipäevasel keskkonnapäeval andiski Tallinna Sadam omavalitsustele ning kogukondade
ja riiklike ametite esindajatele
ülevaate ajakohastatud Muuga
sadama õhukvaliteedi jälgimise
keskkonnajuhtimissüsteemist,
sh tänavu kevadel käivitatud lõhna- ja tuulesensoritel tugineva
e-ninade projekti esialgsetest tulemustest.
“Koostöös Muugal tegutsevate terminalidega, Keskkonna-

uuringute Keskuse, keskkonnaministeeriumi, Keskkonnameti
ja Keskkonnainspektsiooniga
paigaldasime sadamaalale 21
lõhnasensorit ja 4 tuuleandurit,
mille abil õhu keemilist koostist ja selle levikut reaalajas
jälgida,” kirjeldas Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja
Ellen Kaasik. “See omakorda
annab meile võimaluse vajaduse tekkides varasemast kiiremini reageerida.”
Lisaks tutvustas Keskkonnauuringute Keskus Muuga
– Maardu piirkonna õhukvaliteedi uuringut ja selle järeltegevusi ning Keskkonnaamet an-

MUUGA SADAM
n Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis
oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Muuga sadama akvatooriumi sügavus ulatub 18 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki Taani
väinu läbivaid laevu.
n Muuga sadamas on võimalik lastida-lossida ja ladustada toornaftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti ning külmutust nõudvaid kaupu, teenindada konteiner- ja ro-ro tüüpi laevu.
n Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Muuga sadama kaubakäive moodustab kolmveerandi AS-i Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 70% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.
n Lähiaastate mahukaimad arendusprojektid Muuga sadamas
on seotud transiitkaupade teenindamise, kaubavoogude mitmekesistamise ja kaupade vääristamisega: tööstuspargi ja sadama idaosa arendamine, uute kaide ja terminalide rajamine.

Tallinna Sadam

Tallinna ja Muuga laht on reostunud ning
kalad kehvas seisus
Eesti Maaülikool (EMÜ)
viis läbi KIK-i keskkonnaprogrammist rahastatud
uuringut “Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste
kahjustuste kaudu“.
EMÜ Limnoloogiakeskuse vanemteaduri Arvo Tuvikese (PhD)
sõnul selgus uuringu tulemustest, et Tallinna ja Muuga laht
on reostunud ning kalad kehvas konditsioonis, seevastu Nõva ja Käsmu lahes on märke
reostusest, kuid kalad on normikohases seisundis ning Purtse jõe suudmealal täheldati põlevkivireostuse märke. “Ühtset
ida-lääne suunalist reostuse muutusastet ei esinenud, pigem on
mõjutajateks lokaalsed reostusallikad ja laevaliiklus”, selgitas
Tuvikene. “Uuringu tulemused
toetavad meie uurimisgrupi varasemaid töid, et meetodid töötavad ning biomarkeranalüüsidel on keskkonnaseires perspektiivi,” lisas ta.
Aastatel 2014–2016 hindasid EMÜ Limnoloogiakeskuse
teadurid Soome lahe piirkonda
jääva Eesti rannikumere toksikoloogilist seisundit räimel,
lestal ja ahvenal mõõdetud vee
reostust näitavate biomarkerite

Teadurid on kahe aasta vältel hinnanud Eesti rannikumere toksikoloogilist seisundit ahvenal...
Fotod merekultuur.ee

... lestal (pildil) ja räimel.

kaudu. Viimased on organismi
bioloogilised muutused, mille
kutsuvad esile toksilised ained.
Biomarkerite vastused kalade
rakkudes ja kudedes annavad
infot kalade tervise ja keskkonna stressorite kohta, aga ka
inimmõju ulatuse kohta kalade
elukeskkonnas. Taoline meetod on teadlaste poolt Läänemere maades laialdaselt kasutusel.
Uuringu tarbeks koguti kalu kohalikelt kaluritelt seitsmest
erinevast kohast Soome lahe rannikumeres: Nõva lahest Lääne-

dis omaltpoolt ülevaate piirkonna lõhnaprobleemi lahendamisest koostöös Muugal naftasaadusi käitlevate operaatorfirmadega.
Ühtlasi tutvustas Akukon
OY Eesti Filiaal teisipäeval omavalitsustele ning kohalike kogukondade ja riiklike ametkondade esindajatele ka Muugal läbi viidud mürauuringut.
“Uuring kaardistas kõik sadama müraallikad, alates seadmetest ja lõpetades tööprotsessidega nagu näiteks laadimine
ja lossimine, tõstukite ja rongide liiklus, vedurite manööverdamine,” lausus Ellen Kaasik.
“Analüüs annab meile ka soovitused erinevate leevendusmeetmete osas, et tagada sadamast lähtuva mürareostuse taseme vastavust kehtestatud piirväärtustele ning parandada ümbritsevate kogukondade ja elanike elukvaliteeti.”
Muuga sadama keskkonnapäeval osalesid erinevate huvigruppide esindajad, sh Viimsi
ja Jõelähtme valla elanikud ning
vallaametnikud, Muuga sadama
ja sadamas tegutsevate ettevõtete esindajad ning erinevate riiklike ametkondade ametnikud.
Ettekannetega saab lähemalt
tutvuda veebiaadressil ts.ee.

maal, Paldiski lahest, Tallinna
lahest Naissaare all ja Noblessneri sadamast, Muuga lahest
Leppneemes, Käsmu lahest ning
Purtse jõe suudmealalt Ida-Virumaal. Kokku analüüsiti 203
kala: 101 räime, 34 ahvenat ning
68 lesta. Uuringu tulemustes
kirjeldas räim hajusa veemassi
keemilist ja ökoloogilist seisundit, ahven andis võimaluse
võrrelda tulemusi sisevete näitajatega ning lest näitas setetes
olevat lokaalset reostust.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Avaneb uus Leader programmi
taotlusvoor
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab uue perioodi teise taotlusvooru kõigi meetmete raames. Taotluste esitamine toimub kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA eteenuse keskkonnas.
Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk Jõelähtme, Viimsi või Rae vallas. Projektid peavad vastama “PõhjaHarju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2015–2020“
ja maaeluministri määrusele 23. oktoober 2015 nr 11.
Taotlusvoor on avatud 23.–30. jaanuaril 2017 (voor sulgub
30. jaanuaril kell 16.00). Taotluste hindamine toimub 21.02.–
10.03.2017.
Leader programmi 2015–2020 perioodi strateegia ja meetmete tingimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koostöökogu
kodulehel www.leaderph.eu.
Meetmete tingimuste tutvustamiseks toimuvad infopäevad kõigis kolmes vallas:
- 13.12.2016 kell 14.30–17.30 Rae Kultuurikeskuse saalis,
aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.
- 14.12.2016 kell 10.00–13.00 Lavendel SPA Olivia saalis,
aadressil Sõpruse tee 9, Haabneeme alevik.
- 15.12.2016 kell 14.00–17.00 Kostivere mõisa peahoone
saalis, aadressil Mõisa tee 2, Kostivere alevik.
- 10.01.2017 kell 10.00–12.00 e-PRIA teenuse keskkonna
tutvustamine Kostivere mõisa peahoone saalis, aadressil Mõisa tee 2, Kostivere alevik.
Kuni 20. jaanuarini on võimalik taotlejatel tulla konsultatsioonile Põhja-Harju KTK kontorisse, mis asub Kostivere mõisa
peahoone esimesel korrusel. Vajalik on kindlasti eelregistreerimine (projektijuhi telefonil 5384 1636, carmen@leaderph.eu).

Margit Pärtel
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht
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Puitehitised võistlesid omavahel

Paadikuur Naissaarel leidis puitehitise konkursil äramärkimist nutika lahenduse ja suurepärase
viimistlusega. Foto Raul Vaiksoo

Aasta puitehitise konkursi
peaauhinna võitis tänavu
Arcwoodi tehasekompleks
Põlvas, mille loomisel on
žürii hinnangul materjalina oskuslikult kasutatud
ettevõtte peamist toodet
– liimpuitu. Viimsi valda
jõudis eriauhind Naissaare
paadikuuri eest.
Tänavu esitati aasta puitehitise konkursile 53 objekti. Tulemused kuulutati välja 9. novembril Kultuurikatlas toimunud rahvusvahelisel puitarhitektuuri konverentsil “Puit –
homse elukeskkonna võti”. Ju-

ba 14. korda aset leidnud konkursi korraldamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisaks peaauhinnale anti üle kaheksa eriauhinda.
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik
Välja sõnul on puidutöötlemisettevõtte Arcwood by Peetri
Puit suur ja uhke tootmishoone ilmekas näide kaasaegsest
ning kvaliteetsest tööstusarhitektuurist, kus on oskuslikult
kasutatud ettevõtte enda toodangut – liimpuitu. “Puidu kasutamine tootmishoonete ehitamisel on tavapäratu, kuid Arcwoodi tehasekompleksi näitel

võime tõdeda, et ka tööruum
võib olla väga meeldiv. Lisaks
tipptasemel kvaliteedile ja ruumilahendustele on hoone kandekonstruktsioonid läbinisti liimpuidust, tuues esile materjali
uudsed kasutusvõimalused ning
olles loodetavasti eeskujuks järgnevatele sarnastele projektidele,” selgitas Välja žürii valikut.
Ta lisas, et tootmishoonete puhul teevad puidust ehituse keeruliseks ka tootmisest, tuleohutusest ja sisekliimast tulenevad
nõuded, mis on võrreldes teiste
ehitistega komplitseeritumad.
Arcwoodi tehasekompleksi arhitektuurse lahenduse töö-

08.11.2016 korraldus nr 693 “Äigrumäe külas, kinnistu Allika tee 3 detailplaneeringu
algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2,9 ha
ja see asub Äigrumäe küla lõunaosas Muuga
tee ja Õunapuu tee naabruses, Allika tee lõpus.
Planeeritav ala hõlmab kinnistut Allika tee 3.
Planeeritavat ala ümbritsevad järgmised kinnistud: Allika tee 5, Männikusalu, Allika tee 2,
Rajasauna ja reformimata riigimaa (reservmaa
piiriettepanek AT0702090068). Maa-ala on reljeefilt tasane (abs. kõrgused jäävad vahemikku 15.5 kuni 16.5) ning ebakorrapärase kujuga.
Kinnistu on hoonestatud ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Allika teelt, kinnistut läbib ka juurdepääs naaberkrundile Allika tee 5.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamumaa krundi ja ühe kaitseotstarbelise metsamaa krundi moodustamiseks ning
elamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, lisaks naaberkinnisasjale Allika tee 5
juurdepääsu tingimuste määramiseks.
08.11.2016 korraldus nr 694 “Lubja külas,
kinnistu Uuetoa detailplaneeringu algatami-

tasid välja arhitektid Mihkel
Tüür ja Ott Kadarik arhitektuuribüroost Kadarik Tüür Arhitektid, sisekujunduse lõi Kadri Tamme ettevõttest Kadri Tamme Sisearhitektuur. Kompleksi
ehitas Vilcon Ehitus OÜ.
Aasta puitehitise žüriisse
kuulusid Katrin Koov (Eesti Arhitektide Liidu president), And-

hinnangul ehitise terviklahendus, mis kasutab
puitu traditsioonilisel moel. Paadikuuri arhitektuurse lahenduse töötas välja Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo. Ehitis valmis 2015. aastal.
Arhitektuurikriitik Karin Paulus kommenteerib:
“See hoone on täielikult puidust ning ehitatud
rasketes tingimustes, kuna saarel puudub elekter. Kõik konstruktsioonid ja detailid valmistati
mandril, veeti praamiga üle mere ja klapitati saarel kokku. Kuuri projekteerinud Raul Vaiksoo on
tuntud selle poolest, et püstitab enesele ehituskunstis lahendamiseks ruumilisi konstruktiivseid
ülesandeid. Suur rõhk on sõlmedel, materjalides ja viimistluses täiuslikkuse taotlusel. Tõelise
meistriteosena on seegi tilluke ehitis ülimalt nutikalt kokku pandud. Imetlegem kasvõi trepi taha
mahutatud silma rõõmustavat puuriita!
n Žürii poolt ära märgitud – Lenne kontoriruumid Tallinnas. Äramärkimist väärib büroo
eriline interjöör, mis on muutnud algselt kõleda tööstusruumi koduseks ja väga mugavaks
kontoriruumiks. Lisaks mõjub kunstpuude kasutamine ruumis loomulikuna. Kontoriruumide
arhitektuurse lahenduse töötas välja Jan Skolimowski arhitektuuribüroost KAMP Arhitektid,
ehitas Sumer Ehitus. Kontor valmis 2015. aastal.
n Žürii poolt ära märgitud – eramu Kaberneemes. Žürii tunnustab Kordoni teel asuvat
eramut põneva saematerjali jääke ära kasutava fassaadilahenduse eest. Eramu arhitektuurse
lahenduse töötas välja Vahur Sova arhitektuuribüroost Teigar Sova Arhitektid OÜ. Ehitis valmis
2011. aastal.

res Alver (Aasta Puitehitis 2015
peaauhinna võitja ning Alver
Arhitektid OÜ arhitekt-ekspert),
Karin Paulus (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige), Heiki Meos (ehitusinsener ning Estkonsult OÜ
juhataja), Taivo Täht (Rand
& Tuulberg juhatuse esimees)
ning Henrik Välja (EMPL te-

gevjuht). Peaauhinda rahastab
Eesti Kultuurkapital, fassaadi
eriauhinda Raitwood, liimpuidu eriauhinda Arcwood ning
vineeri eriauhinda UPM-Kymmene Otepää.

