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Valmis raamat Viimsi
rannakülade ajaloost

Jõuluaeg Viimsis ja
intervjuu Jaak Lutsojaga.
Loe lk 10–11

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

Infotelefonid

Raamat sündis külaelanike koostöös.

n AS Teede REV-2 (talihoole 24 h): tel 5301

5855, e-post viimsivald@trev2.ee
Viimsi valla konstaablijaoskond: tel 602
8855
n Viimsi Abikeskus (24 h): tel 14 455
n Kiirabi, pääste, politsei: tel 112
n G4S: tel 1911
n

Raamatuid jagas külavanem Jüri Kruusvee ja laua taha tekkis kohe järjekord. Fotod Annika Koppel

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

MTÜ Viimsi Invaühing

Esitlusele lisas meeleolu kohalike laste etteaste.

Vanad rannakülad Viimsis
on vajunud mälestustesse,
aga õnneks leidus Püünsi
külas aktiivseid inimesi, kes
neil sinna kaduda ei lasknud.
Nii sündis raamat “Püünsi,
Rohuneeme ja Rummu“.
Raamatut esitleti 22. novembril
Püünsi Koolis. Saal kogunes rahvast nii täis, et toole toodi kogu
aeg juurde ning raamatuleti taha
tekkis järjekord.
Maastik muutub kiiresti ja vanad taluhooned kaovad külapildist.
Kuid pildid vanast Viimsist on veel
alles põliste taluperede fotoalbumites. Mõte see varandus kokku koguda hakkas külavanem Jüri Kruusvee sõnul idanema juba 2011. aastal. Raivo Tomingas ja Tõnu Viik
kogusid kokku külade ja talude ajalugu. Otsustati, et raamat peab sisaldama teavet ka Rohuneeme kohta, sest külade ajalugu on tihedalt
seotud. Püünsil ja Rohuneemel oli
enne haldusreformi Rummu-nimeline väike sõsarküla, mis mitmete
ümberkorralduste käigus kadus ajalukku.

Raivo Tomingase algatus

Raamatu valmimiseks kulus kuus

Materjalikogumise algataja Raivo Tomingas.

aastat, tehti põhjalikku tööd, mille
käigus asutati 2014. aastal ka Püünsi
külaselts. Raivo ja Küllike Tomingas tegid tublit tööd arhiivides,
Ants Haiba skaneeris dokumente ja
töötles fotosid, külavanem Jüri
Kruusvee korraldas rahaasju ja kohaliku elu ekspert Tõnu Viik jagas
lahkesti nõuandeid. Raamatu koostamiseks võeti appi ka rannarahva
ajalooga tegelevad teadurid Külvi
Kuusk ja Maivi Kärginen.
“Raivo Tomingas oli esimene
initsiaator, kes käis fotoalbumeid
mitu korda ka muuseumis näitamas. Ta hakkas ka arhiivimaterjale
koguma ja kutsus ta oma õe Küllikese appi pildistama,” ütles Maivi
Kärginen. “Kui pildistamist vaja
vate dokumentide kogused suureks
läksid, kutsus Küllike appi oma abikaasa Ants Haiba – tema korrastatud ja skännitud on ka kõik fotod.”
“Minu ja Maivi Kärgineni osa
oli uurida ning kirjutada valmis ajalooline osa raamatust – tegelda kogutud dokumentide, uurimuste ja
mälestuste korrastamise ning loetavaks tegemisega. Lisaks sai veel
omalt poolt materjali veidi juurde
uuritud,” lisas Külvi Kuusk. “Saime sealjuures aru, millised erakordselt aktiivsed külakogukon-

Esimesena sai raamatu vallavanem Siim Kallas.

nad on Viimsis. Väga huvitav ja
seni vähe uuritud on ka piirkonna
vanem ajalugu – Põhja-Eesti Rootsi
asustus ja siinsete külade tugev
side Pirita kloostriga.”
Aga kuidas on lood ajaloolise
tõega?
“Ajalooline tõde on kõrge eesmärk, mille poole püüdleme. Rahvapärimus toob liha teooria luudele.
Koduloolaslik ehk kohaajalooline
uurimus on väga oluline kodumaa ajaloo osa. Ilma selliste uurimusteta ei kirjutata ka üldkäsitlusi.
Ehk oleme suutnud raamatus kaks
poolust tasakaalus hoida,” loodavad Külvi ja Maivi.

Talude ajalugu

“Raamatus on kirjas külade ja talude ajalugu – millal on talu ostetud, kes ostis, kes kellega abiellus,
kes kuhu tallu edasi läks, palju oli
talul heina- ja põllumaid, kui palju
loomi peeti,” tutvustab raamatut Jüri
Kruusvee. “Seal on ka tehtud Püünsi, Rohuneeme ja Pringi kahekihilised kaardid – alumine kiht on sada aastat vana kaart, kus on peal
talud, ja ülemine kiht on tänapäevane kaart teede ja majadega. Nii
et igaüks saab vaadata, missuguse
talu maadel tema konkreetselt asub.”

Raamatus kirjutatakse küladest
läbi aja – Rootsi asunikest ja Pirita kloostri ajast kuni kalurikolhooside ja iseseisvuseni. Juttu on
kalameeste tööst ja argipäevast, kriminaalsest Viimsist ja spirdiveost,
lisaks kohalike inimeste mälestused ja detailne ülevaade taludest ja
nende elanikest.
Raivo Tomingas ütles esitlusel,
et raamatu tarvis kogunes nii palju
materjali ja fotosid, et sellest saab
veel teisegi raamatu kirjutada.
Raamat on mõeldud ühest küljest laiemale huviliste ringile – kõigile, kes on huvitatud Ranna-Eesti
ajaloost ja kitsamalt Põhja-Eesti
rannakultuurist. Teisalt on raamat
mõeldud neile, keda seovad Viimsi rannaküladega perekonnasidemed, ja ka neile, kes on siia viimastel aastatel kodu rajanud.
Raamatu maht on 252 lk, see
sisaldab lisaks kirjasõnale ca 440
väärtuslikku arhiivi- ja tänapäeva
fotot ning moodustab Naissaare,
Prangli ja Aksi saare ajalooraamatutega ühtse terviku nii formaadi
kui ka kujunduse osas.
Raamatu valmimisele aitasid
kaasa Püünsi külaselts, Viimsi vald
ja Eesti Kultuurkapital.

Annika Koppel

Prangli saare
üldkoosolek
Prangli saare üldkoosolek toimub 8. detsembril algusega kell 11 Prangli rahvamajas.
Päevakord: 1. saarevanema aruanne tehtud töödest; 2. järgmise aasta plaanid; 3.
jooksvad küsimused.

Terje Lilleoks
saarevanem

Põhjakonna trepi
avamine
2. detsembril algusega kell 15 avatakse
Põhjakonna trepp. Täpsem info lk 14.

Haridus- ja kultuuriamet
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VALLAJUHTIMINE

Uus vallavalitsus paneb plaanid paika
7. novembri vallavolikogu istungil valiti Viimsi
vallavanemaks Siim
Kallas ning abivallavanemateks kinnitati Margus
Kruusmägi, Janek Murakas ja Annika Vaikla.
Tutvustame lähemalt, kes
on kes ning millised on
valdkondlikult püstitatud
eesmärgid.

Siim Kallas: Loodan,
et saame teha üksmeelseid otsuseid

Vallavanemaks valitud Siim
Kallas on viimsilane 1993. aastast. “Varasemalt olen töötanud
nii ministrina, riigikogu liikmena kui ka Euroopa Komisjoni
asepresidendina,” sõnas Kallas.
Vallavanema vastutusalaks
on üldjuhtimine, valla arengu
strateegiline planeerimine, valla esindamine, rahandusküsimused ning arengukavade, finantsstrateegia, investeeringute kava, valla eelarve koostamise juhtimine.
“Meie valitsuse ja koalitsiooni eesmärk on kujundada
Viimsi vallast kaasaegne ja sõbralik elukeskkond. Ühtlasi unistan, et nii palju otsuseid kui
võimalik saame teha konsensuslikult. Tean, et see ei ole ker-

ge ning seda saab vääriti kasutada, aga oleme Eestis siiski
varem teinud üksmeelseid otsuseid,” ütles Siim Kallas. “Vallavanemana on minu roll planeerida kohaliku omavalitsuse
pikaajalisi eesmärke ja valda
juhtida. Soovin töötada nii, et
kõik viimsilased tunneksid, et
elu koduvallas on läinud paremaks,” täiendas Kallas.

Janek Murakas: Peame
leidma võimalusi, et
maksta õpetajatele
rohkem palka

Janek Murakas on Viimsiga seotud alates 2007. aastast, mil asus
õpetajana tööle Viimsi Keskkooli. “Olen kogu oma tööelu
olnud seotud haridusega, kokku
9 aastat, neist 8 Viimsi Koolis.
Töötasin ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja õigusõpetuse õpetajana.
Pärast õpetajaametit juhtisin
kaks aastat esmalt Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametit ning seejärel haridus- ja
kultuuriametit,” sõnas Murakas.
Abivallavanemana on tema
juhtida alus-, üld- ja huviharidus, noorsootöö ning turvalisuse valdkond. “Kuna ma pean end
läbi ja lõhki hariduse inimeseks, siis oli minu jaoks ilmselge, et kui selline ülesanne ja

vastutus võtta, siis ainult selles
valdkonnas, kus mul on ka teadmisi ja kogemusi, mida panustada. Ehk siis minu vastutada on
hariduse, noorsootöö ja ka turvalisuse küsimused. Turvalisus
seetõttu, et tänu oma kümne aasta pikkusele kogemusele abipolitseinikuna ning ise patrullides
Viimsi vallas, usun, et saan ka
selles valdkonnas kaasa aidata.”
Järgneva nelja aastaga on
plaanis suurendada haridustöötajate töötasu, arendada huviharidust ning IT-võimaluste laialdasemat kasutamist hariduses.
“Kuna igal aastal on aina
keerulisem leida meie koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid, siis peame leidma võimalusi, kuidas tõsta meie vallas töötavate õpetajate töötasusid suuremaks kui teistes omavalitsustes.
Täna maksame koolides riik-likku miinimumtöötasu. Kindlasti
peaks see olema kõrgem. Lasteaiaõpetajate töötasude puhul
peame aga vaatama ennekõike
Tallinna linna palgamäärasid
ja neist mitte maha jääma. Vastasel juhul on meil aina raskem
leida häid õpetajaid meie haridusasutustesse.
Kindlasti on üks valdkond,
mis vajab arendamist, huviharidus. Tänased valla huvikoolid
teevad võimaluste piires head
tööd, kuid arenemise ruumi enam
ei ole ja seda puht ruumilises
mõttes. See on ka üks põhjus,
miks paljud lapsed käivad huvikoolides Tallinnas. Selge on,
see et lähimate aastate jooksul
peavad muusikakool ja kunstikool saama endale uued ja kaasaegsed ruumid. Samas peame
panustama ka erahuviharidusse ning seda võrdsemalt kuni
seni tehtud on. Kui spordikoolid koos spordiklubidega saa-

vad vallalt igal aastal pearaha
põhist toetust, siis muud erahuvikoolid saavad vallalt võimalusel projektipõhist toetust,
mis kindlasti ei ole jätkusuutlikkuse garant.
Samuti jätkame valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO arendamist nii,
et tulevikus saab lapsevanem
kõiki hariduslikke toiminguid,
mis on seotud tema lapse ja vallavalitsusega ajada läbi ühe infosüsteemi. Ei saa loomulikult
ka unustada seda, et peame pidevalt jälgima demograafilisi
arenguid vallas ja võimalikult
kiiresti tegema vajalikke otsuseid täiendavate lasteaia- või
koolikohtade loomise osas ning
leidma sellele ka katet.”

Annika Vaikla: Töötame selle nimel, et
Viimsisse tuleks kaasaegne sotsiaalhoolekandekeskus, raamatukogu ja huvikeskus

Annika Vaikla tuli Viimsisse
2004. aastal Suure-Jaanist. “Olen
olnud kogukondlikult aktiivne,
asutanud Pärnamäe külaseltsi
ja aastatel 2012–2016 olnud Viimsi ühe suurima rahvaarvuga küla külavanem. Olen olnud algataja ja kaastöötegija ka palju-

dele kogukondlikele algatustele, näiteks eelkooliealiste laste
tantsupidu, Viimsi Sport jpm.
Viimsi on olnud ideaalseks kohaks ka minu perele – siin on
sündinud minu 3 last ja ka enamus meie pere sõpru elab Viimsis. Mulle meeldib Viimsi, sest
siin elavad inimesed, kellega
mul on hea side ja koostöö,
siin on meri ja metsad. Viimsi
on ideaalne paik nii minule kui
ka mu perele,” sõnas Vaikla.
Varasemalt on ta töötanud
kommunikatsiooni- ja personalivaldkonnas, korraldanud kultuuriüritusi ja rahvusvahelisi spordiüritusi. Viimased aastad on
Vaikla olnud ettevõtja ja panustanud nõukogu esimehena Rannarahva muuseumi arengusse.
Vaikla juhtida jääb sotsiaalabi ja -teenuste, tervishoiu, ettevõtluse ja infotehnoloogia,
turismi, muinsuskaitse, spordi
ja kultuuri valdkond. “Suurimateks eesmärkideks pean Viimsisse kaasaaegse sotsiaalhoolekandekeskuse, raamatukogu ja
huvikeskuse maja rajamist. Viimsi lastevanemate mure kooli ja
lasteaia toidu kvaliteedi osas
peab saama lahendatud ja kui
selleks on vaja kodukööke taastada, siis oleme selleks valmis
– meie lapsed väärivad täisväärtuslikku tervislikku toitu,
see on üks põhialuseid inimese
tervisele pikas perspektiivis. Oluliseks pean ka Viimsi laste huvitegevuse toetamise suurendamist ja kogu selle valdkonna
süsteemi kaasajastamist.
Kindlasti on vaja tugevdada koostöövõrgustikku ettevõtjate vahel – neid toetada ja luua
soodsaid tingimusi Viimsis tegutsemiseks. Vallavalitsuse ühine eesmärk on tuua vallavõim
inimestele lähemale, oleme siin

ju vallarahva huvide ja soovide elluviijad- koosvastutajad,
et Viimsis oleks igaühel hea
elada,” täiendas Vaikla.

Margus Kruusmägi:
Planeerida tuleb targalt, säästes võimalikult palju loodust

Margus Kruusmägi on viimsilane olnud aastast 1999. “Siia
elama asudes oli meie pere suurim soov elada kohas, kus on
meri, hea elukeskkond ja loodus
tervikuna,” sõnas Kruusmägi.
Varasemalt on Kruusmägi
olnud tööl erasektoris ning viimased kaks aastat juhtinud
Viimsi abivallavanemana keskkonna- ja planeerimisvaldkonda. “Alates novembrist on minu varasematele valdkondadele
lisandunud ka ehitus ja kommunaalmajandus. Oma töös jätkan varasemalt alustatud põhimõtet, et planeerida tuleb targalt, säästes võimalikult palju
loodust. Ühtlasi tuleb ka tegutseda Viimsi metsade ja rannaalade säilimise eest. Uute valdkondade põhiselt soovin panustada rohkem transpordivõrgustiku arengusse, valla üldise liikluskultuuri ja turvalisuse tagamisse,” ütles Kruusmägi.

Liina Rüütel

Viimsi vald otsib Tammede pargile
maastikuarhitekti
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee
1, 74001 Viimsi, Harju maakond.Toimetusel on
õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel: 602 8840,
e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
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 8. detsembril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka
kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast
www.facebook.com/ViimsiVald

Viimsi Vallavalitsus koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga kuulutab
välja Viimsi pargi avaliku
eelvalikuga arhitektuurikonkursi.
Viimsi vallavanema Siim Kallase sõnul on konkursi eesmärk
leida Haabneeme alevikus asuvale Tammede pargi kinnistule
parim maastikuarhitektuurne
lahendus. “Soovime Haabneeme alevikku rajada ligikaudu
4,3 ha suuruse Tammede pargi,
mis oleks lisaks kaunile maastikukujundusele viimsilaste seas
igapäevases kasutuses nii mänguväljakute, kogukonnaplatside kui ka valla esimese koerteväljaku näol. Lahendus peab
sobima Viimsi avalikku ruumi
ja loodusesse ning sulanduma
ühte olemasolevate piirkonna
hoonetega ning 2018. aasta sügisel valmiva riigigümnaasiumiga,” sõnas Kallas.
Arhitektuurivõistluse osale-

Planeeritav Tammede pargi ala.

jate registreerimistähtaeg on
29. november. Kõikide osalejate seast valib žürii välja 4 parimat, kes esitavad oma idee-

kavandi jaanuariks. Konkursi
võitja kuulutatakse välja tuleva aasta veebruaris. Võidutööd
kasutatakse ehitusprojekti alu-

sena. Arhitektuurivõistluse tingimustega saab tutvuda veebiaadressil viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus
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UUDISED

Appi! Sademeveed uputavad!
Sügise saabudes on suurenenud sademete hulk,
käesolev aasta on olnud
keskmisest sajurohkem.
Seoses vihmaperioodidega
on hakanud sagenema
ja esile kerkima mitmesugused sademeveeprobleemid.

Valdkonnaga tegeledes on välja tulnud rohkelt hooldamata
kraave, loata torutamisi, suletud
kraavilõike, püsititatud tõkkeid
ja paise, ummistusi jm, mis sademeveesüsteemi ei tohiks kuuluda. Sademeveesüsteemid, paiknegu nad siis valla maal või eramaadel, on vajalikud meile kõigile – koos moodustavad kraavid ja torujuhtmed võrgustiku,
mis teenindab kogu valla elanikkonda. Meie kõigi ühine huvi on, et see võimalikult hästi
toimiks. Paraku aga alati nii ei
ole. Soovime elanikele südamele panna, et me kõik saame
oma käitumisega sademeveega seoses tekkivaid probleeme
kas ennetada või hoida, olgu
selleks siis pidev hooldus, teavitamine või korrektne käitumine kraavi haldamisel.

