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Intervjuu “Viimsi vaala“ 
saanud Ita-Riina 
Pedanikuga lk 12.

Tiraaz 9970

Palju õnne, Viimsi vald!

Mullu 20. detsembril 
möödus 26. aastat päevast, 
mil Viimsi külanõukogu sai 
esimese Harjumaa oma-
valitsusena valla õigused.  

Taasasutamise aastapäeva tähista-
ti vallavanem Alvar Ildi piduliku 
vastuvõtuga Black Rose Pubis, 
mille raames anti üle 13 tänukirja 
ja üks valla autasu “Viimsi vaal” 
koos tänukirjaga.

Vastuvõtu juhatas sisse Viimsi 
Muusikakooli tšellode ja kontra-
bassi ansambel ning tervituskõne 
pidas vallavanem Alvar Ild. Aja-
loolise meenutuse ajast, mil Viim-
si vald sai taas vallaõigused, pidas 
toonane Eesti Vabariigi Ülemnõu-
kogu esimees Arnold Rüütel. 

Valla ajaloolisi arenguid mee-
nutas Viimsi valla esimene valla-
vanem Ants-Hembo Lindemann. 

Aastapäevale pühendatud pidu-
likul vastuvõtul tunnustati silma-
paistvamaid viimsilasi.

Viimsi valla autasu “Viimsi vaal” 
ja tänukirja pälvis suure panuse eest 

Viimsi kultuurielu edendamisel 
Ita-Riina Pedanik, kes on valla staa-
žikaim kultuuritöötaja. Kohaliku kul-
tuurieluga on ta seotud alates 1983. 
aastast (loe intervjuud lk 12).

Viimsi valla 26. taas-
asutamise aastapäeval 
said tänukirjad:
NADEŽDA RADVILAVICIUS – 
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühen-
duse juhatuse esimehe asetäitja ak-
tiivse tegevuse eest MTÜ-s Viimsi 
Pensionäride Ühendus valla eaka-
tele suunatud ürituste organiseeri-
misel ja läbiviimisel;

MERILYN TÕNISALU – Kel-
vingi külaelu edendaja aktiivse te-
gevuse eest Kelvingi külaelu aren-
damisel;

ERET ELEN VIIDAKAS – 
Viimsi noorsoopolitseinik märkimis-
väärse panuse eest toimivate koos-
töövõrgustike loomisesse Viimsi 
vallas, sh koostöö arendamisesse 
noorsoo- ja haridusameti ning sot-
siaal- ja tervishoiuametiga;

MARGE TAMME – Viimsi piir-

konnapolitseinik väga tubli töö eest 
Viimsis turvalise elukeskkonna loo-
misel;

JANEK MURAKAS – Viimsi 
valla noorsoo- ja haridusameti ju-
hataja suure panuse eest Viimsis abi-
politseinikuna elukeskkonna turva-
lisemaks muutmisel;

ALAR MIK – Viimsi valla kom-
munaalameti juhtaja suure panuse 
eest Viimsis abipolitseinikuna elu-
keskkonna turvalisemaks muutmi-
sel;

RAUL RINK – Vabatahtliku Me-
repäästeühing MTÜ juhatuse liige 
suure panuse eest mereturvalisuse 
tagamisel Tallinna ja Muuga lahel;

TRIVIMI VELLISTE – MTÜ 
Kindral Johan Laidoneri Seltsi ju-
hatuse esimees aktiivse tegevuse 
eest Kindral Johan Laidoneri Selt-
sis ning iga-aastase Kindral Johan 
Laidoneri Olümpiateatejooksu kor-
raldamise eest;

AIN PINNONEN – spordiklu-
bi Viimsi HC peatreener suure pa-
nuse eest Viimsi käsipalli edenda-
misel;

SPORDIKLUBI VIIMSI HC  
MEISTRILIIGA VÕISTKOND 
VIIMSI/TÖÖRIISTAMARKET – 
Viimsi eduka esindamise eest kä-
sipallis;

MTÜ KORVPALLIKLUBI 
VIIMSI – rahvusvaheliste ja koha-
like korvpalliturniiride korraldami-
se eest Viimsis;