Maria Kristiin Peterson
Eesti Arhitektuurikeskus

Projekteerimistingimused

Detailplaneeringud
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:

KONKURSI AASTA PUITEHITIS ERIAUHINNAD
n Raitwoodi fassaadi eriauhind – eramu Tartus. Žüriid vaimustas Ujula tänaval asuva eramu
puhul termotöödeldud puidu terviklik kasutus ning
sellest tulenev esteetiline tervik ja ehituskvaliteet. Lisaks on hoone nii arhitektuurilt kui ka viimistluselt väga omapärane. Eramu arhitektuurse
lahenduse töötas välja Merje Müürisepp, ehitas
Puhas Kodu OÜ. Eramu valmis 2015. aastal.
n Arcwoodi liimpuidu eriauhind – eramu
Nõmmel. Žürii hinnangul on Nõmme asuva ristkihtpuidust eramu puhul saavutatud lihtsalt ja
taskukohaselt väga kvaliteetne tulemus – sümpaatne arhitektuur, hea ehituskvaliteet ja energiasäästlikkus. Lisaks on kõik ristkohtpuidust pinnad hoones eksponeeritud ja vaadeldavad. Eramu arhitektuurse lahenduse töötas välja arhitektuuribüroo SKAD Arhitektid OÜ, ehitas Swiss
Property AS. Eramu valmis 2016. aastal.
n UPM-Kymmene Otepää vineeri eriauhind
– ujuv saun Türil. Žürii sõnul pälvib Türi lähedal asuv ujuv saun tunnustust eelkõige materjali
põneva kasutuse eest – ehitise põhikonstruktsioon on veekindlast vineerist, mis on saunade puhul tavapäratu lahendus. Objektile lisasid
vunki ebatraditsiooniline vorm ja teostus. Ujuva sauna arhitektuurse lahenduse töötas välja
Tomomi Hayashi arhitektuuribüroost HGA, ehitas Mait Rõõmussaar. Ehitis valmis 2013. aastal.
Ujuv saun on ka Rahva lemmik ehk Delfi moodnekodu.ee hääletusvõistluse võitja.
n Žürii poolt ära märgitud – paadikuur mererannal Naissaarel. Tunnustamist väärib žürii

ne, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2,09 ha,
millest 2,06 ha moodustab kinnistu Uuetoa ja
~3100 m2 sellega piirnev teemaa. Planeeritav ala asub Lubja küla edelaosas, Lubja tee
ja Tuletorni puiestee ristumiskohal ning piirneb kinnistutega Lubjalossi, Lubjanõlva tee L1,
Lubjanõlva tee 2, Tuletorni puiestee 4, Tuletorni puiestee 2, Lubjamõisa, Lubja tee, Nurme ja
Papli. Maa-ala on reljeefilt ebatasane, tugeva
langusega kirde suunas (abs. kõrgused jäävad
vahemikku 31.0 kuni 40.0), kuid on korrapärase kujuga. Tegu on endise talukohaga ning kinnistu kirdeosa on hoonestatud (üksikelamu ja
abihooned) ning hoonestuse ümber ka osaliselt
kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub hetkel Lubja teelt.
Detailplaneeringu eesmärk on kahe üksikelamumaa krundi, kahe tee ja tänavamaa krundi
ja ühe loodusliku maa krundi moodustamiseks
ning elamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe
üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, krundi
tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, Tuletorni puiestee L1 ja Lubja tee
teemaa piiride korrigeerimiseks kinnistuga piirnevates lõikudes, juurdepääsu tingimuste määramiseks.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Projekteerimistingimuste andmine avatud
menetluses Mereääre tee 8 ja Uus-Haugi
kinnistute Viimsi vald Haugi III ja Haugi IV
maaüksuste detailplaneeringu alal kehtiva
detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul Viimsi vallas Tammneeme külas, Mereääre tee 8 ja Uus-Haugi kinnistutele kahe korteriga elamute püstitamiseks.
Vastavalt projekteerimistingimuste taotlusele
ja selle juurde lisatud eskiisile soovib omanik
nihutada detailplaneeringuga määratud ehitusala 10% ulatuses ning kavandada kinnistutele lamekatustega (nullkaldega) kahe korteriga
elamud. Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 4
p 2 ja 4 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala nihutamist, kuid
mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest ning detailplaneeringus käsitletud
arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.
Mereääre tee 8 ja Uus-Haugi kinnistud asuvad kõrvuti alal, kuhu on Viimsi Vallavalitsuse
15.08.2006 korraldusega nr 491 kehtestatud Haugi
III ja Haugi IV maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud hoone katuse
kalded 20 kuni 50 kraadi. Projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide,
isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda
kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Ennekõike on tegu olukorraga, kus

muudetaks arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi kahe krundi ulatuses ja seda
nii, et see haakub naabruskonda rajatud üksikelamute ning kahe korteriga elamute arhitektuurse vormi ja keelega ning on vastavuses
kehtestatud planeeringu algse lähteülesandega. Piirkonnas pole selgelt väljakujunenud hoonestuslaadi ja arhitektuuristiili. Naaberelamud
on valdavalt kahekorruselised ja nende katusekalded varieeruvad 0 kraadist kuni 45 kraadini.
Arvestades eelnevat nõustus Viimsi vallavalitsuse ehitusamet projekteerimistingimuste
väljastamisega lamekatusega kahe korteriga elamute püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks
eespoolnimetatud tingimustel. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1
alusel.
1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele kättesaadav Viimsi vallavalitsuse
veebilehel ja vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega
ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse,
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitusamet
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NOORED

Külas olid
noorsootöötajad
Islandilt
SA Archimedes Noorteagentuur korraldas Islandi
noorsootöötajate õppevisiidi Eestisse, mille
käigus tutvustati Viimsi valla noorsootööd ja
noortevolikogu kui ühte head näidet aktiivsest ja
toimivast osaluskogust kohalikul tasandil.
Islandi delegatsioon ja SANA noorteprojektide üksuse
juht Karin Öövel külastasid Viimsit 10. novembril. Delegatsiooni kuulusid Islandi omavalitsuste noorsootöötajad.
Viimsi noortevolikogu töid ja tegemisi tutvustasid
arengukomisjoni esimees Adhele Tuulas ja Teet Simson.
Räägiti Viimsi noortevolikogu loomisest, raskustest ja
rõõmudest noortevolikogu arendamises ning anti ülevaade tulevikuvisioonist. Abivallavanem Jan Trei tutvustas
Viimsi valda ja noorsootööd. “Andsime Islandi kolleegidele ülevaate valla ja noortevolikogu koostööst ning tõime
välja väga praktilisi näiteid koostööst. Ühtlasi julgustasime Islandi kolleege noortevolikogusid asutama. Kindlasti
oleks meil heameel, kui valla ja Islandi noorte vahel tekiks
koostöö. Peame väga oluliseks meie noorte kaasamist vallaelu juhtimisse ja korraldamisse. Noored on väga suur osa
valla elanikest. Läbi noortevolikogu saame teada meie valla noorte murekohti ja ootusi, mida peaksime ennekõike
noortele korraldama ja ehitama,” lausus Trei.
Kadi Bruus andis ülevaate noortevolikogu eelmiste
koosseisude tegevusest ja ajaloost, samuti tutvustas noorsootöö ümarlaua tegevust, noortekeskuse tööd ning rahvusvahelisi projekte.
Viimsi tutvustamisele järgnes vestlus, vahetati informatsiooni noorte osalusest ja noortevolikogude tegevusest, noorte motiveerimisest ning arutlusel olid ka võimalikud ühisprojektid.

Kadi Bruus

Noorsoo- ja haridustöö koordinaator

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
n Merje

Rebasel ja Oliver Lillmal sündis 19. oktoobril tütar
Rosalinde.

n Triin

Neemrel ja Martin Jaškol sündis 30. oktoobril tütar

Lumi.
n Helen

Aruojal ja Aleksei Gavrilovil sündis 3. novembril poeg

Oliver.
n Darja

Hamidullinal ja Timur Hamidullinil sündis 5. novembril poeg Albert.

n Diana

Talihärmal ja Andres Kaljol sündis 8. novembril tütar
Elisabeth.

n Jelizaveta

ja Indrek Päril sündis 12. novembril tütar Lauren.

ja Kristjan Alakülal sündis 15. novembril poeg GeorgRichard.

n Anna

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!
n Jevgenia Sevastjanova .. 96
n Maimu

Saan .................. 91
Nirk ...................... 91
n Irina Djakova ................ 90
n Lille-Õie Joosepson ...... 85
n Lilian Lenter .................. 85
n Niina Išina ..................... 85
n Maren-Silvia Sarapik ... 85
n Rein Pollimann ............. 80
n Laine Kivisild ................. 80
n Maimu Jaanimägi ......... 80
n Aleksandr Kirillov ........ 75
n Tiina Park ...................... 75
n Tõnu Brigader ............... 75
n Elina-Lehta Kaasik ....... 75
n Ilmar Kalm .................... 75
n Kaarel-Mati Halla ......... 75
n Malle Mättas ................. 75
n Endel

Froš ...................... 75
n Mare Jõemaa ................. 75
n Karin Nurmetalo ........... 75
n August Mikovitš ........... 75
n Leili Tolmusk ................. 75
n Mati Nõu ........................ 75
n Helmut Villumson ........ 75
n Ivar Lunter ..................... 75
n Jüri Kärk ......................... 75
n Sirje Kivinurm ............... 75
n Renate Vellbach ........... 70
n Nikolai Svirko ............... 70
n Juta Teppo ..................... 70
n Voldemar Saga ............. 70
n Galina Ossipova ............ 70
n Aarne Pikker ................. 70
n Viive Laaser ................... 70
n Aarne Jõgimaa .............. 70
n Virve

Tänavu on Viimsis
sündinud 190 last
Rannarahva muuseumisse tulid aastalõpu
beebide vastuvõtule 30
uut vallakodanikku koos
emade ja isadega. Sellel
aastal on sünde registreeritud Viimsi vallas 190
ja seda on rohkem kui
eelmisel aastal.

Surmasid on Viimsi vallas sündide arvust registreeritud üle
poole vähem. Nii et rahvastiku
juurdekasvu poolest, loomuliku iibe kaudu on Viimsi vald
tugevas plussis.
Sündinud lapsi toetab omalt
poolt ka Viimsi vald. Aastas korraldame 3–4 vastuvõttu beebidele ja nende vanematele. Järgmisel aastal on valla poolt antavat sünnitoetust plaanis suurendada 256 eurolt 350 euroni.
Kindlasti ei planeerita aga laste sünde peredes toetuse olemasolu ja suuruse järgi, vaid lapsed sünnivad ikka armastusest.
Riigi ja valla toetused aitavad vanematel katta suurenevaid väljaminekuid, mis on seotud lastele vajalike vahendite
ostmisega ning hiljem laste hariduse ja huvikoolide kulutuste

katmisel. Esimestel aastatel on
laste kasvatamine aega- ja vaevanõudev, kuid väga tähtis on
just esimestel aastatel anda lastele armastust, kodust turvatunnet ja õpetust.
Pärast sündimist hakkavad
lapsed omandama emakeelt ning
teadlaste arvates 80% laste intellektist ja hoiakutest kujuneb
välja esimese kolme eluaastaga. Tegelikult koosnebki laste
kasvatamine väikestest ja lihtsatest nippidest. Kõige tähtsam
on alati jääda rahulikuks, positiivseks ja julgustavaks.
Lapse jaoks on kõige tähtsam, et ema ja isa oleksid tema
jaoks olemas ning pühendaksid
lapsele aega, et kodus oleks turvaline ja positiivne õhkkond.
Rasketel aegadel vajab laps kõige rohkem, et kodus säiliks tavapärane ja tuttav rutiin. Kui
perekond hoiab kokku ning säilitab kodus positiivse ja toetava hoiaku, saab kõikidest muredest üle. Soovin meie tublidele beebide vanematele: “Sületäis lilli emale, kotitäis “kohustusi” isale!”