Haldusreformiga said paljud aadressid uue kuju
ning nüüd on Maa-ameti keskses aadressiandmete süsteemis kõik aadressid uuendatud. Kui
võtta arvesse suuremat ja väiksemat laadi muudatused, vajasid süsteemis Eesti 1,2 miljonist
aadressist muutmist peaaegu pooled.
“Haldusreformiga kaasnenud aadresside muudatused on
Maa-ameti aadressiandmete süsteemis tehtud. Sõltusime
selles töös kohalike omavalitsuste valimistulemuste väljakuulutamisest, millega läks aega eelmise reedeni. Muudatused levivad lähiajal aadressiandmete süsteemist teistesse
andmekogudesse – ka rahvastikuregistrisse, äriregistrisse,
kinnistusraamatusse ja ehitisregistrisse. Tavakodanikud
ise ei pea siin midagi tegema,” ütles Maa-ameti aadressiandmete osakonnajuhataja Mall Kivisalu.

Muutus umbes 555 000 aadressi
Sademevee uputus Haabneeme keskuses. Foto Siim Jürima

Uputus Karulaugu teel

Koos kasvanud sademete hulgaga on suurenenud ka sademeveeavariide ning uputuste hulk.
Kommunaalameti välitööd ja
vaatlused probleemide lahendamisel näitavad kahjuks seda,
et enamik avariisid ja probleeme on põhjustatud elanike enda
tegevuse või tegevusetuse tõttu.
Näitena võib tuua 13.11.2017
toimunud Karulaugu tee – Randvere tee ristmiku (Maxima ja
Neste juures) uputuse, mille
põhjustasid Karulaugu tee kraavist sademeveekanalisatsiooni
kandunud jäätmed ja praht, mis
omakorda lõid tingimused sademeveekanalisatsiooni ummistuseks. Tulemuseks oli kraavi
täitumine ja uputus ristmikul.
Ka varem on samas kraavis olnud probleeme jäätmete ja prügiga – kraavi visatakse mõnedes kohtades muru, lehti, oksi
jm prahti, mis torud ummistab. Tagajärjed võivad aga olla
väga ulatuslikud ja tuua kaasa
palju kahju.
Üks peamisi probleemide
allikaid on kraavide loata sulgemine. Praktika näitab, et iga
kraavi sulgemisega tõuseb kuskil veetase, see ei pruugi juhtuda sulgemise kohas ega kohe,
aga see juhtub. Kommunaal-

Haldusreformiga
muutus üle poole
miljoni aadressi

Ebaseaduslik tamm. Foto WWR Systems OÜ

amet menetles käesoleval aastal juhtumit, kus elanikud olid
ise oma kinnistute territooriumil asunud kraavi sulgenud ning
selle tulemusena muutusid alles aastate möödudes nende kinnistud liigniisketeks – tagantjärgi ei saanud elanikud ise aru,
mis põhjustas nende kinnistul
liigniiskust. Sulgemise põhjused on erinevad – tehakse paisutusi, et naabri vett mitte lasta
oma kinnistule, siis püütakse
vee hulka reguleerida, esineb
naabritevahelisi tülitsemisi jne.
Sademevee probleemide puhul
tuleb aru saada, et pinnase hüdrogeoloogilised omadused muutuvad ajas ning aastased vihmaprofiilid on äärmiselt erinevad.
Ühel aastal ei põhjusta pais või
sulg suuri probleeme, aga teisel aastal on tagajärjed tõsised.

Kraave tuleb hooldada

Kraavide puhul on tähtis ka nende hooldamine. Hooldamata

kraav võib õigetes tingimustes
väga kiiresti täis kasvada, mida
harvem kraavi hooldatakse seda raskem on seda edaspidi teha. Kraavide hooldamisel on
tähtis ennetada sette uhtumist
sademeveekanalisatsiooni, pikalt kogunenud sette eemaldamine sademeveekanalisatsioonist on äärmiselt keeruline ja
kulukas. Vihmarohkel ajal tekitavad setet täis truubid tihtipeale paisutusi, kuid kui veetase on kraavis juba tõusnud,
siis truubi puhastamine settest
võib muutuda peaaegu võimatuks, rääkimata ohust truubi ärauhtumisel. Siinkohal tasub meelde tuletada, et juhul, kui kraavi
või sademeveekanalisatsiooni
hooldamine ei ole servituudi lepinguga vallavalitsusele üle antud, siis selle hooldamise kohustus lasub maaomanikul (Viimsi valla heakorra eeskiri).
Samamoodi nagu on keelatud kraavide sulgemine ilma

loata on keelatud ka ilma loata
tammide, paisude ja muude hüdroehitiste rajamine. Üks Viimsi
valla markantsemaid sellelaadseid juhtumeid tuleb Tammneeme külast, kus ühe suuremõõdulise sademeveeprobleemi põhjus peitub selles, et endise suure metsamaad kuivendava kraavi kohale on rajatud elamud
ning suure kraavi eesvool on
asendatud pisikeste drenaažitorudega. Nüüd tuleb seal palju
ümber ehitada, lammutada, kraave ringi juhtida jne. Tegemist
on hea näitega sellest, kuidas
läbimõeldud tegevus oleks säästnud kõiki osapooli suurest vaevast.
Tuletame kõigile meelde, et
sademeveesüsteemide torutamiseks, süsteemi ümberehitamiseks, süsteemi sademevee täiendavaks juhtimiseks vmt olukorra puhul tuleb võtta Viimsi vallavalitsusest sademevee tehnilised tingimused. See tagab olukorra, kus taotlejale antakse ette tingimused tegevuste korrektseks läbiviimiseks ja nii hoitakse ära valed või kitsad ühendused, samuti on kohalik omavalitsus teadlik, mis muudatused süsteemis aset leiavad. Omavalitsus vaatab lahenduste puhul laiemat pilti ning analüüsib, kuidas see võib mõjutada
kogu piirkonna sademeveesüsteemi. Kommunaalamet loodab,
et tulevikus saame tegeleda rohkem probleeme ennetava nõu
andmisega kui tagantjärgi probleemide likvideerimisega.

Kokku tuli muuta umbes 555 000 aadressi. Neist ligi 385 000
on katastriüksuse aadressid, 160 000 elukondliku hoone
(neist ligikaudu 15 000 sisaldab ka eluruume) ja 155 000 eluruumi aadressid. Seega muutus kokku ligikaudu 300 000
elukoha ja töökoha aadressi.
Igaüks saab järele vaadata, kas tema enda või sõbrasugulase aadress muutus või mitte Maa-ameti geoportaali
avalehel oleva aadressiteisendaja abil. Aadressiteisendaja
töötab mõlematpidi: saab otsida nii kehtiva kui ka haldusreformieelse aadressi järgi.
Eriti tähelepanelikud peavad oma uue aadressi suhtes
olema viie linnasisese linna elanikud – Haapsalu, Paide,
Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesuu linnad on nüüd samanimelisena esindatud nii omavalitsuse kui ka asustusüksusena.
See tähendab, et uutes ametlikes aadressides kordub sõna
“linn” kaks korda. Näiteks üks Tartu linna aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, W. Struve tn 1. Linna
nime üldjuhul tavasuhtluses ei ole vaja dubleerida, kuid
ametlikes asjaajamistes on see paraku hädavajalik, sest
endine Tartu omavalitsusliku linna piirides on nüüd asustusüksus ehk omavalitsuse sisene linn (asula). Samuti hakatakse mõne küla aadressis nimetama linna.
Ka Google Maps ja HERE on lubanud Eesti aadressiandmed oma navigatsioonisüsteemides ära uuendada.
Loodetavasti teevad seda ka teised välismaised teenusepakkujad.

Täpsem teave ja viited

Uued maakondade ja omavalitsuste piiridega saab tutvuda
Maa-ameti geoportaali haldus-ja asustusjaotuse lehelt.
Uued posti sihtnumbrid ehk indeksid on tasuta alla laetavad Maa-ameti geoportaali aadressiandmete lehelt.
Aadressiandmed, sealhulgas info, kuidas muutusid aadressid haldusreformi ajal, on kõigile tasuta kättesaadavad
aadressiandmete süsteemi avaliku rakenduse kaudu (vt
alajaotus Väljavõtted nr 15 ja 16).
Uued ja vanad aadressid leiad Maa-ameti geoportaali
aadressiteisendajast. Päringu tulemusest saab minna kaardile ning täpsemaid andmeid vaadata aadressiandmete süsteemi avalikust rakendusest.
Täpsem teave 2017. aasta haldusreformi muudatuste
tehnilistest üksikasjadest aadressiandmete süsteemis on
samuti leitav geoportaalist.

Mall Kivisalu
Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhtaja

Kommunaalamet

Kesk tee ja Heki tee tee-ehitustöödest

Ehitisregistri hooldustööd

Viimsi valla selle aasta mahukaim teede ehituse objekt – Kesk
tee ja Heki tee rekonstrueerimine – on jõudnud põhilise kasutusvalmiduse etapini.
Tehtud on kõik põhilised teede- ja tehnovõrkude ehitustööd,
veel on vaja paigaldada liikluskorraldusvahendid ja lõpetada transpordimaaga piirnevate kinnistute piirdeaedade ehitus.
Seoses ebasoodsate ilmaoludega (madal temperatuur ja pidev
ülemäärane niiskus) on otsustatud teekatte markeerimistööd jätta 2018. aasta kevadesse, et tagada parim kvaliteet. Seniks tehakse liiklusohutuse tagamiseks ajutine teekatte markeerimine

ülekäiguradadel ja tõstetud ristmike osas. Samuti jääb haljastuse rajamine ja uue taimestiku istutamine 2018. aasta kevadesse,
sest sügisel istutatud puud ei jõua enne talve juurduda.
Ehitustööd tegi keeruliseks olemasolevate tehnovõrkude rohkus, nende vahel tuli kaevata ning sideliinid uude asukohta viia.
Tehnovõrkude ehitustöödel tuli sageli kaevetööde käigus välja ka
varasemalt rajatud tehnovõrkude lõike, mille kohta puudusid korrektsed ehitusjärgsed mõõdistuse joonised.

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.

Kommunaalamet

Ehitus- ja elamuosakonna juhataja

Karin Sillmann
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Viis ideed Viimsist
jõudsid ajujahis saja
parima hulka
Ajujaht valis 11. hooaja TOP 100 hulka varasega
võrreldes rohkem meeskondi – 108, sest mitu
ideed said žüriiliikmete poolt võrdväärse hinde.
Viimsist välja pakutud kaheksast ideest sai
I voorus edasi viis.
Arenguprogrammi jõudvad 30 ideed valib žürii välja Top
100 pitchil, mis toimub juba 25.–26. novembril. Viimsi vald
paneb omalt poolt parimale meeskonnale välja kuni 5000
euro suuruse preemia.
Edasipääsenud ideedest pärineb 33 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 17 tööstuse ja disaini, 14 sotsiaalse
ettevõtluse, 8 energeetika ja keskkonna, 5 loomemajanduse, 3 tervise ja biomeditsiini ning 2 turismi ja teenusmajanduse valdkonnast. 26 edasipääsenud ideed on märgitud
muu kategooria alla. Tutvu kõikide meeskondadega ajujaht.ee.

Viimsi meeskondade ideed
Tark Hambahari
Tark Hambahari tunneb hambapesu ajal ära võimaliku
hambakaariese ja salvestab info hammaste tervisliku seisukorra kohta harjaga kaasas käivasse mobiiliäppi. Sama
äpi abil saab inimene broneerida vajadusel otse ka hambaarstiaja.
Scope
Scope on videoproduktsiooni ettevõtetele suunatud tarkvara, mis hõlbustab projektijuhi tööd teenuspakkujana.
Tegemist on SaaS (software as a service) tarkvaraga, mille
abil on võimalik teenust pakkuval ettevõttel kliendile tehtavat tööd (videolahendust) loodava platvormi abil tagasisidestada ning teha seda ilma lisavahenditeta aja- ja ressursikulu kokku hoides.
WiZerve
Nutikas majapidamisteenuste tellimise ja haldamise platvorm, mis viib kokku kliendid ja teenusepakkujad.
Saby
Saby pakub imikutele ja väikelastele voodipesukomplekte,
mis on disainitud imikutele ja väikelastele. Saby muudab
eriliseks see, et teki saab kinnitada vastavate trukkide või
nööpidega aluslina külge, vähendades lapse lämbumisohtu
ja tagades emale rahuliku une.
NetCare
Tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid vajavate inimeste pikaajalisi teenuseid kaardistav mobiilirakendus, kus on kättesaadav kõik vajalikud tervishoiu- ja sotsiaalteenused.
Liina Rüütel

Harjumaa aasta tegijad
23. novembril tunnustati Kiisa Rahvamajas konkursi Harjumaa aasta tegija seekordseid võitjaid.
Aasta sädeinimene 2017 Harjumaal on Kaisa Linno, Kuusalu vallast Kolgaküla seltsi eestvedaja ja Kolgaküla Rahvamaja
juht.
Aasta kodanikuühendus 2017 Harjumaal on MTÜ Lootuse
Küla Kernu/Saue vallast.
Aasta väikeettevõte 2017 Harjumaal on Alleks Ehitus OÜ
Raasiku vallast.
Aasta ettevõte 2017 Harjumaal on Ensto Ensek AS Keila linnast.
Aasta toetaja 2017 Harjumaal on ettevõtja Indrek Migur
Keila/Lääne-Harju vallast, kes juba kümme aastat on vedanud ja rahaliselt toetanud kalurite päeva läbiviimist Lohusalus.
Aasta tegu 2017 Harjumaal on Nissi/Saue vallas asuva Eesti mootorispordi muuseumi Momu arendamine.
Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid
tegusid Harjumaal ning inimesi, kodanikuühendusi ja ettevõtteid, kes on panustanud maakonna arengusse. 2017. aastal
toetasid konkursi läbiviimist veel Saku vallavalitsus, Kultuurkapital, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

Külli Vollmer
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Atlantis H2O Aquapark
on aasta suurettevõte
Rapla kultuurikeskuses
toimus 9. novembril
Põhja-Eesti turismikonverents, anti üle ka parimad turismiarendajate
tunnustused. Teiste seas
tunnustati Viimsis asuvat
Atlantis H2O Aquaparki
aasta suurettevõtte tiitliga.

Põhja-Eesti turismikonverentsil kuulati põnevaid ettekandeid, arutleti turismiteemadel
ning tunnustati regiooni parimaid turismiettevõtteid. Konverentsil osales üle saja turismiettevõtja, arendaja, riigi ja
kohaliku omavalitsuse esindaja.
SA Põhja-Eesti Turism juhatuse liikme Karmen Paju sõnul olid turismikonverentsi “Pall
korvi tagab võidu – nutikas panustamine toob turisti sihtkohta” teemad erakordselt põnevad, esinejate teadmisi ja kogemusi arvestades said osalejad vastused paljudele põletavatele küsimustele: kuidas Eestit maailmas nähakse, mis on
kohaliku omavalitsuse roll turismi panustamisel ja kuidas
piirkonda tulemuslikult arendada. Lisaks eeltoodule käsitleti
ka toiduturismi teemat ning peaesineja Hendrik Relve tõi osalejateni looduskeskkonna kui
turismiatraktsiooni võimalused
turismisihtkoha arendamisel.
Konverentsi lõunapausi ajal said
osalejad tutvuda pop-up stiilis
Raplamaa turismiettevõtjate minimessiga.

Parimad turismiarendajad

Turismikonverents kulmineerus
konkursi “Põhja-Eesti parimad
turismiarendajad 2017” nominentide ja laureaatide väljakuulutamisega. Põhja-Eesti pari-

Atlantis H2O Aquaparki tegevjuht Artur Timofejev autasu vastu võtmas. Foto Siim Solman

Aasta suurettevõte 2017 tiitel jõudis veekeskusesse. Foto Atlantis
H2O Aquapark

maid tunnustati kahes kategoorias – aasta 2017 parim turismiettevõte (parim väikeettevõte ja
parim suurettevõte) ning aasta
atraktiivseim turismiobjekt.
Parima väikeettevõtte 2017
tiitli pälvis Kauksi Puhkemaja
Ida-Virumaalt ja parima suur-

ettevõtte tiitel omistati Atlantis
H2O Aquapargile. Aasta atraktiivseima turismiobjekti 2017
tunnustuse sai Harjumaal asuv
Eesti Mootorispordi Muuseum
MOMU.
Aasta väikeettevõte 2017 nominendid: Kauksi Puhkemaja

(Ida-Virumaa), Paekalda Puhkekeskus (Harjumaa), Laukataguse Puhkeküla (Raplamaa),
KETE kohvik (Järvamaa), Hindreku Turismitalu (Järvamaa).
Aasta suurettevõte 2017 nominendid: Atlantis H2O Aquapark (Harjumaa), Meresuu SPA
& Hotel (Ida-Virumaa).
Aasta atraktiivseim turismiobjekt 2017 nominendid: Eesti
Mootorispordi Muuseum MOMU
(Harjumaa), Väätsa matkaraja
laudtee ehitus (Järvamaa), Kultuurifestival SÄRIN 2017 (Raplamaa), Tulivee rannarestorani
käivitamine (Ida-Virumaa), Eesti
Politseimuuseum, SA Virumaa
Muuseumid (Lääne-Virumaa),
Eesti Jalgrattamuuseum (Järvamaa), Käsmu –Võsu kergliiklustee (Lääne-Virumaa), Laukataguse Puhkeküla (Raplamaa),
Laukataguse Puhkeküla suitsusaun (Raplamaa).

Karmen Paju

SA Põhja-Eesti Turism

Riigikogus läbis teise lugemise
väikesaarte seaduse eelnõu
Riigikogu täiskogu
21. novembri istungil
läbis teise lugemise eelnõu, millega pannakse
paika, millised saared
edaspidi väikesaarte
nimistusse kuuluvad
ning seadustatakse reisijate vedamine selleks
kohandatud veoauto
kastis väikesaartel.
Valitsuse algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse
muutmise seaduse eelnõuga (493
SE) muudetakse püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluseid. Väikesaarte nimistu kehtestab edaspidi Vabariigi Valitsus määrusega. Nimistusse hakkab kuuluma saar, mil-

Veoauto kastis sõitmine väikesaartel. Foto Erik Peinar / Riigikogu
Kantselei

le pindala on alla saja ruutkilomeetri ja kus elas eelmise kalendriaasta jooksul rahvastiku-

registri andmetel vähemalt viis
inimest.
Riik toetab rahaliselt koha-

liku omavalitsuse üksusi, kelle
territooriumil püsiasustusega väikesaarte nimekirja kuuluv saar
asub, et saare elanikele avalikke teenuseid osutada. Eelnõuga
soovitakse muuta väikesaarte
elanike toetamise süsteem paindlikumaks ja muutuvatele oludele paremini vastavaks. Praegu saab püsiasustusega väikesaarte nimekirja muuta ainult
seadusega. Eelnõuga muudetakse nimekirjas muudatuste tegemine lihtsamaks ja nimekirja ülevaatamine regulaarseks.
Peale selle antakse eelnõuga luba sõidutada väikesaartel
reisijaid selleks kohandatud veoauto kastis, kui auto kiirus jääb
alla 40 kilomeetri tunnis. Haagises sõitjaid vedada ei tohi.