ANDRES KAARMANN – Saue 
abilinnapea Viimsi mälumängu tur-
niiri käivitamise ja korraldamise 
eest;

TANTSUETENDUS “SA TU-
LE NÜÜD” KORRALDAJAD – 
6. juunil 2016 toimus Viimsi staa-
dionil tantsuetendus “Sa tule nüüd”. 
Viimsi vald tänab korraldajad suu-
repärase tantsuetenduse eest me-
rekultuuriaastal. Tänukirja võtsid 
vastu: Merike Hindreus, Külli Tal-
mar, Maido Saar, Agne Kurrikoff 
Herman, Anli Soosaar, Lauri Pih-
lak, Hele Pomerants.

Vastuvõtu lõpetas viimsilase 
Laura Põldvere ja Kusti Lemba 
kontsert.

Viimsi Teataja

Esimene vallavanem Ants-Hembo Lindemann.

Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatuse esimees 
Trivimi Velliste. Fotod Kristjan Rosin

Vallavolikogu esimees Toomas Tõniste, Ingrid ja Arnold Rüütel ja vallavanem Alvar Ild. 

Esineb Viimsi Muusikakooli tšellode ja kontrabassi ansambel.

Infotelefonid 
n AS Teede REV-2 (talihoole 24 h): tel 5301 
5855, e-post viimsivald@trev2.ee 
n Viimsi valla konstaablijaoskond: tel 602 
8855 
n Viimsi Abikeskus (24 h): tel 14 455
n Kiirabi, pääste, politsei: 112 
n G4S: 1911

Püünsi küla 
üldkooslek
15. veebruaril kell 18 toimub Püünsi Koo-
lis küla üldkoosolek.

Päevakord: 1. külavanema aastaaruan-
ne; 2. küla arengukava muudatuste arutelu 
ja vastuvõtmine;  3. MTÜ Püünsi Külaselts 
aastaaruanne; 4. tööstuspiirkonna müra- 
ja saasteprobleemid (MTÜ Roheline Pool-
saar); 5. jooksvad küsimused.

Koosolekule tulles võtke palun kaasa 
pildiga dokument (ID-kaart, pass või auto-
juhiluba).

Jüri Kruusvee
külavanem

Vastuvõtuajad 
vallavalitsuses 
Vallavalitsuse vastuvõtuajad on esmaspäe-
viti 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 www.viimsivald.ee, e-posti aad-
ressil info@viimsivv.ee või telefonil 602 8800.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja 
ilmumised 2017 
13. ja 27. jaanuar; 10. ja 24. veebruar; 10. 
ja 24. märts; 7. ja 21. aprill; 5. ja 19. mai; 
2. ja 16. juuni; 4. ja 18. august; 8. ja 22. 
september; 6. ja 20. oktoober; 3. ja 17. no-
vember; 1. ja 15. detsember.

Viimsi Teataja 

Teavitus
Ajavahemikul 15.01-15.02.2017 teostatakse 
Haabneeme rannas Suur-Viimsiranna kin-
nistul sanglepiku hooldusraiet. 

Martin Kolu

Elanike arv
1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri 
andmetel Viimsis 19 042 elanikku. 2016. aas-
ta samal ajal oli registreeritud viimsilasi 18 
428. 

Viimsi vallavalitsus
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil 
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
õi saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides 
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@
viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@
viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, tellimine@
expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 27. jaanuaril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt 
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.face-
book.com/ViimsiVald

Viimsi vald kuulutas 
kasvava elanike arvu ja 
lähiaastate täiendavate 
koolikohtade vajadusega 
seoses välja Haabneeme 
kooli juurdeehituse hanke. 

Viimsi abivallavanema Jan Trei 
sõnul saavad lapsed moodsa ja 
kaasaegse õpikeskkonna. “Tä-
na õpib Haabneeme koolis ju-
ba 453 õpilast. Juurdeehitus loob 
valda juurde 144 koolikohta, 
mis aitab leevendada vajadust 
õppekohtade järele Viimsi kes-
kuse piirkonnas,” ütles Trei. 
“Ühtlasi võimaldab juurdeehi-
tus õppetööd hakata läbi viima 
kolmes kooliastmes, 6-klassi-
lisest Haabneeme koolist saab 
9-klassilise III õppeastmega 
täistsükli põhikool.” 