Margus Talsi

Tänavu sündis Viimsisse 4 paari kaksikuid. Ema Liina süles
magavad Oliver ja Einar. Foto Enn Teimann

Abivallavanem

Austraalia Victoria Ülikooli õppejõud
külastas Viimsit
Austraaliast Melbourne´ist
pärit Victoria ülikooli õppejõud Jane Hickey töötas
kolm nädalat Tallinna
Ülikoolis välislektorina.
21. novembril külastas ta
Viimsit, et tutvuda siinse
noorsootöö ja koolidega.
Tallinna Ülikoolis Austraalia
inimõiguste ja noorsootöö teemalisi loenguid pidanud Jane
Hickey tutvus Eestis ka siinsete kultuuri-, noorsootöö- ja haridusasutustega. Lisaks Tartule
ja Tallinnale soovis ta näha ka,
kuidas on siin haridus- ja noorsootöö korraldatud valla tasandil ning tuli seda uurima Viimsisse.
Jane Hiscky kohtus abivallavanem Jan Treiga. Viimsi
valla haridus- ja noorsootööd
tutvustas noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas
ning Viimsi noortevolikogu tegevustest ja plaanidest andis suurepärase ülevaate noortevolikogu arengukomisjoni esimees Adhele Tuulas. Meeldiva
arutelu käigus vahetati informatsiooni ja võrreldi Eesti ja
Austraalia noorsootöö korraldust
ning haridussüsteemi. Väga positiivse mulje jättis Adhele poolt
kirjeldatud noortevolikogu tegevus ning noorte mõtted ja
ettepanekud. Jane Hisckey ütles, et nii ettevõtlikke noortevolikogusid Austraalias palju
ei leidu ja kohtumine oli väga
meeldiv kogemus, seda eelkõi-

Jane Hisckey sõnul nii ettevõtlikke noortevolikogusid nagu Viimsis Austraaliast palju ei leia.
Fotol noortevolikogu arengukomisjoni esimees Adhele Tuulas tutvustamas lõppeva aasta tegevusi ja
tulevikuperspektiive. Foto Liina Rüütel

ge tänu Adhele suurepärasele
oskusele tegevusi ja eesmärke
põhjendada ja analüüsida.
Viimsi Kooli tutvustas kooli arendusjuht Maarja Urb. Jane
Hickey ütles, et päev Viimsis
oli äärmiselt huvitav, Viimsi
Kool ja selle korraldus avaldasid muljet, sest nii suures ja
modernses koolis oli ta esmakordselt. Lisaks üldisele koolikorraldusele huvitas õppejõudu HEV õpilaste õpetamine
ning tugitegevuste võimalused. Meie Austraalia külaline
oli väga imestunud, kui nägi,

et tüdrukute ja poiste kehalise kasvatuse tunnid toimuvad
eraldi. Muljet avaldas talle ka
tööõpetus, nii tegemised kui
ka õppeklassid. Küsimusi kooli ja hariduskorralduse kohta
jagus ohtralt. Noortekeskuste
tegevusest ja välisprojektidest
andis ülevaate Annika Orgus.
Noortekeskuste tegevuspõhimõtted on Austraalias ja Eestis
sarnased.
Päeva jooksul vahetati kogemusi ja leiti, et koostöö ja
infovahetus pakub huvi mõlemale poolele. Jane Hickey sõ-

nas, et kohtumised Viimsis olid
väga huvitavad ja ta loodab, et
ühiselt mõeldaks võimalikule
koostööle. Suur tänu vallavalitsuse, noortevolikogu, Viimsi
Kooli ja noortekeskuse esindajatele. On meeldiv tutvustada
Viimsit kolleegile teisest riigist ja teada, et Viimsi asetub
kellegi jaoks maailmakaardil
paika.

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridustöö
koordinaator
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SISUTURUNDUS

Tallinna sushirestoranide lipulaev
Sushi Plaza laienes Viimsisse
ga) või kuulsa banaanimagustoidu krõbedate banaanide, marjade ja jäätisega.
Joogikaart peidab endas palju põnevat ja lõbusat. Nimelt
on hiljuti jookide hulka lisandunud Pokemoni-nimelised tervislikud smuutid, aga sealt ei
puudu ka matcha teed ja soojad latted ega orgaanilised limonaadid ja kohapeal valminud värskendav Minni jäätee.
Populaarsemate jookide hulka
kuuluvad ka Jaapani ploomivein ja sake, mida saab juua kas
külmana veinipokaalist või soojendatuna mõnusast jaapanipärasest teetassikest.

Sushi Plaza avas oma
uksed 2013. aastal esimese restoga kesklinnas.
Olles pakkunud avamispäevast alates külalistele
meeldivat õhkkonda,
kvaliteetset teenindust, head muusikat ja
mis peamine, rikkaid
maitseelamusi, kus on
ühendatud uusimad maitsetrendid Jaapani köögi
traditsioonidega. Alates
septembrikuust on suurepärast sushit võimalik
nautida ka Viimsis.

End pigem restoks mitte restoraniks nimetav Sushi Plaza on
nagu Madonna, kes käib ajaga
kaasas ja muudab end vastavalt trendile. Resto menüüst
leiab nii traditsioonilisi kui ka
tõeliselt huvitavaid ja omapäraseid sushirulle soolastest magusateni, aga ka vegantoidu sõpradele loodud spetsiaalse menüü. Kindlasti tasub ära proovida hitttooteks saanud Futomakid, Uramakid ja maailmatasemel Tempurad, aga ka pagaritalendiga teenindaja värsked koogid (näiteks suus sulav
šokolaadikook või Jaapani toorjuustukook matcha ja kreemise musta seesamiseemnekihi-

Üllatused tagavad edu

Sushi Plaza pakub rikkalikke maitseelamusi ühendades uusimad
maitsetrendid Jaapani köögi traditsioonidega. Foto Sushi Plaza

Sushi Plaza edu taga on nii
juba avamispäevale eelnenud
kõmu, aga ka restorani looja
Maksim Kartševski soov külalisi pidevalt üllatada. Olgu
selleks siis kliendile pööratud
tähelepanu, ilus kirjake taldrikul, ülimaitsev sushi või toredad kokapoisid, kes alati naeratavad ja kõikidele täis kõhuga lahkuvatele külalistele rõõmsalt “Homseni!” hõikavad – ikka selleks, et nad veel kord naerataksid ja tagasi tuleksid!
Teistest sushirestoranidest
eristab Sushi Plazat soov mitte

Sushi Plaza jõulupakkumine
Tehes igal aastal jõulude puhul midagi huvitavat ja omapärast, pakub seegi aasta Sushi Plaza suussulavaid maitseelamusi!
n X-mas Special Futomaki – rebitud sealiha Teriyaki-kaneeli kastmes, jaapani majonees, roheline sibul ning pohlamoos. 7.90 €
n Jõuluset – Philadelphia 10 tk, California 10 tk, Kutcharo 10 tk,
Lõhe Tempura 10 tk, Kana Tempura 10 tk. 40 €
Everyday we roll. We will roll it the best we can!
Uuri lisa www.sushiplaza.ee või tule kohe külla Viimsi Keskusesse!

olla kellegi moodi, vaid teadmine, et oma tööd tehakse hästi ja suurepärase maitseelamuse pakkumise nimel nähakse
iga päev palju vaeva. Suurimat
rõõmu pakubki just see, kui
klient lahkub naeratuse ja hea
emotsiooniga. Sushit nautima
on oodatud kõik, noortest sushiarmastajatest suurte perede ja
hipsteriteni välja.

Sushi Plaza laieneb
veelgi

Enam ei pea maitsva sushi nautimiseks sõitma Tallinna kesklinna, sest Sushi Plaza avas
sel sügisel uksed ka Viimsis.
Nüüdsest on imemaitsev sushi
ja restoranile kohane meeldiv
teenindus kättesaadavam lühema ootejärjekorra, aga endiselt
kõrge kvaliteediga. Järgmise

aasta sügisest on plaan laieneda ka Kalamajja. Soovi korral
saab sushit ka koju või sõbranna juurde kaasa tellida!

Söö kohapeal, võta
kaasa või telli koju!

Sushi Plaza pakub võimalust
süüa nii oma hubases restos
kui ka kodus. Koostöös kullerfirmaga MyChef on võimalus
kõigil Viimsi ja Pirita elanikel
tellida sushit koju nii palju kui
süda ihkab. Samuti on võimalik tellida kaasa ning seejärel
omale sobival ajal ise värskele
sushile järele tulla. Tellimuse
saab kiirelt ja lihtsalt esitada
MyChefi kodulehel www.mychef.ee. Laua broneerimiseks
ning kaasa tellimiseks helistada tel 5884 8889.

Keilit Aedma

Väljakutsetega jõulukingitused
väljakutseks võiks olla mõne
tõeliselt keerulise Lego kokkupanek – sobiva komplekti saab
XS Mänguasjade kauplusest.
On see Technic, Star Warsi või
hoopis Nexo Knights sarjast –
jõuluvana peab suure valiku
hulgast parima leidma.

Jõulud on Eestis üks
armastatumaid pühasid,
mil kodud ehitakse
kuuskedega, pered
tulevad kokku ning
veedavad ühiselt aega
nii peolaua taga kui ka
üksteisele kingitusi
jagades.

Vanaemale

Kes siis kinke ei armastaks! Anname nõu, mida sel aastal jõuluvana kingikotist leida võiks
– miks mitte pista sinna igale pereliikmele uueks aastaks
mõni eriline väljakutse! Midagi, mida ehk oodatagi ei oskaks, aga mis saabuva aasta
tõeliselt põnevaks muudab. Järgmise aasta jõuluõhtul võiksid
kõik väljakutse saanud pereliikmed ette kanda või näidata,
kuidas nad ülesannetega hakkama said.

Vanaemale võiks kingikotti pista spordiklubi kinkekaardi (näiteks MyFitnessi oma) ning tema väljakutseks võiks olla igas
kuus vähemalt 3 korda spordiklubi külastada. Öeldakse, et
inimese kalleim vara on tervis
ja seda kinkida ei saa, aga regulaarne spordiklubi külastamine on kahtlemata tervislike
eluviiside oluline osa.

Teismelisele

Isale

Kui tavapäraselt kingitakse käsitöötarbeid eelkõige vanaemadele, siis miks mitte kinkida
midagi ootamatut sel aastal
hoopis isale. Viimsi Keskuse
kaupluses Koo ja Loo on saadaval tikkimiskomplektid, millega peaksid väikese pusimise
järel hakkama saama ka algajad – lisaks tikkimiskangale ja
pildile on kaasas ka kõik muud
vajalikud vahendid. Tulemuseks on kas kaunis padjakate
või hoopis raamitud pilt seinale.

Emale, vanaemale, tädile või miks mitte ka isale, vanaisale? Fotol olevad tooted leiad Viimsi Keskuse
Koduekstrast. Foto Kertin Vaser

Vanaisale

Koo ja Loo kaupluses on saadaval ka kaunid kaartide valmistamise komplektid – va-

naisa ülesandeks võiks olla
järgmisel aastal kõikide pere
tähtsündmuste puhuks sobiliku
kaardi meisterdamine.

Emale

Ema on koduste toimetustega
tihti nii hõivatud, et hingetõmbeks aega väga ei jää. Tema

Teismelisele soovitame valida
midagi sobilikku Kodu ja Köök
kaupluse rikkalikust valikust –
olgu selleks siis korralik praepann või hoopis silikoonist
muffinivormid. Vahvaid kokkamistarvikuid leiab ka Koduekstra kauplusest. Teismelise
uue aasta väljakutseks võiks
olla kord kuus perele pühapäevase lõunasöögi valmistamine. Kui ta seni on köögis vaid
söömas käinud, võib Apollost
lisaks mõne vahva kokaraamatu kingikotti pista. Need uued
oskused kuluvad peagi iseseisvat elu alustavatele noortele
vägagi ära.

Pesamunale

Pere pisimale liikmele valige
mõni keeleõppeks sobiv raamat – Apollos on lisaks inglise, soome ja vene keelele saadaval ka näiteks hispaania,
itaalia või saksa keele õppimiseks sobivad teosed. Pesamuna ülesandeks võiks olla igas
kuus vähemalt 5 võõrkeelse sõna meelde jätmine. Aasta jooksul seega 60 uut võõrkeelset
sõna – tõeliselt hariv väljakutse!
Muidugi ei pruugi kõik sellistest väljakutsetest vaimustuses olla, aga proovida ju võib –
igal juhul muudab see jõuluõhtu lõbusamaks ja algava aasta
põnevamaks.
Ühe suure kingituse võiks
kogu pere endale (ja eelkõige
emale) veel teha – valida jõululauale söögi keskuse erinevatest toidu- ja gurmeepoodidest. Black Anguse ja Delicato
hõrgutised, Juustukuningate imelised juustud ja lisandid, Sushi
Plaza maitsvad sushid, Krugeri veinid, Biomarket tervislikud ampsud ja lõputu valik
Selverist rahuldab ka kõige
nõudlikumate kõhtude soovid.
Mis kinkidest ja söökidest
tähtsamgi: võtke korraks aeg
maha ja olge niisama – kiirustamist ja rabelemist jätkub kogu ülejäänud aastasse niigi piisavalt. Ilusat jõulukuud!

Helen Saluveer

8

2. detsember 2016 VIIMSI TEATAJA

KULTUUR
VIIMSI KINO

Uued filmid
Detsembris jõuab Viimsi kinno 15 uut filmi – vaatamist jagub igale maitsele.
1988 leidis Armeenias aset ränk maavärin, mis hävitas pea
täielikult neli linna, hukkus 25 000 ning kodu kaotas üle
poole miljoni inimese. Koletu katastroofi teemal tegi filmi
Armeenia hetke tuntuim lavastaja Sarik Andreasyan, kes
tragöödia ajal oli 4-aastane. “Maavärina” peategelasteks
on kaks meest: 45-aastane Konstantin ja temast poole noorem Robert, kes peale maavärinat satuvad vabatahtlikest
koosnevasse päästerühma. Kuid see ei ole meeste esimene
kohtumine – nimelt on just Kolja see, kelle süü läbi hukkusid autoavariis Roberti vanemad.
Ajaloohuvilistele pakub põnevust “Operatsioon “Antropoid””. Filmi tegevus leiab aset aastal 1942 Prahas, kus
Tšehhi eksiilvalitsuse ülesandel asusid kaks kartmatut
vastupanuvõitlejat korraldama atentaati Reinhard Heydrichile, kes oli viimane oli Natsi-Saksamaa julgeoleku
peaameti juhataja ja resideerus Prahas, kuna oli Hitleri
poolt määratud juhtima Böömi- ja Määrimaa riigiprotektoraati. Nagu ameti kirjeldusest võib järeldada, polnud
tegu mingi tühikargajaga ja pole siis ka mingi ime, et kohalikud “Praha lihuniku” hüüdnime kandvast mehest lahti
saada soovisid.

“Rogue One: Tähesõdade lugu” soojendab taas kord üles
George Lucase legendaarse “Tähtede sõja” saaga.

