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Viimsilased – energiline
rahvas ehk Põhjakonna
trepi sportlik avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik
Mikk Leedjärv kõnelemas.

Vallavalitsuse esindajad tegijaid tänamas. Fotod Annika Haas

Kaunist advendiaega!
Pühade sündmused leiad
lk 4

Viimsi kinkis
Eesti Vabariigi
sünnipäevaks
Põhjakonna trepi
2. detsembril avati Viimsis unikaalne
Põhjakonna trepp, mis on kingitus Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Lubja mäele ehitatud Põhjakonna trepil on 220
astet ning selle üldpikkus on 100 meetrit. Projekti eestvedaja ja Lubja külavanema Raimo
Tanni sõnul on trepil nii praktiline kui ka sümboolne väärtus. “Põhjakonna trepp ühendab Lubja ja Pärnamäe külasid Haabneeme alevikuga.
Lisaks sellele on tervislikku eluviisi väärtustavatel viimsilastel ja külalistel võimalik siit suunduda meie Karulaugu terviserajale või Viimsi
seikluspargi radadele,” ütleb Tann.
Põhjakonna trepp on saanud oma nime Andrus Kivirähki romaani “Mees, kes teadis ussisõnu” tegelase Põhja Konna järgi. “Kivirähk
on oma teoses kujutanud Põhja Konna positiivse tegelasena, kes suutis hävitada kõik vaenlased. Ta on igavene ja hävimatu, just nagu Eesti
riik. Sealt ka idee kinkida valminud trepp meie
vabariigi 100. sünnipäevaks,” lisab Lubja külavanem Raimo Tann.
Põhjakonna trepi jalam asub Karulaugu terviserajal Tauno Kangro loodud Põhja Konna skulptuuri lähedal muinasjutualleel. Lubja klindiastang on Viimsi vanim ja kõrgeim koht (51,4 m),
mis kerkis veest umbes 11 500 aastat tagasi.

Teavitus – ilutulestik!

16. detsembril ajavahemikul kell 22.50–
23.00 toimub Viimsi heategevusballi raames ilutulestik Viimsi Kooli tagumisel platsil
(Randvere tee 8). Palume kõigilt mõistvat
suhtumist!

MTÜ Viimsi Invaühing

Ka jõuluvana hoiab vormi.

Viimsis on peaaegu võimatu
leida elanikku, kes poleks
kursis siia rajatud Eesti
kõrgeima kõrguste vahega
Põhjakonna trepiga.
Trepp loodi just seetõttu, et pakkuda Viimsi elanikele mugavat võimalust jõuda kiiremini ühest punktist teise. Ühendab ju uus Põhjakonna trepp Lubja ja Pärnamäe külad Haabneeme keskusega.
Ehitise loomise idee peale tuli
Viimsi valla Lubja küla vanem Raimo Tann, kel juba mitukümmend
aastat enne trepi reaalset valmimist
see mõte peas mõlkus ning kes lõpuks oma idee ka ellu viis. Lisaks
Raimo unistuse täitumisele on trepp
ka ametlik kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva puhul.
2. detsember 2017 oli päev, mil
imepärane Põhjakonna trepp ametlikult avati.
Viimsilased on aktiivsed ning
teevad tegusid suurelt. Seda fakti
tõestab ka Põhjakonna trepi ava-

Lubja külavanem Raimo Tann avakõnet pidamas.

mine, kus kohale oli kutsutud esineja ning kohapeal pidas oma esimest sünnipäeva ka tänavatoidu
katergoorias Hõbelusikas 2017 tiitli võitja Burger Kitchen. Loomulikult ei jäänud ka sport trepil tegemata – võistelda said nii väikesed
kui ka suured.
Põhjakonna trepi ametlik avamine algas kõnede ja tänusõnadega, pöördumise tegi ka abivallavanem Annika Vaikla. Seejärel demonstreeris oma imelist lauluhäält
Ariadne. Viimaks lõigati pidulikult
läbi lint, mis trepi avatuks kuulutas.
Ametliku osaga ühele poole
saadud, võis õhus tunda pingeid,
sest just siis algas kauaoodatud aja
peale jooks trepist üles. Trepijooksul osales kokku 93 spordihuvilist.
Kuna konkurents oli tihe, sai iga
osaleja endale varasemalt numbri
koos kiibiga, mis kinnitati rinnale,
et saada kirja sajandiku täpsusega
aeg. Võistluse noorim osaleja oli
kuue- ning vanim osaleja seitsmekümneaastane.

Noored sportlased stardijoonel.

Kuna ilm oli möödunud laupäeval krõbe, pakuti kohaletulnutele
sooja teed. Neile, kel nälg võistlusest või trepijooksule kaasaelamisest näpistama hakkas, tõttas appi
Burger Kitchen tänavagurmee oma
imemaitsvate käsitööburgeritega.
Esimene trepijooks värskel Põhjakonna trepil ei jää kindlasti mitte
viimaseks. Ent esimesed tippmargid said kenasti paika pandud – 40
sekundi piir jäi napilt ületamata.

Viimsilane Martin Luts näitas parimat aega 40.72 ning kogu esikolmik mahtus üheainsa sekundi
sisse. Seega rebimine oli tihe ja
taldadele armu ei antud!
Avamise lõppedes said korraldajad palju positiivset tagasisidet
ning võistlejad ootavad ärevusega
järgmist trepijooksu, et ettejoostud
aega parandada.
Trepil näeme!

Aita abivajajaid!

8. ja 9. detsembril toimuvad üle-eestilised Toidupanga toidukogumispäevad,
millega on liitunud ka Viimsi Selver.
Iga toidupank jagab kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool
toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Detsembrikuistel toidukogumispäevadel annetatud kaup jõuab puudust kannatavate peredeni juba jõuluajal.
Lisainfo toidupank.ee, fb.com/toidupank.

Viimsi Teataja

Siiri Visnapuu

Põhjakonna esimese trepijooksu võitjad
Võistlusel autasustati kokku seitset gruppi – sünniaastate järgi nii
mehi kui ka naisi.
n 2006 ja hiljem sündinud: Liv Leivo ja Rico Soots;
n 2005–2002: Kretel Kaljumäe ja Artur Jerzov;
n 2001–1999: Teet Simson;
n 1998–1992: Laura Maasik ja Martin Luts;
n 1991–1987: Maiken Niit ja Bert Tippi;
n 1986–1973: Kristi Vaks ja Lauri Tanner;
n 1972 ja varem sündinud: Kaire Kull ja Tiit Pekk.
Võistluse auhinnad panid välja: MyFitness, Viimsi kino, Atlantis H2O Aquapark, Vimka – Viimsi mäepark, Viimsi Sport ja Saaremaa Delifood OÜ.

Vastuvõtuajad
vallavalitsuses

Vallavalitsuse vastuvõtuajad on esmaspäeviti kell 14.00–17.30 ning 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 viimsivald.ee, e-posti aadressil info@viimsivv.
ee või telefonil 602 8800.

Viimsi vallavalitsus
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Viimsi vallavolikogu 7. novembri
istungist täpsemalt

A

lustan tsitaadiga Siim Kallase pöördumisest Viimsi
vallavolikogu liikete poole (selle pöördumise ajal oli vallavanem veel valimata): “Minu unistus on saada otsustamisele Viimsis võimalikult laiapõhjaline toetus. Selleks teen ettepaneku
moodustada vallas koostöökogu, kuhu kuuluksid inimesed
vastavalt nende positsioonile ja
rollile valla elus – külavanemad, koolijuhid, nimekad ettevõtjad, kultuuritegelased, sportlased jt. See kogu ei asenda volikogu, kellel on seaduslik mandaat otsuste langetamiseks. See
kogu võib suurendada otsustamise omanikutunnet vallas.”
Edasi püüan taastada 6. ja
7. novembri sündmused nii nagu need toimusid. Enne volikogu istungit helistas mulle Siim
Kallas ja küsis, kas olen nõus
hakkama revisjonikomisjoni esimeheks, sest traditsiooniliselt
võiks see positsioon kuuluda opositsiooni esindajale. Andsin nõusoleku, ühtlasi teatasin, et kandideerin tema vastu vallavanemaks.
Istung läks alguses ladusalt:
valiti vallavanem, valiti revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees, alatiste komisjonide
esimehed ja aseesimehed. Valimiskord nägi siin ette esimehe ja aseesimehe valimist koos,
kusjuures igal valijal oli üks

hääl – selline kord on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS), alates 16. oktoobrist 2017, sisuliselt tagab see opositsioonile komisjonide aseesimeeste kohad.
Edasi toimus midagi arusaamatut. Meie poolt oli esitatud 10 nime (koos eelistustega)
seitsmesse alatisse komisjoni.
Õigustatud ja seadusega tagatud ootus oli veel vähemalt kolmele kohale komisjonides, aga
see ootus ei ole paraku tänaseni täitunud. Oleks me osanud
ette aimata, mis toimuma hakkab, oleksime muidugi teisiti
käitunud. Oleks nõudnud komisjonide koosseisud kohe istungi algul kätte (aga de jure
ei saanud neid sel hetkel olla –
komisjoni esimehed olid valimata), oleks pidanud päevakorra hääletamise ajal kategooriliselt nõudma komisjonide koosseisude kinnitamise edasilükkamist järgmisele istungile, aga
“oleks” on paha poiss ja nii tagantjärgi tark olen ma alles pärast 7. novembri erakorralist istungit, paraku. Tol saatuslikul
hetkel eeldasin heauskselt, et
koalitsioon käitub demokraatlikult ja seaduslikult.
Järgnevad protseduurid nägid välja rutiinsed: komisjoni
esimees luges ette komisjoni
koosseisu (kuvati ka ekraanil),
volikogu esimees küsis, kas on

ettepanekuid või küsimusi, kui
oli, siis hääletati need maha ja
koosseis kinnitati häälteenamusega. Esimese komisjoni puhul mõtlesin mõne sekundi –
ühtegi Kogukondade Viimsi
esindajat ei olnud –, aga hääletasin poolt lootuses, et mõnedes järgmistest on ka meiega
arvestatud. Teise komisjoni puhul kordus sama lugu, jäime seekord Ivoga erapooletuks. Edasi, kuivõrd kõik kordus, hääletasime vastu. Alates neljandast
– sotsiaalkomisjonist – liitus
meie vaikiva protestiga ka Mari-Ann Kelam.
No ega see protest nüüd päris vaikne ka ei olnud. Tsiteerin
protokolli sotsiaalkomisjoni
arutelu juures: “Volikogu liige
Ants Erm soovib kommenteerida: “Me pakkusime valimisliidu Kogukonna Viimsi poolt
kandidaate komisjonidesse nii
väljastpoolt volikogu kui ka volikogu seest, aga ma ei näe
üheski nimekirjas ühtegi esitatud liiget....” A. Erm on täiendavalt seisukohal, et mõistlik
oleks olnud teha komisjonid
9-liikmelised. A. Erm lisab ühtlasi, et sotsiaalkomisjoni koosseisu pakkus ta ka enda kandidatuuri välja....”
Maa- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine: “A.
Ermi ettepaneku kinnitada ära
5-liikmeline maa- ja planeeri-

miskomisjon vastavalt komisjoni esimehe poolt esitatud ettepanekule ning komisjoni 5.
liikmeks kinnitada volikogu liige Ivo Rull. Hääletustulemused: 7 poolt, 12 vastu, 0 erapooletut häält – ettepanek on
tagasi lükatud...”
Heakorra- ja keskkonnakomisjoni juures: “A. Erm: “Kas
nende komisjonide koosseisude määramisel oli võimalus komisjoni esimeestel ja aseesimeestel maha istuda ja arutada
läbi, kes nendes komisjonides
võiksid olla?” J. Kruusvee vastab: “Millal see aeg oleks pidanud olema, kui meid valiti
alles mõni hetk tagasi?”” Viimane lause ütleb mõndagi.
Mis tegelikult juhtus? Pealesurutud konveieri tulemusena on seitsmes 7-liikmelises alatises komisjonis kokku vaid 7
opositsiooni poolt välja pakutud inimest (komisjonide aseesimehed) ehk siis 14%, opositsiooni osakaal vallavolikogus
on 9/21 ehk 43%.
Võib ju väita, et mis ma virisen, demokraatia ongi enamuse diktatuur vähemuse üle. Sellise “diktatuuri” mõistis omal
ajal hukka juba õiguskantsler
Allar Jõks: “Sealjuures tuleb järgida demokraatia printsiipi kui
põhiseaduse aluspõhimõtet, mis
näeb antud juhul ette kõigi volikogus esindatud poliitiliste jõu-

dude proportsionaalse ja tasakaalustatud esindatuse volikogu komisjonides. Just volikogu
komisjonid on volikogu tööorganid, mille kaudu toimub volikogu päevakorraküsimuste ja
volikogu määruste ning otsuste sisuline ettevalmistamine ja
arutamine ning seeläbi suuresti kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamine. Demokraatia printsiip nõuab neisse protsessidesse kõigi volikogu liikmete ning sealhulgas volikogu
opositsiooni esindajate kaasatust.”
Kuidas arvestas Viimsi vallavolikogu demokraatia printsiipi ja Eesti põhiseaduse aluspõhimõtet? Kuidas läheb selline taktika kokku samal istungil
valitud vallavanema Siim Kallase unistusega saada otsustamisele Viimsis “võimalikult laiapõhjaline toetus”?
Tegelikult on olukord hullem kui demokraatia printsiipide rikkumine. Seadusandja on
kehtestanud opositsioonile kindlad garantiid ka komisjonide
moodustamise protsessis: “Volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus”, KOKS,
§ 47. lõige (13). Seega, komisjonide koosseisude esitamise ja
kinnitamisega ei rikutud mitte
ainult demokraatia printsiipi,

vaid ka seadust, loodetavasti kogenematusest.
Delikaatsest olukorrast auga väljumiseks on vaid üks võimalus: tühistada komisjonide
koosseisude kinnitamise otsused ja koostöös opositsiooniga
esitada komisjonide liikmed
nii, et kehtiks proportsioon komisjonides. Ehk siis päris sobilik oleks, et lisaks esimeestele
ja aseesimeestele esitataks 3 liiget koalitsioonist ja 2 liiget opositsioonist – sellisel juhul oleks
opositsiooni osakaal komisjonides täpselt vastav proportsioonile volikogus ehk 9/21.
Või teha komisjonid ümber 9liikmelisteks, järgides ligikaudset suhet 5/4. Esitasin vastavad
eelnõud 14. novembril ka vallavolikogu esimehele.
P.S. Erakorralisel istungil 29.
novembril hääletas koalitsioon
häälteenamusega 18/7 maha
meie, st 6 volikogu liikme (Ants
Erm, Mari-Ann Kelam, Oliver
Liidemann, Priit Robas, Ivo Rull,
Oksana Šelenjova) esitatud ettepanekud komisjonide koosseisude viimiseks seadusega vastavusse, aga see istung väärib
juba omaette artiklit.

Ants Erm
vallavolikogu liige
valimisliidust Kogukondade Viimsi
1. detsembril 2017

Hinckuse dilemma vendade Strugatskite
romaanist ““Hukkunud Alpinisti” hotell”
K

ommenteerides hr Ermi
etteheiteid vallavolikogu
komisjonide liikmete määramisel, saab kõige adekvaatsema
pildi, lugedes 7. novembri vallavolikogu protokolli.