Riigikogu
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Noored kasutavad enim
Youtube’i ja Spotifyd
Randvere noortekeskuses
koostasime noorsootöö
nädala raames 9. novembril noortega nutikate noorte virtuaalse
seina, kus noored jagasid,
milliseid rakendusi nad
tahvelarvutis ja nutitelefonis kasutavad.

Selgus, et enim kasutatakse Youtube’i ja Spotify keskkonda, et
vaadata videoid ja kuulata muusikat. Suhtlemiseks vajavad noored Viberit või Facebooki Messengeri. Veel on populaarsed rakendused: Stuudium, Sandbox,
Instagram, Snapchat, Musical.
ly. Palju mängitakse ka erinevaid mänge. Randvere nutikate noorte seinaga saab tutvuda
veebiaadressil bit.ly/randverep.
Ka Viimsi noortekeskuse
noorsootöötajad uurisid, milliseid rakendusi noored kasutavad. Rakenduste ja keskkondade nimetustest koosnes suur plakat, täis nii tuttavaid kui ka
võõraid nimetusi. Peamiselt on
noortele oluline ja igapäevane
siiski suhtlus- või muusikakeskkond.
Viimsi noortekeskuses toimus noorsootöö nädalal ka Hispaania kultuuriõhtu, kus meie
vabatahtlik Claudia tutvustas
oma koduriiki, selle ajalugu ja
kultuuri. Samuti tõi ta välja tema jaoks kõige suuremad erinevused eestlaste ja hispaanlaste vahel. Kahtlemata oli see
kõige põnevam osa just meile,

Tänapäeva noored on IT huvilised.

eestlastele. Näiteks teevad hispaanlased päevase uinaku, mida eestlased üldjuhul ei tee, ning
päikesepuudus Eestis ja sellest
tingitud mitmed muud erinevused.
Noorsootöötajate jaoks jätkus nutikas noorsootöö veel ka
esmaspäeval, kus noortekeskuste sisekoolituse päeval jagasime omavahel teadmisi Erasmus+ programmist ning ka uudsetest nutikatest töövõimalustest. Nimelt osales noorsootöötaja Kertu koolitusel “Nutikas
noorsootöö” ning nüüd õpetas

Traditsiooniline noorsootöö nädal toimus tänavu 6.–12. novembrini, keskendudes nutika noorsootöö teemadele. Pealkirjaks oli “Nutikamalt, virtuaalsemalt, globaalsemalt – pilvedesse”.
Noorsootöö nädala eesmärk oli pöörata tähelepanu nutikate
ja digitaalsete võimaluste kasutamisele noorsootöö tegemisel
ning nädala jooksul toodi üle-eestiliselt esile erinevate tarkade
lahenduste igapäevane kasutamine töös noortega.
Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) koostööpartnerid noorsootöö nädala jooksul toimuvate sündmuste korraldamisel ja läbiviimsel olid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK), Eesti
Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK)
ja SA Archimedese noorteagentuur (SANA).

meile igapäevaseks tööelu kergendamiseks keskkondi, millest teised varem midagi ei teadnud. Igati nutikas päev tõi ilusa
lõpu nutikale noorsootöö nädalale.
Kuni 4. detsembrini annab

noorsootöötajate igapäevatööst
rohkem aimu näitus “Näoga noorte poole”, mida saab näha Viimsi vallamaja koridoris.
Oleme nutikad!

Annika Orgus

Viimsi ja Randvere noortekeskused

Tänased noored kujundavad tulevikku
13.–17. novembril toimus
Püünsi Koolis traditsiooniline perenädal, mis tänavu kandis nime “Koos
on tore“. Nädala raames
olid tundidesse oodatud
nii lapsevanemad, vilistlased kui ka teised Püünsi
Kooli sõbrad.
Huvijuhi Gea Radikuga kokku
leppides seadsingi 15. novembril oma sammud Püünsi Kooli
poole, et kohtuda 3.a, 3.b ja 4.
klassi õpilastega.
Tunni teemaks oli “Viimsi
aastal 2067” ja seda äsja lõppenud valimiste võtmes ehk klassides jagunesid õpilased rühmadesse, moodustades erakonnad. Ning kõik erakonnad said
ülesandeks koostada plaan/nägemus, mis toimub Viimsis 50
aasta pärast.
Tunni lõppedes valiti klassist protokollija, kes kõikide
erakondade ideedest pani kokku protokolli, mida võib tõlgendada ka koalitsioonileppena.
Tänaste õpilaste nägemus
Viimsist aastal 2067:
- Viimsis on uus raha: koinder/coinder;
- selleks ajaks on Viimsi kas
omaette riik, linn (Eesti suurim)

Loo autor ja 4. klassi õpilane Mikk. Foto erakogu

või vähemalt saar, mille ümber
on merevesi ca 30˚C;
- maksuvaba või väga madalad maksud;
- rohkem pensioni kui praegu;
- ummikuid ei ole, sest kõik
teleportivad end sihtkohta, kasutada võib ka ajamasinat;
- kasutuses on hõljuvad autod ja rongid, mulliautod ja vedruautod;
- Viimsist saab lennukiga igale poole, kuid Soome saab laevaga otse Haabneeme rannast;
- elanikele tagatakse 1 tasuta pitsa päevas;
- lapsed saavad õppimise eest
palka 10 eurot tunnis;
- koolides õpetavad robotid
või hologrammid;

- Viimsisse on loodud palju
töökohti, suur batuudikeskus,
loomaaed ja liuväli;
- kõikidel elanikel on kõrged palgad;
- ametnikke ei ole, töö toimub arvutis, kuid vallamaja peab
suur olema;
- igal perel on vähemalt 6
looma;
- rohkem haiglaid ja koolimaju;
- kool algab kell 10 ja loodud on eraldi erakoolid nii poistele kui ka tüdrukutele;
- kohustuslik on matemaatikas spikri omamine;
- 100 eurot igale loomaarstile;
- uued suvilad, elatakse pi-

parkoogimajades või paruka disainiga majades. Lisaks on kõikjal kolmekordsed majad või pilvelõhkujad;
- 15% rohkem arhitekte, kes
loovad ilusaid kohti ja kohvikuid;
- 20 korda rohkem muuseume;
- Viimsi kunstnikud on maailmakuulsad;
- tasuta trennid sh tennis;
- iga pere saab talvel 10 kg
komme, mis lapsi pakuks ei tee;
- täiskasvanutel on graafik:
nädal tööl, nädal kodus;
- igal perel on robot, sh arvestusega, et robot loeb ka lastele unejuttu;
- kasutusel on looduslik energia;
- Püünsis kasvab rahapuu;
- sätestatud on telefoni aeg
maksimaalselt 5–7 tundi päevas, muul ajal peavad inimesed
omavahel otse suhtlema.
Tänan Püünsi Kooli õpilasi, kelle lennukaid ideid saame
ehk 50 aasta pärast näha, sest
teatavasti kujundavad tänased
noored homset tulevikku.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator
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Jõulud ilma võlgadeta
Taas on lähenemas aasta oodatumad pühad.
Paraku on jõuludel ka tumedam pool. Kahjuks
teame juba ette, et pühadega võib kaasneda
üksindus, pettumus, vaimne ja füüsiline vägivald.

Aja jooksul inimeste mured ja nende pingeallikad muutuvad. Ühtlasi peegeldavad need hästi ühiskonnas toimuvat.
Pingete allikad võivad olla erinevad nagu näiteks perekonnas pikka aega valitsenud käitumismustrid, välistest
teguritest tingitud kõrged ootused, vajadus vastata ühiskonnas juurdunud edu standarditele jne.
“Septembris kuulutati maksejõuetuks töö kaotanud
pealinlane, kellelt pank nõuab kiirkorras tagasi pikaajalist laenu. Vara on mehel 100 000 euro jagu, kohustusi üle
kahe korra rohkem. Augustis pankrotistus tallinlane, kel
on kohustusi 116 000 euro eest, arvestatav vara puudub,
sissetulek on 640 eurot ja toita tuleb kaht ülalpeetavat. Selliseid lugusid kuuleb Eestis üha rohkem,” vahendab ERR.
Pühade eel ja ajal aktiveeruvad erinevad laenupakkujad. Igal aastal jõuavad turule erinevad laenutooted, üks
ahvatlevam kui teine. Ja ikka leidub neid, kes laenuraha
eest kuuse tuppa toovad ja peolaua katavad, kallimale pühadereisi soojale maale ostavad või lapsele trendika playstationi kingikotti poetavad.
Jõulude eel sagenevad ka juhtumid, kus justkui lunastamaks süütunnet, et avastame oma lähedased vaid üks
kord aastas, tehakse kingitus, sageli hirmkallis ja üle jõu
käiv. Paraku võib oodatud lunastusele järgneda hoopis sügav pettumus. Seda võib teatud määral pidada patoloogiliseks.
TARU Viimsi jätkab loengusarjaga “Viimsi võimalused”, kus seekord otsitakse koostöös Eesti Naisjuristide
Liiduga vastust küsimusele, kuidas ennetada pühadeaegseid pingeid, hinnata kainelt oma ajalisi ja rahalisi võimalusi ning saavutada üksteisemõistmine pühade planeerimisel. Teemat lahkavad oma ala tipud – Harju Maakohtu
kohtunik Merle Varusk ja dr Jüri Ennet.

Viktoria Tuulas

Esita kandidaat 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 elutööpreemiaga tunnustame Viimsiga seotud isikut tema
pikaajalise väljapaistva
kultuuri- või spordialase
tegevuse eest.

Kultuuri- ja spordivaldkonna all
peetakse eelkõige silmas muusika-, kunsti-, tantsukunsti-, teatri-, ilukirjanduse-, loomemajandusealal tegutsejaid, erinevatel
spordialadel tegutsevaid väljapaistavaid sportlasi, treenereid,
kultuuri- ja spordivaldkonna
sündmuste korraldajaid, lisaks
ka neid, kelle tegevust 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.

Saada oma ettepanekud
posti teel – Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, Viimsi vald, Harju
maakond 74001 – või e-posti
aadressile aastapreemia
@viimsivv.ee hiljemalt
31. detsembril 2017.

Kandidaadi valimine

2017. aastal anti välja kaks elutööpreemiat: Urvi Haasma ja
Helle Soop. Foto Kristjan Rosin

Kandidaadi esitamine

Viimsi valla kultuuri ja spordi
aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule.
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 kultuurivõi spordialasest tegevusest; argumenteeritud hinnangut, miks
just konkreetne isik või kooslus on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline.

2016. aasta PREEMIATE SAAJAD
Selle aasta 26. jaanuaril anti välja Viimsi valla 2016. aasta
kultuuri- ja spordipreemiad ning elutööpreemiad.
Viimsi valla kultuuri- ja spordipreemiate 2016 saajad olid:
n Elutööpreemiad: Urvi Haasma, Viimsi Muusikakooli direktor; Elle Soop, Viimsi Kunstikooli direktor.
n Kultuuripreemiad: aasta muusik – Mikk Langeproon; aasta
väikemuuseumi edendaja – Prangli saare talurahvamuuseumi
selts; aasta raamatukogu edendaja – Tuuli Klaas; aasta kultuurikollektiiv – Viimsi Kooli õpilasteater Eksperiment; aasta kultuurikorraldaja – Annika Prangli; aasta kultuuritegu – tantsuetendus
“Sa tule nüüd…”.
n Spordipreemiad: aasta noorsportlane / neiu – Mai Riin Salumaa; aasta noorsportlane / noormees – Armin Evert Lelle; aasta naissportlane – Anett Kontaveit; aasta meessportlane – Karl
Martin Rammo; aasta seeniorsportlane – Bruno Nopponen; aasta treener – Valdo Lips; aasta võistkond – Kätlin Tammiste ja
Anna Maria Sepp.

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
vallavalitsusele kinnitamiseks.
Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus jätta preemia välja andmata.
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
elutööpreemia 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

President Lennart Meri stipendium
Preemia

Tuletame meelde, et
president Lennart Meri
stipendiumi ja preemia
taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.
Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi
eesmärk on jäädvustada Viimsi
valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust. Määruse
kohaselt antakse välja kahte liiki
rahalist toetust: preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200
eurot, mida Viimsi vald eraldab
valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha
ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi nii füüsilised kui
ka juriidilised isikud.

Stipendium

Stipendiumi maksmise eesmärk
on innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõnel
humanitaarteaduste õppekaval
ja on seadnud sihiks erialase
uurimustöö koostamise. Stipen-

2017. aastal anti Lennart Meri
stipendium magistritöö projekti
“Rannikukalandus Eestis 1918–
1940“ eest Marie Kõiverile. Foto
Annika Haas

diumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureusevõi magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks.
Stipendiumi taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk on
eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud
isikut, kes on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2017, lähevad arvesse magistritööd, mis
on kaitstud 2017., 2016. või
2015. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud
isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik.

Tingimused

Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat,
ajalugu, folkloristikat, teoloo-

giat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.
Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt
olema Viimsi valla elanik, kuid
tal peab olema elulooline või
hariduslik seos Viimsi vallaga.
Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri
perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. Viimsi vallal
on au ja kohustus stipendiumi
või preemia abil väärtustada valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.
Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla
aukodaniku president Lennart
Meri stipendiumi statuut” on kättesaadav valla kodulehel viimsivald.ee.
Lisainfo: tel 6028 866, marje@viimsivv.ee.

Ott Kask

kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist
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Pääsupojad rändavad koos Lottega
mööda Eestimaad
Eralasteaia Pääsupoeg
Rõõmurullide rühm
tähistas 8. novembril
isadepäeva meeleoluka
kontserdi ning meisterdusringiga. Isad koos
lastega meisterdasid
väikestele laululindudele
pesakaste.
Kokku valmis 17 pesakasti,
mis pannakse juba nüüd sügisel üles Viimsi (Haabneeme, Pringi, Püünsi, Rohuneeme, Kelvingi, Leppneeme küla) koduaedades või laste kodu lähedal
metsas. Pääsupoja lapsed ja nende vanemad aitavad kaasa, et
meil ei kaoks linnulaul. See on
Rõõmurullide rühma kingitus
Eesti Vabariigi 100. juubeliks.
Pesakastide detailid valmistas
ja komplekteeris Ragnari isa
Margus Kiisküla. Suur-suur tänu südamliku abi eest!
Lasteaed alustas sel sügisel
juba 12. õppeaastat. Mitu aastat
järjest on meie õppeaasta teema seotud Lottega, sest lapsed
armastavad teda väga. Seekord
sai valitud teemaks “Lotte rändab mööda Eestimaad”, et kogu õppeaasta vältel tähistada
meie kodumaa sünnipäeva. Kus
ja mil moel Lotte siis rändab?

Eesti on meie kodu

Lotte on lastega koos igapäevaselt hommikuringis, kõikides
tegelustes ja ka unetoas. Pääsupoeg õpetab eri aastaaegadel
meid ümbritseva looduse ilu ja
võlu märkama, lapsed saavad
ka esmaseid teadmisi loodushoiust ning keskkonnasäästlikkusest. Samas peame oluliseks
lastes eneseteadvuse, isiksuse
ja idenditeedi kasvatamist ning

ga, vaid peab olema kannatlik
ja ootama. Koos tegutsemine on
vahva! Taimede kastmisel ja kätepesul õpivad lapsed aru saama, et vett kraanist lasta võib
just nii palju, kui seda vaja läheb. Lapsed õpivad jälgima, et
nad alati kraani sulgeksid. Maailmas ei jätku puhast joogivett
mitte kõigile ja lõpmatuseni.

Meie metsa ilu

Täname kõiki suuri ja väikesi meisterdajaid! Foto erakogu

määratlemist, n-ö oma juurte
otsimist, lähtudes õppetegevuses meie rahvakalendri tähtpäevadest ja tavanditest.
Kui me septembrikuus tähistasime vanavanematepäeva,
uuris rühma iga laps oma vanemate käest, kuskohast Eestis
(või mujal) põlvnevad nende
ema, isa, vanaemad, vanaisad.
Päritolukoha märkisime lastega koos Eestimaa või maailma
kaardile. Keele ja kõne ning
muusikatundides loeme luuletusi ja laulame laule erineva-

telt eesti autoritelt. Taas otsime
kaardilt üles nende sünnikoha
ja teeme vastava märke. Tänapäeva kodudes ei pruugi olla
kõnekeeleks ainult eesti keel.
Niisuguseks paljurahvuseliseks
on kujunenud olukord ka meie
lasteaias. Vaatamata sellisele rikkusele ja mitmekesisusele õpetame me kõiki lapsi rääkima
puhtas eesti keeles, teadma meie
riigi sümboolikat ja tähtpäevi
ning armastama ja hoidma kõige tähtsamat – meie väikest kodumaad Eestit!