Juurdeehitusega korrastab 

Minu tuleviku 
Viimsi
Aasta tagasi palus vallavalitsus meie väikestel 
viimsilastel anda läbi piltide tagasisidet, millisena 
näevad nemad Viimsit täna ja tulevikus. 

Viimsi raamatukogu, staadion, koolimajad ja lasteaiad, 
veekeskus, Rannapere pansionaat, Põhjakonn, Haabneeme 
rand, RMK looduskeskus, Viimsi mänguväljakud, kelgu-
mäed ja loodusrajad, mõisapark, kino, teater ja kaubandus-
keskused olid paigad, mida laekunud töödel kujutati. Aga 
nende kõrval tõid meie lapsed välja pereväärtused, ükstei-
sest ja loodusest hoolimise, üksmeele, mängurõõmu ning 
julguse tunda naudingut, unistada ja mõelda suurelt ning 
märgata ka silmale nähtamatut.

Aasta viimases ajalehes andsime läbi kahe pikema in-
tervjuu ülevaate, mis on Viimsit ees ootamas järgnevatel 
aastatel. Uuenenud koolipinnad ja uus lasteaed, Viimsi 
päris oma kaunite kunstide kool, uus vallamaja, pikene-
nud terviserajad, avardunud võimalused sportimiseks ning 
Viimsi merepiiri ja saarte tutvustamiseks, jõukohasemad 
elamispinnad ning targad töökohad on need, mis paljudest 
mõtetest kõlama jäid.

2017. aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri and-
metel Viimsis juba 19 042 elanikku. Nende seas on ka 211 
väikest, 2016. aastal sündinud viimsilast. Koos nendega on 
2016. aasta jooksul valda juurde tulnud kokku 1685 elanikku. 
Vallasiseselt on elukoha vahetanud 528 elanikku. Lahkunud 
– kas siis välismaale, teise omavalitusse või hingederiiki on 
1050 elanikku. Haldusreformi territoriaalsete kokkulepete 
jõustumise eel on Viimsi elanike arvult jõudnud 6. kohale 
Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve järel.

Alanud aasta on kahtlemata aga mitmeski mõttes nii 
Eesti kui ka Viimsi jaoks märgiline. Ehkki Viimsi piirid 
lähiaastate haldusreformi käigus ei muutu, mõjutavad Ees-
tile ajaloolised otsused, mis jõustuvad 2017. aasta oktoob-
ris kohalike omavalitsuste valimisega, ka meid. Omavalit-
suste liitumisel tekkivad uued suured omavalitsusüksused 
toovad muutusi naabritel Harjumaal. Anija vallana on re-
formi käigus ühinemas Aegviidu ja Anija piirkonnad. Saue 
linn, Saue vald, Nissi ja Kernu liituvad Saue vallana ning 
loodavas ühisvallas on elanikke üle 21 000. Riigi tasandil 
möödub 2017. aasta sügisel Viimsist ühinemiste tulemuse-
na lisaks Saue vallale ka Saare vald, kus on elanikke üle 
31 000. Osasid omavalitsusi on ees ootamas sundliitmine. 

Riigi tasandil on toimunud hiljutised muudatused era-
kondade ja riigi juhtimises ning seda, kuidas mõjutavad 
need muudatused ja riigi tasandil tehtud otsused Viimsit, 
ei oska keegi veel täpselt ette näha. 

Selge on aga see, et ehkki muudatused ühiskonnas 
nõuavad kiiret kohanemist meilt kõigilt nii koolieeliku, 
õpilase, tööealise kui ka seeniorina – lastele omaselt suu-
relt mõtiskleda ja unistada ning valla tegemistes konst-
ruktiivselt kaasa rääkida koostöös vallavalitsusega ning 
Viimsi kogukonnaga tasub siiski igal Viimsi elanikul. Vaid 
nii on võimalik vallaelanike ühised unistused reaalsuses ka 
kätte saada ja soovid ellu viia!