Kui George Lucas aastal 1977 esimese “Tähtede sõja”
filmiga maha sai, oskas ta vaevalt arvata, et 2016. aastaks
on tema idee põhjal tehtud 7 filmi, animasarju, videomänge ja sadu miljoneid erinevaid mänguasju. Jõulude
ajal kinodesse jõudva teosega “Rogue One: Tähesõdade
lugu” pole Lucasel küll enam mingit pistmist, sest ta müüs
ju kogu Lucasfilmi ja “Tähtede sõja” frantsiisi õigused 4
miljardi dollari eest Disney stuudiole maha. Aga uue filmi sündmused leiavad aset originaalsaaga kolmanda osa
– “Sithi kättemaks” ja neljanda osa “Uus lootus” vahelisel
ajal – grupp mässulisi tahab varastada kõikvõimsa impeeriumi ehitatava superrelva, Surmatähe joonised.
Kosmos, teised planeedid ja võimalik elutegevus meie
galaktikast väljaspool on inimkonda alati köitnud. Ulmefilmid annavad võimaluse lasta filmitegijatel oma fantaasial lennata ilma igasuguste piirideta. Keegi ei saa öelda, et
nii need asjad ei käi, kuna keegi pole ju neid tegelikkuses
kogenud. Filmis “Reisijad” kehastavad Jennifer Lawrence
ja Chris Pratt kahte reisijat planeetidevahelisel transpordilaeval, kelle 120 aasta pikkune süvauni otsa saab. Üsna
pea selgub aga karm tõsiasi – 5259 reisija seast ärkasid
üles ainult nemad ja sihtkohani on jäänud veel 90 aastat.
Alguses on kõik uus ja huvitav. Üsna pea aga hakkab hinge pugema kahtlus, kas nende varajane ärkamine ikka on
päris juhuslik.
Filmiks annab mugandada peaaegu kõike, olgu aluseks ajaloosündmus, romaan, mänguasi või videomäng.
Just viimasel põhineb ka viimane uudis – põnevik “Assassins Creed”, mida mänguna on müüdud üle 100 miljoni
eksemplari. Callum Lynch saab tänu geneetilisi mälestusi
avavale tehnoloogiale teada, et pärineb iidsest salamõrtsukate salaseltsist. Üsna pea kogeb mees oma esiisa seiklusi
15. sajandi Hispaanias ning need oskused ja kogemused
kuluvad talle marjaks ära, võitlemaks üliohtlike templirüütlite organisatsiooniga tänapäeval. Peaosades Michael
Fassbender, Jeremy Irons ja Marion Cotillard.
Vaata lisa: viimsikino.ee.

Viimsi kino

Mälumänguturiini võitis
Viimsi KEK
16. novembril lõppes
Rannarahva muuseumis
Viimsi mälumängusari.
Viimase vooru võitis
Kirovi KEK ning sarja üldvõitjaks sai Viimsi KEK.
Viimases mängus näitas kõige
paremat minekut Kirovi KEK
(Mikk Trave, Jaanus Jegorov,
Tamber Drell) 55 punktiga. Teiseks tulid väga tugeva mängu
teinud Sisserändajad (Janek Murakas, Liis Leppik, Aivar Koks,
Piia Karelsohn) 52 punktiga
ning Viimsi KEK (Martti Suurorg, Taivo Rist, Mehis Priks,
Erki Kasemets, esimeses voorus mängis Taave Tuutmaa) 51
punktiga. Kõige napimalt jäid
esikolmikust välja Hajameelsed,
kes kogusid 50 punkti.
Mälumängusarja kokkuvõttes võitis 25 võistkonna arvestuses esikoha kõige stabiilsemat
vormi näidanud Viimsi KEK,
kes võitis viiest voorust kaks
ning kogus lõpuks 230 punkti.

Palju õnne võitjatele! Kohtumiseni järgmisel aastal! Foto Marje Plaan

Esikolmikusse jõudsid veel
Kirovi KEK 223 ning tubli lõpuspurdi teinud Sisserändajad 212
punktiga. Järgmised kolm võistkonda – Meri, Rabarahvas ja
Tammneeme – kogusid kõik
võrdselt 207 punkti. Võistkonna Meri viies mäng kahjuks eba-

VALIK MÄLUMÄNGU KÜSIMUSI
1. Meeste korvpalli 2015. aasta EM-finaalturniiril osales esmakordselt 24 meeskonda ning ühele riigile oli see esimeseks korraks EMfinaalturniiril. Selle saavutusega sai riigist 46. finaalturniiril osalenud meeskond, jõudes näiteks ühele pulgale Iraani ja Süüriaga. Kõige paremini ei läinud, sest ainsa võistkonnana jäädi sellel finaalturniiril võiduta. Mis riik?
2. Anagramm on antiikajast pärit sõnamäng, kus sõnades või nimedes liigutatakse tähti ümber, et saada uus sõna või nimi. Kes
tuntud Eesti inimestest peituvad järgmiste anagrammide taga –
KAINE SVEN ja KODULINNA RISTIJA?
3. Esimene kinnitus selle haiguse olemasolust on leitud Tyrannosaurus Rexi luustikult. Kui täpsemaks minna, siis tema pöialuud
uurides. Enne eelmist sajandit peeti haigust kõrgema ühiskonnaklassi haiguseks, sest see oli seotud elustiiliga, mida madalama
klassi inimesed endale lubada ei saanud. Ja nii tobe kui see ka ei
tundu, siis see oli inimeste seas isegi ihaldatud, justkui kinnitaks
see haige kõrgemat sotsiaalset klassi. Mis haigus?
4. Nõmme linnal on teadaolevalt ainult üks aukodanik, kes valiti
4. juunil 1940. aastal. Nõmmega tema loominguline tegevus küll
seotud ei ole, kuid sinna rajas ta oma kodu, millest 1984. aastal

õnnestus, sest enne viimast vooru oldi üldarvestuses veel kindlalt teisel kohal.
Kolme paremat võistkonda
tunnustati karikatega ning kõik
osalejad said kaasa ka väikese
meene. Korraldajad tänavad mälumängusarja õnnestumise eest

Rannarahva muuseumi, Viimsi
vallavalitsust ning loomulikult
kõigi mälumänguhuvilisi, kelleta seda üritust ei oleks toimunudki!

Andres Kaarmann
Mälumängu eestvedaja

sai tema majamuuseum. Te kõik olete tema pilti taskus hoidnud
– nimelt on teda kujutatud aastatel 1992–2011 käibel olnud Eesti
rahatähel. Kes?
5. Tunnustamata riigid on üldjuhul faktiliselt iseseisvad, kuid rahvusvaheliselt de iure tunnustamata riigid. Enamasti tegutsevad
sellised moodustused poliitiliselt ebastabiilsetes piirkondades. Küsitava riigi territooriumil on koguni neli rahvusvaheliselt tunnustamata moodustist, mis ennast iseseisvaks on kuulutanud. Kui
täpsem olla, siis sisuliselt ongi riik kohalike poolt neljaks jagatud
ning riigi ametlik võim kehtib vaid pealinna ümbruses. Kaks neist
kannavad näiteks nime Jubaland ja Puntland. Eesti sõlmis küsitava
riigiga diplomaatilised suhted 2011. aastal. Mis riik?
6. Eesti Vabariik tähistab kahe aasta pärast oma 100. sünnipäeva,
samal aastal täitub 50 aastat ühe kodumaise mängufilmi valmimisest. Ka siiani mäletame filmist mitmeid legendaarseid tsitaate, millest üks, ehk mitte küll kõige tuntum, kõlab järgmiselt: “Meditsiinilises
kirjanduses kohtame viiteid sünteetilistele häälepaeltele. Arvatavasti
valmistatakse neid poroloonist või roostevabast terasest. Aga kõige
parem, laske endale panna hõbekõri“. Mis filmist see tsitaat pärineb?
Küsimuste vastuseid loe lk 13.
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Headuse ja
armastuse
tulemise ootus
Miks on küll nii, et me inimestena oskame sageli
head hinnata alles siis, kui mingil põhjusel on
see meist eemale läinud, või miks küll oleme
me alati tagantjärgi targad, aga kohe, kui vaja,
ei suuda seda?

Karl Erst von Baeri monument Tartus. Foto Mikk Leedjärv
Kingu tallu kogunesid viimsilased nii lähedalt kui ka kaugemalt üle terve poolsaare. Fotod Liina Rüütel

Ilusat advendiaega!
27. novembril, esimesel
advendil, süütasime Viimsi vabaõhumuuseumis
üheskoos advendiküünla.
Advent on eesti kirikukalendris liikuv tähtpäevade periood,
mis tähendab tulemist ja tuleneb ladinakeelsest sõnast adventus. Advent koosneb neljast pühapäevast enne esimest jõulupüha. Esimese advendipühapäevaga algab advendiaeg ja liturgiline kirikuaasta. Neljas advendipühapäev võib sattuda kokku ka jõulupühade laupäevaga
(24. detsember).
Tugeva tuule tõttu toimus tänavune sündmus Kingu talu rehielamus. Advendiküünla süütamisel rääkis advendiajast EELK
Viimsi Püha Jaakobi kiriku kirikuõpetaja Mikk Leedjärv ning
jõululaule lauldi tänavu koos
Viimsi huvikeskuse ViiKerKooriga (dirigent Indrek Umberg)
ja EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse kammerkooriga (dirigent Andrus Kalvet).
Advendiküünalt süüdates
kuulutas vallavanem Alvar Ild
välja jõulurahu ning soovis kõigile elanikele ilusat pühadeootust. Jõulukuu toimetustest vabaõhumuuseumis rääkis Külvi
Kuusk ja terve muuseumi pere
kutsus kõiki ühisele pidusöögile, kus pakuti verivorsti, hapukapsast, pohlamoosi, piparkooke, mandariine, komme ja
mitut sorti glögisid.

Advendiaeg

Vanadel eestlastel erilisi advendikombeid ei olnud, advendipühapäevadel käidi vaid kirikus ning lauldi Issanda auks
laule, mis olid vaimselt seotud
jõuludega. Tänapäeval on levinuim advenditava seotud päkapikkudega, kes toovad öösel

Advendiküünla süütas vallavanem Alvar Ild.

Aitäh kõikidele esinejatele!

Fotonurk on ka tänavu
pildistamiseks avatud.

Muuseumi loomaperele – lammastele ja küülikutele – said soovijad
pai teha ja päkapikusoove edastada.

maiustusi-kingitusi ja hommikul ärgates avastatakse neid susside-sokkide seest. Eesti päkapikud hakkavad komme tassima advendiajal ja on tihti ametis kogu eriti pimeda ja külma
talvise aja.
Advendikombeid ja ootusaega sümboliseerivad Petlemma täht, advendiküünlad ja advendikalender. Lapsed armastavad väga advendikalendreid,
kus iga päeva taga aknakeses
leidub komm või muu maius.
Nii möödub jõuluootus magusalt. Paljude koduakendel võib

näha põlemas küünlaid, mis
tänapäeval on enamuses elektrilised. Kuigi advendi küünlajalg on nelja küünlaga, siis kaasaegsemad on seitsmega.
Kaubandus-, äri- ja poliitiline maailm kasutab aktiivselt

advendiga seonduvat. Südamlike soovide ja värvika reklaamiga on küllastatud nii asulad
kui ka linnad. Kõik viitab sellele, et oodatakse jõule.

Viimsi Teataja

allikas Folklore.ee

Viimsi jõuluvalgus

Alanud on konkurss Viimsi jõuluvalgus 2016 ning selle raames
ootame infot kaunist tuledesärast e-posti aadressile marje@
viimsivv.ee või tel 6028 866 kuni 6. jaanuarini 2016.

Kauni kodu komisjon

Võib vast öelda, et see on elu paratamatus, meie inimlik
loomus ja olemus, mis meid vägagi sageli seob mineviku
külge või juhib meie mõtted tulevikku nii, et selles hetkes,
kus me praegu oleme, ei oska me tegelikult kohal olla. Ja
nii leiamegi me alati põhjuse kritiseerida ja kohati lausa
viriseda, sest minevikus on ju ikka kõike paremini tehtud
ja tulevikus tehakse kõige veelgi paremini. Aga miks siis
mitte praegu?
Advendiaeg on jõulu ootuse aeg, mil võime pöörata
enda mõtted ja vaate nende sündmuste poole, mis, tõsi
küll, on toimunud aastatuhandete eest, kuid on aktuaalsed
igas päevas, mida me elame, ja on seda igavesti – hetkeni,
kui saabubki taevariik.
Sest see, mil moel Jumal inimeseks kehastus oma Pojas Jeesuses, on midagi ainulaadset, kordumatut ja erilist.
See väikene Jeesuslaps, kelle tulemist meiegi ootame, oli
inimene, kes samas oli ka Jumal. Ehk armastuse täiuslik
kehastus siin maisuses.
Niimoodi jõule oodates me justkui ootame millegi
müstilise saabumist ja ei oska väärtustada ka seda head
ja armastusväärset, mida oma päevades tegelikult nii-nii
palju kogeda võime. Me ootame nende saabumist, märkamata, et nad on juba ammu meiega! Aga meil on tavaliselt
ju ikka kiire, nii et pole mahti selliseid vaikseid asju, mis
nii loomulikena tunduvad, tähelegi panna.
Kuid peaksime seda siiski tegema, sest tõeline headus
ja armastus võivad meile osaks saada üksnes siis, kui neid
oskame näha. Siis, kui me ise oleme head ja oskame armastada. Üks vägagi oluline Piibli tõde on peidus lauses:
tee teistele, mida soovid, et sulle tehtaks! Selle järgi kindlasti me enamuses püüame elada, sest see on ju nii loomulik arusaam. Kuid siiski selle terviklik ellurakendamine ei
ole üldse mitte lihtne.
Hea olemine ja armastuse jagamine nõuab inimeselt
väga palju. Selleks, et olla hea ja armastada, tuleb jätta
kõrvale enda tahtmised ja keskenduda sellele, mis on enamatele hea, mille läbi teised end hästi võiksid tunda. Ja see
on üks keerukas ülesanne, sest oleme me ju ikka harjunud
enda tahtmisi esikohale seadma.
Jumal sai Jeesuses inimeseks, et näidata neile, kes on
suutelised nägema, et tegelikult on võimalik ka inimesena elada nii, et hea olemine ja tingimusteta armastamine
on võimalik. See on ideaalne eeskuju meile, mille poole
tuleb püüelda, kui soovime kogeda enam head ja tunda
armastust. Selle eesmärgi poole saame me püüelda üksnes
uskudes ja usaldades Jumalat.
Nii ei peagi me tegelikult ootama, sest headus ja armastus on alati meiega, kui me vaid oskame neid vastu
võtta, ise hea olles ja armastades, uskudes ja usaldades
Loojat, kes on meile elu andnud.
Olgu nii taevalik headus ja armastuse soojus ikka meid
saatmas igas päevas ja hetkes, kogu selle advendiaja, pühadeaja ja edaspidigi!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik
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Jõuluhõngulisi kultuurielamusi koduvallas – näitused, et
Detsembris toimub Viimsi
vallas mitmeid jõuluhõngulisi
kontserte, etendusi, laatasid ja
töötubasid. Ilusat advendiaega
sõprade ja pere seltsis!
Advendi- ja jõuluaja jumalateenistused
jms kultuurisündmused leiad kultuurikalendrist lk 13.