Iga komisjoni esimees esitab omapoolse esialgse komisjoni liikmete nimekirja. Seejärel on kõigil volikogu liikmetel õigus teha omapoolseid parandusettepanekuid, mida üks-

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.
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833,
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717,
e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 22. detsembril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka
kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast
www.facebook.com/ViimsiVald

haaval käsitletakse, ja lõpuks
hääletatakse komisjonide lõppkoosseis.
Väljavõte 7.11.2017 toimunud vallavolikogu protokollist:
1. eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu poolt hääletas
19 volinikku, 0 vastu, 0 erapooletut;
2. noorsoo- ja hariduskomisjoni koosseisu poolt hääletas 17 volinikku, 0 vastu, 2
erapooletut;
3. kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu poolt hääletas 17
volinikku, 0 vastu, 2 erapooletut;
4. sotsiaalkomisjoni koosseisu poolt hääletas 16 volinikku, 3 vastu, 0 erapooletut;
5. maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu poolt hääletas 16 volinikku, 3 vastu, 0 erapooletut;
6. keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisu poolt hääletas 14 volinikku, 3 vastu, 2
erapooletut;
7. transpordi- ja turvalisusekomisjoni koosseisu poolt hääletas 16 volinikku, 2 vastu, 1
erapooletu.
Nagu näha, siis kohal oli 19
volikogu liiget ning komisjo-

nide koosseisude poolt on hääletatud suures üksmeeles. Tuletan meelde, et koalitsioonil on
Viimsi vallas 12 kohta, seega
on süüdistused “diktatuuris” või
“teerullis” tõsiselt liialdatud, kuna ka opositsioon on olnud
nende ettepanekute poolt ja
vastuhääli on minimaalselt.
Kas need komisjonid oleks
saanud teha laiemapõhjalised?
Kindlasti! Aga siin on komisjonide esimehed pandud raskesse seisu. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS)
ei räägita komisjonide moodustamisel koalitsioonist või
opositsioonist, vaid räägitakse
erakondade ja valimisliitude kaasamisest. Siin on aga seaduseloojad teinud olulise vea – läbi
on jäänud arutamata, mida see
seadusesäte päriselus tähendab.
Viimsi probleem on poliitiline killustatus volikogus (loe:
palju 1-2 kohaga valimisliite/
erakondi). Kui ükskõik millise
volikogu komisjoni esimees tahaks teha sõna-sõnalt nii nagu
seadus ütleb ja kaasata kõiki
erakondi ja valimisliite ning lisaks ka oma valdkonna eksperte, peaksid komisjonid ole-

ma rohkem kui 20-liikmelised.
See aga ei oleks mõistlik ja ei
hakkaks päriselus tööle. Seega
peab komisjoni esimees hakkama tegema valikuid, mõnele
erakonnale/valimisliidule andma võimaluse ja mõnele mitte.
Mille alusel ta neid valikuid
teeb? Oma parima äranägemise järgi? Kas on rikutud seadust, kui volikogu liikmed, sealhulgas opositsioon, on olnud
tema tehtud ettepaneku poolt?
Kuidas edasi? Komisjonide
esimehed ei ole laiemapõhiste
komisjonide vastu, kuniks seal
jätkub ruumi ka spetsialistidele. Eesmärk on saada alati parim tulemus ning kui mingi
koosseis ei toimi, siis vajadusel ka liikmeid vahetades või
juurde võttes. 15. novembril andis Vabaerakonna Riigikogu
fraktsioon edasi arupärimise õiguskantslerile, milles uurib, kas
volikogude komisjonide moodustamise säte KOKS-is vastab õigusselguse põhimõttele.
Ühtlasi soovitakse selgust proportsionaalsuse põhimõtte tõlgendamisel. Et vältida tulevikus sarnast segadust, on mõistlik oodata ära õiguskantsleri es-

mane õigushinnang ning anda
seejärel komisjonide esimeestele võimalus tulla lauda uute
ettepanekutega.
See on ka põhjus, miks lükati tagasi hr Ermi “praeguste
komisjonide tühistamise algatus”. Ootame õigushinnangu ära,
saame selguse majja ja siis tegutseme.
Kokkuvõtteks. Viimsi vallaelanikele sellisest “hääletan
koosolekul ühtemoodi ja pärast vehin rusikatega tagantjärgi teistmoodi“ käitumisest muidugi mingit tulu ei tõuse ning
usaldamatust ja vallajuhtimisest võõrandumist suurendavad
ka eksitavale infole (nt “tehti
teerulli”) toetuvad emotsionaalsed palaganid sotsiaalmeedias.
Seda usaldust on võimalik tagasi võtta vaid reaalsete töötulemustega ehk siis kõigil Viimsi
vallavolikogu liikmetel sh opositsioonil on viimane aeg tööle
hakata ja teha ära midagi viimsilastele vajalikku. Headele mõtetele keegi kätt ette ei pane, isegi kui ettepaneku tegija ei kuulu konkreetsesse komisjoni.

Taavi Kotka

vallavolikogu esimees
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Viimsi koalitsioonileping
aastateks 2017–2021
Viimsi vallavolikogus
esindatud Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja valimisliidu Rannarahvas vaheline koalitsioonileping
ühiseks tegutsemiseks
aastatel 2017–2021.
Viimsis, 29. novembril 2017
Meie missioon on kujundada
Viimsist tasakaalustatud elukeskkonnaga vald, kus viimsilasel on kvaliteetne elukoht, kaasaegne töökoht ja mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.
Viimsi tulevik on areneda
läbi innovaatiliste lahenduste,
tugeva ja uuendusliku haridusvõrgustikuga, targalt juhitud
vallaks.

I Valla juhtimine

Viimsi valla juhtimine on majanduslikult väga hästi korraldatud
- vallajuhid on juhtimiskogemustega pädevad tippspetsialistid;
- vallavalitsuse töökorraldus
on kiire, läbipaistev ja kaasaegne;
- läbi professionaalse juhtimise kaasatakse järgmisel valimisperioodil Viimsisse lisainvesteeringuid sotsiaal- ja kommunaaltaristu arendamiseks 40 miljonit eurot;
- valla arengut kujundatakse
tervikpilti arvestades keskkonnasõbralikult, innovaatiliselt ja
valla elanikke kaasavalt.

II HARIDUS

Viimsi haridusvõrk kuulub riigi parimate hulka
- koolides on tugev IT-,
ettevõtluse-, loodus- ja tehnoloogiaõpe, rakendatakse nüüdisaegseid õpikäsitlusi;
- Viimsis on rahvusvaheline
eesti- ja inglisekeelne erakool;
- lasteaedades ja koolides
on tugev tugisüsteem, mis toetab erivajadusega lapsi hariduse omandamisel;
- haridusasutustes töötab motiveeritud ja hästitasustatud personal;

- vallavalitsus teeb koostööd ülikoolidega, et tuua piirkonda elukestvaid õppeprogramme;
- Viimsisse ehitatakse noorte talentide kool, mis pakub
tehnoloogia-, muusika-, kunsti- ja loodusalast huviharidust;
- noorte spordi-, kunsti- ja
tehnoloogiaalast huvitegevust
rahastatakse valla poolt võrdsetel alustel;
- vald toetab lapse osalemist
kuni kahes huviringis;
- Viimsi noortel on koostöövõrgustik ettevõtjate, kooli ja
omavalitsusega (õpilasmalev,
praktika kohad);
- koostöös haridusasutuste
juhtkondade ja hoolekogudega
taastatakse võimalusel lasteaedades ja koolides oma “koduköögid“ toitlustuse korraldamiseks;
- Viimsi era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu eest tasumine on sarnastel alustel;
- esimesse klassi minevate
õpilaste toetust suurendatakse
85 euroni;
- ehitame Püünsi Kooli juurdeehituse ja huvikeskuse.

III Sotsiaalsed tagatised

Viimsi toetab abivajajaid, selleks viime vastavad tugisüsteemid Eestis kõrgeimale tasemele
- Haabneemes on laiendatud,
mitmekülgsete teenustega perearstikeskus ja esmaabipunkt;
- Viimsis on sotsiaalkeskus
ja tugisüsteemid valla erivajadustega inimestele;
- Viimsi päevakeskuse teenused on mitmekülgsed ning
loodud on töötav eakate hooldussüsteem;
- iga-aastaselt tõstame toetusi eakatele.

IV Kultuur, sport ja
vaba aeg

Viimsi on rikkaliku kultuurieluga, tervislikku ja sportlikku eluviisi propageeriv vald
- vallal on aktiivne kultuurija spordielu ning mitmekülgsed
vaba aja veetmise võimalused;
- koolide juures ja külades
on mänguplatsid ning liikumis-

väljakud lastele ja noortele vaba aja veetmiseks, sh skatepargid ja parkuurimisrajad;
- Viimsi raamatukogu laieneb kaasaegsetesse ruumidesse;
- tervise- ja metsarajad on
hästi hooldatud ja vajadusel valgustatud;
- Viimsis on loodud parim
keskkond spordiga tegelemiseks;
- väärtustatakse ja arendatakse külaliikumist ja kogukonna ühtsust;
- SA Rannarahva Muuseum
on kogukonnatunnet loov ja
hoidev paik. Sellest kujuneb
rannarahva pärandkultuuri koguv, säilitav, uuriv ja tutvustav
kompetentsikeskus.

V Vallaruumi planeerimine ja keskkond

Viimsi elu- ja ettevõtluskeskkonda planeeritakse põhimõttel Tark ja Roheline (Green
and Smart)
- Haabneeme keskus on teenusterohke vallakeskus, kaasaegsete ärihoonetega ja vaba aja
veetmise võimalustega;
- elukeskkonna planeerimisel lähtub vallavalitsus vaid ehituse kõrgkvaliteedist ja loodust
hoidvast mõtteviisist;
- teedevõrgustik on hästi hooldatud;
- seistakse Viimsi rohealade,
metsade ja rannaalade säilimise eest, hoiame rannaalad puhtad ja viimsilastele avatud, tagame kallasradade läbitavuse;
- jätkatakse kvartalisiseste
teede tolmuvabaks muutmist ja
rekonstrueerimist;
- jätkatakse tänavavalgustusvõrgu rajamist ja parendamist;
- Rohuneeme ja Leppneeme
teede kergliiklusteed ühendatakse, rajatakse Reinu tee kõrvale kergliiklustee;
- ehitatakse välja Vehema tee;
- ehitatakse välja Reinu tee
Leppneeme ja Vardi tee vaheline lõik;
- koostöös külade kogukondadega toetatakse külade lautrite või sadamate ehitust;
- ajakohastatakse valla jäätmekava;
- valla ühiskondlikud rajatised ja sõlmbussipeatused on

ühtse Viimsile omase disaini ja
stilistikaga.

VI Töökohad ja ettevõtluse elavdamine

Viimsi on ettevõtlussõbraliku
keskkonnaga, kodulähedaste
töökohtadega vald
- vallavalitsus teeb koostööd
ettevõtjatega, et arendada ettevõtluskeskkonda ning tuua targad töökohad Viimsisse.

Viimsi vallavolikogu
uus esimees ja aseesimees
30. oktoobri vallavolikogu istungil valiti volikogu esimeheks Taavi Kotka ja aseesimeheks Ain
Pinnonen. Tutvustame lähemalt, kes on kes ning
millised on nende seatud eesmärgid järgnevaks
neljaks aastaks.

VII Transport ja
turvalisus

Viimsi panustab iga-aastaselt
transpordivõrgustiku, liikluskultuuri ja turvalisuse arengusse
- transpordiühendused on sagedased ja sõidugraafikud elanike vajadusi arvestavad;
- uuendatakse transpordiühenduste arengukava;
- soodustatakse kogukonna
turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist;
- tõhustatakse ehitusjärelevalvet ja väärteomenetlust;
- tugevdatakse korrakaitset
Viimsi saartel;
- toetatakse vabatahtlikku merepääste tegevust;
- iga-aastaselt toimub Viimsi turvalisuspäev;
- Viimsis on “Pargi ja reisi”
parkla, mis tagab kõigile viimsilastele tasuta sõiduõiguse Tallinna transpordis.

VIII Viimsi saared

Viimsi arendab väikesaarte elukeskkonda
- parandatakse sideühendusi
väikesaartel (Aksi, Prangli, Naissaar, Keri);
- korrastatakse Prangli mänguväljak;
- Naissaarel planeeritakse peamise teedevõrgustiku korrastamine;
- planeeritakse ja ehitatakse
Prangli Lääneotsa tee;
- korrastatakse Prangli rahvamaja küttesüsteem;
- renoveeritakse Prangli Laurentiuse kabel;
- koostöös MKM-i ja Veeteede Ametiga töötatakse välja
reaalseid vajadusi arvestav laevaühenduse korraldus.

Taavi Kotka ja Ain Pinnonen. Foto Tiit Mõtus

Taavi Kotka valiti 2011. aastal Eesti aasta ettevõtjaks ning
2014. aastal Euroopa parimaks IT-juhiks. Lisaks sellele oli
Kotka 2016. aastal 100 kõige mõjukama tehnoloogialiidri
nimekirjas. Eestis on ta tuntud e-residentsuse loojana ja
e-riigi visionäärina. “Meie peres kasvab kolm last ning see
on ka põhjus, miks soovisin Viimsi valda senisest rohkem
panustada ja võimaldada seeläbi siinsetele parim võimalik
elukeskkond,” sõnas Taavi Kotka.
Volikogu esimees on sündinud Kilingi-Nõmmel ja viimased 8 aastat elanud Viimsis. Hariduselt IT tarkvarainsener ning tegelenud IT-ga nii spetsialisti kui ka ettevõtjana ülikooliaastatest alates. “Olin selle meeskonna liige,
kes ehitas üles Eesti suurima tarkvaraarendusfirma Nortal ning täna aitan erinevatel start-up-idel maailmas läbi
murda. Vahepealsed neli aastat teenisin majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina, kus peamine
eesmärk oli suunata Eesti IT arenguid,” lisas Kotka.
Järgneva nelja aasta jooksul soovib volikogu esimees
panustada Viimsi elu- ja ärikeskkonna arengutesse ning
kohaliku haridussüsteemi tugevdamisse läbi IT õppe.
Ain Pinnonen on Viimsis elanud tänaseks pea 30 aastat, neist viimased 17 on ta koduvallas töötanud. “Viimsisse tulin elama Tapalt, vahepeal omandasin hariduse Tartu
Ülikooli kehakultuuri teaduskonna sportmängude erialal
ning töötasin mitmes müügiettevõttes.”
2013.–2014. aastal töötas Pinnonen Viimsi vallavolikogu esimehena.
Igapäevaselt on Pinnonen seotud spordivaldkonnaga.
“Alates 2001. aastast olen olnud Viimsi HC käsipallitreener, alates 2002. aastast Viimsi Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja ning 2006. aastast Viimsi Kooli spordikeskuse juhataja.
Järgneval neljal aastal soovin ellu viia koalitsioonilepingus seatud eesmärke ja eriti seisan selle eest, et sportimisvõimalused oleksid viimsilastele kergesti kättesaadavad ning liikumine ja sportimine muutuksid viimsilasele
loomulikuks igapäevaelu osaks,” täiendas Pinnonen.

Elis Tootsman

Viimsi valla kommunikatsioonijuht

Telia investeerib Viimsi valla internetiühendustesse 3 miljonit
27. novembril allkirjastasid Viimsi vallavanem
Siim Kallas ja Telia Eesti
tehnoloogiadirektor Kirke
Saar ühiste kavatsuste
protokolli, mille eesmärk
on luua viimsilastele senisest märkimisväärselt
paremad võimalused kiire
interneti (vähemalt 100
Mbit/s) kasutamiseks.

Viimsi valla eesmärk on tagada,
et 1. juuniks 2019 oleks 95 protsendil Viimsi valla majapidamistest ja ettevõtetest tehniline
valmidus kiire interneti kasuta-

miseks. Telia investeerib Viimsi valla ühenduste loomisesse
ja nende kaasajastamisesse ca
3 miljonit eurot.
Vallavanem Siim Kallase
hinnangul on tegemist olulise
sammuga, mis loob võimalused
nii elukeskkonna parandamiseks kui ka kohaliku ettevõtluse elavdamiseks. “Volikogu
esimehe Taavi Kotka eestvedamisel tegime alguse projektiga,
mille eesmärk on luua viimsilastele tehniline valmidus kiire
interneti kasutamiseks. See on
oluline edasiminek nii kohalike elanike jaoks kui ka toetab

meie tulevikuplaane, kus näeme oma majanduslikku potentsiaali just tarkade töökohtade
loomises,” sõnab Kallas.
“Kiire internet on tänasel
päeval väga oluline ressurss oma
elu- ja töökeskkonna paremaks
korraldamiseks. Esimeses järgus asume kaardistama majapidamisi ja ettevõtteid, kes soovivad projektis osaleda. Meie
eesmärk on pakkuda viimsilastele kaasaegseid lahendusi ning
loodan, et kohalike huvi on selles osas suur,” lisab vallavanem.
Siim Kallase sõnul ei ole Teliaga allkirjastatud ühiste kavat-

suste protokoll eksklusiivne,
mis tähendab, et ka teisi teenuse pakkujaid oodatakse projektis osalema.
Telia tehnoloogiadirektor Kirke Saare sõnul on Viimsi katmine kiire interneti püsivõrguga
hea näide sellest, kuidas toimib
koostöö kohaliku omavalitsuse
ja eraettevõtte vahel.
“Meil on väga hea meel
koostöö üle Viimsi vallaga, kes
aktiivselt toetab kiire ja tänapäevase interneti jõudmist oma
elanikeni. Koostöö tulemusena
jõuab kiire internetiühendus järgneva pooleteise aastaga tuhan-

dete Viimsi valla kodudeni. Kutsume ka teisi kohalikke omavalitsusi üles sarnast initsiatiivi näitama,” märkis Saar.
Viimsi valla internetivõrgu
arendusplaanid on koondatud
veebilehele telia.ee/tulevikuinternet. Lehel kuvatav info uueneb vastavalt sellele, kuidas arendusplaanid erinevates piirkondades täpsustuvad. Samal veebilehel saavad kõik interneti soovijad täita ka spetsiaalse kontaktivormi. See aitab Telial saada kontakti inimestega, kelleni
on internetivõrgu arendused jõudnud või jõudmas. Samuti tasub

aeg-ajalt ka ise internetilehel silma peal hoida, sest sealne info
täieneb vastavalt arenguplaanide täpsustumisele.
Telia poolt Viimsis läbi viidav arendus on osa ettevõtte interneti püsivõrgu moderniseerimise programmist, mille käigus nüüdisajastatakse enam kui
100 000 kliendi koduühendust.
Programm kestab 2020. aastani ja peaks tagama kõigile Telia klientidele internetiühenduse kiiruse vähemalt 100 Mbit/s.