Koostööd alanud aastaks!
Liia Ringo 

Kommunikatsioonijuht 

Viimsi vallavalitsuse 20. detsembri korraldusega kinnitati 
1. veebruarist kehtima hakkavad Leppneeme – Kelnase 
parvlaevaliinide sõidugraafikud.

TALVINE PERIooD 1. NoVEMbER – 31. MäRTS

KEVADSüGISENE PERIooD 1. APRILL – 31. MAI NING 
1. SEPTEMbER – 31. oKToobER

SUVINE PERIooD 1. JUUNI – 31. AUGUST

Viimsi vallavalitsus

Päev Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30, 14.30 9.00, 15.30

Teisipäev 7.30 9.00

Kolmapäev 7.30, 14.00 9.00, 15.30

Neljapäev 7.30 15.30

Reede 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Laupäev 7.30, 14.00 9.00, 15.30

Pühapäev 16.00 17.30

Päev Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Teisipäev 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Kolmapäev 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Neljapäev 7.30 15.30

Reede 7.30, 17.00 9.00, 18.30

Laupäev 7.30, 17.00 9.00, 18.30

Pühapäev 14.00, 17.00 15.30, 18.30

Päev Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Teisipäev 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Kolmapäev 7.30, 16.00 9.00, 17.30

Neljapäev 7.30, 17.00 15.30, 18.30

Reede 7.30, 14.00, 17.00 9.00, 15.30, 18.30

Laupäev 7.30, 17.00 9.00, 18.30

Pühapäev 13.00, 16.00, 19.00 14.30, 17.30, 20.30

Uued sõidugraafikud 
Leppneeme – Kelnase liinil

Viimsi vallavalitsus kuulutas välja hanke 
Haabneeme kooli juurdeehituseks

ja laiendab Viimsi oma hari-
dusvõrku vastavalt 2016. lõ-
pus kinnitatud valla haridus-
võrgu arengukavale.

“Haabneeme kooli juurde-
ehitusse on kavandatud kaks ko-
duklassi, neli täismõõdus aine-
klassi, üks väiksem keeleklass 
ja keemialabor ning tööõpetus-
klassid puidu- ja metallitehno-
loogiate, kodunduse ja käsitöö 
õpetamiseks. Loodusainete klas-
si lisandumine parandab kind-
lasti ka huvihariduse kvaliteeti 
Haabneeme koolis. Lisaks on 
kavandatud õpperuume teenin-
davad puhke- ja sanitaarruu-
mid,” sõnas Trei.

Haabneeme kooli juurde-
ehitus rajatakse Randvere tee 
18 asuvale krundile, kus 2009. 
aastal valmis Arhitektuuribü-
roo Emil Urbel OÜ projekti jär-

gi õppehoone. Juurdeehitus on 
kavandatud toimiva kooli arhi-
tektuurilise jätkuna, järgides sel-
le kõrgusi, rütme ning viimist-
luse põhimõtteid, olles siiski ole-
masolevast koolihoonest sel-
gelt eraldatud, kuid toimiva koo-
liga ühenduses 2. ja 3. korruse 
koridori jätkava puhkeruumi 
abil. Kavandatav kolmekordne 
juurdeehitus valmib 2017. aas-

ta sügiseks, ehituslik maht on 
1000 m2.  

Hoone harmoneerub olemas-
oleva kooli- ja lasteaiahoone-
ga, samuti looduskeskkonnaga 
kooli vahetus läheduses ning 
on ka sisustuselt ergonoomili-
ne ning materjalivalikult ja ruu-
mipaigutuses kaasaegne. 

Viimsi Teataja

Haabneeme kooli juurdeehitus märgitud punasega. 

Haabneeme kool. Foto Viimsi vallavalitsus

AKTUAALNE
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Kavandatakse
Haabneeme 
tänavavalgustuse 
renoveerimist
Viimsi vallavalitsus on koostanud taotluse 2016. 
aastal avatud “Tänavavalgustuse taristu reno-
veerimise“ meetmesse, millega on plaanis reno-
veerida suur osa Haabneeme tänavavalgustusest.