Kontsert
3. detsember kell 12
Laste jõulukontsert
Viimsi huvikeskus
Vahval kontserdil esinevad huvikeskuse suured ja väikesed laulu- ja tantsulapsed, keda kõik on oodatud vaatamakuulama.
Kontsert on tasuta!
9. detsember kell 15
Jõulumeeleolus
Viimsi päevakeskus
Klassikalise muusika kauneimaid teoseid esitavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lauluosakonna õppejõud Taimo
Toomast ja tema lauluklass.
Kontsert on tasuta!
9. detsember kell 19
Mõnus jõulukontsert
Viimsi huvikeskus
Üheks mõnusaks jõulukontserdiks on
oma jõud ühendanud ansambel Robirohi
ja Viimsi ViiKerKoor. Bluegrass muusikat
mängiv Robirohi on lavalaudadel olnud
juba 21 aastat ja andnud välja 8 mahukat heliplaati. Ka ViiKerKoor on tuntud
oma toredate kontsertkavadega. Mõnusal jõulukontserdil esitatakse meeleolukaid jõululaule läbi aegade.
Piletid müügil huvikeskuse kontoris ja
tund enne kontserdi algust kohapeal (5 €).
10. detsember kell 12
Muusikakooli kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Kontsert on tasuta!
10. detsember kell 16
Airi Allvee & Kaitseliidu Tallinna maleva orkestri Big Band
Viimsi huvikeskus
Kontsert on tasuta!
10. detsember kell 19
Priit Strandbergi autorikontsert “Valvab“

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Sügise üleminek talveks on alati pikk
ja ilusalt melanhoolne aeg. Hommikud ja
õhtud on pimedad, kuid südamed on jõulueelselt soojad. Sel varatalvel astub hubasel õhtul oma autorikontserdiga “Valvab” üles Vanemuise teatri näitleja Priit
Strandberg, kellega koos musitseerivad
Marion Strandberg, keelpillkvartett, segakoor HUIK! ning kammerkoor Helü. Kuuldavale tulevad Priit Strandbergi laulud
septembris ilmunud plaadilt “Valvab” ning
lisaks värsket, sel sügisel kirjutatud loomingut.
Piletid Piletilevis (12 €) ja kohapeal.
11. detsember kell 17
Meie pere jõulud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Pere keskel on alati hubane jõulupühasid veeta. Seda teevad sel aastal ka Inga ja Toomas Lunge, kes esmakordselt
koos jõulutuurile suunduvad, kaasas hea
peresõber Tõnu Raadik. Näitlejast ja muusikust abikaasad annavad üle Eesti kontserte kavaga “Meie pere jõulud”, tuues
teieni lihtsad ja ilusad laulud, mis pühademeeleolus südameni jõuavad.
Piletid Piletilevis (tavapilet 16 €; õpilane, pensionär, erivajadustega inimene
ja tema saatja 14 €) ja kohapeal (hind
kõrgem).
13. detsember kell 19
Koit Toome ja Maria Listra jõulugala
2016
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Eelmisel aastal kõrgelt hinnatud jõulugala kontsertidega esinenud Koit Toome
ja Maria Listra tulevad taas ühiselt lavalaudadele. Tegemist on muusikute värske kavaga, mis kokku pandud spetsiaalselt tänavuseks jõuluturneeks, kuid esitamisele tulevad ka mõned parimad lood
eelmisest aastast. Stiililt ikka elegantne
ja klassikaline.
Piletid Piletilevis (täispilet 20 €, õpilane, pensionär, erivajadustega klient ja
tema saatja 18 €) ja kohapeal.
14. detsembril kell 19
Viimsi huvikeskuse jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Traditsiooniline huvikeskuse jõulukontsert, kus esinevad Ita-Riina laulustuudio
lapsed ja noored, segakoor Viimsi, ViiKerKoor ja ansambel Robirohi.
Kontsert on tasuta!

17. detsember kell 19
Vähemalt täna
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Varakevadel ilmus Eeva Talsi ja Juhan
Aru koostööst plaat “Vähemalt täna”. Eeva
hoolitses muusika, Juhan sõnade ja head
muusikutest sõbrad mõnusa kooskõla
eest. Jõulueelsel hubasel ajal, ehk juba
ka lumisel ajal, tuleme taas kokku ja jagame oma loomingut, seekord armsates
Eestimaa kirikutes.
Laval on Eeva Talsi (viiul, laul), Kristjan
Kallas (trummid), Taavet Niller (kontrabass), Joel-Rasmus Remmel (klaver) ja
Villu Talsi (mandoliin, kitarr).
Piletid müügil Piletilevis (kuni kontserdile eelneva päevani täispilet 15 €;
õpilane, tudeng, pensionär 12 €; kontserdi päeval vastavalt 18 € ja 15 €) ja kohapeal. Koolieelikud tasuta, kui istuvad
saatja süles. Ligipääs ratastooliga olemas.
17. detsember kell 17
Gaudete ja AnnabRe jõulukontsert
Eesti Sõjamuuseum
Tallinna naiskkoor Gaudete ja Jõelähtme vokaalansambel AnnabRe annavad
tänavu ühise jõulukontserdi, kus kuuleb
nii vanu häid klassikalisi kui ka tänapäevaseid jõululaule.
Kontsert on tasuta!
18. detsember kell 19
Jõuluootus – Rolf Roosalu ja Saara Kadak
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Laulja Rolf Roosalu ja näitleja Saara
Kadak kohtusid täpselt aasta tagasi ülimenukas teleprojektis “Su nägu kõlab
tuttavalt”. Juba saate kestel tekkis Rolfil soov koos andeka näitlejannaga lava
jagada ning suvel anti üheskoos kolm
menukat akustilist kontserti. Sügisel õnnestus mõlemal artistil anda dublaažina
oma hääl DreamWorksi lõbusa animafilmi “Trollid” eestikeelsele versioonile.
Nüüdseks on noored artistid kokku
pannud ilusa kontserdikava nii teada
tuntud jõululauludest (“Püha öö”, “Üks
roosike on tõusnud”, O Holy Night), kui
ka näosaate menukamatest esitustest
(Farinelli “Lascia ch’io pianga”, Alanis
Morrisette “Uninvited”) ning lugudest, mis
igasse jõuluaega sobivad (Celine Dion &
Andrea Bocelli “The Prayer”). Kindlasti
ei puudu kontserdilt ka Rolfi enda tuntumad lood (“Maagiline päev”, “Ingel”).

Piletid müügil Piletilevis (kontserdipäevani 15 €, erivajadustega klient 15 €,
erivajadusega kliendi saatja 7,5 €) ja kohapeal (18 €).
20. detsember kell 19
Ott Lepland ja Noorkuu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Kontserdil kuuleb lisaks traditsioonilistele jõululauludele a capella võtmes
veel ka mõlema artisti tuntumaid laule.
Uue kuue on leidnud mitmed Oti menuhitid. Kontsertide oluliseks osaks on vahetu suhtlus publikuga ning loomulikult
ei jää ka ühislaulud laulmata.
Laval on Ott Lepland (laulab igalt kõrguselt ja puudutab ka klahve) ning Noorkuu koosseisus Ilmar Madison (laulab kõrgelt), Rein Kahro (laulab üsna kõrgelt),
Martti Meumers (laulab keskelt), Märt
Murrik (laulab keskelt ja madalalt) ja Remi Teras (laulab väga madalalt).
Piletid Piletilevis (tavapilet 17 €; sooduspilet 15 €; kontserdipäeval sooduspileteid ei müüda) ja kohapeal.
20. detsember kell 12
Jõuluootus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Pirjo Levandi koos kitarristi Kaido Kodumäega esitavad jõululaule ning laule
talvest, lumest ja armastusest.
Kontsert on tasuta!

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Maire Eliste Muusikakooli väikeste laululaste (alates 3. eluaastast kuni mudilaskoorini) jõulukontsert.
Piletid müügil kohapeal (5 €).
26. detsember kell 14
Kaitseliidu Tallinna maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Kontsert on tasuta!
26. detsember kell 17
Isa ja tütar – Dave Benton ja Sissi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Tule ja naudi kaunist kontserdielamust
Dave Bentoni ja tema tütre Sissiga! Esmakordselt võtab Dave Benton oma kontserttuuril lavapartneriks oma tütre Sissi.
Ühiselt esitatakse südantsoojendavaid jõululaule, mis on kõigile üle kogu maailma
teada-tuntud. Nad kehastavad täpselt
seda, mida tuleks meile tihti jõuluajal
meelde tuletada, ning näitavad, et jõuluajal tuleks aeg maha võtta ja veeta oma
jõuluaeg lähedastega, nende kõige kallimate inimestega, kes annavad meile
energiat ülejäänud aastaks. Lauljaid saadavad Madis Arvisto (kitarr) ja Kaspar
Tambur (klahvpill).
Piletid Piletilevis (tavahind 18 €, pensionärile 16 €) ja kohapeal (19 €). Lapsed vanuses kuni 7 aastat (k.a) saavad
sisse tasuta, kui istuvad saatja süles.

21. detsember kell 19
Jõuluooper. Jassi Zahharov ja Oliver
Kuusik
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Eesti esitenor ja esibariton kohtuvad
taas laval! Jassi Zahharov ja Oliver Kuusik ühendavad eesootaval jõuluajal oma
kaunid ooperihääled, et anda üheskoos
kuus imeilusat ja hingepaitavat jõulukontserti. Jõulud on rahu aeg. Kui kõht
on jõululauas täis söödud, on parim hetk
panna soojad riided selga ning suunduda ühel ilusal jõuluõhtul koos kaaslase
või terve perega kirikusse, kus veeta üks
rahulik, ent kaunis ja meeliülendav õhtupoolik traditsiooniliste ja kaunimate jõululaulude seltsis. Klaveril saadab maestro
Margus Kappel.
Piletid Piletilevis (kuni kontserdi päevani 18 €, pensionärile 16 €; kontserdipäeval 19 €) ja kohapeal.

27. detsember kell 18
WÖÖT
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Ansambel WÖÖT koosneb kolmest Eesti neiust, kelle kodu on Eestis, aga kes igapäevaselt elavad Austrias, Viinis. Laval musitseerivad Triinu Viilukas, Ruth Dorn, Liisbet Erepuu koos Christian Nagl’iga (kitarril).
Kontsert on tasuta!

22. detsember kell 19
Väikeste laululaste jõulukontsert

16. detsember kell 18
“Rapuntsel“

Etendused
15. detsember kell 11
Nukuetendus
Viimsi raamatukogu
Heino Seljamaa Teater Kohvris Nukuetendus lasteaiaealistele lastele, kus etenduvad klassikalised muinasjutud, mis sobivad jõuluaega.
Sissepääs tasuta, osalemiseks vajalik
eelregistreerimine e-posti aadressil elise
@viimsivald.ee.