Elis Tootsman

Viimsi valla
kommunikatsioonijuht
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PÜHADEOOTUS

Head viimsilased!
J

õulud ja advendiperiood on olnud üks tähtis aeg. Kombestik ütleb, et traditsioonide hulka
kuulub nii kingituste tegemine, jõulukaartide saatmine kui ka piparkoogid ja loomulikult mandariinid. Need välismaised tsitruselised on koguni nii populaarsed, et pühade eel
ja ajal süüakse neid sadu tonne. Kõige selle materiaalse kõrval on hoopis suurem fookus
perekonnal ja sõpradel.
Eestlane on alati olnud töörahvas ning sestap on advendiaeg meie jaoks justkui meeldetuletus, et töömõtete kõrval on tähtis hoida üksteist ja hoolida oma lähedastest. Ja sellele
meie pühad ka keskenduvad.
Ma soovin teile rahulikku ja perekonnakeskset advendiaega! Võtke aega koosviibimiseks ja -tegutsemiseks, sest ühised mälestused on need, mis teevad sellest perioodist ühe
ütlemata kauni aja.
Head piparkookide meisterdamist, jõuluinglite tegemist ning kuuse kaunistamist!

Siim Kallas

Vallavanem Siim Kallas süütab koos Rannarahva muuseumi juhi Janek Šafranovskiga
traditsioonilise advendiküünla Viimsi vabaõhumuuseumis. Foto Annika Haas

Jõulukingitus vähekindlustatud pere lapsele
Moosimaja koostöös Väikese Hipi lastehoiu ja Viimsi vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega viib läbi heategevusprojekti, kogudes lahketelt inimestelt vähekindlustatud
perede lastele jõulukingitusi.
Sel aastal on kingisaajate nimekirjas 46 last. Eelmise aasta kogemusele toetudes on sel aastal kogutud kokku ka kingivihjeid,
mida võib kinki valides kasutada. Lisainfo Facebookis “Tee kingitus Viimsi vähekindlustatud pere lapsele!“.

Võib tuua ka lihtsalt maiustusi (komme, väikseid šokolaade,
kuivatatud puuvilju vms), millest meie usinad päkapikud valmistavad lastele nägusad kommipakid.
Kingitused saab tuua nii vallavalitsusse kui ka Väikese Hipi
lastehoidu (Heki tee 6–25). Viimane kingituse äratoomise päev
on 11. detsember!
Suur tänu kõigile, kes projektis kaasa löövad!

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
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UUDISED

Ajujahi 30 parimat
on selgunud

Särav sõber
päästab hullemast
Novembri lõpus toimus juba kolmandat korda
Viimsi vallavalitsuse, Viimsi noorsoopolitseiniku
ja abipolitseinikega helkurite kontroll Viimsi
koolide ja Karulaugu lasteaia ümbruses.

Ajujahi žürii valis novembri lõpus saja parima
äriidee seast konkursi
järgmisesse vooru kolmteist edasipääsejat Tartumaalt, üheksa Tallinnast
ja viis Harjumaalt. Jõgevamaalt, Läänemaalt ja
Pärnumaalt pääses igast
maakonnast edasi üks
idee.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS)
juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on konkursile esitatud ideede tase muutunud aasta-aastalt
aina paremaks. “Järgmisesse vooru pääsenud ideed on küpsed ja
paljud neist juba kasutusvalmis tooted ning teenused,” lausus Ivask. “Hea meel selle üle,
et mitmed möödunud aastal
osalenud meeskonnad otsustasid oma ideega osaleda ka sel
aastal ning mitu neist pääses kolmekümne parema sekka. Esile
saab tuua ka seda, et konkursil
osales mitu ideed, mis panustavad e-riigi arengusse – Mullaproovi äpp teeb põllumeestel
mullaproovide raportite esitamise lihtsamaks ja FoodDocs
on tulevikus toidutöötlejatele
enesekontrolliplaani koostamisel asendamatuks abiliseks,” lisas ta.
SEB Balti divisjoni strateegia valdkonna juht Andra Altoa avaldas head meelt selle
üle, et mitmed ideed lahendavad sotsiaalseid ja ühiskonnas
tundlikke kitsaskohti. Edasipääsenute hulgas olid tugevad rahvusvahelised meeskonnad, kus
olid hästi põimitud professionaalsed teadmised ning teadusarendustöö. “Sotsiaalse ettevõtluse ideed lahendasid reaalseid

Tutvu edasipääsenud meeskondade ideedega ajujaht.ee.

ja ühiskonnas tähelepanu vajavaid probleeme. Ajujahi arenguprogrammi pääses neli sotsiaalse ettevõtluse ideed: CareMate, HopeHolders, Makerlabi inseneeriakomplektid ja
Triumf Gamification, mis kõik
keskenduvad erinevatele ühiskondlikele probleemidele ja sihtgruppidele,” rääkis Altoa. CareMate viib kokku erivajadustega inimesed hooldajatega, HopeHolders on veebikeskkond,
kus on võimalik leida kiiret abi
inimestel, kel on elus raske moment või tupikseis, Makerlabi
inseneeriakomplektid arendavad koolinoorte praktilisi oskusi kasutusvalmis ehituskomplektide abil ja Triumf Gamification pakub vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängurakenduse kaudu, kus lapsed
saavad kehastuda superkangelasteks.
Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann
rääkis, et žürii pidas idee kõrval
oluliseks ka meeskonda selle
taga. “Idee võib ajas muutuda,
kuid jätkusuutlikkuse tagab toimiv meeskond. Elisa alustas
eelmisel aastal koostööd Ajujahil osalenud Mindtitani pro-

jektiga MARKUS. Kuigi nende idee muutus palju, jätkub
meie koostöö tänaseni just nende tugeva meeskonna tõttu. Kõik
kolmkümmend edasipääsenud
meeskonda olid juba väga hästi sissetöötatud tiimid, kelle vahel läheb konkurents võidu nimel kindlasti tihedaks,” ütles
Ploomann.
Edasipääsenud ideedest pärineb 9 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 7 tööstuse ja
disaini, 4 sotsiaalse ettevõtluse,
6 energeetika ja keskkonna, 2
loomemajanduse, 1 tervise ja

biomeditsiini ning 1 turismi ja
teenusmajanduse valdkonnast.
Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa.
Lisaks toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol, advokaadibüroo Triniti, Ülemiste City, Harku vald, Hiiu vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna
linn, Tartu linn, Viimsi vald ja
Võrumaa Omavalitsuste Liit.
Ajujahi elluviimist rahastab EAS
Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ajujaht

Hea viimsilane! Kui oled osa top 30 pääsenud meeskondadest, siis anna sellest Ajujahi meeskonnale teada!
Top 30 pääsenud meeskonnad: 3cular (Tartumaa), Biofire
(Harku vald), CareMate (Tallinn), Decomer Technology (Tartumaa), Digipatterns (Tallinn), Festera (Tartumaa), Festplate (Tartumaa), Flavodata (Tallinn), FoodDocs (Tallinn), Füsioradar (Harjumaa), GaGa Panda (Tallinn), HopeHolders (Tallinn), InLimit
(Pärnumaa), Juice3 (Tartumaa), Laps Kooli (Tallinn), Makerlab
inseneeriakomplektid (Tartumaa), Manufiltery (Harjumaa), Meremults (Harjumaa), Mullaproovi äpp (Tartumaa), Piss-i-Alarm
(Jõgevamaa), Powerup Fuel Cells (Tartumaa), Ridline (Läänemaa), Smartvent (Tartumaa), StandbyMate (Harjumaa), StepCharge (Tallinn), Triumf Gamification (Tartumaa), Tubly klotsivabrik (Tartumaa), UpSteam (Tallinn), Viisk (Tartumaa), Z Basket (Tartu).

Kontrollige juba täna, kas teie lähedastel on helkur nõuetekohaselt kinnitatud! Foto Liina Rüütel

Harjumaal pandi tänavu riigimetsa
kasvama 1,6 miljonit puud
RMK pani tänavu riigimetsa kasvama 21,2 miljonit metsataime, neist
1,6 miljonit Harjumaal.
Harjumaal pandi kasvama kõige
rohkem mände, üle ühe miljoni.
Kuuski istutati ligi 500 000 ning
kaski 55 000.
Kogu Eesti peale istutas
RMK sel aastal 10,7 miljonit
mändi, 9,2 miljonit kuuske ja
1,1 miljonit kaske. Võrreldes eelmise aastaga suurenes riigimetsa istutatavate taimede kogus
üle miljoni võrra.
RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul oli tänavune jahe ja niiske
kevad soodne istutustöödeks,
taimede kasvamaminek on olnud hea. “Kevadised hiliskülmad lõid küll plaane segamini,
kuid kõik tööd said teostatud,
samuti sügisistutus,” sõnas Väät.
“Istutatud taimede arv on ai-

Täna istutatud taimed on tulevikus koduks erinevatele karvastele
ja sulelistele. Foto Fotolia

nult üks näitaja, millest olulisem on raiesmike uuenenuks
arvestamise pindala ja seal valitud eesmärgipuuliigi väljakasvatamine. Hetkel tegelemegi
metsauuendusalade hooldamise ja noorendikes valgustus-

Varahommikuse kontrolli käigus selgus, et võrreldes varasemate aastatega on helkurite kandmine paranenud. Küll
aga oli üheks murekohaks, et helkur oli kinnitatud vaid
koolikoti külge ning seetõttu jäädakse eest tulevale autole
siiski nähtamatuks.
Peamisteks põhjusteks helkurite puudumisel oli uus
jope, äsja katki läinud helkur ning see, et vanemad ei ole
helkurit veel soetanud.
Hea lapsevanem, sõber, õpetaja – tuletame meelde, et
ka teie saate palju ära teha! Palun rääkige omavahel helkuritest, selle kandmise nõuetest ja olulisusest ning kontrollige, kas teie lähedastel on helkur olemas.
Helkurkampaaniaga rõhutame helkuri kandmise vajadust ja olulisust olla Eestimaa pimedal sügistalvisel hooajal kaasliiklejaile nähtav.

raietega, mida teostame kokku
43 600 hektaril ehk neli korda
suuremal pindalal kui lageraiete pindala aastas. Noore metsa
hooldamine on metsakasvatuses kõige olulisem etapp,” lisas
ta.

Meelespea

Kokku uuendas RMK sel
aastal metsa 11 000 hektaril,
millest istutati 7400 hektaril ja
külvati 300 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäeti 1700
hektarit ning looduslikule uuenemisele aidati kaasa 1400 hektaril. Riigimetsa uuendamiseks
vajaminevad taimed kasvatab
RMK kaheksas taimlas üle Eesti.
RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all
on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile
kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK
kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Kristi Parro

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja

1
2
3

Maanteel kõnni alati vasakus teeservas, et näha vastutulevaid sõidukeid.
Kinnita helkur keha sõiduteepoolsele küljele nii, et see
on nähtav võimalikult mitmest suunast.

Kõige õigem on helkur kinnitada 30–80 cm kõrgusele
maapinnast, nii paistavad sõiduki tuled helkurile peale
ja see omakorda peegeldab valgust sõidukijuhi silmadesse.

4

Kontrolli, et helkur ei jääks üleriiete alla – vaid nii
näeb sõidukijuht sind õigeaegselt ning tal jääb piisavalt aega kiirust vähendada ja sinust ohutult mööduda.

5

Kontrolli helkurit aeg-ajalt – kui see on kraabitud või
must, väheneb helkimistugevus pea poole võrra. Päeval hoia helkurit näiteks taskus, siis püsib see kauem ilus.

6

Helkuri puudumisel on omal kohal ka ohutusvest, taskulamp või mobiiltelefoni helendav ekraan, samuti
suurendab liikleja märgatavust teel heledam või erksavärvilisem riietus.

7
8

Kõige turvalisem on kasutada kahte helkurit korraga,
ühte paremal ja teist vasakul küljel.
Kõige märgatavamad on valged, võimalikult heledad
helkurid.

Liina Rüütel
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Tere tulemast!
n Jevgenia

Bohhanil ja Igor Aristovil sündis 11. oktoobril poeg
Miron.
n Liina Ausil ja Kaarel Tangil sündis 19. oktoobril poeg Kahro.
n Aino Mihelsonil ja Olari Tiidusel sündis 26. oktoobril poeg
Nicolas.
n Maigi Mooril ja Raivo Randmäel sündis 27. oktoobril tütar
Amanda.
n Nele ja Martin Korkil sündis 31. oktoobril poeg Henri.
n Maria Sokolovskil ja Tarmo Tänaval sündis 1. novembril poeg
Oliver.
n Veronika ja Dmitril Maksimil sündis 10. novembril poeg Daniil.
n Merily Viiburil ja Tarmo Petrovitsil sündis 11. novembril poeg
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Jaanuarist saab proteeside hüvitist ainult
haigekassa partnerite juures
Alates 1. jaanuarist saab
hammaste proteeside
hüvitist kasutada ainult
nende proteesitegijate
juures, kes on sõlminud
haigekassaga vastava
lepingu. Seoses muudatusega saab käesoleva
aasta proteesiarveid
haigekassale esitada kuni
31. jaanuarini. Pärast
seda esitatud arved enam
tasumisele ei kuulu.
“Palun vaadake üle enda arved
ja küsige ka oma lähedastelt, kas
tänavused proteesiarved on haigekassale esitatud,” sõnas haigekassa esmatasandi talituse juht
Külli Friedemann. Tänu uue aasta algusest jõustuvale muudatusele hakkab kõigi haigekassa
partnerite juures üle Eesti kehtima hammaste proteesidele sama hind.
NB! Käesoleval aastal ehk
kuni 31. detsembrini makstud
proteesiteenuste eest saab haigekassale proteeside hüvitise
taotluse esitada kuni 31. jaanuarini 2018.
2018. aastasse proteesidega
seotud aega kinni pannes tasub
arstilt kindlasti üle küsida, kas
tal on haigekassaga leping või
kas ta plaanib sõlmida lepingu,
mis annab õiguse proteeside eest
hüvitist saada.
Lisainfot proteeside hüvitise kohta saab haigekassa
kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi, klienditelefonilt 669 6630 (E–R
k 8.30–16.30), klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@
haigekassa.ee, ning riigiportaalist eesti.ee rubriigist
“Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteeside hüvitist taotleda vaid
haigekassa lepingulise partneri juures. Foto arhiiv

Hüvitis ei lähe kaduma

Külli Friedemann selgitas: “Kuna ka hambaarstide jaoks on
tegu suure muudatusega, palume esimestel kuudel inimestelt
mõistvat suhtumist. Alustame
hambaarstidega proteeside hüvitamise lepingute sõlmimist detsembris ning kohe uue aasta alguses ei pruugi veel paljudel
lepingut olla.”
Võimalusel tasub inimesel
proteeside aja broneerimisega
veidi oodata ja teha seda jaanuaris või veebruaris. Nii saab
inimene olla vastuvõtule minnes kindel, et ta saab ka hüvitist kasutada. Vastasel juhul peab
ta tasuma kogu summa ise.
Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks
kaduma. “Kui inimesel on 2017.
aasta lõpus proteeside jaoks
kehtiv hüvitise jääk näiteks 120
eurot, saab ta seda alates 2018.
aasta algusest ikka kasutada,
lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures,” lisas Friedemann.
Alates jaanuari algusest arvestatakse soodustuse summa
alati kohe maha hambaarsti juures maksmise hetkel. Enam ei
saa inimene esitada avaldust tagantjärele haigekassale, sest kogu arveldus hakkab toimuma
otse proteesitegija ja haigekassa vahel.
Proteeside eest on õigus
hüvitist saada ravikindlustatud

inimestel, kes on töövõimetuspensionärid, vanaduspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased eakad.

Kolm aastat hüvitise
kasutamiseks

Millal täitub kolm aastat ja saab
uuesti taotleda hambaproteeside hüvitist?
Kui eakale pole varem hambaproteese valmistatud, algab
kolmeaastane periood 260 euro
kasutamiseks kuupäevast, kui hü-

vitist esimest korda tarvitati.
Uuesti tekib hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast
on möödunud kolm aastat ning
inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.
Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua
eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda
täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka
riigiportaalist
www.eesti.ee
“Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

Kaidi Kasenõmm
Haigekassa tervise edenduse
ja kommunikatsiooni talituse
spetsialist

Näited proteeside hüvitamisest
n Marta esimesed hambaproteesid valmisid 195,78 euro eest 7.
mail 2015. Ta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest
päevast algas Martal kolmeaastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.
n 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul
Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 – 195,78
= 59,87 eurot).
n Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise summa 260 euroni.
Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteesi teenuseid,
on tal õigus täiendavale 4,35 eurole. Kuna nüüd on Marta kogu
proteesihüvitise summa ära kasutanud, on tal uuesti võimalik
hüvitist saada alates 2018. aasta 8. maist.
n 2018. aastasse hambaarsti aega kinni pannes küsib Marta arstilt üle, kas tal on haigekassaga leping, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Alates 2018. aasta algusest
arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe
maksmise hetkel ja Marta ei pea enam esitama selleks tagantjärele haigekassale avaldust.