Tänavavalgustuse renoveerimise meedet rahastatakse EL-i 
struktuurifondide “Ühtekuuluvuspoliitika fondide raken-
duskava 2014–2020” prioriteetse suuna “Energiatõhusus” 
meetme “Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suuren-
damine” tegevuse alt. Toetuse eesmärk on tänavavalgus-
tuse elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine 
tänu LED-valgustehnoloogia kasutuselevõtule, mille tule-
musena saavutatakse:

- renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurene-
mine;

- tänavavalgustuse elektrienergia tarbimise vähenemine;
- arvestuslik süsihappegaasi (CO2) vähenemine aastas.
Viimsi vald on koostanud taotluse, millega kaetakse 

suur osa Haabneeme keskusest. Ala valiti välja seetõttu, et 
selles piirkonnas on süsteemid kõige vanemad ja amorti-
seerunumad. Projektala piirneb idast Randvere teega, põh-
jasuunas Heki, Heldri, Männi ja Vahtra teedega, läänest 
Haabneeme lahega ning lõunasuunal Kaluri teega ja Rohu-
neeme teega. Piirkonnas on väga erinevad tänavavalgustus-
süsteemid: on 1970ndatel rajatud metallmaste, 1980ndate 
valgusteid, samuti 1990ndate puitmastidel õhuliine ja ka 
natukene uuemaid metallmaste. Kaluri – Mereranna – Heki 
tee piirkonnas on süsteemid kõige halvemas olukorras – 
amortiseerunud on kaablid, ühendused, mastid on rooste-
tanud, osad lõigud ei tööta jne. Kavas on kogu ala süsteem 
tervikuna renoveerida ja vahetada välja uute metallmas-
tidel kaasaegsete LED-valgustite vastu, lisaks on kavas 
panna kilpidesse juhtimissüsteem.

Projekti hinnanguliseks maksumuseks võib kujuneda 
ligikaudu 700 000 eurot, Viimsi valla omaosalus jääb ku-
sagil 30% juurde (toetuse osakaal abikõlblikest kuludest 
ühe projekti kohta arvutatakse rakendusüksuse koostatud 
ja rakendusasutusega kooskõlastatud metoodika alusel 
taotleja andmete põhjal). Meetme toetus sõltub valemist, 
kus määravaks on renoveerimistööde ulatus – nii näiteks 
saab suurema toetuse määra projekt, kus renoveeritakse 
terviksüsteem (kaablid, mastid, valgustid). Seetõttu ei ole 
võimalik täna veel täpset toetuse suurust ja omafinantsee-
ringu protsenti välja tuua. 

Projekt on positiivse otsuse korral kavandatud ellu viia 
vahemikus 2017 mai – 2018 detsember. Meetme eeskirja 
järgi võib projekti suuruseks olla 80 kuni 1500 renoveeri-
tavat tänavavalgustuspunkti kohaliku omavalitsuse kohta. 
Viimsi valla projektpiirkonda jääb ligikaudu 360 valgus-
tuspunkti ning 10 lülitus-jaotusseadet (kilpi). Valla valgus-
tuspunktide arv on 4550, projekti raames on seega kavas 
uuendada ligikaudu 8% kogu valla valgustuspunktidest. 
Tööd jaotatakse kahte etappi – projekteerimistööd ning 
ehitustööd, võimalik, et ala jaotatakse veel ka erinevateks 
piirkondadeks.

Projekti tulemusena muutub meie valla keskus – Haab-
neeme alevik – senisest valgemaks, liiklusohutumaks ja 
seeläbi ka turvalisemaks.

Taavi Valgmäe
Kommunikatsioonide peaspetsialist

Viimsi valla tänavavalgus-
tuse uueks käidukorral-
dajaks on AS KH Energia-
Konsult.

Sügisel viis vallavalitsus läbi 
rahvusvahelise riigihanke, leid-
maks Viimsi valla tänavaval-
gustusele käidukorraldusteenu-
se pakkuja aastateks 2017–2021. 
Kokku laekus hankele neli pak-
kumust. Vallavalitsus tunnistas 
edukaks pakkujaks AS-i KH 
Energia-Konsult pakkumuse, kel-
lega allkirjastati käidukorraldus-
teenuse leping 6. jaanuaril. 