Loodusega kõrvuti

Pääsupoja üks majadest asub
looduslikult kaunis kohas, kus
on võimalik lastega teha pikki jalutuskäike mere äärde, et
jälgida veelindude käitumist ja
mere olemust. Toetudes rahvakalendri tähtpäevadele õpivad
lapsed kevadise künnipäeva paiku nägema taime arengut seemnest viljadeni. Sel ajal idandavad lapsed koos õpetajaga seemneid, külvipäeval istutatakse
idandatud taimi ning külvatakse lasteaia peenramaale seem-

neid. Samas istutavad lapsed ka
erinevaid maitsetaimi ning puhastavad talveprahist maasikaja vaarikataimi. Kõike, mida lapsed koos õpetajaga kevadel külvavad, tuleb neil kasta ja rohida
ning kogu töö kannab lõpuks
saaki. Viljade koristamine on
lastele kui taimede tänu, et nende eest hoolitseti. Peenardel taimede eest hoolitsedes õpivad
lapsed vahet tegema eri umbrohtudel ning kasvavatel taimedel. Lapsed näevad, et looduses ei teki midagi juurde hetke-

Lottega koos rändamised on viinud lapsi loodusilu märkama
300-aastasesse Kadrioru parki,
presidendi roosiaeda, aga ka Rohuneeme metsa. Sügisene mets
avab end laste ees täies värvikülluses, metsa all pehmes samblas leidub seeni ja kasvab erinevaid marju. Neid saab vaadelda, söödavaid marju võib katsuda, nuusutada, maitsta. Metsas olles on lastele hea näidata,
kui väike võib olla algul pihlakas, tamm, mänd või kuusk ja
kui palju läheb aastaid, et neist
kasvaks kõrge põõsas või puu.
Kui puid langetatakse, jäävad
järgi kännud, mille nägu joonistub paljudest-paljudest aastaringidest. Lapsed on saanud
teadmise, et niisama ei tohi oksi murda ega puid raiuda. Mets
on koduks lindudele ja loomadele. Mets annab varju ja toitu ka inimesele. Talvisel ajal
oleme lastega toitnud talilinde
ning viinud söögipoolist Rohuneeme metsa metskitsedele.
Head indu ja tahet kõigile,
kes lastega töötavad!

Marika Saul
Rõõmurullide rühma õpetaja
Eralasteaed Pääsupoeg

Eesti otsib sünnipäevatorti
Nami-Nami koostöös Eesti
Vabariik 100 toimkonna
ja Vabariigi Presidendi
Kantseleiga kuulutab välja tordiretseptide konkursi, mille võidutöö leiab
koha 24. veebruaril nii
igaühe kodulaual kui ka
Eesti Vabariigi Presidendi
vastuvõtul.
Juba üheksa aastat on NamiNami retseptikogu korraldanud
Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul isamaaliste tortide võistlust. Juubeliaasta puhul korraldame võistluse varasemast suuremalt. Nimelt otsime seda kõige õigemat torti, millega tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 2018. aastal.
Võidutorti pakutakse 24.
veebruaril Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtul, samuti on
kõigil Eesti inimestel võimalus seda torti ise vabariigi sünnipäevaks valmistada.
Võistlus on avatud kõikidele Eesti tordimeistritele. Tordi-

võistlusele ootame ainult magusaid torte.
Tort peab olema eestilik nii
sisult kui ka vormilt, ent täpsema tõlgenduse osas jätame tordimeistritele vabad käed. Tort
peab olema piisavalt eriline selleks, et seda sobiks serveerida
pidulikumatel puhkudel, ent piisavalt lihtne selleks, et retsepti
järgides saaks torditeoga hakkama ka kodukokk.
Võistlusele saadetud tortide
seast teeb eelvaliku žürii, mille
tööd juhib Vabariigi Presidendi
Kantselei peakokk Taigo Lepik
ning kuhu kuuluvad muuhulgas Nami-Nami ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna
esindajad. Žürii valib välja 10
kõige perspektiivikamat torti,
mille seast valitakse kõige sobivam tort Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 31. detsembril ETV
otse-eetris.
Ootame tordi kavandit ja
retsepti ning võimaluse korral
pilti hiljemalt 1. detsembriks
e-posti aadressile info@nami-

nami.ee, märgusõna “EV 100
sünnipäeva tort”. Žürii teeb oma
eelvaliku 10. detsembriks.
Tingimused:
- retsept tuleb esitada eesti
keeles;
- tordiretsept tuleks arvestada kümnele sööjale, ühele sööjale arvestada 150-grammine
tordilõik;
- retsepti kogused tuleb anda grammides;
- kuna otsime seda kõige-kõigemat torti, siis on oodatud osalema kõik senised Nami-Nami
isamaaliste tortide võistlusel edukalt esinenud tordimeistrid, samuti teised Eesti tordimeistrid;
- tordikonkursile võib esitada ka eelmise üheksa aasta jooksul Nami-Nami isamaaliste tortide võistlusele esitatud idee, mida võib soovi korral täiendada;
- tordiidee autor peab arvestama, et lõppvariandis võib
retseptuur või kaunistamine veidi muutuda, kõik muudatused
kooskõlastame tordi autoriga.

Nami-Nami

Esimesed pesakastid on meisterdatud ja ootavad paigaldamist. Foto Gea Radik

100 pesakasti lindudele
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingivad
Lubja külaselts, Püünsi Kool ja Puukeskuse AS
100 linnu pesakasti.
Lubja küla külavanemal Raimo Tannil tekkis
idee teha 100-aastasele Eesti Vabariigile kena
kingitus – Viimsi lindudele 100 uut kodu. Partnerina kaasati Püünsi Kool ja kvaliteetse materjaliga Atso Matsalu Puukeskuse AS-ist.
Esimest korda meisterdati 20 pesakasti kooli
pereõhtul 14. novembril. Püünsi Kooli töökojas
toimunut on raske kirjeldada. Õhk lausa särises
vaimustusest, kõik, kes jõudsid, lõid käed külge.

Kui esialgselt oli planeeritud ülejäänud pesakastid ehitada koolitundides, siis koolipere
soovil on plaanis korraldada ka edaspidi õhtuseid pesakasti meisterdamise töötube, et kevadeks oleks Viimsi poolsaarel 100 uut kodu
lindudele ja palju rohkem linnulaulu.
Täname kõiki toreda ettevõtmise toetajaid
ja osalejaid!

Raimo Tann
Atso Matsalu
Püünsi Kool
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HARIDUS

280 päeva ehk 40 nädalat riigigümnaasiumini
tulemuslikkus seisneb pingutuses, keskendutakse oskuste harjutamisele ja koos tegutsemisele.

1. septembril 2018 avatakse Harjumaa esimene
riigigümnaasium Viimsi
vallas – Viimsi Gümnaasium. See on ilus kingitus
riigilt Viimsi valla ja lähiümbruse gümnasistidele
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.

Meie unikaalsus –
moodulid

Meie lugu algas tegelikult 4 aastat tagasi, sügisel 2013, kui toonane abivallavanem Mailis Alt
algatas haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimised riigigümnaasiumi rajamiseks Viimsi vallas. Sügisel 2017 on käimas koolimaja ehitus, kooli õpikäsituse sõnastamine ja õppekava loomine.

Üksinda suurt vankrit
ei vea

Täna veab vankrit 5-liikmeline
meeskond: õppejuht Maarja Urb,
õppekorraldusjuht Ingrid Hermet, juhiabi Tiina Kroll, ITspetsialist Erko Jäär ja koolijuht Karmen Paul. Aga mitte
ainult. Vaatamata sellele, et kooli pidajaks on haridus- ja teadusministeerium, soovib Viimsi Gümnaasium olla osa ühtsest haridusvõrgust siin kogukonnas ja partneriks teistele haridusasutustele. Meie jaoks on
oluline kaasata õpilased ja huvilised kooli loomisprotsessi,
sest koos küsimustele vastuseid
otsides saame jõuda paremate
vastusteni kui üksi mõeldes. Samuti ei loo me seda kooli iseendale, vaid noorte jaoks, arvestades piirkonna vajaduste ja
eripäraga. Just see on üks põhjus, miks käisime esmajärjekorras kohtumas Püünsi Kooli 9.
klassi ja Viimsi Kooli 9.–11.
klassi õpilastega, et küsida neilt,
millisest koolist nad unistavad,
mida nad tahavad õppida, mis
teeb kooli kohaks, kus püsib
tahe õppida, ning milles võiks
nende arvates seisneda Viimsi
Gümnaasiumi unikaalsus. Järgmise sammuna korraldasime kogukonnaürituse “Mõttesõel”, et
oma ideid levitada, anda vastuseid, saada oma mõtetele peegeldust, koguda ideid ja lisaküsimusi. Hea meel oli selle üle,
et “Mõttesõelal” osalesid õpilased, lapsevanemad, õpetajad,
haridusjuhid ja -huvilised.

“Mõttesõel“ tõi kokku hulga haridushuvilisi, kes väga aktiivselt andsid tagasisidet erinevatele
mõtetele. Foto Viimsi Gümnaasium

Õpikäsitlus

Õpikäsitluse muutumist toetavad tegurid koolikultuuris ning muutuste eesmärgid ja laiemad
sihid. Allikas Haridus- ja teadusministeerium

KOOLI Õpikäsitlus

Muutuv haridusnõudlus

Oleme kahe kuu jooksul koos
meeskonnaga mõelnud, arutanud, uurinud teiste riigi- ja munitsipaalgümnaasiumide kogemusi nii siin Eestis kui ka mujal Euroopas, teinud kokkuvõtted õpilaste ootustest ning nüüdseks oma põhimõtted kirja pannud, mida ka “Mõttesõelal” esitlesime.
Ühiskond vajab täna inimest, kes on kiirete muutustega toimetulev, kohanev, loov,
paindlik, väärikas, vastutustundlik, nutikas ja ennastjuhtiv. See
teadmiste ja oskuste palett, mida tänane elu ja töömaailm ootab, on märksa laiem kui see,

Joonis Viimsi Gümnaasium

mille kujundamiseks on traditsiooniline koolisüsteem disainitud. Aineteadmiste ja oskuste
kõrval on üha enam olulisemaks muutunud aineülesed ja
aineid läbivad oskused nagu
suhtlemis- ja koostööoskused,
oskus teadmisi kriitiliselt valida ja kasutada ning teha informeeritud otsuseid, suutlikkus
töötada erinevates keskkondades ja koos teiste valdkondade
esindajatega.

Meie õpikäsitus

Viimsi Gümnaasiumis on õpilase arengu toetamine kooli
keskne tegevus. See tähendab,
et õppimise eestvedamine ja õppetegevus lähtub eelkõige õpilase vajadustest ning tema varasematest teadmistest ja oskustest.
Õppija profiili oleme kirjeldanud viiele oskusele keskedudes (nn 21. sajandi ja tulevikuoskused):

- kriitiline mõtlemine ja
probleemide lahendamine,
- koostöö,
- suhtlemine,
- enesejuhtimine,
- loovus ja ettevõtlikkus.
Läbi nende oskuste kujunevad riiklikus õppekavas kirjeldatud pädevused ja pädevused
omakorda nii õppeainetes taotletavate õpitulemuste kui ka
tunni- ja kooliväliste tegevuste
kaudu. Õpilaste mõttetalgutelt
kerkisid esile järgmised õppimist ja heaolu mõjutavad tegurid: inspireerivad õpetajad, aktiivne õpilasesindus, paindlik
õppekorraldus, õppijate ja õpetajate mentorlus, erinevad õppimisviisid, kooli traditsioonid,
ühised väärtused, koostöisus ja
koostöö kooliväliste partneritega.
Õpilaste ja õpetajate heaolu on väga oluline. Rahulolu
mõjutab üldist eluga toimetulekut, koolijõudlust ja akadeemilist edukust, kooli lõpetamise
tõenäosust ja haridustee jätkamist.
Meie jaoks on oluline, et
õppijad tajuvad sooja, toetavat
ja sõbralikku õhkkonda, edu ja

Küsisime õpilastelt, kas koolis
peavad olema õppesuunad. Õpilaste tagasisidest ja teiste koolide kogemusest lähtudes tõdesime ootust suurema paindlikkuse järele erinevate valdkondadega tutvumiseks gümnaasiumiperioodi jooksul. Seetõttu tegime otsuse moodulõppe kasuks, kus lisaks kohustuslikele
õppeainetele saab õppija läbida kas vaid ühe ainevaldkonna
mooduleid või katsetada erinevate valdkondadega, et oma edasistes valikutes paremini selgusele jõuda. Gümnaasium ei ole
ainult õppimise etapp, kus edasiseks lõplik valik tehakse, vaid
ka etapp eneseanalüüsiks ja tundmaõppimiseks. Õppesuunas õppimine on valikute poolest kitsam ja moodulõpe annab rohkem võimalusi. Meie soov on
olla paindlikum. Ilma õppesuundadeta või mooduliteta võib aga
õpitu jääda pealiskaudseks, sest
õppides palju erinevaid aineid
ei pruugi õpilane saada valdkonnast head ettekujutust.
Moodulite valdkondade aluseks on mõttetalgutel õpilaste
poolt antud sisend, mida tahetakse õppida nt IT, loodus-,
täppisteadused ja tehnoloogia
(LTT), meedia, teater, kunst,
võõrkeeled ning me jätkame ka
ettevõtluse, reaal- ja humanitaarainete moodulitega. Tänased Viimsi Kooli 10. ja 11.
klassid saavad uuel õppeaastal
valida moodulid, mis kattuvad
nende praeguste õppesuundadega Viimsi Koolis.
Ka soovime oma õpilaste
seas propageerida õpetaja elukutset. See tähendab, et tahame
pakkuda võimalust ise õpetamist nii õppida kui loomulikult
ka katsetada. Selleks soovime
luua eraldi õpetamisemooduli.
Kaalume ka riigikaitse ja julgeoleku mooduli loomist. Moodulite sisu loome koos õpetajatega ning kaasame ka koostööpartnereid ülikoolide, ettevõtete, organisatsioonide ja spetsialistide seast.
Kuna 21. sajandi koolis on
oluline projektõpe, kus erinevatest ainetest pärit teadmisi ja
oskusi kasutatakse teatud konkreetse väljundi loomiseks, on
ka meil idee põimida igas moodulis ained konkreetse projekti, praktika või vabatahtliku töö
vormis. Nt koolitelevisioon meedia moodulis või loodusteaduste praktikum koolimajast väljas loodusteaduste moodulis.
Et aidata kaasa eelpool toodud oskuste ja pädevuste arengule, läbivad G1 ehk 10. klassis alustavad õpilased õppeained “Ennastjuhtiv õppija” ja
“Avalik esinemine”, mida on
igati vaja nii igapäevases koolielus kui ka mistahes edasistes
erialavalikutes.

Õppijakeskses koolis on võtmeteguriteks suurem tähelepanu õppija õppimise toetamisel
ja enesekindluse kasvatamisel.
Õpilase kaasamine võrdse partnerina tõstab tema vastutustunnet oma õppimise eest ja toetab aktiivse kodaniku kujunemist. Soovime kooliperes rakendada mentorsüsteemi, mis võimaldab õpikogemust paremini
eesmärgistada ja oma arengut
enam analüüsida.

Uus koolikultuur
ei juhtu kogemata

Õppimise eestvedamisel ja meie
unistuse elluviimisel on väga
suur roll õpetajal, kes ei ole
kaugeltki enam mitte infoallikas või aineandja, vaid seoste
looja ja väärtushoiakute kujundaja. Tema ülesanne on arendada õppijas tulevikuoskusi ja
toetada õppija kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks nii oma
ainetunnis kui ka selle väliselt.
Sellise mõtteviisiga kultuuri loomine eeldab mõtestatud ja
juhitud tegevust, ühiste eesmärkide seadmist, tulemuste analüüsi, vastastikust õppimist ja
kogemuste jagamist. See on kultuur, kus juhid toetavad õpetajate autonoomiat, väärtustavad
õpetajate loovuspüüdlusi ja algatusvõimet. See on kultuur, kus
ka õpetajad ja juhid õpivad koos,
töötavad meeskondades või võrgustikus ning õpetajale on võimaldatud supervisiooni või kovisiooni keerulisemate ülesannete lahendamisel.
Suurim väljakutse on leida
sellise mõtteviisiga õpetajaid,
aga me usume, et õpetaja, kes
end selles koolikultuuris ära
tunneb, leiab meid. Me usume,
et neid õpetajaid on, kes jagavad meiega ühiseid arusaamu
õppimisest ja nad on meile väga oodatud. Avaliku konkursi
õpetajate ametikohtadele tahame välja kuulutada juba detsembris. Me ootame õpetajaid,
kes on innovaatilised loojad ja
julged katsetajad, on õpilastele
mentoriks ja on valmis meiega
koostöös disainima kooli uut
sisu ja igapäevast õppetööd.

Disainime koos

Kõik praeguseks otsustatu on
kogunenud parimate kogemuste ja ootuste ärakuulamise põhjal ega pole kivisse raiutud. Kõigi huvigruppide ootused ja nõuanded on jätkuvalt teretulnud.
Ootame väga õpetajate liitumist meie meeskonnaga, et koos
edasi otsustada. Kord kuus plaanime kohtuda õpilaste, huviliste ja vabatahtlikega, et teemapõhiselt erinevaid küsimusi
koos arutada.
Kooli avamiseni on jäänud
280 päeva s.o 40 nädalat. Oleme ühel väga põneval teekonnal ja jagame seda kogemust
hea meelega ka edaspidi.

Karmen Paul
Maarja Urb
Ingrid Hermet
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NOORED & HARIDUS

Gümnasistide noortevahetus
25 Viimsi Kooli gümnasistil oli võimalus Erasmus+
toel osaleda noortevahetuses. Projekt “Unite in
Diversity“ leidis aset Portugali, Saksamaa ning
Eesti koolide vahel 2017.
aasta aprillist oktoobrini.

Elamusterohke
õpiränne Rootsis
Randvere lasteaia õpetajad Marge Silm ja
Kristiina Eessaar osalesid oktoobris Erasmus+
programmi raames õpirändel, mille raames said
tutvuda sotsiaalsete oskuste õpetamisega Rootsi
erinevates lasteasutustes.

Projekti olulisemateks eesmärkideks oli julgustada noori suhtlema teistest riikidest pärit samaealistega ning tutvustada neile erinevates riikides pakutavaid õppimis- ja enesearendamisvõimalusi, õppida meeskonnatööd ning arendada oma organiseerimis- ja keeleoskust.
Alguses saadi üksteisega tuttavaks lühivideote abil ja valmisid filmid tutvustamaks oma
kodukohta ja kodumaad.