10. detsembril kell 14–17
Viimsi Koolis (Randvere tee 8)

Viimsi valla eakate
jõulupidu
Muusikat teeb ansambel Kõrsikud, lisaks tantsumuusika!
Sissepääs tasuta!
Pakume kohvi ja kooki!
Sündmust jäädvustab fotograaf.
Viimsi vallavalitsus

ARMSAD LEPPNEEME LAPSED!
Veedame koos 16. detsembril algusega
kell 16 Viimsi vabaõhumuuseumis ühe
lõbusa jõuluõhtu.
Räägime jõuludest, teeme piparkooke ja valame õnne.
Palun anna oma osalemisest teada hiljemalt
3. detsembriks e-posti aadressil heidy.rebane@mail.ee
või saada sõnum fb.com/leppneeme.
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Aasta kodaniku tiitli pälvis
Rasmus Rask

Detailplaneeringud
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
1. 06.11.2017 korraldus nr 789 “Metsakasti külas, kinnistu Taganiidu tee 32 detailplaneeringu kehtestamine“.
Planeeritav 3636 m2 suurune kinnistu asub Metsakasti külas Uuesauna/Taganiidu tee äärsel alal, mis lõunast piirneb
hoonestatud elamukrundiga Taganiidu tee 34, läänest kinnistuga Nurme haljak ning põhjast ja idast kinnistuga Uuesauna/
Taganiidu tee. Planeeritava ala maapind on tasase reljeefiga,
hoonestuseta ja kõrghaljastuseta looduslik rohumaa, kontaktvööndis asuvad hoonestatud üksikelamukrundid ja rohevõrgustiku koosseisu kuuluv looduslik rohumaa.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 02-17, märts
2017; põhijoonise väljatrükk: 21.03.2017) moodustatakse üks
1335 m2 suurune üksikelamumaa krunt ja üks 2301 m2 suurune tee- ja tänavamaa krunt ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5
meetrit) ja kahe ühekorruselise abihoone (H = 4,5 meetrit)
ehitamiseks, krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on
267 m2 (20% krundi pindalast). Tee- ja tänavamaa krunt antakse tasuta valla omandisse.
2. 14.07.2015 korraldus nr 1267 “Pärnamäe küla, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba
tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee
15 ja Turba tee detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritav ala asub Pärnamäe külas, Soosepa raba suhtes idas. Maapind planeeritaval alal on suhteliselt tasane,
ühtlase langusega raba suunas – maapinna kõrguste vahe on
orienteeruvalt 2,0 kuni 2,5 meetrit. Tegu on varem planeeritud arendusalaga (endine Niine kinnistu), millest valdav osa
on tänaseks välja ehitatud, käesoleva korraldusega käsitletav
ala on hoonestamata. Planeeritavast alast lõunasse jääb kaks
talukohta, läände Soosepa raba, teistest ilmakastrest piirneb
hoonestatud elamukruntidega.
Juurdepääs planeeringualale toimub Soosepa teelt lähtuvate kvartali siseteede kaudu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride
ja jaotuse muutmine, ehitusõiguse määramine kaksikelamute
ehitamiseks, hoonete tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine ja haljastuspõhimõtete kujundamine.
Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas (Nelgi
tee 1, Viimsi alevik) või valla veebilehel viimsivald.ee.

Kultuuriminister Indrek
Saar kuulutas 27. novembril peetud kodanikupäeva
tseremoonial aasta kodanikuks sotsiaalse ettevõtja ja kodanikuühiskonna
aktivisti Rasmus Raski.

Tänavu oli aasta kodaniku konkursi moto “Kujundame tulevikku”, mis sai inspiratsiooni
käimasolevast laste ja noorte
kultuuriaastast.
Rasmus Rask on üks SA
Kiusamisvaba Kool eestvedajatest ning tänavu sügisel eraalgatusena alustanud kolmkeelse keelekümblusprogrammiga
põhikooli Avatud Kool asutaja. Samuti tegeleb ta noorte alkoholismiennetusega.
Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Rasmus Rask ühiskonna suhtes hooliv ja vastutustundliku ellusuhtumisega inimene. “Raski sõnadele järgnevad ka teod, mis paljuski on
pühendatud just meie järelkasvule. Tunnustan vastset aasta
kodanikku tema tähelepanelikkuse ja panuse eest aidata luua
avatud ja ühtehoidvat Eestit,
kus elavad julged ja hoolivad
inimesed,” lausus Saar.
Rasmus Rask ise sõnas, et
aasta kodaniku tiitel on tema
jaoks suur au ning see on märk,
et teemad, millesse ta on viimastel aastatel panustanud, on
Eesti ühiskonna arengu seisukohast olulised. “Tunnen, et olen
täna õnnelik: mul on armastav
perekond ning mul on omad
väikesed ettevõtmised, mis on
mulle tähenduslikud. Olen uhkusega Eesti kodanik. See tiitel annab mulle edasiseks jõu-

Keskkonna- ja planeerimisamet

Rasmus Rask. Foto Annika Haas

du ja indu,” ütles Rask.
Aasta kodaniku aunimetusele esitati ühtekokku 27 kandidaati. Aunimetusega kaasneb
sümboolne rahaline preemia
ning Reti Saksa miniskulptuur
“Ühiskonna õis”. Aasta kodaniku tava algatas rahvastiku-

minister Paul-Eerik Rummo
2003. aastal ning tänavu anti
aunimetus välja 15. korda. Varasemate aasta kodanikega saab
tutvuda kultuuriministeeriumi
veebilehel.
Kodanikupäeva tähistatakse Eestis 26. novembril. See on

pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele.
Galeriisse on lisatud pilt tänavusest aasta kodanikust. Galerii täieneb jooksvalt.

Aneth Kilumets

Kultuuriministeerium

Esita kandidaat valla kultuuri ja
spordi aastapreemiale
Viimsi valla kultuuri ja
spordi aastapreemiaga
tunnustame ja innustame
Viimsiga seotud isikut või
organisatsiooni, kes on
aasta jooksul kultuuri- ja
spordivaldkonnas silma
paistnud ning panustanud olulistesse sündmustesse või saavutanud oma
tegevuses kõrge taseme.
Viimsi valla elutöö preemiaga tunnustame Viimsiga seotud isikut tema
pikaajalise väljapaistva
kultuuri- või spordialase
tegevuse eest.
Kultuuri- ja spordivaldkonna
all peetakse eelkõige silmas
muusika-, kunsti-, tantsukunsti-, teatri-, ilukirjanduse, loomemajanduse alal tegutsejaid,
erinevatel spordialadel tegutsevaid väljapaistavaid sportlasi,
treenereid, kultuuri- kui spordivaldkonna sündmuste korraldajaid, lisaks ka neid, kelle te-

gevust ei ole võimalik klassikaliselt või üheselt kategoriseerida, kuid kelle tegevus seondub kultuuri- ja spordivaldkonnaga.
Preemia määramine pole
seotud vanuseliste ja sooliste piirangutega. Komisjonil on voli
teha ettepanekud preemia saajate arvu ja preemia suuruse osas
preemia eelarve vahendite piires.
Preemiad antakse sobivate
kandidaatide olemasolul välja
igal aastal.
Viimsi vald eraldab valla eelarvest preemiate maksmiseks
üldjuhul igal aastal 10 000 eurot.
Preemiate eelarvesse võivad
teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Kandidaadi esitamine

Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia võib määrata
füüsilisele või juriidilisele isi-

kule. Viimsi valla elutööpreemia võib määrata ainult füüsilisele isikule. Ettepanekuid
preemiate määramiseks saavad
esitada nii juriidilised kui ka
füüsilised isikud.
Ettepanek peab sisaldama
vähemalt järgmist informatsiooni: andmed isiku või koosluse kohta, kelle osas preemia
andmise ettepanek tehakse; ülevaade isiku või koosluse kultuuri- või spordialasest tegevusest; argumenteeritud hinnangut, miks just konkreetne isik
või kooslus on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline.

Kandidaadi valimine

Laekunud ettepanekute hulgast
teeb Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ning
vajadusel komisjoni poolt kaasatud valdkonna eksperdid valiku preemia saajate ja preemia
suuruste osas ning esitavad sellekohased ettepanekud Viimsi

Ehitisregistri hooldustööd
Seoses haldusreformiga tehakse ehitisregistri (EHR) arendus- ja hooldustöid, mis toob kaasa registri ajutise sulgemise.
EHR suletakse hooldustööde ajaks (st ei saa menetlusi teostada) 27., 28. ja 29. detsembril ning registris tehakse valdade
ühendamine. Sellest tulenevalt ei ole soovitatav sel ajavahemikul läbi ehr.ee portaali taotlusi esitada.
Ehitisregistri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Karin Sillmann
Ehitus- ja elamuosakonna juhataja

vallavalitsusele kinnitamiseks.
Komisjonil on õigus jätta
preemia välja andmata sobivate kandidaatide puudumisel.
Preemiad makstakse välja
Viimsi valla eelarves selleks
ettenähtud rahalistest vahenditest.
2017. aasta preemiad antakse üle 25. jaanuril 2018 korraldataval Viimsi valla kultuuri- ja spordivaldkonna tunnustamise pidulikul üritusel Viimsi Kooli aulas.

Lisainfo

Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015
määruse nr 20 “Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia
ja elutöö preemia statuut” terviktekst on kättesaadav Riigi
Teatajas.
Lisainfo: Marje Plaan (kultuuritöö koordinaator), tel 602
8866, e-post marje@viimsivv.ee.

Ott Kask

Kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist

Algab kandidaatide esitamine
Eesti Vabariigi kultuuri- ja
spordipreemiatele
Kultuuriministeerium ootab 10. jaanuarini 2018 kandidaate kultuuri- ja spordipreemiate määramiseks.
Kolm kultuuripreemiat antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest, viis preemiat 2017. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Ettepanekuid kultuuripreemia määramiseks võivad esitada loomeliidud, preemia
varasemad laureaadid või omavalitsused ning teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- või haridusalane tegevus.
Kaks spordipreemiat määratakse elutöö eest ning kuus
preemiat 2017. aasta tulemuste eest. Ettepanekuid võivad teha
ministeeriumid, maavalitsused, omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus.
Nii kultuuri- kui ka spordipreemiate kandidaadid tuleb esitada taotlusvormil, mis on Kultuuriministeeriumi kodulehel. Avaldused peavad allkirjastatuna olema laekunud 10. jaanuariks
2018 Kultuuriministeeriumisse (Suur-Karja 23, 15076 Tallinn) või
digitaalselt allkirjastatuna aadressile preemia@kul.ee.
Preemiad antakse üle 20. veebruaril 2018 Haapsalus.

Kultuuriministeerium
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Oliver Alver: arhitektile on põnev hetk,
kui ehitis valmis saab
Põhjakonna trepi autor
arhitekt Oliver Alver on
põline viimsilane – siin
sündinud ja kasvanud.
Nüüd käib ta iga nädal
pealinnast siin elavatel
vanematel külas, aga
veel mõned aastad tagasi
sõitis ta Tallinnast iga
päev vallamajja tööle.

Viimsis olid siis tänu suurele
kasvamisele tekkinud probleemid. Teenuseid oli vähe. Elanike arvu poolest andis Viimsi
sarnaselt Rakverele ja Viljandile väikelinna mõõdu välja, samas siis polnud veel “Viimsi
viisnurka“ – kaubanduskeskusi ja tervisespordiradasid. Suur
osa inimesi käisid Viimisis lihtsalt magamas – see oli, ja on
paljus ka praegu, Viimsi põhiprobleem. Teine oli see, et üle
poolte elanikest olid sisse rännanud, neil oli vähene seos
Viimsiga.
Seega inimeste kodud olid
siin, aga neil polnud Viimsis vabal ajal midagi teha. Tekkis vajadus tervisespordiradade järele. Viimsi omad käisid Pirital
suusatamas – aga miks nad ei võinud seda oma kodukohas teha?
Oliver Alver, olete töötanud
Viimsi vallavalituses maa- ja
planeerimisameti juhina aastatel 2008–2012. Kas Põhjakonna trepi lugu algas juba
siis?
Jah, ma olen Viimsist pärit,
mu lapspõlv möödus Kirovi nimelises kalurikolhoosis, kus mu
isa töötas. Käisin Viimsi Keskkoolis. Ja kui sattusin Viimsi
valda tööle, oli siin terav puudus vaba aja veetmise võimalustest. Hakati arendama klindiastangu tervisespordirajatisi
ja suusamäge. Tehti esimene eskiis – mäletan arutelusid keskkonnaametiga, et kas sinna ikka lubada, kui palju ja mismoodi. Tegin suusamäele eskiisiprojekti, aga ei uskunud, et see valmis saab. Seal olid maal ka
eraomanikud ja kõik tundus olevat ülimalt keeruline. Aga nüüd
on see siiski valmis tehtud. Kogu selle piirkonna arendamisest
on Põhjakonna trepp üks osa,
üks element suuremas pildis.
Kuidas trepi idee tekkis?
Põhjakonna trepi eestvedaja on Raimo Tann – need klindiastangu terviserajad ja kõik
muu sinna juurde kuuluv on tal
hästi südames. Tann pöördus
minu kui arhitekti poole trepi
projekteerimiseks. Sama koha
peal on alles veel jäänuk nõukogudeaegsest trepist. Nõukogude ajal oli seal okastraadist
topeltpiire ja kahes kohas tulid
puidust pulksirged ja järsud trepid ülevalt alla. Sõdurid koos
koertega valvasid suuri tünne,
kus hoiti sõjaväe strateegilisi
varusid.
Esialgu mõtlesime, et võiks
selle sirge “soldati” trepi taas-

Arhitekt Oliver Alver tõdeb, et selleks, et mõni ebatavalisem lahendus läbi läheks, tuleb tõestada ja
võidelda. Foto Annika Koppel

Põhjakonna trepp – teekond kuule. Foto Peeter Karask

tada. Aga puit muidugi ei pea
väga kaua vastu ja selline sirge pikk järsk trepp sobiks ehk
sportlastele, teistele oleks see
selgelt liig. Nii tuligi leida teistsugune lahendus. Tegin väiksemat sorti uurimuse, et kuidas
on meil ja mujal treppe tehtud.
Tekkis rida küsimusi: kas teha
metallist, grandiist või betoonist astmed, kuidas teha kandekonstruktsioon.
Kuidas otsused sündisid?
Kuna tegu on looduslikult
väga raske kohaga, kuhu ehitada, siis juba eskiisprojekti tegemisel võtsin ühendust vundamendi puurijatega. Küsisin
nendelt tehnilist võimalikkust
ja võtsin hinnapakkumised. See
puurvaiadega lahendus tundus
kõige loodust säästvam, kergem
ja tehniliselt teostatav. Nii algas trepi projekteerimine vundamendist. Puurvaiad pandi ülevalt alla kahes reas ja nende vahel paikneb kerge metallkandur, millele paneme peale betoonastmed. Ka siin oli kõvasti
vaidlemist, aga betoon on ikka
turvalisem. Graniit oleks küll
ajas vastupidavam, aga ka kallim. Siis küsimus, missugused
teha istmed. Kuna metallistmel
ei taha keegi istuda, otsustasime,
et teeme istmed puidust. Nen-

de vahetamine vajaduse korral
vast ei ole nii suur kulu. Siis
otsustasime, et piire tuleb trepile ainult väljapoole, kus kukkumine kõrgem. See tegi trepi
hinna soodsamaks ja samas annab võimaluse inimesele end
vabamalt tunda. Kõik kaalusid
riskid läbi ja otsustasid, et võime teha nii, et piire on ainult
ühel pool.
Mis oli kõige keerulisem?
Veenda teisi inimesi, et see
on hea lahendus. See on kõige
raskem. Esialgu käib arutelu iseenda ja otsese tellijaga, aga siis
tekib palju inimesi, kes ideed
läbi vaatavad, hindavad, analüüsivad. Kõik hakkavad midagi
arvama. Eriti kui projekteerid
midagi, mis ei ole päris tavaline. Tuleb ikka kõvasti võidelda, et ebatavaline läbi läheks.
Miks need piirderibad on seal nagu siksakiline kõrkjapilv? Miks
on vahemademed just sellised?
Miks pole teisel pool käsipuud?
Jne.
Üle poole energiast kulub
tõestamisele, et see sobib ja nii
on hea. Selle asemel, et toetada
uuenduslikke asju, neid hoopis
takistatakse. Veider, meie ühiskonnas on olnud palju vähemkonservatiivseid aegu, olime väga avatud uuendustele. Aga prae-