Pikki aastaid hooldas Viim-
si valla välisvalgustust AS Rito 
Elektritööd, alates 1. veebrua-
rist k.a võtab hoolduse üle uus 
käidukorraldaja KH Energia-
Konsult, kes varem on käitu 
korraldanud muuhulgas Tallin-
na linnas. Lepingu pikkuseks on 
59 kuud ning hooldeperiood lõ-
peb 31.12.2021.

Viimsi valla tänavavalgus-
tuses on käesoleval hetkel 4550 
valgustuspunkti ja 159 liitumis-
juhtimiskilpi. Lepingujärgsed 
tööd jagunevad tööde iseloo-
must tulenevalt: üldisteks töö-
deks (sh kõik taustaprotsessid, 
käidumeistri töö, käidukorral-
dusega seotud tööd jm), käi-
dukorraldus – jooksev taristu 
seire ja hooldus, remonttööd, 
avariitööd ning dokumenteeri-
mistööd. 

Hankega uuendati oluliselt 
käidutööde nõudeid ja koossei-
su, eesmärgiga minna üle seni-
sest põhjalikumale ja sisuka-
male tööle. Sisse seati käidu-
meistri töö, kes juhib igapäe-
vaselt valla käidukorraldust, viib 
täide valgustuse kontrolli ka-
vasid, koostab remondiplaane, 
tööde juhtimist, esitab kvartali 
tööplaane jne. Sarnaselt tee-
hooldele on ka käidukorraldu-
ses nüüdsest sisse viidud päe-
vik, kuhu kantakse kõik tööd, 
olud, kontrollid jm vajalik in-

Viimsi valla tänavavalgustust 
hooldab KH Energia-Konsult

fo. Lepinguga on ette nähtud 
Viimsi valla tänavavalgustuse 
arengukava koostamine 2017. 
aasta jooksul, mille eesmärk on 
anda tulevikusuunad ja -vaated 
ning esitada tegevuskava valla 
tänavavalgustustaristu arenda-
miseks. 

Väga oluline töölõik on ko-
gu taristu inventuur, eesmärgi-
ga luua andmekogu, kus on kir-
jeldatud süsteemide ja külade 
kaupa kogu süsteemi koosseis 
– valgustite tüübid, kaablid, 
mastid, kilbid, andurid jmt. Rõh-
ku pannakse ka ohutusele ning 
üheks nõudeks on seadme ohu-
tuse seaduse kohase korralise 
tehnilise kontrolli läbiviimise 
nõue. Samuti on uue ülesan-
dena lisatud kohustus teostada 
iga aasta augustikuu jooksul, 
tähtajaga 31. august, täiendav 
kontroll kõikide valla haridus-
asutuste  juurdepääsuteedel ja 
nende vahetus läheduses (vä-
hemalt 200 m perimeeter hari-
dusasutuse kinnistust) olevate 
ülekäiguradade valgustite osas, 
lisaks nähakse ette mastide sei-
sukorra kontroll ja inventuur. 

Üks uus muudatus seondub 
remonttöödega, nimelt on han-
ke koosseisus ka kuni kuue val-
gustuspunktiga tänavavalgus-
tuse projekteerimine ja rajami-
ne. See tähendab, et väiksemad 

valgustussüsteemide ehitami-
sed viib nüüdsest läbi käidu-
korraldaja ja enam ei ole tar-
vidust selleks eraldi pakkumisi 
võtta – see hoiab kokku aega ja 
tagab täiendava operatiivsuse.

Rõhku on pandud ka käi-
dukorraldustööde kontrollimi-
sele valla poolt, ka on lepingus 

reguleeritud 17 erinevat rikku-
mise liiki, mille avastamise kor-
ral on vallal õigus käidukorral-
dajale sanktsioone rakendada. 
Kõik käidukorraldaja sõidukid 
on varustatud GPS süsteemi-
ga, toimub igapäevane logide 
pidamine käidupäevikus. Täien-
datud seire ja uuendatud nõue-
te eesmärk on anda teenusele 
uus hingamine ja senisest põh-
jalikum ning kaasaegsem sisu.