Kohtumine Kölnis

Esimene kohtumine toimus aprilli algul Kölnis, Saksamaal.
Linnaga tutvusime lähemalt saksa õpilaste poolt läbi viidud
orienteerumismängu abil. Muljetavaldavad olid peaaegu ainsana terves linnas II maailmasõja aegsetest pommirünnakutest pääsenud võimas Kölni katedraal, üle Reini jõe viivad uhked sillad ja 1709. aastal leiutatud Kölni veele pühendatud
muuseum-pood. Meie partnerkool tegeleb pagulaste integreerimisega Saksa ühiskonda.
Võõrkeele tund, kus meil pagulastega vestelda õnnestus, jättis kõigile väga positiivse mulje. Kunstihuvilised said oma
oskusi rakendada kooli aiamajakese kaunistamisel projekti
logo ja osalevate riikide lippudega. Meeskonnatööoskusi arendasid vahvad mängud, kus tuli
koostöös erinevaid ülesandeid
lahendada – näiteks ehitada pulkadest sillakonstruktsioon või
nööri otsas oleva klotsi abil teistest klotsidest torn püstitada.
Meeldejäävaim asutus, mida külastasime, oli German Aerospace Center ja vahvaim vaba

Projektikohtumise ühispilt Viimsis. Foto erakogu

aja ühisüritus toimus batuudikeskuses Jump House.

Kohtumine Viimsis

Mai viimasel nädalal võõrustasime õpilasi Saksamaalt ja Portugalist Viimsis. See algas Kaja
Kallase ingliskeelse loenguga
“Euroopa digitaliseerub – mis
juhtub töökohtadega?”, lõbusate ice-breaking mängude ja kevadel grupitööna valminud Viimsit tutvustavete videote näitamisega. Nutiseadme abil läbi viidud Loquiz orienteerumismäng
aitas külalistel kooli lähiümbrusega tutvuda; lisaks külastasime Viimsi vabaõhumuuseumi, Eesti sõjamuuseumi, Viimsi rannarahva muuseumi ja Tädu matkarada. Muuhulgas said
külalised lõbutseda Viimsi seikluspargis, imetleda Endel Saarepuu puuskulptuure, maitsta kiluvõileiba ja kama ning nautida rattaretke läbi Viimsi. Koolitundides tantsisime eesti rahvatantse, laulsime Eurovisiooni
laule, õppisime südamepaela
punumist, sõnumitega piltide
meisterdamist ja kreemi valmistamist, eesti keele tunnis aga

eesti keelt. TTÜ innovatsioonija ettevõtluskeskuse Mektory
ühiskülastusel kogetud tipptasemel nutilahendused olid inspireerivad nii külalistele kui ka
võõrustajatele.

Kohtumine Portos

Oktoobri algul tervitas meid
Põhja-Portugalis Porto linnas 30kraadine soojus ja üllatuskingitus sealselt Eesti aukonsulilt
– võrratute vaadetega laevasõit
Douro jõel. Pärast põgusat tutvust väga armsa Portoga sõitsime läbi mägede meie sihtkohta
– Povoa de Lanhososse, umbes
Pärnu suurusse linna. Kuigi Eestis käinud Portugali noored olid
vahepeal kooli lõpetanud ning
ülikooli suundunud, veetsid nad
siiski kõik oma vabad hetked
meiega ja leidsid aega oma Eesti
sõpru endale küllagi kutsuda.
Projektinädalasse mahtus tegevusi igale maitsele, näiteks
loeng õppimisvõimelistest arvutiprogrammidest (Computational intelligence); sportlikud
meeskonnamängud; mitmed erinevad matemaatika, astronoomia, bioloogia ning robootika

töötoad koolis; retk 750-aastase
tammepuu ja korgitamme juurde. Naaberlinnades külastasime
tarkvarafirmat Primavera Business Software Solutions, teadusmuuseumi ning tipptasemel uurimiskeskust 3B’s Research Group.
Kõikide lemmik oli Portugali
noorte koostatud vahvate ülesannetega orienteerumismäng linna ajaloo ja kultuuriga tutvumiseks.
Projekti eestvedajad Eestis
olid õpetajad Merike Kaus, Hille Eek ja Vilve Roosioks. Projektis osalenud õpilased on tänulikud kõikidele õpetajatele
Saksamaalt, Portugalist ja Eestist, kes projekti edukaks kordaminekuks panustasid.

Agnes Milla Berezcki
12. klassi õpilane

Merike Kaus
inglise keele õpetaja,
projekti koordinaator Eestis

Viimsi noored Euroopa noorte parlamendis
Euroopa noorte parlamenti (EYP) on raske kirjeldada ja sellest arusaamiseks on
parem ise selles osaleda.
Üldiselt toimuvad sessioonid väikestes
linnades, kuhu turistid eriti ei kipu. Brnosse jõudmiseks pidin ma istuma bussides
kokku 28 tundi. Tšehhi Vabariigis lõõmas
päike ja sooja oli 30°C. Olin arvestanud Eesti suvega ja pakkinud endale kaasa soojemad riided. Kuumuse talumist ei teinud kergemaks ka fakt, et keskmiselt sai sessioonil magada 3,5 tundi päevas. EYP ja uni lihtsalt ei käi kokku. Kui tuled sessioonile selleks, et magada, siis ära parem tule üldse.
EYP on nagu esimene armastus, ja suuresti seda ta minu jaoks oligi. See on midagi täiesti unikaalset – nagu terve Euroopa suurune perekond, mis on alati valmis
sulle oma uksi avama. Brno IS 2017 oli 10
päeva täis rõõmu ja lähedust minu suure
perekonna liikmetega. Üks seik jäi mulle
aga eriti hinge. Kontsert kuulatud, istusid
delegaadid, korraldajad ja rühmajuhid saalis ning ootasid järgmist esinejat. Meil ei
tulnud kaua oodata, sest varsti helises kla-

Noored Brnos, Euroopa noorte parlamendis. Foto erakogu

veril “Imagine“, EYP tunnuslaul. Meie kõigi laul. Me ei pidanud kõnelema ega pilke
vahetama – kogu saal tõusis ning inimesed, kes olid tundnud üksteist 10 päeva,
võtsid üksteiselt ümber kinni, naeratasid
ja laulsid kaasa. Terve saal oli täis unista-

jaid. 300 inimest, kes on valmis tegutsema parema tuleviku nimel – vaid väike osa
suurest perekonnast, mille nimi on Euroopa noorte parlament.

Moonika Illisson

Rosa, Kristiina, Marge ja Björn. Foto erakogu

Üheks erilisemaks ja huvitavamaks kogemuseks oli Lidigö
Larcenter Lidingö saarel. Sellesse kompleksi kuuluvad
eelkool, algkool, keelekeskus ja ateljee hoone. Koolis õpivad 6–9-aastased lapsed. Rootsis pannakse suurt rõhku
laste keeleoskuse arendamisele. Samas majas on ruumid
lastele digiõppeks ja robootikaga tegelemiseks ning väike
konverentsisaal. Eraldi hoones, sajanditevanuses kiriku kellamehe majas asub ateljee, mis pakub lastele võimalusi erinevateks loomingulisteks tegevusteks, muuhulgas ka multifilmide loomiseks. See on ka koht, kuhu saavad tulla õpetajad ideid koguma ja loominguga tegelema.
Külastasime ka Järfälla Lasse-Māja, kus multikultuurses lasteaias toimetavad õpetajad Margareta ja Eva toimetavad oma rühmas edukalt “Samm-sammult” projektiga.
Nende igapäevased tegevused toimuvad erinevates väiksemates “pesades”, kuhu mahub tegutsema korraga 5–6 last.
Pildid seintel aitavad lapsel meeles pidada, mida ja kuidas
teha. Hästi palju kasutatakse fotosid, mis annavad lapsevanemale tagasisidet lapse toimetamistest ja arengust.
Vattmyra lasteaias saime olla töövarjuks. See on kuuerühmaline lasteaed, mille kõrval asub kool. Meid võttis
vastu hispaanlannast õpetaja Rosa. Tema rühma 3–5-aastased lapsed räägivad seitsmes erinevas emakeeles. Ka selles lasteaias on kasutusel “Samm-sammult” materjal. Rosa
õpetab lastele tundeid – oluline on, et laps saaks hakkama
enesekehtestamisega ning asjade jagamisega.
Eriti tore kohtumine oli Stockholmi Eesti lasteaias, kus
meid võttis vastu Epp Männik. Lasteaed asub Stockholmi
kesklinnas Eesti majas. Lasteaias töötab ainult üks rühm
22 lapsega. Selle lasteaia eesmärk ongi eesti keele ja kultuuri õpetamine Rootsis. Vanemad, kes oma lapse sellesse
lasteaeda toovad, teevad teadliku valiku eesti keele kasuks.
Oma õpirände lõpetasime kirjastuses Nypon, mis on
spetsialiseerunud õppematerjalide kirjastamisele. Eriti palju
on nad välja andnud raamatuid keeleoskuse arendamiseks,
sh ka “Samm-sammult” materjale.
Rootsis käivad lasteaias lapsed esimesest kuni kuuenda
eluaastani. 6-aastaselt alustavad lapsed kooliteed. Lasteaias pööratakse suurt tähelepanu lapse sotsiaalsete oskuste arengule ja loovusele. Kui laps 6-aastaselt kooli läheb,
peab ta endaga hakkama saama, olema loominguline ning
hooliv teiste suhtes.
Nägime ja õppisime Rootsis palju ning tutvustasime ka
oma lasteaedu. Tõdesime taas, et ka kodus on hea ning
tänu uutele kogemustele saame oma hea veelgi paremaks
muuta.

Marge Silm
Kristiina Eessaar
Randvere lasteaia õpetajad
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Jõuluhõngulisi kultuurielamusi
Detsembris toimub
Viimsi vallas mitmeid
jõuluhõngulisi kontserte,
etendusi ja laatasid.
Soovime teile kõigile
ilusat saabuvat advendiaega sõprade ja pere
seltsis!
Advendi- ja jõuluaja jumalateenistused jms kultuurisündmused leiad kultuurikalendrist
lk 12.
1.–24. detsember
Jõululaat
Prangli rahvamajas
2. detsember kell 18
6. detsember kell 14
10. detsember kell 13
17. detsember kell 17
19. detsember kell 19
Charlie Browni jõulud
Viimsi huvikeskuses
“Charlie Browni jõulud” on
meelkõitvalt südamlik ja humoorikas jõuluetendus, mis
sobib vaatamiseks kõigile, kel
vanust vähemalt 3 eluaastat.
Peategelane on hämmingus
kogu selle materiaalsuse pärast,
mida ta näeb jõulupühade ajal,
ja soovib leida jõulude tõelist
tähendust. Ta võtab innukalt
vastu kooli jõuluetenduse lavastaja rolli, kuid pettub üsna pea
oma näitlejate koostöövalmiduses ja nende ettekujutuses
kogu loost.
MTÜ Viimsi Huvikeskuse ja
Viimsi Muusikaliteatri ühistööna
valmiv lavastus esietendub
Eestis esmakordselt.
Piletid Piletilevist ja huvikeskusest: täispilet 7 €; õpilane, tudeng, pensionär 5 €;
perepilet 20 €; erivajadustega
inimene/saatja 5 €.
3. detsember kell 15
Advendiküünla süütamine
Viimsi vabaõhumuuseumis
Traditsioonilisel I advendi
tähistamisel süütab vallavanem
advendiküünla ja kuulutab välja jõulurahu ning esineb ViiKerKoor. Tule vii advendituli laternaga koju!
4. detsember kell 10
Pisimusa jõulukontsert ja laat
Viimsi huvikeskuses
Pisimusa hommikukontsert
koos jõululaadaga
Pilet: 10 €.
7. detsember kell 19
Taaskohtumine jõuluootuses:
Rolf Roosalu ja erikülalisena
Saara Kadak
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
Möödunud aastal üliedukaks osutunud kontsert tuleb
uuendatud kavaga taas. Lisaks
tuntud ja uutele lauludele jää-

vad kontserdikavva menukaimad lood eelmisest aastast.
Piletid müügil Piletilevis:
tavapilet 18 €; õpilane, tudeng,
pensionär 16 €; erivajadustega
inimene ja tema saatja 9 €.
Kuni 7-aastased lapsed saavad
üritusele tasuta.
8. detsember kell 19
Ariadne + Martti jõuluõhtu
Viimsi huvikeskuses
Liina Ariadne Pedanik ja
Martti Hallik loovad mõnusa
õhkkonna, kus jagavad oma
lemmikjõululaule ning naljakaid lugusid lapsepõlvest.
Piletid müügil Piletilevis ja
huvikeskuses: täispilet 18 €;
õpilane, tudeng, pensionär
16 €; VIP pilet 30 € (Meet&Greet
+ kingikott).
Sissepääs 18.30, VIP sissepääs 18.00.
9. detsember kell 10–16
Jõululaat
Rannarahva muuseumis
Sissepääs tasuta!
9. detsember kell 11–14
Huvikeskuse laste jõulukontsert
Viimsi huvikeskuses
Heategevuslik laste jõuluhommik koos meisterdamise ja
kontserdiga.
Kontsert on tasuta, kuid iga
külastaja võib oma äranägemise järgi panustada vähihaigete
laste toetuseks korjanduskasti,
mis antakse pärast üle vähiravifondile “Kingitud Elu”!
10. detsember kell 19
Taevatrepp: C-JAM ja Tartu
laulupoiss Mikk Kaasik
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kavas on igihaljaid jõuluviisid ning ka pikemad instrumentaalsed vormid. Laval: Tõnu Jõesaar, Margus Uus, Levi-Danel Mägila, Pärt Tarvas ja Mikk Kaasik.
Tšellokvartetis on ühendatud
klassikaline keelpillikvartett,
improvisatsiooniline bigbänd,
metalne ja kaasakiskuv rokkmuusika, tundlik ja emotsionaalne tšello kõla.
Piletid müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas: täispilet 18 €,
erivajadustega inimene 15 €.
Hinnad 10.12: täispilet 20 €,
erivajadustega inimene 15 €.
Lastele vanuses kuni 10 eluaastat on sissepääs tasuta.
10. detsember kell 19
Viimsi Heategevusball
Viimsi Koolis
Publiku ette astuvad ansambel Laine, Kelli Uustani, Margus
Jürisson, Henri Aruküla, tantsuansambel Lee, üllatusesineja
ning mitmed lauljad ja tantsijad.
Tantsuks mängib ansambel
GlamBand.

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

Heategevusballiga kogutakse
raha Viimsi Invaühingu erivajadustega laste toetuseks.
Ballikutse (ühele): kuni
10. detsembrini 35 €, alates
11. detsembrist 50 €. Võimalik
teha annetusi.
Ballikutseid saab soetada
Viimsi vallavalitsuse infoletist
ja Viimsi Kooli peaadministraatori käest. Võimalik tasuda ka
ülekandega. Lisainfo inva@
viimsivald.ee.
12. detsember kell 19
Daniel Levi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kontsert on täis muretut elujõudu ja pulbitsevat energiat.
Laval: Daniel Viinalass (kitarr
ja vokaal), Joshua Viinalass
(trummid), Timo Ilves (kitarr),
Kata Lige (basskitarr), Liivi
Kalli Lätte (klahvpillid) ning
Laulukarussell 2017 võitja
Krislin Sallo (vokaal).
Piletid müügil Piletilevis:
täispilet 19 €; õpilane, tudeng,
pensionär, laps alates 8. eluaastast 17 €; erivajadustega
inimene/saatja 17 €. 12.12 on
pilet kõigile 20 €. Lastele vanuses kuni 7 eluaastat on sissepääs tasuta, kui istuvad saatja
süles.
13. detsember kell 19
Viimsi huvikeskuse kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Esinevad: segakoor Viimsi,
ViiKerKoor, laulusõprade
ühendus Omal Viisil ja Ita-Riina
Muusikastuudio.
Kontsert on tasuta!
14. detsember kell 18
Maire Eliste Muusikakooli
pillikool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Esineb Maire Eliste Muusikakooli pillikoor.
Piletid hinnaga 3 € kohapeal.
14. detsember kell 19
Rannarahva jõuluõhtu
Rannarahva muuseumis
Jõuluõhtu ansambliga Robirohi.
Pilet: 10 €.
15. detsember kell 18
Maire Eliste Muusikakooli
mudilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Esinevad Maire Eliste Muusikakooli ettevalmistusrühmade
laululapsed.
Piletid hinnaga 5 € kohapeal.
15. detsember kell 19
Noorkuu ja Laura
Viimsi huvikeskuses
Kontserdil kuuleb Noorkuu
verivärskeid omaloomingulisi
laule, Laura parimaid hittlugusid
ning loomulikult kõigile tuntud
jõululaule. Saab kaasa laulda,

saab nalja, aga saab ka jõulumeeleolus enesesse vaadata.
Laval: Laura Põldvere (vokaal)
ja ansambel Noorkuu koosseisus
Rein Kahro (vokaal), Martti
Meumers (vokaal), Märt Murrik
(vokaal), Remi Teras (vokaal)
ja Jakko Maltis (vokaal ja klahvpillid).
Piletid müügil Piletilevis:
täispilet 19 €; õpilane, tudeng,
pensionär, laps alates 8. eluaastast 17 €; erivajadustega
inimene/saatja 17 €. 15.12
hind: kõigile 20 €. Lastele
vanuses kuni 7 eluaastast on
sissepääs tasuta, kui istuvad
saatja süles.
16. detsember kell 12
Viimsi Muusikakooli kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Traditsioonilisel muusikakooli jõulukontserdil esinevad
kooli õpilased – solistid, ansamblid ja orkestrid.
Kontsert on tasuta!
16. detsember kell 16
Tallinna naiskoor ILO ja
Pärnu naiskoor LEELO
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Koorid laulavad üheskoos
jõuluaega sobivaid koorilaule.
Sissepääs on tasuta!
17. detsembril kell 13
Airi Allvee ja Kaitseliidu
Tallinna Maleva Orkestri Big
Band
Viimsi huvikeskuses
Juba 5. aastat järjest esineb
Viimsi huvikeskuses Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkestri Big
Band traditsioonilise jõulueelse
kontserdiga. Repertuaaris on
traditsiooniline jazzmuusika,
svingiklassika, bluus, LadinaAmeerika rütmid.
Vokaalsolistina astub üles
Airi Allvee, kellele sekundeerivad suurepäraste soolodega
saksofonist Avo Joala jt. Orkestri
kunstiline juht on Jüri Kõlvart.
Kontsert on tasuta!
19. detsember kell 19
Teaduste Akadeemia nais- ja
meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Teaduste Akadeemia naisja meeskoori esitluses kõlavad
armastatud eesti laululoojate
laulud ning jõululaulud LääneEuroopast, Põhjamaadest ja
mujalt. Lavale astutakse nii
eraldi koorina, segakoorina kui
ka väiksema ansamblina.
Kooride kohta saab täiendavat info etam.ee, tanaiskoor.ee.
Sissepääs tasuta!
21. detsember kell 14
Hingemuusika
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Jõulumeeleolus hingemuusikat loovad trompetil Neeme