gu toob arhitektile leiva lauale
see, kui teha hästi kiiresti hästi
palju tavalisi asju. Kui tahad natuke teistmoodi asju, siis saad
vett ja vilet.
Võiksime Eesti ühiskonnas
rohkem toetada inimesi, kes üritavad ükskõik mis alal teha midagi uuenduslikku, selle asemel, et neid takistada.
Olete tulemusega rahul?
Alati, kui mõtlen asju oma
peas välja, siis proovin arvutis
3D-s neid teha, aga kunagi ei
suuda lõpptulemust päris täpselt ette kujutada. Arhitektile on
väga põnev hetk, kui ehitis valmis saab. Treppi vaatamas käisin igal nädalal autori järelevalve korras ja leian, et see on
väga vajalik. Eks muudatusi ja
parandusi ikka tuli. Näiteks käsipuu võre oli projektis ühtmoodi lahendatud, aga kuna oli
väga kiire, siis metallitööde tegija pakkus välja tehniliselt kiirema lahenduse, mis on veidi
teismoodi.
Mis oli Teie kui arhitekti
jaoks kõige keerulisem hetk?
Alguses valisime valgustiteks kõige vandaalikindlamad,
aga nende hind tuli päris kõrge.
Siis tehti ettepanek, et kaotame
valgustid käsipuult üldse ära ja
paneme kaks suurt tänavavalgustit. See oli üks raske koht
minu jaoks – trepp ei oleks siis
enam üldse see! Tükk aega otsisime valgustitele alternatiivi.
Minu mõte oli, et valged piirdepulgad tulevad valgustatuna
esile ja hakkavad helendama.
Tundub, et see efekt on päris hästi välja tulnud.
Missugust tagasisidet trepi kohta olete saanud?
Üle ootuste positiivset. Lisaks üldisele meeldimisele on
minu käest juba mitmel korral
trepi sammu valemit küsitud.
Inimesed ütlevad, et on mugav
astuda. Ma uurisin ja mõõtsin
erinevaid treppe, katsetasin ja
võrdlesin Eesti ja Soome nor-

me treppide, piirete ja lubatud
kõrguste kohta.
Üldiselt on trepp inimestele meeldinud. Selle efektsusele
annab lisa klindiastang, suur kõrguste vahe ja vaade merele, mida pole varem inimestele avatud – see on olnud üsna ligipääsmatu piirkond. Ja siit avanevad
võimalused edasiseks. Haabneeme asula ümber võiks teha nn
rohelise ringi. Seda on ka juba
jõudumööda ellu rakendatud.
Riigigümnaasiumi ümber tuleb
park, siis Hundi tee parkmets,
mis tuleks kindlasti säilitada,
sest see on viimane roheline pargiala kortermajade kõrval. Sealt
edasi Haabneeme rand, sanglepik, Milstrandi ja Selveri tagant
saaks teha ühenduse Viimsi mõisapargiga – kokku tuleks u 5 km,
ideaalne tervisesportlase distants.
Nii tekiks Viimsis kvaliteetset
avalikku ruumi rahvale kasutamiseks, kus nädalavahetusel jalutamas ja sportimas käia. Ja
kui inimesed juba käivad, siis
tekivad sinna juure ka teenused.
Mida veel võiks Viimsis
teha?
Kuradikoopa võiks lahti kaevata. Vanasti oli kuradikoobas
kolme suudmega – eskiisprojekt on olemas ja ootab eestvedajat. See on efektne ja ajalooga objekt, mis tuleks muidugi ka
ära turvata. Majaka juurde võiks
ehitada väljaulatuva vaateplatvormi ja see võiks olla president Lennart Meri skulptuuri
asukoht.
Haabneeme randa võiks teha ujumiskai. Merepõhi on
läinud aastakümnetega viletsamaks ja et paremini ujuma minna, võiks seal olla kai. Selliseid on maailmas palju, võiks
teha mõnusa puidust kai, otstes riietusruumid, väike mõnus
valgustus. Seda saaks kasutada
väga paljud inimesed. Pole vaja teha suuremaid parklaid, vaid
ümberkaudsetele inimestele mugavad liikumisteed. Seesama roheline ring, sealt saaks inimesed mugavalt randa ja tagasi.
Enne Viimsit töötasite Rakvere linna peaarhitektina. Mida sellest ajast meenutate?
Sattusin Rakverre heal ajajärgul, kui linn hakkas kiirelt arenema. Rakvere linnavõim tõesti
üritas teha linna väga palju paremaks. Loodi palju avalikku
ruumi – promenaad, keskväljak,
spordihall ja siis tulid veel spaa,
tark maja, trepid Vallimäel, skulptuur, linna sümbolite loomine.
Tegelikult oli siis bürokraatia maht oluliselt väiksem.
Ühest küljest on see natuke linnavõimu ja ametnike endi teha,
kas bürokraatia on oluline või
on oluline see, mis linnaruumis reaalselt juhtub. Väga palju on minu arvates viimasel ajal
bürokraatiat lihtsalt bürokraatia pärast. Kõike saab teha palju lihtsamalt.
Kui näiteks maksuamet on
teinud asju väga palju lihtsa-

maks, siis ehitus- ja planeerimissektoris on areng vastupidine ja
bürokraatia kuhjub. See juriidilise dokumentatsiooni maht
muutub kohati juba haldamatuks.
Mis Teil praegu käsil on?
Mul on oma arhitektuuribüroo, töötan erasektoris. Kas
vabakutseline arhitekt, ettevõtja või büroo omanik – heal lapsel mitu nime. Käsil on üks
lasteaia eskiis, Kosmose kino
vastas on ehitamisel üks maja,
mille arhitektuurikonkursi võitsime Karli Luigega koostöös.
Rakveres on käsil vana pangamaja ümberehituse projekt, kus
eesmärk muinsuskaitsealuse
maja ümberehitamine energiasäästlikuks. See esitab arhitektile väljakutse, et säiliks ajalooline väärtus ja samal ajal ehitada ta energiasäästlikuks.
Viimsi üks suuremaid probleeme on hommikused ja õhtused ummikud linna suunal.
Mis Te arvate, kas neid õnnestuks kuidagi vältida?
Kui käisin linnast Viimsisse tööle, siis nautisin lahedat
sõitu vastupidisel suunal ja tihe
autode vool tuli vastu. Minu
jaoks on täiesti selge ja ühene
lahendus, et Viimsi tuleb ühendada väga hea ühistranspordiga Tallinna kesklinnaga.
See on tegelikult Viimsi
identiteedi küsimus. Siin on olemas linnaline keskus ja külad
hubaste majadega mere ääres.
Aga Tallinna saab minna ainult
kolme teed mööda: Meriväljalt,
Mähelt ja Muuga sadama juurest. Tallinn võib ehitada Reidi
tee, aga see ei lahenda Viimsi
probleemi. Haabneemest tuleb
luua väga hea ja kiire ühistranspordi ühendus linnaga. See
võiks vabalt olla tramm. Nii et
inimesed küladest võiks tulla
autoga Haabneeme, kus on “Pargi ja reisi” ja lähevad siit linna
edasi kiire ühistranspordiga.
Meil tasub vaadata teiste
maade näiteid, ja näeme, et tegelikult hea ja kiire ühistransport tagab kõigile mugava olemise. Ka autojuhtide elu läheb
paremaks. See on nii selge ja
iseenesestmõistetav.
Millal see võiks juhtuda?
Seda võiks hakata kohe projekteerima. Kõik ütlevad, et see
idee on nonsenss, millest ei saa
nagunii asja. Pole kedagi, kes
veaks – nagu Raimo Tann vedas näiteks Põhjakonna treppi.
Aga aastaid järjekindlat tööd
ja valmis ta saigi. Sellist jõulist
vedurit oleks vaja. Ja poliitikaülest ühiskondlikku kokkulepet, et see on vaja ära teha.
Vältimatuks muutub see siis,
kui elanike arv Viimsis veel suureneb ja autoteed on lõplikult
umbes. Alles siis hakatakse asju parandama, kui teema muutub põletavaks – kaugemale ette vaatamist on vähe. Loodan,
et oma eluajal näeme selle ära.

Annika Koppel
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NOORED

Noorsootöö ümarlaud
tõi rohkelt osalejaid

Uus noortevolikogu
alustab tööd
Viimsi noortevolikogu uus koosseis alustab
tööd 11 liikmega. Töö on uhkusega üle antud
eelmiselt koosseisult peaaegu täiesti uuele, kus
vanast koosseisust alles vaid kaks liiget.

27. novembril kogunes
taas Viimsi noorsootöö
ümarlaud, kus osalesid
Viimsi Kooli õpilasesinduse ja Viimsi noortevolikogu noored, noortekeskuste noorsootöötajad,
huvikoolide, muuseumide
ja koolide esindajad.

Ümarlaual osalejatel oli võimalus kohtuda uue vallavanemaga ning saada kinnitus, et noorte aktiivne tegevus ja osalemine on oluline ning noorsootöös
leidub palju võimalusi, mida
saab ja tuleb kasutada. Ümarlaual osalejate arv oli oluliselt
suurem kui varasematel kordadel ning oli tunda tahet koos
tegutseda. Viimsi noorsootöötajad osalevad aktiivselt ka üleeestilistes ettevõtmistes.
Noorsootööle on viimasel ajal
riiklikult palju tähelepanu pööratud. Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) ja Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) eestvedamisel toimusid omavalitsustes kindla mudeli järgi noorsootöö kvaliteedi hindamised.
Viimsi osales esimest korda
noorsootöö kvaliteedi hindamises 2011. aastal ning uuesti sel
aastal. Muutused noorsootöös
on olnud suured, aktiivselt on
tegevust alustanud Viimsi noortevolikogu, oluliselt on juurde
tulnud noorte vaba aja tegevuste võimalusi huvihariduses
ja huvitegevuses, olemas on toetussüsteem noorte projektide toetamiseks ja noorte tunnustamiseks, aktiivselt tegutsevad õpilasfirmad, noorsootööga tegelevad oma ala professionaalid
hea meeskonnana ning ka rahvusvahelisel koostööl on suur
tähtsus. Erilisena saab välja tuua,
et Viimsis toimus esimene keskkooli noortele korraldatud hac-

Noored kogunevad vallavalitsusse ümarlauale. Foto Annika Koppel

kathon. Rohkem tähelepanu peame pöörama 19–26-aastastele
noortele, nende vajaduste kaardistamisele ning vajadusel erinevate võimaluste pakkumisele. Lisaks peame analüüsima
avatud noorsootöö võimalusi
ja vajadusi ning pöörama tähelepanu noorteorganisatsioonidega koostööle.
Riigi eelarve kaudu toetatakse ka õpilasmalevate tegevust.
Lisaks valla eelarvele oleme
saanud ENTK kaudu lisatoetuse Viimsi õpilasmaleva vaba
aja tegevuste korraldamiseks.
2017. aastal saime lisaks vaba
aja tegevuste toetusele ka toetuse innovaatiliste tegevuste läbiviimise eest, mis puudutasid
koostööd Viimsi ettevõtjatega.
Esmakordselt on riigi poolt
eraldatud toetus huviharidusele ja huvitegevusele, mis puudutab uute võimaluste loomist
noortele. Vaatamata sellele, et
Viimsis on palju erinevaid huvihariduse ja huvitegevuse võimalusi, loodi 2017. aastal tänu
riiklikule rahastusele Viimsis
lisaks 23 uut huvitegevuse võimalust. 2018. aastal lisandub

noortele veel uusi võimalusi
– loodame, et koolid ja klubid
mõtlevad läbi, mida veel saab
meie noortele pakkuda.
Eesti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) eestvedamisel on alates 2015. aastast tegutsenud omavalitsuste koostöögrupid. Viimsi vald osaleb käesolevast aastast kolmanda koostöögrupi töös,
kuhu on kaasatud need omavalitsused, kus noorsootöö on toiminud väga hästi. Viimsiga koos
kuuluvad koostöögruppi Jõelähtme, Maardu, Rae, Anija ja
Kose valla esindajad. Koostöögrupp analüüsis noorsootöö hetkeolukorda ning ühiselt koostatakse tegevuskava ENTK-le
ühise lisarahastuse saamiseks
ESF Fondist.
Hetkel on käimas ka noortekeskustele mõeldud avatud noortekeskuste projektikonkurss, millest Viimsi ja Randvere noortekeskused taotlevad oma projektidele lisarahastust.
Saame öelda, et riigipoolsed
lisavõimalused ehk lisarahastus
on positiivselt mõjunud noorsootöö kuvandile laiemalt, ka
Viimsis. Noorsootöö kaudu

luuakse noortele võimalused mitteformaalseks õppimiseks, enesearenguks, luuakse noorte osalusvõimalused.
Viimsi Kooli õpilasesindus
ja Viimsi noortevolikogu pakuvad noortele võimaluse osalemiseks ja aktiivseks tegutsemiseks. Õpilasesinduse tegevused
ei ole ainult koolikesksed, “Moeaken”, “Vabalava” jt projektid
on suunatud noortele laiemalt.
Sellest sügisest tegutseb Viimsi noortevolikogu uus koosseis
koostöös vallavalitsuse ja volikoguga, et tuua noorte mõtted
ja ideed vallamajja ning valla
küsimused noorteni. Tore on
näha, et noored ei lähene neid
puudutavatele teemadele vaid
Viimsi keskselt, suheldakse ka
teiste noortega, tehakse koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga (ENL) ja teiste riikide noortega.
Peatselt kohtuvad noorte esindajad ka vallavalitsuse liikmetega, et arutada praktilisi koostöövõimalusi.

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Uus noortevolikogu loodab kaasata rohkem noori, et nende
hääl kuuldavamaks teha. Foto Viimsi noortevolikogu

Tänaseks on toimunud kaks uue koosseisuga noortevolikogu üldkoosolekut. Juhatusse kuuluvad Henriette-Solweig Hiiemäe (esimees), Gerttu Osa (aseesimees) ja Teet
Simson (aseesimees). Oma tööd on alustanud keskkonna-,
spordi- ja arengutöögrupp. Nimetatud töögruppide juhid
on Gerttu Osa, Ats Pinnonen ja Matthias Veski ning koosseisu kuuluvad Melissa Buinenko, Elise Müür, Sten Erik
Prohhorov, Brita-Stiina Sarv, Anna Leipalu ja Agnes Milla
Bereczki.
Loodame kaasata rohkem noori, et nad julgesti jagaksid oma seisukohti, mis mured noortel Viimsis on,
ja teeksid ettepanekuid, kuidas murekohadest üle saada.
Seda saab teha kevadel, kui korraldame traditsioonilise
noorte osaluskohviku VIID (Viimsi Innukate Ideede Diskussioon).
Praeguseks on selge, et tähelepanuta ei saa jätta meie
spordiplatside olukorda – korvide ja väravate võrgud, pinnas, mille peal mängitakse, sportmängudega külgneva ala
ohutuks muutmine. Praegune pime aeg näitab eriti selgelt,
et liikluses on vaja suuremat vastastikust hoolivust ja üksteisega arvestamist – et puudulikult valgustatud aladel
liiklevad jalakäijad kasutaksid helkureid ning autojuhid
oskaksid õigesti hinnata oma võimeid sõiduki juhtimisel.
Usume, et koostöö Viimsi vallavalitsuse ja rahvaga tuleb
ladus ning kõik vajalik saab tehtud.

Henriette-Solweig Hiiemäe
Viimsi noortevolikogu esimees
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HARIDUS

Õuesõppe koolitusel Tšehhi Vabariigis
Sel sügisel avanes mul
võimalus tänu Erasmus+
programmile ja projektile
“Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistamine
läbi täienduskoolituse
Euroopas“ osaleda koolitusel “Outdoor education
for children with special
needs“.

Koolitus toimus Tšehhi Vabariigis väikeses Tynec nad Labeni linnakeses ja selle lähiümbruses. Koolituse korraldas koolituskeskus Outdoored. Koolituskeskuses ootasid meid Britta ja Ivana traditsioonilise Tšehhi vastuvõtuga – leiva ja soolaga. Esimesel õhtul saime omavahel tuttavaks ja seadsime eesmärgid algavaks koolitusnädalaks.

Rattasõit ja mängud

Esimene koolituspäev algas nagu ka kõik järgnevad päevad
päikesetervitusega kell 7.52 väikeses aias. Sõitsime tõukeratastega koolituskeskusele kuuluvale väikesele saarele, kus asus
suur kokkupandav indiaanitelk.