11

VIIMSI TEATAJA 2. detsember 2016

JÕULUOOTUS

endused, kontserdid
Viimsi huvikeskus
Vendade Grimmide muinajutt imelise
jõululoona Viljandi laste- ja noorteteatri Reky suurepärases esituses. Seitsme
maa ja mere taga elas üks vaene talumees koos oma naisega. Naise tervis oli
kehv ja ta soovis, et mees tooks talle
imetaime – rapuntselit, mis kasvas nõia
aias. Nõid aga märkas taimevargile läinud talumeest. Vanaeit teadis, et naise
tervisega on kõik korras ja et kohe on
sündimas beebi. Rapuntseli taime varastamise eest nõudis nõid lapse endale. Sündiski tüdruk, kelle nimeks pandi
Rapuntsel ja nõid kadus koos temaga…
Etendus sobib vaatamiseks alates 3.
eluaastast kuni algklassideni (k.a). Avatud on mõnus jõulukohvik, toimuvad jõuluehete meisterdamise töötoad. Piletid
on müügil huvikeskuse kontoris kolmapäeviti ja toimumise ajal kohapeal (5 €).
Grupibroneeringud: viimsi@huvikeskus.ee.
18. detsember kell 12
“Päkapikk“
Viimsi Kooli aula
Kõige vahvam Eesti kirjanik ja kõige
vahvam Eesti näitleja jutustavad teile
tõelise jõululoo erilisest päkapikust. Eriline on see lugu sellepärast, et sellest
loost saate te teada, kuidas sündis üks
eriline päkapikk.
Päkapikud ongi ju kõik väga erilised
tegelased, aga see päkapikk ja tema lugu panevad tõesti imestama. Nii imelised lood on võimalikud vaid jõulude ajal.
Kui sa oskad ilusti paluda, olla kannatlik iseenda ja teistega ja mis kõige
tähtsam – oskad unistada, siis on tõesti tarvis ainult jõulusid, et su unistused
täituksid.
Kogupereetendus “Päkapikk” (soovitavalt vanusele 3+) on selle talve lõbusaim lugu, mis pakub mõtlemisainet ja
meelelahutust naljakate juhtumiste ja
haarava muusikaga nii suurtele kui ka
väikestele. Esietendus 10. novembril 2015
Tallinnas Vene kultuurikeskuses.
Piletid Piletilevis (kõigile 10 €; gruppidele alates 15 inimesest 6 €) ja kohapeal.
Erivajadustega kliendi saatjale sissepääs tasuta, kuid talle ei garanteerita eraldi istekohta.
Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Hendrik Toompere jr, muusika Jaan Pehk,
kunstnik Laura Verte, laval Jan Uuspõld.

MUU
Detsember
Jõulud Kingu talus
Viimsi vabaõhumuuseum
Kingu talus toimetavad talu perenaine
Hilja ja peremees Raivo. Koolilaste jaoks
on jõuluprogrammid – mängida saab vanaisade aegseid mänge ja kui tuleb lund,
siis ka karusselliga sõita. Perenaine küpsetab tihtipeale piparkooke, pliidil podiseb hapukapsapott ja särisevad verivorstid – kes õigel ajal kohale jõuab, saab
maitsta!
Detsember
Näitused
Rannarahva muuseum
Vaadata saab näitusi Soome lahe ülemeresuhetest, Rävala viikingiaegsetest
hõbeaaretest, Kirovi kolhoosist ning 13.
detsembrist ka Haapsalu fotoklubi loomafotode näitust “Animalia“.
Detsember
Jõulud raamatukogus
Prangli raamatukogu
Jõulueelsel ajal jõulujuttude hommik
lastele ja aktiivsetele lugejatele toimub
jõululoterii.
1.–24. detsember
Prangli saare käsitöö jõulumüük
Prangli rahvamaja
Kuni jõululaupäevani toimub rahvamajas Prangli saare käsitöö jõulumüük,
mis on avatud E, K, R kell 9–13; T, N kell
9–19; L, P kokkuleppel.

kaunist seinakalendrit. Tulge ja meisterdage endale või kingiks midagi ainulaadset. Vajalik eelregistreerimine e-posti
aadressil garlyn@hot.ee. Töötoa eest tasumine kohapeal (19 €).
7. detsember kell 18
Töötuba: Valmistame jõuluehteid
RMK Viimsi looduskeskus
Looduse ja loovuse ring täiskasvanutele, kus meisterdame ajupuust ja roost
jõuluehteid. Lisainfo ja registreerimine:
viimsi.looduskeskus@rmk.ee ja tel 5139
955.
Töötoa eest tasumine kohapeal (7 €).
7. detsember kell 18
Töötuba: Jõulud ja veganroad
Viimsi huvikeskus (kohvituba)
Üheskoos õpitakse valmistama maitsvaid, keha puhastavaid ja kosutavaid veganroogi ning jagatakse nippe, mida tervislikku jõululauale panna.
Vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil karine.tezjan@gmail.com.
Töötoa eest tasumine toimub kohapeal (35 €, sisaldab ka suupisteid).
9. detsember kell 13
Jõuluootepäev
Viimsi päevakeskus
Toimub klassikaline jõululaat – müügil eakate käsitöö, jõulukaardid, raamatud, kalendrid, maalitud suveniirid. Lisaks
toimuvad erinevad õpitoad ja avatud on
kohvik.

Alates 5. detsembrist
Näitus “Kasuline kokaraamat“
Viimsi raamatukogu
Rahvusraamatukogu näitus “Kasuline
kokaraamat“, mis annab ülevaate eesti kokaraamatute ajaloost. Esindatud on
eestikeelsed kokaraamatud, alates esimesest (1781) kuni 1940. aastani.

9. detsember kell 18.30
Töötuba: Klaasist ehted jõulukingiks
Viimsi huvikeskus
Klaasikunstnik Mari-Liis Makuse õpitoa käigus kujundab igaüks isikupärased
klaasist ehted – ripatsi, prossi või kõrvarõngad. Valminud tööd lähevad klaasist
ahju sulatamisele ja tulemuseks on unikaalne ehe. Klaasist ehete õpituba on jõukohane kõigile ega eelda eelnevat kogemust, vaid armastust klaasi ja isetegemise vastu.
Vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil mari.makus@gmail.com.
Töötoa eest tasumine toimub kohapeal (30 €).

6. detsember kell 18.30
Töötuba: Teeme ise kalendrit
Viimsi huvikeskus
Paberikunsti õpitoas meisterdatakse

10. detsember kell 10–17
Rannarahva jõululaat
Rannarahva muuseum
Muuseumimaja on maast laeni kaup-

Laupäeviti kell 10–14
Taluturg
Viimsi vabaõhumuuseum
Müügil palju sellist kraami, mida kõlbab panna nii jõululauale kui ka kingikotti.

Leppneeme küla
laste jõulupidu
17. detsembril kell 14
kuni 12-aastastele (k.a)
Anna lapse osalemisest teada,
registreerides heidy.rebane@mail.ee või
facebook.com/leppneeme sõnumitesse!

lejate päralt ja kingitusi peaks leiduma
igale maitsele – kaubeldakse tekstiili, kudumite, puuesemete, ehete, portselani,
mänguasjade ja palju muuga. Osaleda
saab jõulukroonide meisterdamise õpitoas.
Töötab ka kohvik oma tuntud headuses.
10. detsember kell 11–18
Advendilaat ehtsa talutoiduga
Viimsi Keskus
Sõna jõulud mitmuslik vorm näitab,
et tegu on pikema perioodiga. Sinna mahub palju pidulikke söögikordasid ja iga
söögikorra sees on tavaliselt mitu käiku.
Jõulud on igal aastal ühesugused ja
unikaalsed, mil võtame aja maha ning
naudime head toitu ja lähedaste seltskonda. Särisevad verivorstid, kodused hoidised ja ahjusoojad piparkoogid teevad
tuppa need õiged lõhnad.
Kodumaised väiketoojad on rõõmuga abiks peolaua katmisel ja kingituste
valmistamisel. Selleks kuulutame välja
advendilaada Viimsi Keskuse aatriumis,
kust leiab häid pakkumisi seinast seina.
Ehtsa Talutoidu märgist tunned ära
tublid perefirmad ja väiketootjad, kes toovad sinuni ausa ja maitsva talutoidu.
Vaata lähemalt www.talutoit.ee.
10. detsember kell 19
Heategevusball
Viimsi Kool
Tänavust Heategevusballi õhtut juhivad Nele-Liis Vaiksoo ja Mart Sander,
tantsuks mängib Bel-Etage Swingorkester ning publiku ette astuvad The Ilves
Sisters, Kristel Aaslaid, Peter Põder, ETA
tantsutrupp Le Royal jt. Lisaks toimub traditsiooniline toimub heategevuslik loterii millega toetatakse erivajadustega lapsi. Õhtu lõpetab ilutulestik!
Ballikutsed (hinnaga 50 €) on müügil Viimsi vallavalitsuse infoletis ja Viimsi Koolis (peaadministraator, tööpäeviti
kella 9–15). Võimalik tasuda ülekandega
(Swedbank, EE842200221026358968, MTÜ
Viimsi Invaühing, selgituseks märkida:
ball, maksja nimi). Info ja müük: inva@
viimsivald.ee, tel 5059 388 (Jana).
14. detsember kell 18.30
Töötuba: Minivitraaž
Viimsi huvikeskus
Klaasikunstnik Mari-Liis Makuse juhendatud õpitoas valmib seekord väike jõu-

luingel. Tiffany tehnikas vitraaži loomiseks lõigatakse vastavalt kavandile värvilisest klaasist välja motiivid, lihvitakse,
teibitakse spetsiaalse lindiga ning joodetakse tinaga kokku. Tulemuseks on mitmevärviline kaunis dekoratiivpind aknale või uksele riputamiseks.
Õpituba on jõukohane kõigile ega eelda eelnevat kogemust, vaid armastust
klaasi ja isetegemise vastu.
Vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil mari.makus@gmail.com.
Töötoa eest tasumine toimub kohapeal (30 €).
15. detsembril kell 18
Kuulmise järgi
Viimsi raamatukogu
Laval on Doris Kareva (luule) ja Robert
Jürjendal (kitarr).
Sissepääs tasuta!
17. detsember kell 13–16
Eakate jõulupidu
Viimsi Kool
17. detsember kell 14
Leppneeme küla laste jõulupidu
Reinu tee ja Sihi tee ristis (välisündmus!)
Küla jõulupeole on oodatud kõik kuni
12-aastased (k.a) Leppneemes elavad lapsed. Laste registreerimine ja lisainfo e-posti
aadressil heidy.rebane@mail.ee või facebook.com/leppneeme (kirjutada sõnumitesse).
17.–18. detsember
Valla meistrivõistlused korvpallis
Viimsi Kooli spordihoone
23. detsember kell 18–21
Prangli jõulupidu
Prangli rahvamaja

Viimsi Teataja

Jõuluaja kultuurikalender võib jooksvalt
täieneda. Jälgi sündmusi
koduvallas ka meie
veebikalendrist
www.viimsivald.ee/
12329.
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Jõulukingiks
orelivile
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik on võtnud eesmärgiks ehitada kiriku pühitsemise 10. aastapäevaks orel, mis on suur ja mahukas ettevõtmine, kuid üheskoos paljude heade inimeste ja
Jumala abiga suudame seda.
Oreli ehitust saab toetada kolmel erineval moel:
1. Kinkides kirikule omanimelise orelivile või hoopis
vile mõne kalli inimese mälestuseks või mõne tähtpäeva
meenutuseks.
Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse kiriku seinale
asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile kohta väljastab
kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile on kirikule kingitud. Vile kinkimissoovi saate edastada kodulehe vormi
kaudu või täites kirikus vastava sedeli ning tehes seejuures
vastava vile hinna suuruses annetuse Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise SA arveldusarvele EE262200221016998736
Swedbankis.
2. Tehes lihtsalt annetuse vastavalt oma soovile ja võimalusele Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise SA arveldusarvele. Eraisikust annetajal on tulenevalt Tulumaksuseaduse
§27 lõiked 1 ja 3 võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise SA tehtud annetused (mitte rohkem kui 5% sama maksustamisperioodi tulust).
Ettevõtte poolt tehtud annetused Viimsi Jaakobi Kiriku
Ehitamise SA-le on samuti maksuvabad, juhul kui annetuse
kogusumma ei ületa 10% maksumaksja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase
maksena välja makstud. (Tulumaksuseaduse §49 lõige 2)
3. Osaleda orelitoetuskontsertidel ja üritustel ning anda
oma panus seal toimuvatel korjandustel.

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Suur jõululaat

Rannarahva muuseum ootab suurele jõululaadale, mis toimub 10. detsembril kell 10–17. Hubases vanas koolimajas
(Nurme tee 3) ootab lai valik omanäolisi ehteid, keraamikat, käsitööd, kosmeetikat, kalendreid ja postkaarte!
Muuseumi poest leiab erilisi mereteemalisi kingitusi ja hea
raamatuvaliku, kohvikus saab maitsta rannarahva kilu, lõheleiba, hõrke küpsetisi ja end kosutada aromaatse astelpajuglögiga. Huvilised saavad meisterdada traditsioonilist jõulukrooni.
Avatud on jõuluvana kontor, kuhu võib jätta oma kirja kingisoovidega. Sõbralik ja lõbus jõuluvana saabub isiklikult postkasti
tühjendama ajavahemikul kell 16–17.
Täpsem info: rannarahvamuuseum.ee.
Tere tulemast jõululaadale!

Ivar Miller

Rannarahva muuseumi direktor

Rannarahva jõulud –
jõulukombeid meilt ja mujalt
Jõulud on eestlaste rahvakalendris olnud eriline
püha juba ammustest
aegadest saadik. Muinasajal tähistati jõulude ajal
arvatavasti talvise pööripäeva saabumist. Koos
ristiusu tulekuga muutus
talve pimedaim aeg Kristuse sünnipäeva tähistamiseks. Aja jooksul on
muu hulgas muutunud ka
kombed, kuidas jõuluid
tähistatakse.