Ots ja orelil Tiia Tenno.
Kontsert on tasuta!
22. detsember kell 19
Lutsojade jõulukontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Eksperimenteerimine viiulil
ja akordionil ning seda kõike
ühendav vokaal. Kontserdil
musitseerib perekond, kel kõigil
on seljataga omajagu aastaid
muusikamaastikul, aga ühiselt
on seniajani kõige rohkem
musitseerinud õdusas ja mõnusas õhkkonnas lähedaste keskel. Sel aastal toovad nad aga
sooja jõulumeeleolu koduseinte
vahelt imekaunisse kirikusse,
sest tahame seda tunnet ka
teiega jagada.
Laval: Kersti Ala-Murr (Lutsoja) (vokaal), Liis Lutsoja (viiulil),
Jaak Lutsoja (akordionil).
Piletid Piletilevis: täispilet
15 €; õpilane, tudeng, pensionär 10 €. Lastele vanuses kuni
6 eluaastat on sissepääs tasuta.
23. detsember kell 14
Orel ja brass
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Esinevad vaskpilliansambel
Tuulisbrass, juhendajaks Aigar
Kostabi, brassisolistid ja organist Hille Poroson. Kõlab brassile ja orelile kirjutatud jõulumuusika.
Kontsert on tasuta.
25. detsember kell 18
Valged jõulud koos: Dave
Benton ja Sissi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Lauldes tuntud ja vähemtuntud jõululaule soojendavad
südameid viimsilased, isa ja
tütar, Dave ja Sissi Benton.
Piletid Piletilevis ja kohapeal
(sularahas): täispilet 19 €, pensionär 17 €, 7–15-aastased
lapsed 12 €. 25.12 on 20 €,
lapsepilet 12 € (muid soodustusi ei ole). Kuni 6-aastastele
lastele on sissepääs tasuta.
25. detsember kell 19
Kiiksuga jõulud: Tanja, NeleLiis Vaiksoo, Marta Laan
Viimsi huvikeskuses
Kontserdil kuuleb nii ilusaid
jõululaule, kuid eelkõige pisikese vimkaga muusikat, mis
on põimitud hea huumoriga.
Räägitakse ootamatuid ja lõbusaid lugusid oma toredatest
juhtumistest seoses jõuludega
ja lauldakse oma lemmiklaule
nii jõuluajast kui ka teisi mõnusaid lugusid. Lauljataridel on
kaasas Mairo Marjamaa saksofonil ja klahvpillidel ning Jaanis
Kill kitarril.
Piletid müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas. Kuni kontserdi
päevani: tavapilet 21 €; õpilane, tudeng, pensionär, erivajadustega inimene ja tema

saatja 19 €. 25.12 on pileti hind
kõigile 24 € (sooduspiletit ei
ole). Kuni 7-aastased lapsed
saavad üritusele tasuta, kui
istuvad saatja süles.
27. detsember kell 19
Jõulurõõm: Jassi Zahharov ja
Novella Hansoni laulupoisid
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Jäägitult kõigi eestlaste südamed võitnud viieaastane
Oliver Kõvask võtab selle aasta
jõuluajal ette ühe erakordse
retke koos ooperilaulja Jassi
Zahharoviga, et tuua jõulurahu
ning -rõõmu iga kuulaja hinge.
Oliveriga koos astuvad lavale
veel neli andekat Tõrva Muusikakooli noormeest: Edvard Paul,
Riivo Pippar, Hans Markus Danilas ning Egnar Hernits. Üheskoos esitatakse kelmikaid ning
lustakaid Ilmar Trulli, Wimbergi
ning Ott Arderi luuletustel põhinevaid lastelaule, millele on
viisid kirjutanud Novella Hanson.
Muusikuid saadab klaveril
Margus Kappel ning Novella
Hanson.
Piletid müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas. Hinnad kuni
kontserdile eelneva päevani:
täispilet 19 €, pensionär 17 €,
7–12-aastane laps 12 €. Hinnad
27.12: täispilet 20 €, 7–12-aastane laps 12 €. Lastele vanuses
kuni 6 eluaastat on sissepääs
tasuta.
29. detsember kell 18
Orthodox Singers
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kontserdikava on täis kauneid jõululaule, esitades nii vanavene, Serbia, Kreeka, väga
haruldast Süüria jõulumuusikat.
Kõlavad ka heliloojate Valeri
Kalistratovi, Mihhail Lagunovi,
John Taveneri, Galina Grigorjeva jõuluteosed. Saab kuulda ka
koori dirigendi Valeri Petrovi
vaimulikku heliloomingut.
Pileteid Piletilevis ja kohapeal: täispilet 10 €; õpilane,
tudeng, pensionär, laps alates
6. eluaastast 5 €.

Liina Rüütel
Jõuluaja kultuurikalender
võib jooksvalt täieneda.
Tutvu valla veebikalendriga viimsivald.ee/sundmused-viimsis.
Lisainfo sündmuste
kohta leiad ka huvikeskus.ee, viimsijaakobikirik.
ee, piletilevi.ee, piletimaailm.ee.
Piletilevi internetipoest
ostes lisandub kuvatud
pileti maksumusele internetipoe teenustasu 0.50 €
pileti kohta.

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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Perekond Lutsoja eksklusiivne jõulukontsert
Perekond Lutsoja on läbi
ja lõhki muusikast läbi
imbunud – Jaak Lutsoja
mängib akordionit, Kersti
Ala-Murr laulab ja Liis
Lutsoja mängib džässviiulit. 22. detsembril annavad nad kontserdi Viimsi
Püha Jaakobi kirikus.
Kersti ja Jaak elavad ja töötavad praegu Norras, Liis aga on
õppinud Prantsusmaal. Mõned
aastad tagasi tekkis tal huvi viiulidžässi vastu ja ta avastas, et tema lemmikartist Didier Lockwood on ka omanimelises koolis õpetaja. Liis kandideeris ja
sai sisse, kusjuures vastu võeti
sajast soovijast vaid neli.
Kersti Ala-Murr on viimased 21 aastat tegutsenud põhiliselt Norras, töötades laulja, õpetaja ja dirigendina. Lisaks on ta
reisinud kontsertidega LääneEuroopas, Skandinaavias, Ameerikas ja Kanadas. Osalenud ooperietendustes, laulnud erinevatel
festivalidel ja teinud koostööd
erinevate orkestritega. Norras on
tema panust tunnustatud Sta-

Perekond Lutsoja: Liis, Jaak ja Kersti Ala-Murr. Foto erakogu

vangeri ülikooli kunstnikupreemia, Fredrikstadi kultuuripreemia ning Stavangeri linna kunstniku stipendiumiga.
Jaak Lutsoja on akordionil
mänginud muusikat umbes 40
helikandjal, tema autoriplaat
“Contrarian Grooving” valiti kahel korral üleeuroopalise džässiraadio nädala plaadiks. Eelmisel aastal sai Jaak Lutsoja originaalmuusika autorina teatrauhindade galal laureaadi tiitli muusika loomise eest Ugala lavastusele “Soo”.

Jaak, olete kõik muusikud, aga
koos perega kontserti varem
andnud ei ole. Kuidas nüüd
selline plaan tekkis?
Liisiga kahekesi oleme käinud esinemas Belgias džässifestivalil. Kerstiga oleme ka
koos esinenud. Kõik koos oleme
esinenud sellel aastal Peterburis Jaani kirikus. See ongi olnud
meie ainus kontsert koos. Idee
teha omaenda jõulukontsert tekkis sellest, et meil on tore suur
pere, mis jõuludeks kokku tuleb. Kui jõuluvana tuleb, peab

loomulikult kingi saamiseks ka
midagi oskama. Läinud jõulude ajal saime Liisi ja Kerstiga
valmis ühe loo, mis meile väga
meeldis – “Let it Snow”. Keegi
meist filmis seda telefoniga ja
nii see Facebooki sattus. Vastukaja seal oli nii suur, et meil
kellelgi polnud midagi sellist
varem juhtunud. Siis tuligi idee,
et kui teeks oma jõulukontserdi meile südamelähedastest lugudest, siis äkki tulevad kõik,
kellele see meeldis, ka kontserdile.
Elate ja töötate nüüd hoopis Norras. Kuidas see juhtus?
Olen siiani kümme aastat
Norras külas käinud, sest Kersti
elab ja töötab Stavangeris. Kui
meil poolteist aastat tagasi sündis üks armas poisike Frank,
siis pidime tasapisi otsustama
ühise elukoha üle. Kui lapsepuhkuse lõppedes sain ka mina
Norras muusikaõpetaja koha,
oli valik tehtud. Kindlasti ei ole
me kuhugi jäädavalt kolinud ja
lennuühendus on väga hea, mis
aitab meil sagedasti Eestis toimetada ja esinemas käia. Maailm

on kuidagi palju väiksemaks
muutunud. Kui eelmistel aastatel olin õpetaja Tartus El-leri
muusikakoolis, kuhu autoga
sõitsin umbes kolm tundi, siis
nüüd läheb samuti kolm tundi,
kuid auto asemel istun lennukis.
Missugune on elu Norras?
Enne Kerstiga tutvumist oli
Norra mu unistuste maa, ma
polnud seal mitte kunagi käinud. Nüüd, kui olen natuke
sealse eluga kursis, on osade asjadega raske harjuda, eriti muusikaõppes. Kuid sealt on ikkagi kasvanud välja suuri muusikuid, nii et asi pole ainult mustvalge.
Norra loodusest ei saa muidugi üle ega ümber. See on ikka uskumatu, kui hommikul aknast välja vaadates näed imelisi mägesid, millest alati unistanud olen. Kuigi selle kolme
kuu jooksul, mis ma praegu
Norras elanud olen, pole veel
jõudnud mägedesse matkama.
Aga seiklusi juba on – käisime
just kontserti andmas ja jäime
tagasiteel mägedes lumetuisu

kätte. Õnneks saime ilusti koju
tagasi.
Mis teid Viimsiga seob?
Olen siin mõnda aega elanud, siin sündis ka Liis. Mulle
meeldib väga Viimsi kirik, kus
olen ka varem mõnel korral esinemas käinud.
Mida kontserdil esitate?
Kas seal on midagi uut ja üllatavat?
Kontserdil tulevad esitusele põhiliselt jõululaulud, mis
meile endile kõige rohkem meeldivad, kõikidest lugudest on tehtud oma seaded. Me ise loodame, et seal on üllatavat palju,
kuna esiteks juba Liisi viiulimängu sarnast on raske Eestis
leida – ta on üks vähestest rütmimuusika viiuldajatest. Akordionil mängides on mulle suureks lemmikuks džässartistid ja
proovin ka ise ennast improviseerides väljendada. Kõike seda
seob klassikalise koolitusega
laulja – Kersti –, kes valdab ka
suurepäraselt mitteklassikalist
lähenemist. Tulge kuulama!

Annika Koppel

Jõulud muuseumis – advent, jõululaat, jõuluvana
Aasta hakkab otsa saama,
november möödub linnutiivul ja kohe-kohe on
saabumas tegus jõulukuu. Nii nagu igal aastal
tulevad päkapikud, jõuluvana ja esimene lumi,
toimuvad ka Viimsi rannarahva muuseumis ja vabaõhumuuseumis jõuluüritused.
Kuna talvine aeg on meie laiuskraadil pime, siis tuleb valgust
otsida rohkem hingest ja südamest. Esimesel advendil 3. detsembril süütab vallavanem Siim
Kallas traditsioonilise advendiküünla Viimsi vabaõhumuuseu-

mis. Lisaks räägib EELK kirikuõpetaja Viimsi Püha Jaakobi
kirikust Mikk Leedjärv advendiaja mõttest ning Viimsi huvikeskuse Viiker-Koor koos dirigent Indrek Umbergiga aitavad
luua jõulumeeleolu toredate
muusikapaladega. Vanadest jõulukommetest ning pühade toimetustest Viimsi vabaõhumuuseumis vestab kokkutulnutele
muuseumi juhataja Janek Šafranovski.
Koos küünlasüütamisega
kuulutatakse välja ka jõulurahu ning kõik, kes soovivad, saavad peale seda mekkida verivorsti, hapukapsast ja kuuma
jooki. Suu aitavad magusaks te-

ha piparkoogid. Kõik see leiab
aset kell 15–18. Tähtsa päeva
puhul on muuseum külastajatele terve päev tasuta avatud.

Rannarahva jõululaat

Lisaks vaimsetele väärtustele tuleb jõuluajal tegeleda ka veidi
maisemate muredega. Näiteks
tuleb leida perele, sõpradele ja
sugulastele jõulukingid. Probleemi lahendamiseks toimub
Viimsi rannarahva muuseumis
iga-aastane traditsiooniline jõululaat, mis on järjekorras juba
kümnes.
9. detsembril kell 10–16 kogunevad kokku Eesti kõige põnevamad kauplejad. Müügile tu-

leb palju ilusaid ja erilisi, aga
ka praktilisi esemeid, alustades
küünaldest ja lõpetades ehete,
keraamika ning käsitööga. Lisaks on avatud ka muuseumipood. Samal ajal kui emad-isad
kinke otsivad, võivad lapsed Rannarahva muuseumi hariduskeskuses põnevaid tegevusi ette võtta. Näljaseid ostlejaid turgutab
laadapäevaks avatud kohvik.

Jõulupäev vabaõhumuuseumis

Detsembri keskel seikleme aga
tagasi ajalukku, kui Viimsi vabaõhumuuseumis toimub 16. detsembril kell 11–15 eriline jõulupäev. Just sellel päeval kut-

sub kõiki enda juurde jõuluvana, kes muuseumi pererahval
külas käimas. Muuseumi perenaine toimetab samal ajal Kingu maja köögis, kus valmivad
hõrgud piparpannkoogid. Valmistutakse ka juba uueks aastaks, sest peremehega koos võib
muu hulgas õnne valamist proovida. Lisaks kepsutavad muuseumi platsil ponid, kes väikese tasu eest huvilisi ringi sõidutavad.
Toimetuste taustal võib vaadata muuseumi, mille ehedad
vanad hooned loovad südamesse tõelise jõulutunde. Kes
jõuludest nii väga ei hooli, võib
aga uudistada hoopis muuseu-

mis ehitatavat poolikut viislaidpaati ning tutvuda kahe toreda
lambaprouaga, kes territooriumi servas aedikus mõnusaid talvepäevi naudivad. Kõigile lastele on jõulupäev tasuta.
Kindlasti leiavad kõik soovijad muuseumi tegevuste hulgast endale jõulukuul just selle
enda jaoks kõige meelepärasema. Külla võib tulla muidugi ka
muul ajal, vaata ainult kodulehelt rannarahvamuuseum.ee
meie lahtioleku aegu ning asu
teele.
Soovime ilusat ja hingestatud jõuluaega!

Rannarahva muuseum
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Viimsi valla kultuurikalender
24. november – 9. detsember
JUMALATEENISTUSED
26. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Igavikupühapäev
EELK Randvere kirikus
kell 17
Igavikku lahkunute mälestuspüha
Jumalateenistus
Jutlustab Aamo Remmel
Viimsi Vabakirikus

Alates 1. detsembrist
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses

30. november kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 12. jaanuar 2018
Kristiina Kaasiku maalide näitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. detsember kell 11
1. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
1. advendi jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
1. advendi jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
1. advendi jumalateenistus
Jutlustab Helari Puu
Viimsi Vabakirikus
kell 18
Emmause missa
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 k 11–18
Eesti sõjamuuseumis

NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja kultuuritegelasest August Luusmannist
Rannarahva muuseumis
November
Näitus “Kirju ühest sajandist”
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees
November
Raamatuväljapanek
“Põhjamaade romaan“
Prangli raamatukogus

Kuni 4. detsember
Noortekeskuse näitus
“Näoga mere poole“
Viimsi huvikeskuse aatriumis
Kuni 31. detsember
Viimsi Kunstikooli tööde näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis

ÕPI- JA JUTUTOAD
28. november kell 18.30
Punutud soengute õpituba
Kaasa võtta juuksemodell ja
juuksehari
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com või tel 510 4400
Osalustasu 8 €
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
II korrusel
29. november kell 18–21
Meigikoolitus
Koolitaja Karine Terzjan
Kohtade arv on piiratud!
Registreerimine: karine.terzjan
@gmail.com
Info tel 503 3317
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
29. november kell 18.30
Paberikunsti õpituba –
valmistame prossi
Juhendaja: Gärlin Kirst
Registreerimine: garlyn@hot.ee
Viimsi huvikeskuse
Päikesepesas I korrusel

29. november kell 19
Inspiratsiooniõhtu Elujõusaalis
Lea Dali Lioni maailm läbi sõna
ja muusika
Pilet kuni 28.11 15 €, alates
29.11 20 €
Registreerimine: elujousaal@
gmail.com, tel 523 9362
Kaluri tee 5
30. november kell 18.30
Piparkookide glasuurimise
võlumaailm
Eelregistreerimine: loovustuba
@gmail.com, tel 510 4400
Osalustasu 25 €
Viimsi huvikeskuse kohvitoas
5. detsember kell 19.15
Klaasist ehete valmistamise
töötuba
Juhendaja Mari-Liis Makus
Kestvus: 2 tundi
Hind: 30 €/in (töövahendeid
ja materjali ühe ehte valmistamiseks)
Lisatasu eest on võimalik
rohkem ehteid meisterdada
Tasumine sularahas kohapeal
või eelnevalt arvega
Info ja registreerimine:
mari.makus@gmail.com
Viimsi huvikeskuse Päikesepesas I korrusel
6. detsember kell 19
Inspiratsiooniõhtu Elujõusaalis
Tiina Tiitus “Armastuse varjatud
saladused“
Pilet 20 €
Eelregistreerimine: elujousaal
@gmail.com, tel 523 9362
Kaluri tee 5
KONTSERDID, ETENDUSED
24. november kell 19
Stand-up kontsert “Omal Jõul“
Mairo Marjamaa, Jan Uuspõld,
Rene Puura
Piletid 16/14 € Piletilevis
Viimsi Kooli saalis
25. november kell 14
Orelikontsert: Kristel Aer (orel)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. november kell 17
Kontsert: Evelyn Kanepi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26., 27., 30. november kell 19
1., 3. detsember kell 19
Ivan Võrõpajevi etendus
“Joobnud”
Lavastaja: Lembit Peterson
Viimsi Black Box stuudios
27. november kell 19
Etendus “Hullumeelse päevik”
Autor: Nikolai Gogol
Lavastaja: Madis Kalmet
Piletid hinnaga 19/15 € Viimsi
huvikeskuses ja Piletimaailmas
Viimsi huvikeskuse saalis
9. detsember kell 11–14
Heategevuslik laste jõuluhommik koos meisterdamise
ja kontserdiga
Iga külastaja võib oma äranägemise järgi panustada
vähihaigete laste toetuseks!
Viimsi huvikeskuses
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
24. november kell 21
Inerts / VJ Lenny LaVida
25. november kell 21
VJ Andrus Kuzmin
1. detsember kell 21
The Skyline / DJ Märt Rannamäe
2. detsember kell 21
VJ Andrus Kuzmin
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
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
25. november kell 21
Jüri Homenja