Õppisime seal erinevate lihtsate materjalidega, kuidas viia läbi õuesõppe tegevusi ning seostada neid erinevate valdkondadega. Näiteks viskasime üksteisele pehmet kangakotti ja kes
viskas, see ütles riigi nime, ja
kes püüdis, see pidi ütlema selle riigi pealinna. Seda mängu
tegime ka arvutamise, võrdlemise, vastandsõnade ja paljude
muude asjade kohta. Oleme sarnaseid õuesõppe tegevusi ka
Astri lasteaia lastega teinud ning
sellised tegevused meeldivad
lastele väga.
Arutlesime õuesõppe teooria ning selle üle, kui oluline
on olla igal ajahetkel kohal just
selles hetkes ning teadvustada
endale, miks ma midagi teen.
Kõiki tegevusi ei pea tegema
õues lihtsalt selleks, et teeme
õues. Mõnda asja on parem ja
mõistlikum teha toas, aga koostades nädalaplaane või tegevuskavasid – siis on hea mõelda
sellele, mida nendest asjadest
saame teha õues. Ning juba see
mõtlemine aitab näha, kui palju võimalusi on õues tegutsemiseks. Ei pea liitma ja lahu-

tama paberil, kui seda võib teha üksteisele hernekotti visates.
Näiteks kui mina ütlen “neli”,
siis sina pead ütlema numbri,
mis neljaga kokku annab “kümme”. Variante on palju ja igasuguseid ning läbi selliste tegevuste, kus on kaasatud lapse
füüsiline aktiivsus ja mõtlemine ning ka mitte vähem tähtis
pool ehk siis lõbusus, mängulisus ja tegevuse nautimine.
Nii õpib laps kiiremini ja kergemini uusi oskusi ja saab uusi
teadmisi.
Oluline on võimalusel õppida asju nende loomulikus keskkonnas. Lastega on hea õppida
puid tundma pargis ja metsas.
Ise puu alt lehti ja vilju korjates on ju palju lihtsam seostada
õpitud teadmisi päris elu ja asjadega. Otsides samasuguseid ja
võrreldes jäävad lastele asjad
paremini meelde. Nad õpivad
seostama ning hiljem neid asju
piltidel nähes tunnevad nad
puud ja lehed ära. Liiklust ja
liiklusvahendeid on kõige parem õppida koos lastega liigeldes. Meie oleme oma lasteaia
lastega käinud sõitmas erineva-

te transpordivahenditega. Näiteks ükskord sõitsime bussiga
linna, siis trammiga rongijaama ja sealt rongiga Pääskülla.
Seal mängisime natuke aega
mänguväljakul ja tegime väikese pikniku ning siis sõitsime jälle lasteaeda tagasi. Erinevaid
ameteid tundma õppides oleme
lastega käinud juuksuri juures,
poes ja raamatukogus. Kõike
ei saa õppida loomulikus keskkonnas – siin tulevad appi
muuseumid.
Niimoodi õppides, tegutsedes ja pidevalt analüüsides möödusid kõik koolituspäevad. Sõitsime jalgratastega mööda metsateid ühest linnast teise, mängisime orienteerumismänge linnas ja sõitsime hobukaarikuga
mööda kauneid maastikke.

Õuelasteaed telgis

Väga eredalt jäi meelde õuelasteaia külastamine. Ainsaks siseruumiks oli neil köetav telk,
kus saab hoida tagavarariideid
ja kus nad lõunal magamiskottidega magavad.
Muu kõik toimub õues – mängimine, õppimine, söömine jne.

Lapsed tegutsesid ja nautisid
õues olemist. Lasteaias ei olnud
ühtegi mänguasja. Ainsad ostetud asjad olid aiatööriistad (kärud, rehad, labidad) ja ka kunstitarbed (pintslid, värvid jms).
Teatud osa päevast (kell 9–
12) veedavad lapsed metsas, kus
neil on kaasas seljakotid väikese näksi ja joogiga, lisariided
ning õpetajal on kaasas taskunoad, saed, luubid ja muu vajalik.
Paljusid tegevusi saatsid kindlad rituaalid ja salmid. Näiteks
panid nad metsa lukku, kui läksid ära, ning tegid seda, hoides
pulka vastu kindlat puud, ja lugesid salmi. Oma lasteaia värava avamiseks oli neil ka oma
salm. Metsast väljudes ütles
õpetaja kordamööda iga lapse
nime ja kelle nimi öeldi, see
võis edasi tulla. Kogunemiseks
mängis õpetaja flöödil loo ja
lapsed teadsid, et nüüd oli aeg
hakata asju pakkima. Tundus,
et nende päev oli väga rahulik
ja harmooniline.
Sellelt koolituselt sain juurde enesekindlust, et saan hakkama erinevates olukordades.

Sain uusi mõtteid tegevuste aktiivsemaks ja põnevamaks tegemise kohta. Sain aru, et teen
juba praegu väga palju nende
põhimõtete järgi, mis ka sealsel koolitusel kõlama jäid. Kuid
enim olen mõelnud selle peale, kui oluline on teada, miks
me midagi teeme ja mis on ühe
või teise tegutsemise eesmärk.
Väga oluline on pärast tehtud
analüüsida.
Läbitud koolituse märksõnaks jäigi “MIKS”, millele algul ei olnudki alati nii lihtne
vastata. Aga ilma sellele küsimusele mõtlemata ja vastamata ei ole ühelgi tegevusel mõtet. Kui ma ei tea inimese ja õpetajana, miks ma midagi teen,
siis on see võib-olla parem jätta esialgu tegemata. Soovitan
kõigil, kel võimalus, osaleda koolitusel teises riigis. Mulle andis
see palju energiat kogu õppeaastaks.

Kristi Kirbits

MLA Viimsi Lasteaiad Astri maja
õpetaja
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Visioonid Salzburgist
14. detsembril kell 16
avab Austria suursaadik
Eestis Doris Danler Salzburgi liidumaa kunstnike
näituse “Salzburg: visioonid“ Viimsi raamatukogus
Haabneemes (Kesk tee 1).

Austria kaasaegse maali-, graafika- ja fotonäitusel on oma töödega esindatud 21 Salzburgi liidumaa kunstnikku: Albert Lindenthaler, Jutta Duschl, Edith
Richter, Marlene Schaumberger, Brigitte Hauck-Delmondo,
Roland Oberholzner, Karin Puchinger, Regina Rieder, Christine Todt, Peter Rieder, Renate
Kammauf, Marianne Ewaldt,
Monika Maria Weiss, Christiane Pott-Schlager, Vida BokalNeugebauer, Gerlinde Hochmair,
Gabriele Helmke-Becker, Rauthgundis Zieser, Sylvia Mehnert-

KINOVEERG

Kalenda, Claudia Defrancesco
ja Christine Uhlig.
Näitus valmis Salzburgi Austria koosseisu kuulumise 200.
aastapäevaks ja iga kunstnik
on kajastanud oma nägemust,
käsitledes Salzburgi märgiliste
objektide kaudu selle ajaloo,
geograafia, kultuuri, muusika ja
kirjanduse vaatenurgast.
Näituse kuraatorid on Peter
ja Regina Rieder ning Karin
Puchinger, näitust vahendavad
Eestisse Salzburgi kunstnike liit
art-bv-Berchtoldvilla ning Austria suursaatkond Eestis.
Näitus on pühendatud Eesti ja Austria diplomaatiliste sidemete taastamise 25., Austria
liidumaa Salzburgi Austria koosseisu kuulumise 200. ning Eesti
iseseisvuse 100. aastapäevale.

Anne Laur

Illustratsioon näituselt. Autor Peter Rieder

Austria suursaatkond Tallinnas

Püha Jaakobi kirikus levib valgus
Kristiina Kaasiku maalinäitus “Valgus levib”
annab lootust, et usu
olemust võib tunnetada,
maalida ja nähtavaks
teha. Ei pea kartma.
Kristiina Kaasik on Eesti kunstielus osalenud juba üle poole
sajandi. Teda tuntakse kui “Ank
64” kunstirühmituse liiget ja
kunstnikku, kes on maalijana
nähtav ja kaasav.
Viimsi pühakojas on väljas
valik viimase kümne aasta jooksul valminud, selle näituse teemaga seotud maale. Eksponeeritud on 2017. aastal valminud
maaliseeria “Palves” maalid I–V,
samuti maalid “Hingede aeg”,
“Valguses”, “Valge lummuses”
jt. Rõhk on eelkõige 2017. aastal valminud seerial “Palves”,
kus kunstnik on leidnud talle
omase teema – absoluudi ja ini-

mesekäsitluse suhte, mis avab
ja järgib usku ja usaldust, püüdlust Jumala ja tema loodud inimese usalduse poole. Selles suhtes on palju määramatust, erinevaid võnkeid, toone ja kiirgavat värvi.
Oma loomingu olemust on
kunstnik kirjeldanud nii: “Minu looming võiks olla kui maalid maailmadest, mille nähtavaks tegemine on minu sisesund. See on mingi võnke otsimine maalist maali; võnke, mis
viiks mind sügavamale maaliruumi.”
Üllatusena leiab näituselt
enamjaolt abstraktsetelt maalidelt ka figuratiivseid elemente,
olgu selleks siis maaliseeriast
“Palves” mitmed aimatavad figuurid, käed või vertikaalsed kirikutornid. Maalid on intuitiivsed, läbikomponeeritud ja mitmekihilised. Pooltoonides teos-

tatud maalid on mõttelt ja sisult sügavad, nõudes vaatajalt
kasvõi hetkelist süvenemist ja
püüet mõista kunstniku mitmekihilist maalitehnikat ja selle sisemise paradigma olemust. Pingestatust ja isegi vaikust.
Kunstnik Kristiina Kaasik
maalib kiirustamata. Tööd valmivad kuude või lausa aastatega. Selle aja jooksul, kus kiiret
ju pole, maalib ta ka mitut maali korraga. See annab kunstnikule vabaduse olla ühelt poolt
sõltumatu tellija või kuraatori
tähtaegadest ja teisalt tunde, et
kui ta maalib, siis pole aega tarvis mõõta ega arvestada. Ka maalimisele kuuluv aeg on osa igapäevaelust – aeg, mis on küll
piiratud, kuid pildile maalituna ehk igavikuline. Isegi veidi
pikem kui elu või periood, kui
seda või teist tööd sai maalitud.
Teatud sakraalsust avab pü-

hakojas olev näitus tingimata.
Pakub mõtteainet, äratundmist
ja ehk ka rõõmu kunstniku poolt
jagatavast osadusest ja valgusest, mis levib.
Advendiaeg valmistab ette
valguse tuleku maailma. Valmistab meid ette, et valgus on sama
mis on puhtus ja ülevus. Tuletab kaduvuses meelde, et valgus
on Loojast enesest väljuv hiilgus. Just seda hiilgust kumab
Kristiina Kaasiku pühakoja näitusel väljas olevatelt maalidelt,
mis rõõmustavad vaatajat teadmises, et valgust ei jagata ainult tagavaraks, vaid see peab
olema nähtav ja julge tunnistus
Looja lähedalolekust. Tabud
murtakse, pimedus võidetakse.
Näitus on avatud 12. jaanuarini 2018.

Uued filmid
Käes on parim aastaaeg kinosaalidesse põgenemiseks. Õnneks on seal ka piisavalt vaatamisväärset.
Detsembris rõõmustab vanameister Woody Allen oma austajaid taas talle iseloomuliku suhtedraamaga “Ilmaratas”,
mille tegevus areneb1950-ndatel aastatel Coney Islandil paikneva vaatamisväärsuse varjus. Oscarivõitja Kate
Winslet kehastab Ginny nimelist ettekandjat, kelle ellu sigineb päikesekiir noore ambitsioonika vetelpäästja näol.
Asjad võtavad ootamatu pöörde, kui kohale ilmub Ginny
mehe tütar eelmisest abielust ning teatab, et teda jälitavad
mafioosod. Kui vetelpäästjast Adonis nooremat daami piiluma hakkab, ongi käes olukord, kus suhtedraama vaikselt
kriminulliks hakkab muutuma. Imelise visuaali eest vastutab 3 Oscari laureaat Vittorio Storaro.
Tõsisema kodumaise kinokunsti austajaile on nädalavahetusel pakkuda Sulev Keeduse värskeim, kolmest novellist koosnev teos, kus ühisosaks on kõigis kolmes peategelasi kehastav Rea Lest. “Mehetapja” jutustab noorest
pruudist, kelle pulmapäev hoolimata sajandivanustest
kommetest ja rituaalidest ei lähe sugugi nii nagu plaanitud. “Süütu” tegevus toimub II maailmasõja järel, fooniks
küüditamised ning sellega kaasnevad hirmud ja inimsuhted. Ning viimane, kolmas osa pealkirjaga “Vari” leiab
aset tänapäeval, kus peategelase põgenemine kodust on tegelikult pagemine iseenda ja teda ümbritseva tühjuse eest.
Morgan Freeman on tagasi teosega, kus ta kehastab Villa Capri nimelise luksuskuurordi lõbusat juhatajat Duke’i,
kelle alfaisase troon hakkab kõikuma, kui saabub endine
sõjaväelane Leo. Viimase rüht on sirge, naljad vahedad ja
mees on kodus nii poliitikas kui ka daamidega mesijuttu
ajades. Kahe kange vägikaikavedu võtab aga hoopistükkis
uue pöörde, kui Duke’i minevik mehele järele jõuab. Nii
ei jäägi paaril muud üle, kui kuurordi ja nende asukate tervise nimel jõud ühendada ning välja uurida, kes vanahärra
eluküünla ja Villa Capri kallale kipub. Leo osas astub üles
Oscarivõitja Tommy Lee Jones.
Neile, kes jõulude aegu midagi südamlikku soovivad
nautida, sobib “Väike ime”. August on sündinud moonutatud näoga ning seetõttu olnud eemal ka lasteaiast ja algkoolist. Et muidu igati tavaline laps oma välimuse tõttu
erakuks ei jääks, otsustavad vanemad, et 5. klass algab
poisile mitte enam kodus, vaid tavakoolis. Nagu arvata
võib, ei ole algus kerge, kuid ajapikku saavad ka kõige
kiuslikumad aru, kui vapper ja kaunis sisu poisi harjumatu
kesta all peidus on. Osades Jacob Tremblay, Julia Roberts
ja Owen Wilson.

Erkki Juhandi

EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku
galerist, kuraator

Kaader filmist “Maailma suurim šõumees”.

Aastal 1810 nägi ilmavalgust mees, keda peetakse teenitult kaasaegse šõubisnise isaks. P. T. Barnum jõudis teha
palju, kuid suurima edu saavutas ta siis, kui asutas omanimelise rändtsirkuse, mis oli omal ajal konkurentsitult
maailma suurim. Sellise kireva elulooga mehest jutustab
film “Maailma suurim šõumees”. Peaosas Hugh Jackman,
kellele see oli unistuste projektiks juba aastaid ning kuna
tegu on osaliselt ka muusikaliga, siis on laulude autoriteks
sama duo, kes ka eelmise aasta hitil “La la land: California
unistused”.
Beebihommikud Viimsi kinos toimuvad alati igal teisipäeval kell 12 ning seeniorid on kinno oodatud reedeti
kell 12. Täpsema ülevaate saab veebiaadressil viimsikino.
ee. Olete alati oodatud!

Viimsi kino
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Kärsituse kärestik
Eks meil igal ühel on oma arvamus selles osas,
kes me inimestena oleme. Kuid sõltumata meie
arvamusest ju tegelikult meie olemus ei muutu,
isegi siis, kui me seda väga tahaksime.

Mälumängu I vooru võitis meeskond Meri. Foto Marje Plaan

Lubame rohkem voolul end kanda rahulikesse vetesse, sest
vaid siis võime end kindlalt ja hästi tunda. Foto Mikk Leedjärv

Küllap seepärast me painutame, moonutame ja vääname
neid asju, millest me jõud üle käib. Nii arvame oma kärsituses sageli, et kui üks mõte meie pähe jõuab, siis tuleb
otsemaid asuda selle teostamise kallale, sest muidu äkki
tuleb uus mõte ja eelmine läheb kaotsi.
Samas kaaludes erinevaid mõttevälgatusi, neid kokku
kogudes ning nendest parimaid välja valides võime me jõuda palju kaalutletumate ja mõistlikemate otsusteni. Kuid kellel selles kiirustavad maailmas ikka aega on, et mõelda ja
kaaluda ning alles siis otsustada?
Otsustame ära, küll siis pärast on aega mõelda ja kaaluda, mida oleks võinud teisiti teha.
Seda vast võiks nimetada kärsituseks, ja vaadates, kuidas meil asjad käivad ümberringi, siis tundub, et see kärsitus on üheks suureks kärestikuks, mingitel juhtudel lausa
kogu mahus kärestikuline elujõgi, sest tormamist, enneaegu rabelemist ja rapsimist on kõiges nii palju!
Oleme advendiajas, mis on ju jõulude ootuse aeg. Ja
sellegi ootuse oleme me kuhjaga täis toppinud kõiksugu
meelelahutust, sest kuidas muidu ikka veidike puhata.
Kuid meele lahutus selle asemel, et meeled saaksid taastuda, tegelikult veel enam lahustab neid, ja nii kõik järjest
suurema tempoga tundubki mööda vuhisevat.
Preester Vello Salo on öelnud, et kiirustamine on saatana rütm. Ja eks see tegelikult nii ongi, sest kui me kiirustame ja oleme kärsitud, siis taandub meis usk ja armastus,
sest nemad vajavad aega. Kuid kui põhiliselt mõelda mõtet: “Mul on kiire!”, siis küllap saab sellestki mõttest põhimõte, sest mida muud on põhimõte, kui põhiliselt mõeldav
mõte.
Aga jõulude ootuse aeg võiks ju olla midagi teistsugust. Kas võiks see ehk olla aeg, kus meil tõesti on mahti
rohkem kui hallis argipäevas otsida hingerahu ja tunda rõõmu sellest, mis ja kes meie elus on?
Üks teine tark mees, kirikuõpetaja ja õppejõud Urmas
Peti soovis ühes oma viimastest kirjutistest, enne, kui siit
ilmas lahkus, südamest, et meil kõigil oleks elus aega tegeleda aktiivselt mitte millegi tegemisega. Sest me inimestena vajame tõesti väga aega iseenda ja oma Jumalaga, kui
ka meie mõte midagi muud arvab.
Kui me jõulutuled juba hingede ajal välja riputame ja
kuusegi linnaväljakule püsti paneme, mõni juba koduski,
see ei aita jõuludel kiiremini kätte jõuda. Jõulud tulevad
ikka siis, kui tulema peavad, meie teha on vaid see, kas see
ootamise aeg kujuneb kärsitult kiirustamisele, või lubame
me rahul oma südamesse tulla, ning seeläbi õpime enam
ennast ja ka oma armsaid tundma.
Kärsitus ja kiirustamine on tõesti justkui kärestik, sest
kui me rapsime, siis lööme end siia ja sinna ja saame haiget. Kui aga lubame voolul end kanda rahulikesse vetesse,
siis võime end kindlalt ja hästi tunda.
Nii soovingi, et selles jõulude ootuse ajas oleks meil
kõigil aega enesesse vaadata, aega kiirustamine kõrvale jätta
ja vahel ehk tõesti ka aktiivselt mitte millegagi tegeleda,
sest üksnes siis, kui meie süda on rahulikuks jäänud, saab
ta täituda tõelise rõõmuga, mis püsib ja kestab, mis kannab
meid ja hoiab haiget saamast.
Võtkem aega hoolida, hoida ja armastada, et seeläbi
võiksid meid kõigis me päevades saata aegumatu rahu ja
rõõm!
Rahulikku advendiaega!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Viimsi mälumängusarja
lisandus viis uut võistkonda

22. novembril tehti algust
Viimsi mälumängusarja
uue hooajaga. Esimesele
mängule Rannarahva
muuseumis oli registreerunud 28 võistkonda, mis
on sarja rekord. Lisaks
vanematele olijatele tegi
debüüdi 5 uut võistkonda.