Uus käidukorraldaja alustab 
tööd alates 1. veebruarist ning 
muredega saab pöörduda rike-
te üldnumbrile 659 8970, mis 
töötab 24 h ööpäevas. Viimsi val-
la käidumeister on Tõnu Roos-
na (e-post troosna@energia-
kosult.ee), kelle poole saab pöör-
duda tehnilistes küsimustes, teh-
niliste tingimuste väljastami-
seks jm juhtudel. 

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi ja AS-i KH Energia-Konsult 
juhatuse liige Heino Harak kirjutavad alla käidukorraldusteenuse 
lepingule, mis annab teenusele senisest kaasaegsema sisu. Foto 
Annika Koppel 

MõNED oLULISEMAD REAGEERIMISTäHTAJAGA TööD JA 
REAGEERIMISAJAD
n 1 tunni jooksul – tuleb tagada lahtiste elektrijuhtmetega kah-
jude, avariide ja õnnetuste tagajärjel purunenud ja liiklust ta-
kistavate või vara ohustavate või vandalismi korral tekitatud 
kahjude või muul moel avalikus ruumis liikumist takistavate 
olukordade likvideerimine;
n 2 tunni jooksul – avalikus ruumis asuvate vallaelanike ohtlike 
elektripaigaldiste likvideerimine ja isoleerimine;
n 4 tunni jooksul – rikke tekkimisel rakendunud kaitseseadme-
te tagasilülitamine tavaolukorras;
n 24 tunni jooksul – ülekäiguradade, ohtlike kurvide ja ristmike, 
haridusasustuste sissesõitude juurde jäävate valgustite rikete 
likvideerimine ja lambipirnide vahetus;
n 48 tunni jooksul – lülitus-jaotusseadme (kilbi) rikete likvidee-
rimine;
n 72 tunni jooksul – mittetöötava pirni vahetus;
n 5 päeva jooksul – maakaabli rikete avastamine/tuvastamine, 
samuti kahjunõude esitamine liiklusõnnetuse/vandalismi vms 
korral;
n 7 päeva ehk nädala jooksul – pöördumistele vastamine;
n 10 päeva jooksul – maakaabli väljavahetamine, samuti mit-
tetöötava valgusti remont- või vahetustööd, ka tehniliste tingi-
muste väljastamine;
n iga kord pärast tugevat tuult (6 palli või 10 m/s) – visuaalne 
ülevaatus;
n üks kord kuus – piirkonniti valgustuse öise kontrolli teostamine.

Haabneeme projektiala kaart, kus valgustus renoveeritakse. 
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1. jaanuaril jõustub üle 
300 õigusakti, mille seast 
leiab ettevõtjate jaoks nii 
positiivse kui ka negatiiv-
se mõjuga muudatusi. 

Väikeettevõtjate jaoks on heaks 
uudiseks see, et majandusaasta 
aruande koostamine muutub liht-
samaks. Majutusettevõtetele pa-
kub rahulolu majutusteenuste 
käibemaksu tõusu ärajäämine. 

Negatiivsed muudatused 
seonduvad peamiselt maksusea-
dustega. Riik on viimasel het-
kel otsustanud ära jätta sot-
siaalmaksu vähendamise poole 
protsendi võrra. Lisaks tõste-
takse uuest aastast maagaasi akt-
siisi 20 protsenti ning 1. veeb-
ruarist suureneb diislikütuse ja 
bensiini aktsiis 10 protsenti.

Majandusaasta aru-
annete koostamine 
muutub lihtsamaks
1. jaanuarist on lubatud mikro- 
ja väikeettevõtjatel koostada eel-
mise aasta majandusaasta aru-
annet lihtsustatud korras. Mik-
roettevõtjatel on kohustus koos-
tada vaid kaks põhiaruannet: 
lühike bilanss ning kasumiaru-
anne. Väikeettevõtjad peavad 
koostama ning äriregistrile esi-
tama vähemalt bilansi, kasumi-
aruande ning maksimaalselt 9 
lisa. Jätkuvalt peavad väikeet-
tevõtjad koostama ja avalikus-
tama tegevusaruande. Mikro- ja 
väikeettevõtjatelt ei nõuta enam 
rahavoogude aruande ning oma-
kapitali muutuste aruande koos-
tamist. 