2. detsember kell 21
Bonzo
5. detsember kell 21
Comedy Estonia Open Mic
9. detsember kell 21
Indrek Ventmann
Tasuta
Jussi Õlletoas
LASTELE JA NOORTELE
1.–22. detsember
Jõuluprogrammid “Jõulutoimetused talus“
Lasteaia ja I–II kooliastme
gruppidele
Hind: 6 €
Tellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm
“Olen mere sõber“
Lasteaia ja I–II kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €
Tellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
24. november kell 16
Väljakutsete päev
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Siidimaali tegemine
Randvere noortekeskuses
27. november kell 16
4. detsember kell 16
11. detsember kell 16
“Teeme ise” meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
28. november kell 15
Challengite päev
Randvere noortekeskuses
29. november kell 16
6. detsember kell 16
13. detsember kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Randvere noortekeskuses
30. november kell 16
7. detsember kell 16

14. detsember kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud”
kokandusklubi
Viimsi noortekeskuses
5. detsember kell 15
Jõulukaartide töötuba (Sizzix
masina abil)
Randvere noortekeskuses
7. detsember kell 16
Meediaklubi
Randvere noortekeskuses
EAKATELE
29. november kell 20
Tutvumisõhtu:
Ragnar & Co
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
22. november kell 16
Kadripäeva tantsutrall
Kohviõhtu
Viimsi päevakeskuses
8. detsember kell 14
Jõuluootepäev
Jõululaat, -kohvik, töötoad ja
kontsert
Viimsi päevakeskuses
VARIA
25. november kell 12–15
Mänguasjade täika
Sissepääs tasuta
Rannarahva muuseumis
2. detsember kell 15
Põhjakonna trepi avamine
kell 15.30–16.30 trepijooksuvõistlus aja peale
Põhjakonna trepil
Jõuluaja kontserte, etendusi ja laatasid vaata lk 10.

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 602 8866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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KÜLAELU

Tantsuga sügises –
Eesti Vabariik 100
17. novembril toimus
Viimsi Koolis suurejooneline Viimsi Pensionäride
Ühenduse (VPÜ) üritus
“Tantsuga sügises & Eesti
100“. Ürituse avasid VPÜ
juhatuse esimees Lembit
Allingu ja VPÜ volikogu
esinaine Aime Salmistu.
Õhtujuhiks oli VAT Teatri
näitleja Tanel Saar.

Nii nagu ühele tõelisele tantsuõhtule kohane algas pidu avavalsiga. Tantsuks mängis ansambel Ojar & Einar Värskast,
kes tegi kolm pikka muusikalist plokki.
Üritust väisas esmakordselt
ka Viimsi vallavanem Siim Kallas, kes tervitas Viimsi eakaid ja
kiitis tegusaid seeniore. Tänusõnad meeldiva koostöö eest
lausus endine abivallavanem
Margus Talsi. Kohal oli uus abivallavanem sotsiaal- ja tervishoiu alal Annika Vaikla, kes
avaldas lootust koos korda saata
palju huvitavaid üritusi ja ettevõtmisi. Tervitussõnu laususid
veel Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuameti peaspetsialist Tõnu Troon, Tallinna Linna Pensionäride Ühenduse esindaja
Vaike Sarn ja Vanurite Enese-

Pidulised tantsuhoos. Fotod Arnold Kimber

Kampaania sõnum
kõnetagu kogukonda
abi- ja Nõustamise Ühingu juhataja Heino Hankewitz.
Vaheldumisi tantsuga pakkusid külakosti isetegevuslased,
meesansambel Vanaisad Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskusest
ja mustlastantsijad Nõmme Kultuurikeskusest. Jõelähtmest pärit Neeme Nokia Teater esitas
oma valla pärimusloo “Tondilugu”, mis oli kirjutatud vanas
kohalikus murdes ja mis sügavmõtteliselt kirjeldas tänapäeva
eluolu. Juhendajaks-lavastajaks
oli Merike Kahu.
Kehakinnitust ja tervitusjooke pakkus OÜ 4 Sisters Kitchen.
Õhtujuht Tanel Saar korraldas ka mängulise viktoriini, et
selgitada välja kõige nutikam
viimsilane. Selleks osutus Tallinna esindaja.
Tantsupeo programm oli
Aime Salmistu poolt väga hästi
üles ehitatud. Kogu õhtu jooksul vaheldus tants eeskavadega.
Oli äärmiselt lõbus ja tantsida
said tõepoolest kõik, kes soovisid, ka need, kellel polnud
partnerit. Tantsiti ühis- ja grupitantse.
Täname Viimsi Pensionäride Ühendust ja Viimsi valda ilusa õhtu eest!

Eda Remmelg

Nõmme Kultuurikeskuse mustlastantsijad.

Seeniorid käisid Põhjarannikul
Ilmateade 11. novembriks
midagi head ei lubanud,
aga hommikul olid haigla
juurde kogunenud rõõmsad inimesed päikesepaistelise ilma ja toreda
reisi ootuses.
Ka meie giid Marje Loide ennustas head ilma ja arvas, et
oleme pakkunud hea ja huvitava reisimarsruudi. Esimese
peatuse tegime Kaberneeme tipus asuval nukil tuulte poolt
kujundatud kaunite mändide all.
Tähelepanu köitsid kividel tukkuvad kormoranid. Taamal paistis piklik Aksi saar ja Malusi
saared, Malusi vahekari on hüljeste koduks. Meie ees oli Rammu saar oma pikkade säärte ja
väikeste nukkidega. Veel lähemal paistis Koipsi saar, taamal
Rohusi ja Pedassaar.
Valkla küla kunagine uhke
mõisahoone toimis kahe kindlusena, mille vahel asus kariloomade hoiukoht. Meie siht oli
leida kivi, millel tekst: “Siiamaani ja mitte sammugi kaugemale, 3.1.1919.” See oli Rävala
kihelkonna rahva üleskutse Narva kommuuni tegelaste vastu.
Muuksi linnamägi asub 47
m kõrgusel pankranniku nurgal, põhja pool järsk klint, lõunaküljel aga kaarjas kivivall.
Osa kivivallist pärineb 1 aastatuhandest eKr, noorim 11.–13.
sajandist. Linnamägi on pikka
aega olnud rahvapidude pidamise paik. 1994. aastal avati siin
Eesti-Soome relvavendlusele pü-

Reisiseltskond 1941. aasta merekatastroofi mälestusmärgi juures. Foto erakogu

hendatud graniitkivist Põhjatähe mälestusmärk.
Juminda poolsaar asub Kolga ja Hara lahe vahel. Asustus
on koondunud rannikule, läänerannikul paiknevad põlised
kalurikülad. Ühel pool teed on
Pudisoo madalad soostunud metsaalad, mere pool asuvad külad
– Kolga-Abla supelrand, väike
sadam, Kiiu-Abla, supelrand,
Leesi, Tammistu. Leesil asub sadam ja Katariina kirik, kus hoitakse kohalike elanike üles kirjutatud “Vana kandle” 3. osa Kuusalu laulude regivärsse. Juminda küla esmamainimine on teada 1290. aastast. Vana kabeli
asukoha tähistamiseks on püstitatud puidust kellatorn ja puurist. Rannas on mälestusmärk
1941. aasta augustis Leningradi suundunud 196 laeva teekonnast, kus uputati 66 laeva ja hukkus 15 000 inimest, mida loetakse suurimaks merekatastroo-

fiks. Poolsaare tipu lähedal asub
terastrosside ja vaieritega kindlustatud tuletorn.
Pärispea poolsaar. Pärispea
küla algusest viib kitsas tee paremale Purekkari neemele mandriEesti põhjapoolsemasse punkti. Neeme liivasel rannal on hea
laagriplats, lisaks on rajatud kergmajakesed, kus võimalik ööbida
ning suvel toimus seal noorte
skautide ja kodutütarde õppelaager.
Viinistu kunstimuuseum
asub endises Kirovi kalurikolhoosi Viinistu kalatööstuse ruumides, mis on kohandatud näituste korraldamiseks. Suured
avarad ruumid, erivärvilised seinavalgustid ja ka juba kooliajast tuttavate kunstnike tööd
ootasid meid. Giid Kaisa Kaisel juba mängis valgel tiibklaveril ja laulis.
Pedassaare neem ja Ülkari
neem on tuntud merelindude

pesitsus- ja puhkealad. Pedassaarel kasvavad põlismännid,
mis on tugevate meretuulte mõjul kasvanud keerdu, nendesse
on rähnid uuristanud ümmargused lohud, kuhu saab peita käbisid ja pähkleid. Neeme tipus
on tormide ja kevadise rüsijää
alla jäänud männid-kuused kooldunud maad ligi ja nad ei suudagi püsti tõusta.
Altja on vana kaluriküla vanade taluhoonete, võrgukuuride
ja sadamaga, kus oli kaks slipiteed paatide kaldale tõmbamiseks. Huvitav, et slipi latid olid
tehtud suvalisest pihlakapuust
– väga ratsionaalne ja odav.
Huvitav ja muljeterohke päev.
Hommik oli päikseline, hiljem
hakkas sadama ning kojusõidul õhtusse tikkus uni kah peale...

Volli Kallion

Jalgsi- ja kepikõndijate
ekskursiooni juht

14.–28. novembrini toimus kaks kogukonna
sidususe suurendamisele suunatud kampaaniat:
Viimsi heategevuslik õunaralli ja Super-Nunnu
õunavõistlus, kus kogukonnad said pakkuda
õunu ka võistluseks kolmes kategoorias: kõige
kollasem, punasem ja suurem õun.

Korraldajad tänavad kõiki õunatoojaid. Foto erakogu

Kampaania andis hea võimaluse koostööks kogukonna vabatahtlikele, erinevatele liikumistele, erakondade esindajatele, ettevõtete juhtidele ning külavanematele.
Õunakampaania ja kogukonnaga suhtlemine algasid
Pärnamäe külast 14. oktoobril Tugeva Viimsi meeskonna kohtumisel kogukonnaga, mille eesmärk oli kuulata ja
arutleda nii Viimsi valla kui la koduküla arengute üle. Elanikud tegid mitmeid ettepanekuid, mis on järgmise nelja
aasta jooksul uuele koalitsioonile väljakutseteks.
Kohtumisel selgus, et mitmete Pärnamäe küla elanike
sooviks on kergliiklustee väljaehitamine kogu Lageda tee
ulatuses, samuti liiklusohutus. Viidati Vehema tee kergliiklustee vajadusele. Kogukonna noored on tähelepanu juhtinud sellele, et korvpalliplats võiks olla paremini valgustatud. Küsiti ka seda, mis saab eraomandisse läinud tänavatest või nende osadest. Elanikke huvitas valla edasine
areng: küsiti, mis saab praegusest vallamajast ja kas raamatukogu võiks samuti olla aktiivse ja uuendusliku suhtlemise keskus. Viimsi vallas võiks loovuse ning koostöö
arendamiseks olla mitmeid paiku ja üritusi.
Kampaania üleskutse saadeti ka külavanematele, kellest paljud tulid positiivse koostöövõimalusega kaasa. Esindatud olid 13 küla ning Haabneeme alev; oli tore, et kogukond tuli kaasa ka kampaania lõbusama poolega, SuperNunnu õunavõistlusega.
Võistluse kõige kollasema õuna tiitli võrreldes teiste
suurepäraste õuntega, sai sellel korral Pärnamäe küla. Kõige punasema õuna au sai vaieldamatult Leppneeme kogukond. Kõige suurema õuna tiitlile pretendeeris esialgu mitu
küla: Kelvingi, Pringi ja Rohuneeme. Napilt võitis suurima
õuna tiitli lõpuks Randvere küla. Kui tiitli võiks anda kõige rohelisema õuna eest, siis oleks selle saanud Rohuneeme küla. Kõige kaunimad kirjud õunad toodi Tammneeme
ja Metsakasti külast. Lubja küla õuna andjat võiks tunnustada parima abilise tiitliga.
Toimunud õunakampaania sügavam sõnum on koostöö
külavanemate, kogukonna ja poliitiliste ühenduste vahel,
sõltumata sellest, millist erakonda või poliitikat keegi eelistab. Viimsi vallas on juba mitmeid heategevuslikke algatusi ja iga-aastane õunakampaania võiks samuti olla üheks
väljundiks, kus elanikud saaksid koostööd teha. Kampaania käigus tuli mitmetelt elanikelt ettepanek, et koostöö
võiks toimuda palju laiemalt, nii et sellesse oleks kaasatud
ka vallavalitsus. Koostöö ja partnerlus on parim võimalus
tuua esile head omadused meis endis ja kogukonnas ning
luua perspektiive ka tulevikuks.
Kampaania aitas esile tuua mitmeid väärtusi – ärakuulamine, mõistmine, toetamine. Tänu ja tunnustust väärivad kõik kampaanias osalenud elanikud, külavanemad ja
vabatahtlikud abilised. Samuti tänan Hawaii Expressi poe
juhtkonda, kes lubas kasutada oma poodi õunte kogumispunktiks.
Kogutud õunad, mida sellel korral on piiratud kogus,
lähevad annetuseks kollektiividele (sh lasteaedadele), kes
on selleks soovi avaldanud. Samuti oleks meeldiv leida igal
aastal vabatahtlikke, kes aitaksid kogutud õuntest küpsetada kogukonna ühtsust sümboliseeriva õunakoogi, mida
pakutakse mõnel ühisel üritusel.
Heategevusliku õunaralli algatus sai sellel aastal oma
esimese hoo ja loodetavasti on järgmisel aastal häid abilisi
ja kaasamõtlejaid veelgi rohkem.

Toivo Kuus
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SPORT
Viimsi valla spordikalender
KORVPALL
24. november
KK Viimsi/NoTo – G4S Noorteliiga II
Viimsi Kooli spordikeskuses
1. detsember
KK Viimsi/NoTo – Eesti Maaülikool
Viimsi Kooli spordikeskuses
8. detsember
KK Viimsi/NoTo – Tartu

Kalev/Estiko
Viimsi Kooli spordikeskuses
16.–17. detsember
Viimsi meistrivõistlused
korvpallis
Viimsi Kooli spordikeskuses
KÄSIPALL
7. detsember kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket –
SK Tapa
Viimsi Kooli spordikeskuses

Kanepi alistas Kontaveidi
21. novembril läksid Saku Suurhallis vastamisi Eesti parimad tennisemängijad Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit.
Mängu lõppedes alistas Kanepi Kontaveidi seisuga 7:5,
5:7, 6:3.
Kohtumist alustas kindlamalt Kontaveit, kuid hiljem haaras mängu üle kontrolli Kanepi. Kohtumise vältel oli Kontaveit
oli hädas oma servi leidmisega, seevastu suutis Kanepi närvi
talitseda ning mitmed rasked geimid enda kasuks kallutada.
Delfile antud intervjuus kiitis viimsilane Kontaveit vastast.
“Kaia mängis väga kindlalt. Ise tundsin, et lõpus oli natuke
toss väljas. See on sellepärast, et ma pole poolteist kuud mänginud ega täiskoormusega trenni teinud.”
Kanepi sõnul oli soov pakkuda publikule tasavägist mängu.
“Enne kui siia tulin, mõtlesin, et mul on au sellisel üritusel osaleda. Nii soe tunne oli kodupubliku ees tennist mängida. Tuju
oli juba enne mängu hea hea! Pidin kõvasti pingutama ja hästi
mängima, et teda võita. Usun, et Anett tundis sama.“
Kanepi viis koju tšeki 50 000 eurole, Kontaveit lahkus 30
000 euro võrra rikkamana.

Viimsi Teataja

Kristiina Liivi head tulemused
kiir- ja välkmales
Viimsi tüdruk Kristiina
Liiv mängis väga tublilt
1. noorte kiir- ja välkmale
maailmameistrivõistlustel, mis toimusid Kreetal.

1. FIDE noorte (14-, 16- ja 18aastaste vanuseklassides) kiirja välkmale maailmameistrivõistlustel mängis edukalt Viimsi tüdruk Kristiina Liiv. Ta saavutas kiirmales tüdrukute hulgas (mängiti koos poistega) 4.
koha 5 punktiga 9-st ja välkmales 6. koha 4 punktiga 9-st.
Tegemist oli ajaloos esimese
kiir- ja välkmale ametlike noorte
maailmameistrivõistlustega. Mõlemad lühikese mõtlemisajaga
mänguliigid (kiirmales 15 minutit ja välkmales 3 minutit ühele poolele) on tavamale (mõtlemisaeg 1 tund ja 30 minutit)
kõrval viimasel aastakümnel tänu oma meediasõbralikkusele
(tulemuseni jõutakse kiiremini ja
ülekannete ajal näidatakse jooksvat arvutianalüüsi, mis muudab asja ka ainult malemängu
alusreegleid tundvale inimesele lihtsalt arusaadavaks ja nauditavaks) muutunud osaks malemaailmast. Nende mänguliikide olulisust tippmales näitab
kõige selgemalt kasvõi asjaolu,
et meeste maailmameister selgitatakse viigiseisu puhul tava-

Kristiina mängib kiirmalet turniiri esimesel laual poiste välkmale maailmameistri ja kiirmale pronksivõitjaga Dardha Danieliga Belgiast. Foto erakogu

male osas alates viimasest tiitlimatšist just kiiremates mänguliikides peetavates lisapartiides. Samuti selgitatakse maailma karika võitja samal põhimõttel, mille kohaselt viigi korral tavamalepartiides selgitatakse edasipääseja ning võitja kiirja välkmales. Ilmselt on see
tendents ka tulevikus jätkuv.
Kristiina Liiv mängis seekord eriti hästi kiirmales, kus
viimase vooru partiis oli kaalul isegi maailmameistritiitel.
Kahjuks tõi loos seekord mus-

tadega mänginud ja tüdrukute
hulgas 3. kohal olnud Kristiinale vastaseks üle 500 punkti
kõrgema reitinguga Kreeka noormehe, kellele tuli pärast vihast
võitlust kaotuse märgina esimesena käsi ulatada. Võidu korral oleks Kristiina olnud maailmameister! Kreeklane tõusis
tihedas konkurentsis noormeeste hulgas selle võiduga 4. kohale. Aga nii nagu elus, nii ka
malemängus “oleksid” ei maksa! Loodame, et järgmine kord
naeratab Kristiinale õnn just

sellel kõige otsustavamal hetkel! Kristiina kiirmale tulemuse tublidust näitab kasvõi see,
et sama palju punkte (5 9-st)
kogus oma vanuseklassis ka 18aastaste tüdrukute seas maailmameistriks tulnud Mai Narva.
Ka välkmales sai Kristiinale lõpuks välja võideldud 6.
kohast kõrgema koha taotlemisel saatuslikuks just kaotus
Kreeka noormehele.