Muidu tasavägiselt kulgenud
mängu suutis tugeva lõpuspurdiga enda kasuks keerata Meri
(Indrek Tarto, Arvo Saat, Peep
Kallste, Egon Siling), kes kogus
lõpuks 47 punkti. Võrdselt 42
punktiga järgnesid eelmise hooaja kaks paremat Tempo (Martti
Suurorg, Taivo Rist, Taave Tuut-

VALIK MÄLUMÄNGU KÜSIMUSTEST (vt vastuseid lk 20)
1. 1990. aastate alguses kogunes kokku punt Keila muusikuid ja
sündis ansambel Luxury Filters, mille kõige tuntumaks looks sai
“Tramm nr 66“. Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks kinkis laulu
solist Eestile loo uusversiooni ning ka muusikavideo. Küsime, kes
laulab?
2. Kui Mart Laar esmakordselt 1992. aastal peaministriks valiti, oli ta
32-aastane. Sellega on ta ka pärast taasiseseisvumist noorim peaministri ametis olnud isik. Küsime aga, kes on pärast taasiseseisvumist olnud vanim ametis olnud peaminister?
3. II maailmasõja ajal suutsid metsavennad venelaste eest edukalt
kaitsta haldusreformi käigus kadunud Puhja valla territooriumil
asunud Ulila elektrijaama, mis varustas elektriga piirkonnas kolme
olulist linna. Ajalooallikate kohaselt olla korralduse see jaam õhku
lasta andnud Stalin isiklikult. Sellele vaatamata lasid sakslased elektrijaama 1944. aasta õhku. Palume nimetada need kolm linna, mida
Ulila jaam elektriga varustas! 2 õiget = 1 punkt.
4. Käesoleva aasta aprillis tunnistas Venemaa ülemkohus ühe usulahu esindajad ekstremistlikuks organisatsiooniks ning keelustas
nende tegevuse Venemaa territooriumil. Veidi varem olid nad ise
palunud ülemkohtul end tunnistada poliitiliste repressioonide ohvriks, kuid kaebus lükati tagasi. On väga tõenäoline, et keelustami-

ma, Renee Stamberg) ja Ränirahnud (Tambet Drell, Mikk
Trave, Jaanus Jegorov, Vahur
Annsoo). Vähemalt 40 punkti
kogusid ka Silva, Kelvingi ja
Pitsiklubi. Tasavägist mängu kinnitab ka tabeliseis, et 30 või rohkem punkte suutsid koguda koguni 25 võistkonda.

Sarjas toimub kokku viis
mängu ning igas mängus kogutud punktid summeeritakse.
Sarja järgmine voor toimub
24. jaanuaril.

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

se peamiseks põhjuseks on asjaolu, et tegemist on Ameerikast pärit usulahuga. Mis usulahk?
5. Hiljuti tutvustas Liviko Cannes´is toimunud rahvusvahelisel messil uudset džinni, mis põhjustas elevust oma unikaalse värvimuutusega. Nimelt muutub muidu vasekarva jook tooniku lisades roosaks. Nimelt sisaldavad ühe taime õie kroonlehed looduslikku pigmenti, kuid tooniku lisades muutub joogi pH tase ja seega värvus.
Küsimegi, mis taime kroonlehti nii osavalt on ära kasutatud – kas
astelpaju, kibuvitsa, mooni või roosi õielehed?
6. Jäähokisõpradele ei tohiks selle küsimuse äraarvamine keeruline olla. Küsime linna, kus 1999. aastal nimetati üks linnatänav
Wayne Gretzky nimeliseks ning linna üks bussiliin hakkas hokitähe
auks kandma numbrit 99. Mis linn?
7. Kuigi küsitava olümpiamängude programmi mittekuuluva spordiala juured ulatuvad aastatuhandete taha, on seda tänapäevasel
kujul harrastatud veidi üle 100 aasta. Sünnimaaks peetakse Prantsusmaad ja “pealinnaks“ Marseille linna. Eestisse jõudis ala 1989.
aastal ning arendab harrastajate hinnangul see igale eale võimetekohane mäng mõtlemisvõimet, analüüsioskust ja meeskonnatööd ning pakub ohtralt positiivseid emotsioone ja adrenaliini. Mis
spordiala?
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Viimsi valla kultuurikalender
8.–22. detsember
JUMALATEENISTUSED
10. detsember kell 11
2. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
2. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
2. advendi jumalateenistus
Jutlustab Randvere kiriku
õpetaja Aare Kimmel
Viimsi Vabakirikus
17. detsember kell 11
3. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
3. advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
3. advendi jumalateenistus
Jutlustab Eesti Piibliseltsi
peasekretär Jaan Bärenson
Viimsi Vabakirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August Luusmannist
Rannarahva muuseumis
Alates 1. detsembrist
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N kell 10–16, R kell 10–13
Viimsi päevakeskuses
Detsember
Salzburgi liidumaa kunstnike
näitus “Salzburg: visioonid“
14. detsember kell 16
Näituse “Salzburg: visioonid“
avamine
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek “Jõulud“
Prangli raamatukogus
Kuni 31. detsember
Viimsi Kunstikooli tööde näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis
Kuni 12. jaanuar 2018
Kristiina Kaasiku maalinäitus
“Valgus levib“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 28. jaanuar 2018
Ühisnäitus:

Külli Suitso seeria “Kiiver“
Imbi Paju filmid: “Tõrjutud
mälestused“, “Soome lahe õed“
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P kell 11–18
Eesti sõjamuuseumis
ÕPI- JA JUTUTOAD
9. detsember kell 11–14
Töötuba “Improteatri ja loomingulisuse äratamise töötuba”
Loomingulisust, mängulisust
ja sisemist last äratavad grupiharjutused
Koolitajad Erki Aule, Kadi
Toompere
Osalustasu 25 €
Eelregistreerimine: kaditoompere@gmail.com, tel 501 3289
Elujõusaalis (Kaluri tee 5)
10. detsember kell 12
Loeng “Toitumine liigeste
terviseks”
Valmivad tervislikud maiustused, tutvutakse loodusliku
antibiootikumi kurkumi kasutusvõimalustega
Koolitaja Kadi Toompere
Osalustasu 15 €
Eelregistreerimine: kaditoompere@gmail.com, tel 501 3289
Viimsi huvikeskuse kohvikuruumis, II korrusel
19. detsember kell 19
Eesti toidukultuuri õpituba
Teeme verivorsti ja jõululeiba
Eelregistreerimine: info@
harmoonikum.ee
Tervisekeskuses Harmoonikum
KONTSERT, TEATRIETENDUS
8. detsember kell 19
Ariadne + Martti jõuluõhtu
Piletid 18/16 € Piletilevis
Viimsi huvikeskuses
9. detsember kell 11–14
Heategevuslik laste jõuluhommik koos meisterdamise ja
kontserdiga
Iga külastaja võib oma äranägemise järgi panustada
vähihaigete laste toetuseks!
Annetus antakse üle vähiravifondile “Kingitud elu“
Viimsi huvikeskuses
10. detsember kell 13
17. detsember kell 17
Muusikaline kogupereetendus
“Charlie Browni jõulud”
Viimsi Muusikaliteatri esituses
Pilet 7/5 €, perepilet 20 €
Viimsi huvikeskuses, Piletilevis

Vanusepiirang 3+
Kestus 50 min
Lisainfo: tel 505 9043, 602 8838
Viimsi huvikeskuse saalis
10. detsember kell 19
Kontsert “Taevatrepp” – tšellokvartett C-JAM ja Mikk Kaasik
Piletid 18/15 € Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. detsember kell 19
Daniel Levi jõulukontsert
Piletid 19/17 € Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
13. detsember kell 19
Traditsiooniline Viimsi huvikeskuse jõulukontsert
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. detsember kell 18
Maire Eliste Muusikakool 15
Pillikooli jõulukontsert
Pilet: 3 €, müügil 1 h enne
algust
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Rannarahva jõuluõhtu ansambliga Robirohi
Pilet: 10 €
Rannarahva muuseumis
15. detsember kell 18
Maire Eliste Muusikakool 15
Väikeste laululaste jõulukontsert
Piletid 5 €, müügil 1 h enne
algust
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 19
Noorkuu ja Laura jõulukontsert
Pilet 19/17 €
Õpilane, tudeng, pensionär,
laps alates 8. eluaastast 17 €
Erivajadustega inimene/saatja
17 €
Pilet ürituse päeval 20 €
Viimsi huvikeskuses
16. detsember kell 12
Viimsi Muusikakooli jõulukontsert
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 17
Tallinna naiskoor ILO ja Pärnu
naiskoor Leelo
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. detsember kell 13
Airi Allvee & Kaitseliidu Tallinna
Maleva Orkestri Big Bandi
kontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

kell 17
Hanna-Liina Võsa Muusikalikooli
lapsed
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. detsember kell 18
Kontsert “Jõuluunelm luule ja
muusikaga”
Kitarril Heiki Mätlik, luulet
esitavad Viimsi Kooli õpilased
Heleriin Lass ja Emili Kelle
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
19. detsember kell 19
Eesti Teaduste Akadeemia
Meeskoor ja Eesti Teaduste
Akadeemia Naiskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. detsember kell 19
Lutsojade eksklusiivne jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
Black Rose pubis
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
8. detsember kell 21
The Oho / VJ Lenny LaVida
9. detsember kell 21
VJ Sass Nixon
13. detsember kell 19
Airi Ojamets
15. detsember kell 21
IZ-58 / VJ Lenny LaVida
16. detsember kell 21
VJ Andrus Kuzmin
20. detsember kell 19
Airi Ojamets
22. detsember kell 21
VJ Aivar Havi
9. detsember kell 21
Indrek Ventmann
Tasuta!
Jussi Õlletoas
12. detsember kell 19.30
Elujõusaali jõulupidu
Rändaja kontsert
Aafrika tants ja elavad trummid
– esinejad KUKUst ning õpime
ära rituaalse tervitustanstu
Ühine ring, tee ja jõulusuupisteid,
õhtu lõppeb Rändaja kontserdiga
Lisainfo: elujousaal.ee
Tasuta!
Elujõusaalis
15. detsember kell 19
Jõulueelne helirännak (lamamiskontsert helikausside, gongide
ja muude maagiliste helidega)

Simo Santeri Virtanen
Tasuta!
Elujõusaalis
20. detsember kell 19
Teistmoodi jõulukontsert
Tuntud jõululaulud teistsuguses
võtmes, saadavad helikausid,
djembe, muud ürgsed pillid,
kitarr, vokaal.
Lisainfo: elujousaal.ee
Tasuta!
Elujõusaalis
LASTELE JA NOORTELE
Kuni 22. detsember
Jõuluprogrammid “Jõulutoimetused talus“
Lasteaia ja I–II kooliastme
gruppidele
Hind: 6 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm
“Olen mere sõber“
Lasteaia ja I–II kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
11. detsember kell 16
“Teeme ise” meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
12. detsember kell 17
Lauamänguklubi
Viimsi noortekeskuses
13. detsember kell 11.30
Lasteetendus “Kopraonu
kohmakad jõulud“
Mängivad Katre Porss, Joosep
Kivimäe ja Joosep Jürgenson
Eelregistreerimine: elise@
viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus
kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Randvere noortekeskuses
14. detsmber kell 15
Noorteka jõulupidu
Randvere noortekeskuses
kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud”
kokandusklubi
Viimsi noortekeskuses
15. detsember kell 16
Jõulupidu “Su nägu kõlab
tuttavalt“
Viimsi noortekeskuses

16. detsember kell 11–15
Kohtumine jõuluvanaga
Lastele sissepääs tasuta!
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 16
Leppneeme laste jõulupidu
Viimsi vabaõhumuuseumis
EAKATELE
8. detsember kell 14–16
Jõuluootepäev
Jõululaat, -kohvik, töötoad ja
kontsert
Viimsi päevakeskuses
10. detsember kell 14
Viimsi valla eakate jõulupidu
Esineb ansambel Kõrsikud
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Kooli saalis
12. detsember
Lihtsuse võlu jõuluajal Anija
mõisas
Kell 10.50 buss Mähe Aedlinna
bussipeatuses, kell 11.00 Haabneeme busside lõpp-peatuses
Korraldaja: VPÜ juhatus
Anija mõisas
19. detsember kell 15
Rõõmsad jõulud ja päkapikud!
Õnnitlused sünnipäevalistele!
Randvere päevakeskuses
21. detsember kell 14
Hingemuusika jõulumeeleolus
Neeme Ots (trompet), Tiia Tenno
(orel)
Sissepääs tasuta!
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond, Viimsi päevakeskus
Kell 13 buss kontserdile väljub
Mähe aedlinna peatusest
Kell 13.30 buss väljub Kesk tee 1
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
VARIA
9. detsember kell 10–16
Jõululaat
Sissepääs tasuta!
Rannarahva muuseumis
16. detsember kell 19
Viimsi Heategevusball
Glamband, Kelli Uustani,
ansambel Laine, Lee jt
Ballikutsed kuni 10.12 35 €,
alates 11.12 50 €
Müügil Viimsi vallavalitsuse
infoletis ja Viimsi Koolis
Viimsi Koolis
Kuni 24. detsember
Jõululaat
Prangli rahvamajas

14

8. detsember 2017 VIIMSI TEATAJA

SPORT & TERVIS
Viimsi valla spordikalender
KORVPALL
8. detsember
KK Viimsi/NoTo – Tartu
Kalev/Estiko
Viimsi Kooli spordikeskuses

Viimsi Unetus
Osavõtutasu 25 €
Registreerimine kuni 21.12
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

16.–17. detsember
Viimsi meistrivõistlused
korvpallis
Viimsi Kooli spordikeskuses

29. detsember kell 20
Reedesed üksikmängud
tennises
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine kuni 28.12
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

TENNIS
22. detsember kell 20
Paarismängu ajatennis –

Kingitus abivajaja tervisele
Kingime koos kõigile Eesti vähihaigetele võimaluse elada! Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu”
on eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mille missioon on
aidata vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik parasjagu
piisavalt “kulutõhusaks”.
Fond aitab rahastada hädavajalikku ravi, kinkides lootuse
ja võimaluse kauem täisväärtuslikult elada või koguni terveneda.
Helistades annetustelefonile numbril 900 4005 annetad 5
eurot, numbril 900 4010 annetad 10 eurot, numbril 900 4050
annetad 25 eurot.
Samuti on võimalik annetada pangaülekandega – Swedbank:
EE212200221059073061, SEB pank: EE211010220228917224,
LHV pank: EE137700771001442514, Danske pank: EE13330033
2166860001, Nordea pank: EE591700017003638161. Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu.
Lisainfo kingitudelu.ee.

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu“

Hooli oma tervisest!
2017. aastal sai kutse
rinnavähi sõeluuringule
1955., 1957., 1959., 1961.,
1963., 1965. ja 1967. aastal sündinud ravikindlustatud naised. Uuringule
kutsutakse 50–62-aastaseid ravikindlustatud naisi iga 2 aasta järel.