Jõulud on rahvusvaheline püha,
mida peetakse eri maades üpris
erinevalt – lõunapool ehitakse
palmipuid, põhjas tuuakse tuppa kuusk, eestlased söövad verivorsti, inglased valmistavad
spetsiaalse jõulupudingi jne.
Lisaks geograafilistele erinevustele muutuvad jõulukombed, nagu eelpool mainitud, ka
ajas. Meile nii harjumuspärane
jõulukuuse tuppatoomise traditsioon on näiteks üpris nooruke – esialgu hakkasid kuusepuud ehtima linnaväljakuid ning
alles hiljem hakati puid ka tuppa tooma. Algselt ehiti jõulupuid hoopis puuviljade ning
paberist meisterdatud roosidega. Seega, kes otsib eriti autentset kuuseehet, peab pilgu pöörama kastides talveks tallele
pandud taliõunte poole. Ilusa
krepp-paberist roosi võib meisterdada aga koos perega. Peab
ainult jälgima, et need kaunistused liialt tule lähedale ei satuks.
Kuid kas rannakülades olid
ka mingid erilised jõulukom-

Jõulud on tänu talvisele pööripäevale üks eriline aeg aastas, kus paljud tumedad jõud eriti tugevad.
Foto Maivi Kärginen

bed? Teadaolevalt tähistati jõule ikkagi üpris sarnaselt ülejäänud Eestiga, kuigi mõned
vanemad kombed võivad olla
ka lihtsalt ajas kaduma läinud.
Vanemal ajal olid jõulud aga
üpris sisutihedad pühad. Lisaks
kirikuskäimisele toimus palju
tegevusi ka kodus – mängiti erinevaid mänge, noorloomad toodi külma kaitseks rehealusesse,
valmistati spetsiaalset jõululeiba, mis anti loomadele söögiks. Too jõululeib sai tavaliselt ka mõne looma kuju, kõige sagedamini jõuluorika oma.
Seda leiba ei tohtinud inimesed ise süüa, vaid kogu päts
pidi minema loomadele.
Jõulukuuske vanemal ajal
majadesse ei toodud, küll aga

kaeti põrandad heinte või õlgedega. Need lõid majapidamistes kohe jõulutunde ja lisaks
aitasid põranda soojas hoida,
et pere nooremad seal mängida
saaks ning täiskasvanud mõnusalt jõulujuttu puhuda. Sageli
hullasid pere mitu generatsiooni
koos. Eriti armastatud olid igasugused mõõduvõtmised jõus ja
osavuses. Põrandaid katvatest
õlgedest võis valmistada jõulukrooni.
Jõulude ajal käis mööda majapidamisi ka jõulusokk. Erinevalt jõuluvanast, kes on muhe
härrasmees kingikuhjadega ja
ainult vahel harva vitsaga halbade laste jaoks, oli jõulusokk
palju käredam tegelane, kes
enamasti andis pigem vitsa kui

mõne kerge maiustuse. Paljud
lapsed isegi peitsid ennast jõulusoku tulles ära, sest pööratud
kasukat kandev, kaunistustega
ning käredahäälne sokk võis
mõjuda üpris hirmutavalt.
Jõulud olid ühtlasi tänu talvisele pööripäevale üks eriline
aeg aastas, kus paljud tumedad
jõud olid eriti tugevad. Nende
vastu kaitseks tehti majadele,
aga ka näiteks leivale ristimärk,
mis pidi kõige halva eest kaitsma.
Üldiselt olid jõulud oma olemuselt aga samad nagu tänapäeval – aeg aastas, kui pere
hoolimata ümbritsevast pimedusest tuleb kokku ning naudib aega üksteise seltsis.

Maivi Kärginen

Ehalill Halliste isikunäitus “Pae peal”
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus avati esimesel
advendil uus näitus –
Ehalill Halliste isikunäitus
“Pae peal“.
“Paelahmaka põues mu jalge
allon merekarpide kohin. Kuid
ainult vaikust, mis palgel tal,
ma peoga siluda tohin.”
Ellen Niit. Paekivi laul. 1965.
Ehalill Halliste on viimastel aastatel kudunud gobeläänvaipu, mis inspireeritud eesti
paekivi erinevate kihistute ja
leiukohtade lademete läbilõikelistest mustritest. Kui vaadelda vaipu sarjast “Pae peal”, siis

on need teosed tõepoolest unikaalsed. Maapõu on andnud
rikkaliku ja värvikireva algaine ja kunstnik on austuse, hea
maitse ja harukordse pieteediga püüdnud kanda kivistunud
mustrid läbi pehme lõngalõime
gobeläänidele. On öeldud, et
vastandid tõmbuvad. Tugev kui
paas – habras kui lõng. Kivimuster kantuna vaipadele ei ole
enam külm rahvuskivi meie
jalge all või ehitus- ja raidkivi
meie maa kirikute ja mõisate
seinades, vaid vaataja silmale
hubaselt soe ja kodune mustrimaailm, mis on oma põnevas koloriidis mõtte- ja kujundirohke.

Kunstnik ise kirjutab: “Vaibad on sündinud eesti rahvuskivi lõikepindade ainestikul. Ma
otsisin väärilist ideed kalli vaimuinimese mälestusmärgi tarvis paekivi käsitlevatest trükistest. Lisaks otsitule leidsin innustava ainese oma loomingule – eesti paekivide lõikepinnad.”
Tuleb nõustuda, et idee väärindada ja vaatajate ette tuua
igavikulisena näivaid mustreid
on õnnestunult päädinud kunstiliselt kõrgel tasemel vaibaseeriaga. Oma tervikilus avaneb
see vaatajatele Viimsi pühakoja näitusel.

Öeldakse, et oleme inimestena tihti pinnapealsed ja ei
oska või ei taha näha elu süvitsi. Paljude võimaluste juures
annab Ehalill Halliste meile
ühe võimaluse – ühe vaatenurga mõista inimelu haprust ja
taibata igaviku olemust.
“Kivimites olevad elujäljed
juhatavad vaatajat maa ajaloo
saladuste juurde, kunagi tärganud elu lätetele. Sellest lättest
väljavoolanud elujõe teises otsas
on inimene ise.” (Rein Raudsepp)
Näitus jääb avatuks 27. jaanuarini 2017.

Erkki Juhandi
Kuraator

Teeme ise soolast jõuluehteid!
Üks võimalus üheskoos pere või sõpradega jõuluehete tegemiseks on kasutada isetehtud soolataigent.
Selleks läheb vaja: 2 tassi jahu (võib ka
1.5 tassi jahu segada 0,5 tassi tärklisega,
siis tuleb tainas elastsem), 1 tass peensoola,
1 tass vett. Kui soovid värvilisemat massi,
siis lisa toiduvärve.
Sega jahu soolaga, lisa sinna pidevalt
hoolikalt segades vett. Tainas on saavutanud

õige konsistentsi, kui tulemus on elastne
ja käte külge mitte kleepuv.
Kasuta taignarulli ning jõuluehete tegemine või alata!
Head voolimist!

Viimsi Teataja
Mustrite saamiseks võid kasutada puulehti,
kujundite saamisel aitavad piparkoogivormid. Foto koduhaldjas.blogspot.com
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender
2.–15. detsember

8. detsember kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. detsember kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
III advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
III advendi jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
15. detsember kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
NÄITUS
Kuni 3. detsember
Kunstnik Anneli Akinde müüginäitus
13. detsember – 13. jaanuar
UUS! Haapsalu Fotoklubi fotonäitus loomadest “Animalia“
Näitused “Hõbevalgeim“ ja
“Piirideta meri“
T–R k 10–17
L,P 12–17
Rannarahva muuseumis
Kuni 31. detsember
Tšehhi-Gruusia ühine fotonäitus “Rahumissioon/Mission
for Peace“
K–P k 11–18

Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek
“Imelised jõulud“
Prangli raamatukogus
Kuni 31. detsember
Jüri Jeršovi maalide näitusmüük
Viimsi huvikeskuses
5.–30. detsember
Stendnäitus “Kasuline
kokaraamat“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
Kuni 8. jaanuar
Riina Tõnismägi näitus
“Paneb mõtlema!“
Tasuta!
Viimsi huvikeskuse aatriumis
Kuni 27. jaanuar
Ehalill Halliste isikunäitus
“Pae peal“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
				
KURSUSED, ÕPI- JA JUTUTOAD
2. detsember kell 10
Reet Posti vestlusring
väikelaste vanematele:
Külmetushaiguste loodusravi
Eelregistreerimine:
reet@okobeebi.ee
Osalustasu: 10 €
Viimsi huvikeskuse
treeningsaalis 1
4. detsember kell 19
Helimeditatsioon gongide ja
helikaussidega
Registreerimine:
vilmar.schiff@mail.ee
Osaluspanus: 10 €
Viimsi huvikeskuse
treeningsaalis 2
6. detsember kell 18.30
Paberkunsti õpituba:
Seinakalender
Eelregistreerimine: garlyn@hot.ee
Osalustasu: 19 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

7. detsember kell 18
Tervist toetav toitumine:
veganroogade valmistamine
Eelregistreerimine:
karine.terzjan@gmail.com
Osalustasu: 35 € (sh suupisted)
Viimsi huvikeskuse kohvitoas
kell 18
Looduse ja loovuse ring
täiskasvanutele – valmistame
jõuluehteid
Eelregistreerimine: viimsi.looduskeskus@rmk.ee, tel 5139 955
Hind: 7 €
RMK Viimsi looduskeskuses

kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Duo Catarsis
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

9. detsember kell 18.30
Klaasist ehete õpituba
Klaasikunstnik Mari-Liis Makuse
juhendamisel
Eelregistreerimine:
mari.makus@gmail.com
Osalustasu: 30 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

10. detsember
Ansambel Prominent
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas
kell 19
Viimsi Heategevusball
Õhtut juhivad Nele-Liis Vaiksoo
ja Mart Sander
Tantsuks mängib Bel-Etage
Swingorkester
Esinevad: The Ilves Sisters,
Kristel Aaslaid ja Peter Põder,
ETA tantsutrupp Le Royal jt
Kogutakse raha Viimsi Invaühingu erivajadustega laste
toetuseks
Pilet 50 €
Müügil Viimsi vallavalitsuse
infoletis ja Viimsi Koolis
Viimsi Koolis
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Moodwakers
DJ: Marko Pille
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

14. detsember kell 18.30
Minivitraažide õpituba:
jõuluingli meisterdamine
Eelregistreerimine:
mari.makus@gmail.com
Osalustasu: 30 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis
15. detsember kell 18
Kuulmise järgi: Doris Kareva
(luule) ja Robert Jürjendal (kitarr)
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
2. detsember
Eesti Gun & Liisa
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Sulo
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
3. detsember
Anne Loho
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas

9. detsember kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Emili
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

16. detsember
Tantsumuusikat mängib
Riho Põder
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: The Skyline
DJ: Allan Peramets
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

LASTELE JA NOORTELE
4. detsember – 10. jaanuar
Jõuluprogramm
Sihtrühm: lasteaed, I–II kooliaste
Aastaringsed programmid:
Veekeskkonnaprogramm
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooliaste
“Meremehe 7 ametit“
Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste
Muinasaegsete kaupmeeste
jälgedes näitusel “Hõbevalgeim.
Rävala hiilgeaeg”
Sihtrühm: I–III kooliaste
“Seiklus Soome lahel”
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooliaste
Eelregistreerimine: hariduskeskus
@rannarahvamuuseum.ee
Gruppidele ettetellimisel
Rannarahva muuseumis ja
Viimsi vabaõhumuuseumis
2. detsember kell 15
Noortekeskus läheb kelgutama
Viimsi noortekeskuses
6. detsember kell 15
Lumememmede meisterdamine
Randvere noortekeskuses
7. detsember kell 11
Lastehommik: Helle Laas ja
tema nukud
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
8. detsember kell 11
Lastehommik: Heino Seljamaa
Teater Kohvris nukuetendus
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 15
Teeme Piparkooke!
Randvere noortekeskuses
12.–15. detsember kell 15
Noortekeskuse kaunistamine
Randvere noortekeskuses
12. detsember kell 16
Loo ja kokka: unenäopüüdja

meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
13. detsember kell 15
Bounty kommide töötuba
Randvere noortekeskuses
kell 17
Viharavi koolitus!
Viimsi noortekeskuses
15. detsember kell 11
Lastehommik: Heino Seljamaa
Teater Kohvris nukuetendus
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
EAKATELE
8. detsember
Jõulupäev Ruunavere mõisas
kell 10.30 – buss väljub Mähe
Aedlinna peatusest
kell 10.45 – buss väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 5188 125 või 6864 055
9. detsember kell 13
Jõuluootepäev
Jõululaat: müügil eakate käsitöö, jõulukaardid, raamatud,
kalendrid, maalitud suveniirid
Õpitoad ja kohvik
kell 15
Kontsert Jõulumeeleolus
Esinevad Pille Lill (sopran) ja
Ralf Taal (klaver)
Viimsi päevakeskuses
14. detsember kell 16
Meeleoluõhtu “Helisev muusika“
Külaline on Liina Ariadne Pedanik
Viimsi päevakeskuses
VARIA
1.–24. detsember
Prangli saare käsitöö jõulumüük
E, K, R k 9–13; T, N k 9–19
L,P – ettehelistamisel
Prangli rahvamajas
10. detsember kell 10–17
Rannarahva jõululaat
Rannarahva muuseumis

Mälumängu vastused: 1. Island. 2. Anne Veski, Kristiina Ojuland. 3. Podagra. 4. Kristjan Raud. 5. Somaalia. 6. “Mehed ei nuta“. Küsimusi loe lk 13.

JUMALATEENISTUSED
4. detsember kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
II advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
II advendi jumalateenistus
leivamurdmisega
Viimsi Vabakoguduse kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
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SPORT

Korvpallitreenerid täiendasid ennast
Euroliiga klubi juures

Koju tuldi
kuld kaelas
Novembris toimusid taas rahvusvahelised
poksivõistlused Jõhvi Boxing Open 2016, kust
Viimsi Tigers Gymi sportlased tulid koju kahe
kuldmedaliga.