Daimar Liiv
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SISUTURUNDUS

Talvele vastu
soolaraviga
Soola raviv toime avastati
juba 1843. aastal, kui
Poolas uuriti Wieliczka
soolakaevanduse kaevurite tervist ja täheldati, et
neil ei esinenud hingamisteede haigusi. I maailmasõja ajal avastasid
soola raviomadused sakslased – selgus, et soolakoobastesse varjunud
inimesed said leevendust
astmale. Ka pandi tähele,
et soolakoobastes viibinud haavatute haavad
paranesid kiiremini.

Tänapäeval on immuunsüsteemi tugevdav ja hingamisteede
haigusi leevendav soolaravi üsna levinud. Soolaravi on ka Viimsi spaas üks nõutumaid protseduure. Eriti kasulik on see praegusel sügistalvisel perioodil, kui
ilmad on niisked ja muutlikud
ning levivad erinevad viirusinfektsioonid. Päikest ja värskes
õhus viibimist on samuti vähem
kui teistel aastaaegadel, mistõttu langeb organismi immuunsus ja kasvab vastuvõtlikkus infektsioonidele. Ka läbipõetud
viirushaigused vähendavad immuunsust.
Soolaravi e haloteraapia on
aerosoolravi, kus kaasaegse soolageneraatori abil paisatakse ruu-

mi imepeent kuiva soola aerosooli ja hoitakse vajalikku soola kontsentratsiooni ruumis. Soolaravi kasulike toimete nimekiri on pikk. See vähendab limaskestade turset ja spasme hingamisteedes, vedeldab sekreeti, muutes sellega väljaköhimise
kergemaks, omab bakterivastast
toimet, suurendab organismi
kaitsevõimet, vähendab allergilisi reaktsioone ja mõjub rahustavalt närvisüsteemile.
Eelkõige sobib organismi
immuunsüsteemi tugevdav soolaravi hingamisteede haiguste
profülaktikaks, samuti krooniliste hingamisteede põletike raviks ja astma sümptomite leevendamiseks. Ägeda viirusinfektsiooni järgselt aitab soolaravi immuunsüsteemi taastada.
Soolaaerosooli bakterivastane
toime tuleb kasuks ka akne ja
erinevate allergiliste nahahaiguste, samuti psoriaasi ravis.
Suitsetajatel ja tolmuse töö
tegijatel aitab soolaravi ennetada krooniliste haiguste teket.
Lisaks soola puhastavale toimele tekitab soolageneraator õhku negatiivseid ioone, mis mõjuvad rahustavalt, aidates vähendada pingeid ja stressi.
Viimsi spaa soolakamber läbis tänavu augustis täieliku uuenduskuuri. Oleme oma soola-

kambrit uuendades mõelnud nii
lastele kui täiskasvanutele. Lasteseanssidel pakume lastele vaatamiseks multifilme. Täiskasvanutel on võimalik lõõgastuda
meeldiva muusika saatel kauneid loodusvaateid nautides. Lisaks soolaravile oleme 40-minutilisele raviseansile lisanud
ka meeldiva ja rahustava valgusravi – soolakivist seinte värvi vaheldumine mõjub uudselt
ja lõõgastavalt.
Paremate tulemuste saavutamiseks soovitame soolaravi
teha kuurina, mille pikkuseks
võiks olla vähemalt 10 korda.
Immuunsüsteemi kompleksseks
profülaktiliseks tugevdamiseks
on Viimsi spaa arstid töötanud
välja paketi, mis sisaldab lisaks
soolaravile ka SAD-valgusravi
ja D-vitamiini määramist verest.
Soolaravi ei sobi ägeda, palavikuga kulgeva hingamisteede haiguse ajal, pahaloomulise
kasvaja, raske hingamis- või
südamepuudulikkuse, kõrge vererõhu ning tuberkuloosi korral. Silmaoperatsioonide järgselt tuleks enne soolaravi konsulteerida oma silmaarstiga.

Katrin Traat
Tallinn Viimsi SPA
tervisekeskuse peaarst

Viimsi mehed – mõõdukalt konservatiivsed
ja mõõdukalt moekad
Ilusalonge peetakse eelkõige naiste lemmikkohtadeks, aga Viimsi Keskuse II korrusel asuvasse
MAKE YOUR ID salongi on
ka mehed vägagi oodatud.
Uurisime stilistilt Jevgeni
Blinovilt, milliseid teenuseid seal meestele pakutakse.
Jevgeni, millised on hetkel kõige populaarsemad iluteenused
Viimsi meeste seas?
Meestel on kõige populaarsem muidugi juustelõikus. Mehed järgivad moesuundi ja tulevad salongi sooviga piirata
habet või saada kiirvärvi Cover 5 teenust.
Millised on kõige erilisemad soovid, millega mehed on
teie poole pöördunud?
On mehi, kes tulevad meie
salongi patsipunumise sooviga.
Kõigile see ei sobi, aga vastava stiili või elustiiliga mõjub
väga huvitavalt.
Millised on kõige populaarsemad meeste soengutrendid
maailmas?
Viimaste aastate kõige populaarsem lõikus on “undercut”. See soeng on endiselt populaarne, ma arvan, et maailmas toimunud muutused on
siin kasuks tulnud. Tuka osa on
endiselt pikk ja seda saab ku-

Moekale soengule saab anda veel enam vürtsi kiirjuuksevärviga.
Foto erakogu

jundada lähtuvalt inimese stiilist.
Millist lõikust Viimsi mehed eelistavad?
Viimsi ja Pirita mehed on
mõõdukalt konservatiivsed ja
mõõdukalt moekad. Sageli eelistatakse stiilseid moodsaid lõikusi, kuid muutumata fanaatiliseks, tähtis on see, et kodus
saaks hõlpsalt soengut teha.

Kahtlemata on kõige olulisem silmale nähtamatu,
aga see ei tähenda, et
peaksime oma välimuse
unarusse jätma. MAKE
YOUR ID ilusalong ootab
Viimsi Keskuse II korrusele
iluprotseduuridele nii mehi
kui ka naisi.

Kuidas mehed kodus enda
juuste ja habeme eest hoolitsema peaksid?
Kõige tähtsam on kasutada
õiget šampooni, mis sobib just
nimelt teie juuksetüübiga. Meie
salong pakub laias valikus hooldusvahendeid. Üks bestseller
on kreem-pasta Defined Structure sarjast Wella SP Men. Habeme eest tuleb samuti hoolitseda. Võib kasutada spetsiaalseid õlisid ja kindlasti tuleb habet piirata.
Kui palju mehed juukseid värvivad?
Juuste värvimine kogub
meeste hulgas populaarsust, eriti kiirjuuksevärv Cover 5. See
värv toonib kergelt, kiirelt ja
tõhusalt halle juukseid. Oma
positsiooni hoiab endiselt ka
klassikaline värvimine, eriti kerge helendamine, mis annab pleekinud juuste efekti.
Milliseid teenuseid mehed
rohkem proovida võiksid?
MAKE YOUR ID salong
rõõmustab lähiajal mehi uute
kompleksteenustega nagu näiteks lõikus + habeme piiramine,
lõikus + värvimine, lõikus + kiirvärv Cover 5. Kompleksteenused võimaldavad klientidel katsetada oma välimusega, proovida uut stiili ning kompleksteenuste hind on alati soodne.

Viimsi Keskus

Lastele peab jääma võimalus
normaalseks lapsepõlveks
Aastaid perevägivalla all kannatanud, kuid nüüdseks lahutatud ja teiste perevägivallaohvrite nõustamisega tegeleva Haini Iloneni sõnul ei tohiks vägivaldse lähisuhtega
tegeledes kunagi jätta tähelepanuta lapsi.
Meie ühiskond on lõpuks valmis rääkima avalikult nendest
valusatest teemadest, mis toimuvad suletud uste taga. Naistevastane vägivald, vaimne ja füüsiline ahistamine on pälvinud hukkamõistu, kuid kannatajaid selles õuduses on veelgi.
“Hirmu ja abitust, mida tunnevad perevägivalla tunnistajateks olnud lapsed, on meil, täiskasvanuil, võimatu kujutleda.
Lapsed, kes julgevad kodus toimuvast ametivõimudele teatada, on eeskujuks meile kõigile, eriti aga just oma emadele,
kes kahjuks ei julge ega oska sageli abi otsida,“ lisas ta.
Abi otsimine on esimene samm keerulisel teekonnal välja
vägivaldsest suhtest. Suuremates linnades tegutsevad varjupaigad pakuvad laiapõhjalist teenuste valikut, sealhulgas turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral,
võimalust rahuneda ja puhata ning vajadusel ka ajutist elupaika.
“Millest tihti aga ei räägita on see, et paljudel varjupaika pöörduvatel naistel on lapsed – lapsed, kes väärivad võimalust oma lapsepõlvele ka ajal, mil vanemate elus valitseb
kaos,“ sõnas Ilonen.
Laste võimalus jätkata kooliteed, saada psühholoogilist tuge, osaleda loovteraapias või muudes igapäevastes meelelahutust ja arengut pakkuvates tegevustes nõuab vägivallast
väljuvalt naiselt sageli üle jõu käivat rahalist ressurssi.
“Viie lapse emana tean ma omast kogemusest, et riiklik
elatusabi süsteem ei paku jätkuvalt ammendavaid lahendusi.
Tänu sellele, et koduvägivallas kannatavate laste teema on
meedias saanud laialdasemat kajastust, on meieni jõudnud
ka koostööpartnereid, kes neid murekohti märkavad ja aidata soovivad. Oleme väga tänulikud kõigile inimestele, kes aitavad lapsi McDonald’si restoraniketi heategevuskampaania
kaudu,“ sõnas Ilonen.
Novembrikuu lõpuni on McDonald’si restoranides käimas
heategevuskampaania McHappy Day, mis sel aastal kogub annetusi just nendele lastele, kelle emad on võtnud ette keerulise
tee vägivaldsest suhtest väljumise suunas. Restoranides müügil
olevate käepaelte pealt teenitud tulu läheb jagamisele Pärnus,
Tartu, Tallinnas ja Jõhvis tegutsevate organisatsioonide vahel.

Helena Peterson
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Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUS- JA KULTUURIAMETI JUHATAJAT
Haridus- ja kultuuriameti juhataja juhib ameti tegevust ning koordineerib ja arendab Viimsi valla hariduselu,
kultuuri-, spordi- ja noorsootööd.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt pedagoogika, rekreatsiooni või kultuurikorralduse alal);
• omab varasemat töökogemust vähemalt kolm aastat kas kultuuri, hariduse, spordi või noorsootöö valdkonnas;
• omab teadmisi omavalitsussüsteemist ja tunneb seda reguleerivaid õigusakte, orienteerub seadustega valla
pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev juhtimiskogemus avalikus teenistuses või ametikohaga seotud valdkondades;
• valdkonna mitmekülgne tundmine.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd Eesti ühes kiiremini arenevas omavalitsuses.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri, milles tuua välja oma nägemus Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja spordielust lähiaastatel
(vähemalt 1 lk);
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Harjumaa märgusõnaga “haridus- ja kultuuriameti juhataja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: tööalane lisateave abivallavanem Janek Murakas, tel 602 8803, Janek.Murakas@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE
MTÜ Viimsi Huvikeskus võtab tööle noorsootöötaja oma struktuurüksusesse Randvere noortekeskus. Randvere noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv noortekeskus, mille eesmärk on arendada ning toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist, samuti toetada ja
innustada noorte omaalgatust.
Töö sisu:
- noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa aregnukeskkonna loomine, noorte
omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;
- noori arendavate tegevuste (sh noorteürituste) planeerimine, korraldamne, läbiviimine;
- noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;
- projektide kirjutamine ja juhtimine.
Sobival kandidaadil on:
- kõrgharidus noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal või selle omandamine;
- tugev soov noortega töötaja ning noori motiveerida;
- väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
- eelnev praktika/töökogemus noortevaldkonnas;
- orienteeritus meeskonnatööle;
- eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus kesktasemel.
Kasuks tuleb:
- huviala olemasolu ning soov seda töös noortega kasutada kui üht tegevussunnda noortekeskuse
tegevustes;
- projektijuhtimise kogemus ing soov teha rahvusvahelist noorsootööd;
- noorsootöötaja kutse (vähemalt osakutse tase 4);
- B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
- erialaseid täiendkoolitusi;
- võimalust osaleda rahvusvahelistes noorsootöö projektides.
Tööle asumine: jaanuar 2018
Töökoha asukoht: Viimsi vald
Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 5. detsembriks e-posti aadressile annika@
huvikeskus.ee

Viimsi talisuplusklubi JääRing kutsub
neljapäevasele jääsuplusele!
MLA Viimsi Lasteaiad on kaheksast Viimsi munitsipaallasteaiast koosnev asutus.
Pakume tööd:
• ÕPETAJALE (1,0)
• ÕPETAJALE (1,0, Laanelinnu majas)
Tööülesanded: õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine vastavalt koostatud õppeplaanile;
laste arenguks soodsa kasvukeskkonna loomine; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine.
Nõudmised kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase; soov töötada lastega; valmisolek meeskonnatööks; loovus; rõõmsameelsus.
• ÕPETAJA ABILE (erivajadustega laste rühm)
Tööülesanded: õpetaja abistamine erivajadustega laste rühma igapäevatöös; rühmaruumide korrashoid.
• ÕPETAJA ASSISTENDILE
Tööülesanded: õpetaja abistamine õppetöös; lapsevanematega suhtlemine; rühmaruumide korrashoid.
• TERVISHOIUTÖÖTAJALE (tähtajaline leping)
Tööülesanded: dokumenteerib laste tervisekaarte; annab esmaabi äkkhaigestumise või
vigastuse korral; viib läbi laste profülaktilised läbivaatused; jälgib hügieeninõuete täitmist; koostab töökeskkonna riskianalüüsi.
Nõudmised kandidaadile: varasem töökogemus lastega; auto kasutamise võimalus; erialane haridus.
Lisainformatsioon: Töö toimub kaheksas Viimsi lasteaia majas.
Töötaja asub tööle lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana. Omalt poolt pakume: kaasaegset töökeskkonda, toetavat meeskonda ja puhkust suvisel ajal.
Lisainfo kandideerimise ja tööülesannete kohta: tel 5622 0121 ja e-posti aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee (Mirje Trei), www.viimsilasteaiad.ee

Head vanad ja uued talisuplejad! Olete oodatud koos Viimsi
talisuplusklubi JääRingiga neljapäevastele suplustele kodurannas
Haabneemes.
Kogunemine rannakohviku Puri juures. Soe müts ja rätik kaasa!
Järgmised jääsuplused: 30. novembril, 3., 7., 14., 21., 28. detsembril.
Hoia end kursis talisuplusklubi JääRing tegemistega Facebookis.
Lapsed võivad talisuplusest osaleda vanemate vastutusel.
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TEENUS
tasuta minema vanametalli, ostame ka ära
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.

n Firma teostab teie majas teie soovid. Tellige meilt
plaatimis-, parketi- ja maalritööd. Vajadusel teeme
valmis ka kips- ja kiviseinad ning sauna. Lõpuks
teeme ka suurpuhastuse. OÜ Olev Ehitus, tel 515
3753.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!

n Viime

Vee 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

n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321, www.arbormen.ee.

MÜÜK
n Meilt

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

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

n

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

n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm (alates 33 €/rm). Kojuvedu.
Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.

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

n Köögi töötasapindade müük, mõõdistus ja

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

paigaldus. Laminaat, kvarts, puit, graniit ja marmor. www.
tootasapind.ee, info@tootasapind.ee, tel 5566 2270.

n Müüa talvekartulit. Kartul korralik, pakendatud 26 kg
võrkkottidesse. Tasuta transport alates kahest võrkkotist. Tel 516 1328.
n Maja

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

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

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

TÖÖ
Pakkuda tööd detsembrist aprillini lumekoristajale/kojamehele Viimsis. Palk alates 10 €/h. Tel
503 0019 või info@haljastusplus.ee.

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

n Otsime eesti keele õpetajat 4. klassis käivale lapsele. Tasu arve esitamisel. Tel 5630 3165, Giorgi.
(vene keeles).

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

n

n 20-aastase

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) Haab-

n

n Liiva,

n

Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli
ja gümnaasiumi õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.
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.

neemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

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.

Ohtlike puude tööd, viljapuude ja hekkide hooldus, teised arboristi teenused. Tel 5699 9884, laur
@puujuuksur.ee.

n Prantsuse

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

keele eratunnid. Info tel 5344 4808.

n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlblikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
5322 6290.

Ostan teie sõidukõlbuliku, remonti vajava või
seisva sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457
5055, e-post alka515@hotmail.com.

n

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

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

Viimsi Fertilitase haiglat toitlustav ettevõte
pakub tööd

KOKALE
sõbralik meeskond, vahetustega töö,
palk kokkuleppel
kontakttelefon: 504 5239
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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.
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