Rinnavähi varajase avastamise
sõeluuringut korraldavad Eesti
Haigekassa ja Tervise Arengu
Instituut koos sotsiaalministeeriumiga.
Enamik arenenud riikidest
maailmas korraldab rinnavähi
sõeluuringuid juba mitukümmend aastat. Rinnavähi varajase avastamisega on võimalik
oluliselt ravitulemusi parandada ja vähendada suremust sellesse raskesse haigusesse.
Rinna röntgeniuuring avastab enamiku rinnavähkidest. Nagu paljudel teistel meditsiinilistel testidel ei ole ka sellel paraku 100% kindlust. Ometi on
regulaarne sõeluuring parim viis
avastada rinnavähk varakult, kui
see ei anna veel mingeid haigusnähte.
Rinnavähi varajase avastamise uuringul osalemine on vabatahtlik, kuid eelkõige naise
enda tervise huvides. Sõeluu-

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma, tuleb lihtsalt
helistada ja aeg kinni panna. Foto Fotolia

ringul saavad osaleda Eesti Haigekassa ravikindlustusega naised, uuring on neile tasuta.

Kuidas sõeluuringus
osaleda?

Nimeline kutse saadeti postiga

rahvastikuregistri aadressile
ning kui sealsed andmed olid
ebatäpsed, ei pruukinud kõik
kutsed kahjuks adressaadini jõuda. Koos paberkutsega genereeritakse ka elektroonne kutse, mis saadetakse E-tervise pat-

siendiportaali. Iga kutse saanu
saab seda oma saatekirjade alt
vaadata.
Kutseid ei saanud need naised, kes eelmisel aastal mammograafilisel uuringul juba käisid, kellel puudub kehtiv kindlustuskaitse või kellel on andmekogus mittetäielik aadress (näiteks ainult linna täpsusega). Kutsel on märgitud kõik uuringuid
teostavad raviasutused, kuhu saab
end uuringule registreerida.
Uuringul osalemiseks ei pea
kutset ootama jääma. Kui teie
sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt
helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Tervishoiuasutuste kontaktid on leitavad haigekassa koduleheküljelt. Registreerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Kui registreerite end näiteks aga raviasutuse tasulisele vastuvõtule, tuleb
sellega koos tehtavad uuringud
tasuda endal ning neid haigekassa tagasiulatuvalt ei hüvita.
Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.
Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Eesti vähiliit

Viimsilased olid edukad rulliluuisutamise meistrivõistlustel
25. novembril toimusid
Kuristiku Gümnaasiumi
spordisaalis Eesti meistrivõistlused rulliluuisutamise üksiksõidus.
Kahe klubi konkurentsis kuulutati välja parimad viies võistlusklassis. Rulliluuisuklubi Fox
saavutas kõigis vanusekategooriates meistritiitli ning neist neljas kategoorias said esikoha
just Viimsi neiud.
2013. aastal pea kümneaastase pausi järel korraldatud Eesti
meistrivõistluste taaselustamise
eesmärk on rulliluuisutamise
sportliku arengu ja järjepidevuse hoidmine. See on parimate üksiksõitjate aasta kõige tähtsam võistlus Eestis, mille nimel iganädalaselt treenitakse.

Foxi neidude tulemused
Minis (s 2006 ja nooremad):
1. Madli Leen Paluteder,
3. Stella Pärtel; Espoir (s
2004–2005): 1. Laura Mölder, 2. Janelle Jaadla, 3. Elis
Ronk, 4. Lotta Johanna Viks,
5. Meribel Kalev; Cadet (s
2002–2003): 1. Isabel Graf,
4. Gloria Veskimeister; Youth
(s 2000–2001): 1. Natalie
Li Lind; Junior (s 1998–1999):
1. Kirke Marta Süld.

Palju õnne kõikidele võitjatele! Foto Rene Lutterus

Spordiala on väga sarnane
iluuisutamisele ning siingi hindavad kohtunikud piruettide, hüpete ja sammude tehnikat ning
artistlikust. Seekord tegi võistlustele au Iisraeli rulluisu- ja
iluuisutamise kohtunik Albert

Zaydman, kes käis hindamas ka
läinud nädalal toimunud iluuisutamise võistlustel Tallinn
Trophy.
Nii treenerid kui ka sportlased on kogunud viimasel kolmel aastal teadmisi Saksamaal
rahvusvahelisel rulluisunädalal
ning eelmisel aasta võõrustas
Fox Eestis kümnekordset maailmameistrit Patrick Veneruccit,
kelle käe all sai õpitud hüpete
ja piruettide tehnikat.
Vanemate vanuseklasside
sõitjad on tegelenud spordialaga 8–10 aastat, minide klassi tüdrukud umbes 3–4 aastat.
Kokku osales 24 võistlejat
spordiklubist Rullest ja rulliluuisuklubist Fox.

Karin Kaljas

Rulliluuiusuklubi FOX / Foxartistic
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SISUTURUNDUS & KUULUTUSED

Kingi endale ja lähedastele tervist
Aastaid tagasi pakkus
Eestis kõneainet ühe
reklaamiagentuuri korraldatud kampaania, mille
väliplakatid teatasid
suurelt ja meeldejäävalt – “Võidab see, kel
on surres kõige rohkem
asju!”. Ja tõesti – liiga
sageli tundub, et peagi
saabuvad jõulud on
meeletu ostupüha, milles
sisaldub ohtrat ostlemist
ning suurt peavalu, mida
kellelegi kingipakkidesse
valida.
Miks mitte teha sel aastal valik
lihtsamaks ning kinkida iseendale ja lähedastele hoopis tervist? See on midagi, mida meil
kõigil alati vaja läheb. Tervislikkuse aspekti võiks silmas pidada nii kingitusi tehes kui ka
kodust jõululauda kattes.
Biomarketi toidukoolitaja
Liina Karron soovitab kingipakki panna näiteks isetehtud
granola või vürtsika pähklisegu – Biomarketi kaalukauba valikust leiab selleks erinevaid
pähkleid ja seemneid, millest
igaüht saab kaaluga osta täpselt nii palju kui vaja, vürtside
riiulilt leiab aga kvaliteetseid
vürtse, alates ingverist, nelgist
ja tähtaniisist kuni kaneelikangide ja muskaatpähkliteni. Tervislikust kraamist saab valmis-

Nami-Nami Krõbe piparkoogimüsli
n Koostisosad: 300 g täisterakaerahelbeid (u 8 dl), 100 g kookoshelbeid (u 3 dl, nt Meira), 1 tl jahvatatud kaneeli, 0,75 tl ingveripulbrit, 0,25 tl jahvatatud nelki, 0,25 tl soola, 100 g jämedalt hakitud kreeka pähkleid või pekanipähkleid, 100 g seemneteta rosinaid või kuivatatud jõhvikaid või hapusid kuivatatud
kirsse, 2 sl õli, 6 sl linnaseekstrakti või datlisiirupit.
n Valmistamine: Sega suures kausis kaerahelbed, kookoshelbed, pähklid, sool ja jahvatatud vürtsid (kaneel, ingver ja nelk).
Lisa õli ja linnasesiirup või datlisiirup ning sega korralikult läbi.
Laota küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ning rösti 160kraadise ahju keskosas umbes 25–30 minutit, kuni müsli on kenasti kuldne ja krõbedaks küpsenud (sega küpsetamise ajal 1–2
korda, et müsli ühtlasemalt küpseks).
Võta ahjust välja, sega juurde rosinad ja kuivatatud jõhvikad
või kirsid ning lase jahtuda.
Gluteenivaba versiooni jaoks kasuta gluteenivaba märgistusega kaerahelbeid ja magustamiseks datlisiirupit.

Biomarketi kaalukauba valikust leiab palju erinevaid pähkleid ja
seemneid. Foto erakogu

tada ka maitsvaid müslibatoone, mida kaunis pakendis tore
päkapikusussi sisse pista või

millega abivalmis kolleegi hommikul üllatada.
Jõuluküpsetistes soovitab

Liina katsetada erinevate täisterajahudega. “Nii saab kook sügavama maitse ja küpsis muredama tekstuuri,” kinnitab naine. “Proovida võiks näiteks tatravõi mandlijahust piparkooke,
odrajahust küpsiseid või speltajahust jõulukeeksi.” Tervislikest koostisosadest valminud
küpsetised ei tekita ka liigselt
süümepiinu, kui käsi liiga tihti
lisaampsu järele sirutub.
Pühade ajal saab kõhu täis
ka mahetoidu austaja ning seda
maitsva ning tervisliku kodumaise toidukraamiga! Tervisegurmaani jõululaual lõhnavad
SirLoini veri- ja tanguvorstid
ja suu teevad magusaks Pagar

Tervisliku müsli saad teha ka
ise. Foto Pille Petersoo (NamiNami)

Võtaks piparkoogitainast valminud piparkoogid. Joogiks
saab valida Loodusväe glögi,
samuti on Biomarketi riiulis
ootamas lisaainetevabad jõuluveinid, mis valmistatud orgaaniliselt kasvatatud viinamarjadest.
Liina sõnul aitavad jõulumeeleolu luua erinevad aroomiõlid, milledest saab luua meelepäraseid segusid: näiteks mandariini- ja kaneeliõlist, apelsini-, nelgi- ja bergamotiõlist või
segades kokku okaspuude hõngu, kasutades seedri ja küpressi aroomiõlisid. Kahtlemata sobivad need ka kingipakkidesse
ning pakuvad saajale huvitavaid elamusi. “Lisaks meeleolule aitavad erinevad õlid ka
tervisemurede korral,” soovitab
toidukoolitaja. “Näiteks külmetuse, kõrvavalu või isegi depressiooni puhul võib abi saada
just teatud aroomiõlidest.”
Juba varakult võiks mõelda
ka pühadejärgsele perioodile,
mil meie organism võib olla pisut väsinud. Pühast söömaajast
kurnatud kõhule pakub leevendust Biomarketi loodusapteek,
kust leiab seedimise soodustamiseks ja kõhutunde kergenduseks erinevaid ensüümide segusid, probiootikume ning maksa
tööd toetavaid toidulisandeid.

Viimsi Keskus

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
asjalikku ja pühendunud

Püünsi Kool otsib oma tegusasse
kollektiivi

eesti keele ja
kirjanduse õpetajat
(1,0 ametikohta).

Tööle asumine 8. jaanuar 2018.
Avaldus ja CV saata hiljemalt
17. detsember aadressile Püünsi
Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013 või e-posti
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

JÄRELEVALVEINSPEKTORI
leidmiseks

Järelevalveinspektori peamised ametiülesanded on Viimsi valla haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine teede, liikluse, kaevetööde, kommunikatsioonide (kraavid) ja heakorra valdkondades. Lisaks välireklaamide kontroll ja kohalike maksude maksuhalduri töö, ettekirjutuste koostamine, väärteomenetluste läbiviimine
ja muud järelevalvelise iseloomuga ülesanded.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitatavalt erialane – korrakaitse, politsei, väärteomenetleja valdkond);
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks tuleb vähemalt 2-aastane väärteomenetluse alane
töökogemus;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valda
misega;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
• väga hea meeskonnatöö oskus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
• nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kir
jeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 14.12.2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “Järelevalveinspektor” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar.Mik@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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KUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
n Viime

tasuta minema vanametalli, ostame ka ära
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine
eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.
Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Randveres, hubases koduses stuudios pakun iluteenuseid: ripsmete keemiline koolutamine LashLift +Lamination (20.-), kulmude modelleerimine värviga (15.-) ja hennaga (20.-), meigikunstniku teenuseid – meik päevane (20.-), õhtune (30.-). Tel
5626 2330, Evelyn.

n

ja kanalisatsiooni paigaldustööd teie kinnistul
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Mugav ja paberivaba arvete haldus. R-Concept OÜ, tel 670 0262,
e-post rconcept1@gmail.com.

LAUPÄEVAL AVATAKSE
VIIMSIS CAFÉ LYONI
KOHVIK!

n Vee

n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem
info www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.com, tel
553 6672.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD!
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

n MAJA

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude
/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee,
tel 5348 7318.

n Üldehitus,

n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhas-

n Meilt

n

ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus
@miltongrupp.ee.
remont. Tel 5629 3653.

MÜÜK
tus ja akende pesu. Täpsem info kpe.kpe@mail.ee,
tel 5638 8994, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-

ti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija

ja Pottsepp OÜ pakub korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja
Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus
ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 554 0865, info
@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni
4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot.
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–
60 cm (hind alates 33 €/rm). Kojuvedu. Tel 522
7345, e-post marek406@gmail.com.
n Müüa talvekartulit. Kartul korralik, pakendatud
26 kg võrkkottidesse. Tasuta transport alates kahest võrkkotist. Tel 516 1328.

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.

n Jõulupuud,

n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.

n Otsime

n Kui tööriistu, aega või oskusi napib, siis koostöö
meil klapib! Uue mööbli kokku monteerimine/paigaldus. Tel 5918 2228.

20-aaastase staažiga juuksur pakub naiste juustelõikuste ja pidulike soengute teenuseid kohaletulemisega. Hinnad paindlikud, võta julgelt ühendust.
Info tel 5863 9803, mirthel@hot.ee.

n

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!

Eestis mahedalt kasvatatud nulud. Kojutoomine tasuta. Tel 5326 4497.
TÖÖ

eesti keele õpetajat 4. klassis käivale lapsele. Tasu arve esitamisel. Tel 5630 3165, Giorgi (vene keeles).
Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli
ja gümnaasiumi õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

n

Viimsi Café Lyon võtab tööle kogemustega vahetusevanema, teenindajaid ja nõudepesija. Saada
oma CV info@cafelyon.ee. Lisainfo www.cafelyon.ee.
Asume Viimsi äritares, Paadi tee 3.

n

OST JA MUU
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.

n

n Ohtlike puude tööd, viljapuude ja hekkide hooldus,

Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

teised arboristiteenused. Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

n Ostan teie sõidukõlbuliku, remontivajava või seis-

Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n

n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu.
Tel 5638 8994.

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.

n

va sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055,
e-post alka515@hotmail.com.
n Anda rendile ühetoaline korter Idapõllu teel. Koos
panipaiga ja auto parkimiskohaga. Rendisumma
350 eurot kuus + kommunaalkulud. Korter vabaneb
detsembri keskpaigas. Tel 5560 3448, Sirje.

Pealinlaste seas Prantsuse köögi roogade ja pagaritoodetega tuntuks
saanud ning maineka Silverspooni gastronoomiaauhinna võitnud
Café Lyon avab 9. detsembril uue kohviku Viimsi äritares, Paadi tee 3.
Café Lyoni küpsetiste valik on muljetavaldav. Igal hommikul valmivad ehtsa või
ja käsitööna spetsiaalselt Prantsusmaalt tellitud ahjus soolased ja magusad croissant’id,
baguette’id, ekleerid, kringlid ja tordid. Toodete autentsuse saavutamiseks täiendas kohviku peapagar end Prantsusmaa mainekas
boulangerie’s ja tema retsepti järgi loodud
šokolaadiekleer on külastajate lemmik esimese kohviku avamisest saadik. Kohvikus
küpsetatakse ka ehtsa juuretisega rukkileiba
nii puhtal kujul kui ka lisanditega nagu seemned, kuivatatud puuviljad, spinat jms.
Lisaks küpsetistele saab hommikukohvi
kõrvale nautida erinevaid munaroogi, putru, võileibu, pannkooke ja salateid. Tervislikkust hindavatele külalistele pakutakse mitmeid smuutisid ja värskelt pressitud mahlu.
Viimsi Café Lyoni menüü autor on pikaajalise kokanduskogemusega Hardi Nurmine, kes töötas Neikidi ja Kõue mõisa restoranis „Kaheksa Jalga“ peakokana. Ta on juhtinud ka telesaadet „Hardi köök“ ja on Eesti
peakokkade ühenduse asepresident. Nii tunneb tema loodud menüüst avastamisrõõmu
klassikalise Prantsuse köögi austaja, kellele

soovitatakse linnumaksa- pâté’d, confit de
canard’i, täidetud brioche`e, kui ka modernse toidu eelistaja, keda ei jäta külmaks „Õ ja
Q“ ehk õuna ja kinoaga külm puder, pardisalat põnevate lisanditega, Piiluaugu vichyssoise jt. Roogade juurde pakutakse parimaid
Prantsuse ja naabermaade veine ning muid
napse.
Igal argipäeval on viimsilased oodatud
Café Lyoni lõunat sööma, valikus on nii päevasupp kui ka -praad.
Magustoiduks soovitatakse oma pagarikojas valmivaid hõrgutisi nagu firmatort
Doux Lyon, karamelli või šokolaadi mille-feuille’d, šokolaadi- või porganditorti jt.
Café Lyoni kookidele on oma hinnangu andnud ka Prantsuse suursaadik, kes valib igal
aastal frankofooniakuu raames oma lemmiku, sel aastal eelistas ta karamelli-vaarikaflan’i, eelmise suursaadiku lemmik oli šokolaadi-mousse’i tort.
Uues kohvikus on 60 kohta. Uksed avatakse argipäeviti juba 7:30, puhkepäeviti 9:00
ja suletakse 21:00. Pagari- ja kondiitritooteid
saab peolauale ette tellida www.cafelyon.ee,
tellimus tuleb esitada vähemalt 48 h varem.
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Mälumängu vastused (küsimusi loe lk 12): 1. Jan Uuspõld; 2. Andrus Ansip (58 a); 3. Tartu, Elva, Otepää; 4. Jehoova tunnistajad; 5. Kibuvits; 6. Edmonton; 7. Petanque.
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