KK Viimsi/Kesklinna KK
treenerid Valdo Lips ja
Tanel Einaste ning Paide
korvpalli eestvedaja Janno Viilup olid neli päeva
täiendamas end Euroliiga
tippmeeskonna Baskonia
Vitoria Gasteiz juures.
Samas klubis treenib ja
mängib ka Viimsi kasvandik Sander Raieste.
Hispaanias veedetud aja jooksul jälgisid eestlased klubi treeninguid, tegid külastuse klubi
“kööki” ehk kontorisse ja kodusaali, vestlesid noortetöö direktoriga ning said osa Euroliiga
kohtumisest, milles kodumeeskond alistas legendaarse serblase
Željko Obradovići juhendatava
Istanbuli Fenerbahçe Ülkeri.
Janno Viilup jäi koolitusel
nähtuga väga rahule. “Väikese linna klubi nagu Paide KK
Seitse jaoks oli palju kasulikku
ja harivat. Nii suure klubi nagu
seda on Baskonia klubi töökor-

Pildil (vasakult) Andi Uustalu, treener Jevgeni Ovsjannikov
ja Karl Puudersell. Foto Erakogu

Fotol (vasakult) Janno Viilup, Tanel Einaste ja Valdo Lips. Foto Erakogu

ralduses, treeningute organiseerimises ja treeningute läbiviimises on alati suuremaid või
väiksemaid nüansse, mida jälgida. Noorte mängijate individuaalsed treeningud klubi raudvara Iñaki Iriartega jätsid väga
sügava mulje.”
Viilupi mõtet jätkas Tanel

Einaste: “Olen osalenud mitmetel rahvusvahelistel koolitustel, try-outidel ning laagrites ja ei saa öelda, et midagi
n-ö maailma pööravat nägime,
samas andis nähtu palju ideid,
kuidas ka meie klubi programmi arendada ja kuhu suunda
liikuda. Suurima elamuse pak-

dele osalejatele kehaanalüüsi,
mis näitas ära õpetajate hetke
füüsilise vormi ja andsid omapoolsed soovitused, kuidas ja
milliste treeningutega peaksid
õpetajad edasi minema. Samuti said kõik osalejad osa loengust teemal “Kuidas ja miks
treenida spordiklubis”.
MyFitnessi treenerid tutvustasid osalejatele ka jõusaaliseadmeid ja nende õiget kasutust. Õhtu lõpetuseks oli lasteaednikel võimalus lõõgastuda
MyFitness Viimsi spaa-alal.
Kui ka sina soovid oma
ettevõtte töötajaid motiveerida taolise üritusega, siis võta
meiega ühendust e-posti aadressil silja.koiv@myfitness.ee.

Viimsi Tigers Gym

Spordist tulekul
n 17.–18. detsembril toimuvad Viimsi Kooli spordihoones Viimsi

meistrivõistlused korvpallis 2016. Turniiri korraldab Viimsi vallavalitsus koostöös Korvpalliklubiga Viimsi.

Korvpalliklubi Viimsi

Viimsi lasteaedade töötajad lõõgastusid
MyFitness Viimsi klubis

Andi Uustalu võitis kategoorias U19 kuni 75 kg kuldmedali ja valiti turniiri parimaks poksijaks. Andi võitis mõlemad oma vastased I raundis KO-ga!
Karl Puudersell võitis kategoorias U19 kuni 81 kg
kuldmedali. Karlil oli see alles teine poksiturniir ja väga
hea tulemus!
Mõlemad poisid treenivad poksi Viimsi Tigers Gymis
poksitreeneri Jevgeni Ovsjannikovi käe all.
Klubi õnnitleb ja tunnustab sportlasi ning treenerit
väga heade tulemuste eest!

n 8. detsember kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsipallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Horison
Pulp&Paper.

kus mulle isiklikult kohtumine
klubi legendi Iñaki Iriartega, kes
on treenerina teinud koostööd
kõigi Baskoniast suurde korvpalli jõudnud mängijatega. Näiteks viibiski Iriarte äsja kaks
nädalat Atlantas, kus taaskord
treenis Tiago Splitterit.”
Õppereisil Vitoriasse kohtusid eestlased ka samas mängiva KK Viimsi kasvandiku Sander Raiestega. Raieste sõnul on
tingimused ja keskkond arenguks suurepärased. Treenides
nii individuaalse kava alusel,
duubel- kui ka Baskonia esindusmeeskonnaga tõi Raieste välja just individuaalsete treeningute kasulikkust ning esindusmeeskonna mängijate väga toetavat ja sõbralikku suhtumist.
Koolitusreisil osalemist toetasid Sportland, KK Viimsi/Kesklinna KK lapsevanemad ning
eraisikutest toetajad.
Lisainfo: kkviimsi.ee ja facebook.com/kkviimsi.

Terves kehas terve vaim. Foto MyFitness

Viimsi lasteaedade töötajatele toimus 24. novembril MyFitness Viimsi klubis
sportlik meeskonnaüritus.

Alustuseks viis MyFitnessi
treener Gina Laagus läbi BodyBalance’i treeningu, mis aitas
õpetajatel lõõgastuda ja nauti-

da mõnusat energiat liikumisest. Lisaks sellele tegid jõusaali- ja personaaltreenerid Ott
Mänd ja Liivi Kivimäe kõiki-

Sirje Kõiv
MyFitness
Viimsi klubi juhataja
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REKLAAM
REAKUULUTUSED

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUSTÖÖ SPETSIALISTI
Teenistusülesanded:
Haridustöö spetsialist koordineerib koostööd koolidega, peab koolikohustuslike laste
andmekogu, korraldab arveldamist teiste kohalike omavalitsustega, koordineerib elukohajärgse kooli määramise protsessi, osaleb valdkondlikus järelevalve- ja kontrollialases tegevuses ning lahendab hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega
seotud küsimusi koolides. Samuti aitab korraldada noorsoo- ja haridusameti asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab koostöös valla teenistujate ja haridusjuhtidega Viimsi valla hariduselu.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine
seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning rakendusoskus;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:							
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses või üldhariduse valdkonnas;		
• riiklike registrite kasutamise oskus;					
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine.					
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse
võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 5. detsembriks 2016 aadressil Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Haridustöö spetsialist” või
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele.kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas,
tel 6028 843, janek.murakas@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel
6028 872, nele.kilk@viimsivv.ee.

MTÜ Viimsi
Pensionäride
Ühendus vahetas
asukohta
Alates 1. detsembrist 2016
muutusid MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühenduse
kontaktandmed.

Eralasteaias Tibu on vabu
kohti 1,5–7-aastastele lastele!
Ootame Teid majaga tutvuma ette
helistades tel 5192 5869, Mari-Ann.
www.lasteaedtibu.ee

Uus aadress on:
Kaluri tee 5-233, II korrus,
Haabneeme
Lahtioleku ajad:
T, K, N kell 11–13
Tel 6825 639
E-post viimsiseeniorid@gmail.com

MTÜ VPÜ juhatus

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

TEENUS
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post
igor@infinitas.ee, tel 5348 7318.
n Lumelükkamine laadur-eksavaatoriga, minilaaduriga ja käsitsi. Vajadusel lume äravedu.
Scanweld Trassid OÜ. Kontakt: e-post tt@scanweld.ee, tel 5231 792.
n Massaaž Viimsis. Klassikaline kogukeha ja
osaline, spordi-, laste-, lõõgastav jalamassaaž
(magn. jalavann), on-site. Lisainfo ja broneerimine
tel 5260 275 või tiina.maria.magdaleena@
gmail.com.
n Korstnapühkija. Ahjud, pliidid, kaminad jne.
Töödele garantii ja akt. Info tel 5645 0529.
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral.
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40 l/60 l
võrgus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu saepuru kotis. Tel 5018 594, kaminapuu.ee.
n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi pakkumist tel 5663 3807, e-post ken@aknakate.ee.
Osta otse tootjalt Aknakate OÜ.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad
veod BOXERiga Peugot 2 tonni. Tel 5660 0585,
Sulev Paas.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 522 0321.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide
puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638
8994, e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Santehnilised väli- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja
päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Paigaldame teie kinnistule vee ja kanalisatsiooni
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed
santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja
survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja
suur traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite
ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690,
Enno.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt:
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus.
Tel 5249 034. www.iis.ee.
n Kogemustega massöör pakub esmaspäeviti
Kendra Ilutoas klassikalist, tai, rasedate, tselluliidi-,
laavakivi-, šokolaadi- ja spordimassaaži. Tel 5330
8379, Katrin.
MÜÜK
Müüa pianiino Riga. Hind 180 €. Tel 5082 883.
n Pakume alates 10. detsembrist Viimsi Kaubanduskeskuses Randvere tee 6 ilutulestikke konkurentsitult Harjumaa parimate hindadega. OÜ Pariisi
Tuled.
n Müüa heas korras sõiduauto Toyota Corolla
sedaan, 2012. a, läbisõit 52 000 km. Tel 5567
5078 al kl 17.
n

Müüme premiumklassi puidugraanulit ja
-briketti. Hinnad soodsad! Puitbrikett 960 kg alus
135 €. Puidugraanul 960 kg alus 169 €. Rohkem
infot kodulehelt balticpellet.ee või tel 5891 5954.
Hinnad sisaldavad kojuvedu Harjumaal!
n Suur valik puitbrikette, hinnad al 130 €/tonn,
pellet premium 8 ja 6 mm 175 €/960 kg, kütteklotsid 1,8 €/kott, lepp 2,7 €/kott, kask 3 €/kott.
Vana-Narva mnt 9a laost müüme ka paki kaupa
al 1,4 €/10 kg. Tel 5692 4924, 6379 411,
www. leilibrikett.ee.
n Küte: 3 m ja halg 30–60 cm, hind al 16 €/rm;
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus,
al 1.90 € võrk. Transport hinnas. Halumasina
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp
30 cm, kask 30cm. Hinnad kodulehel. Alates 50
kotist on transport Viimsi valda tasuta. Tellimine:
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092 936.
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot.
Tõstuks 2,5x2 m 450 eurot. www.finegarden.ee,
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151,
www.nagusul.ee (FB Nagusul OÜ).
n Müün omatehtud käsitööesemeid: telgedel
kootud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed.
Tel 5188 348, Maile.
n

TÖÖ
Vajame detsembriks müüjaid ilutulestikuletti
Viimsis. Palk 4.30 tund + preemia. Helista kohe!
Tel 5777 9999, 5039 655, e-post pariis@pariis.ee.
n Raamatupidaja otsib lisatööd. Korraldan kogu
raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni
programm MeritAktiva. Uuele kliendile esimene
kuu tasuta! Tel 5559 5520.
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata: norsk112@hotmail.com.
n Otsime hooldajat voodihaigele vanahärrale.
Soovitav eelnev hooldamise kogemus. Tasu
kokkuleppel. Tel 5031 934.
n

OST JA MUU
Kogemustega lasteaiaõpetaja otsib Randveres
oma 1,3 a lapsele mängukaaslast, keda hoida.
Olemas mängutuba (lõunauneks oma voodi), oma
aed (liivakast, õuemänguasjad, kiiged). Tel 5817
0539.
n Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib olla ka remonti vajav või seisev auto. Sõidukil ei pea olema
ülevaatust ega kindlustust. Ostan ka vanarauaks
muutunud sõidukeid. Pakun Eesti piires autoabija puksiirteenust. Tel 5457 5055, ago.aderberg@
online.ee.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628,
Tim.
n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara,
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821.
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka
ära suuremad ja väärtuslikumad metalli kogused.
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu
eest 10 eurot tk. Tel 5618 3783.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vinklid,
aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid,
kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid,
mootorid jne. Õuest, garaažist TASUTA, korterist
10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n
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Pirita Vaba Aja Keskus
pakub tööd
hooldustöötajale

Koduteenuse eesmärgiks on koduabi ja
isikuabi osutamine Pirita linnaosa elanikele. Nõudmised kandidaadile: keskharidus, eesti keele oskus, kutsealane ettevalmistus, kasuks tuleb eelnev töökogemus
antud valdkonnas. Isikuomadused: hea
pingetaluvus, hea suhtlemis- ja koostöö
oskus, ausus ja usaldusväärsus.
Ettevõte pakub: tähtajatut lepingut täistööajaga (40 tundi nädalas) jaanuarist
2017. a. Töötasu kuus 669 eurot bruto.
Kuulutus aegub 15. detsembril. Täiendav
info ja huvi korral pöörduda maris.randma@piritavak.ee, tel 6069 053.

INSERGRUPP OÜ
TEENUSED
- Elektriinstalatsioonitööd
- Elektripaigaldiste projekteerimine
- Automaatikapaigaldised
- Nutikodu lahendused
- Valgustuslahendused
- Valgustite müük
tel: 5590 4411
e-mail: insergrupp@gmail.com
www.insergrupp.ee

Nüüd avatud!
Pihlaka Kohvik.
10.00–20.00. Randvere tee 9.
Tordid, koogid, pirukad, suupisted ja
salatid. Telli tort tähtpäevaks!
tel 6091 717 või e-post viimsi@pihlaka.ee,
www.pihlaka.ee

VIIMSI TEATAJA 2. detsember 2016
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Otsime Tallinnas avatavasse gurmeepoodi teenindustalente:

vahetuse vanemat ja teenindajat

Kui pakud head teenindust ning sulle meeldib suhelda, oled just sina see,
keda otsime.
Meie poolt on palk 5.20 €/h bruto, soodustused, boonussüsteem.
Kui sooviksid olla meie tiimis, saada CV ja lühitutvustus
margit.harutsi@blackangus.ee
Lisainfo tel 5384 4850
www.blackangus.ee FB: restoransinukodus
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KoGU
JÕULUKRAAM
1. – 11. detsember

Randvere tee 9, Viimsi Market
NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.
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