Sotsiaalmaksu 
langetamine jääb ära
1. jaanuarist pidi vähenema sot-
siaalmaks tänaselt 33 protsen-
dilt 32,5 protsendini. Selle tule-
musena oleksid tööandjad aas-
tas kokku hoidnud ca 42 miljo-
nit eurot. Riigikogu võttis det-
sembri keskpaigas vastu mak-
sumuudatuste kobareelnõu, mil-
lega jäetakse ära kavandatud sot-
siaalmaksu vähendamine. See-
ga jääb ka uuel aastal kehtima 
sotsiaalmaksumäär 33%.

Kütuseaktsiisid tõusevad
1. jaanuarist suureneb maagaa-
si aktsiisimäär 20%. Esialgu soo-
vis riik uuest aastast tõsta 10% 
võrra ka bensiini, diislikütuse, 
eriotstarbelise diislikütuse ja ker-
ge kütteõli aktsiisimäära. Riigi-
kogu võttis aga detsembri kes-
kel vastu maksumuudatuste ko-
bareelnõu, millega lükati aasta 
algusesse planeeritud aktsiisi-
tõusud edasi 1. veebruarile 2017. 

Jaanuaris jõustuma pidanud 
10-protsendiline alkoholiaktsii-
si tõus hakkab samuti kehtima 
alates veebruarist. Õlleaktsiisi tõs-
tetakse 2017. aasta juulis täien-
davalt 70%. 

Miinimumpalk tõuseb 
470 euroni
Uuest aastast suureneb miini-
mumpalk täistööajaga töötami-
se korral praeguselt 430 eurolt 
470 euroni kuus. Tunnitasu alam-
määr on alates 1. jaanuarist 
2,78 eurot (hetkel 2,54 eurot). 

Kohustuslik üleminek 
e-arvetele lükkub edasi
Varasemalt soovis riik kohus-
tada ettevõtjaid uuest aastast esi-
tama avalikule sektorile arveid 
vaid e-arvetena (masinloetav ar-
ve, mitte pdf-arve). Riik lükkas 
selle kohutuse jõustumise vii-
masel hetkel teadmata ajaks 
edasi, sest turg ei olnud muu-
datuseks veel valmis. See tä-
hendab, et järgmisel aastal on 
ettevõtjatel lubatud avalikule 
sektorile esitada endiselt nii pa-
ber- kui pdf-vormingus arveid. 
Raamatupidamise seaduse koha-
selt peab avalik sektor olema val-
mis e-arveid vastu võtma 1. märt-
sist 2017. Lisaks sätestatakse 
seadusega avalikule sektorile 
saadetavate e-arvete nõuded, mil-
lega e-arved peavad kooskõlas 
olema alates 1. juulist.

Välismaalaste töötamise 
piirangud lihtsustuvad
Jaanuari keskpaigas jõustuvad 
mitmed olulised välismaalaste 
seaduse muudatused, millega 
lihtsustatakse kolmandatest rii-
kides pärit kodanike Eestis töö-

tamist ja ettevõtlusega tegele-
mist. 

Sotsiaalmaksuvaba haigus-
hüvitis teise ja kolmanda 
haiguspäeva eest
Uuest aastast on tööandjatel 
võimalus maksta töötajale sot-
siaalmaksuvabalt haigushüvi-
tist teise ja kolmanda haigus-
päeva eest kuni 100% töötaja 
keskmisest palgast. See tähen-
dab, et tööandja saab ise otsus-
tada, kas ja kui palju maksta 
hüvitist teise ja kolmanda hai-
guspäeva eest. Tööandjatel jääb 
alles kohustus maksta haigus-
hüvitist neljanda kuni kahek-
sanda haiguspäeva eest vähe-
malt 70% töötaja keskmisest 
palgast.

olulisemad muudatused 
tulumaksuseaduses 
Tulumaksuvaba miinimum suu-
reneb praeguselt 170 eurolt 180 
euroni kuus (2160 eurot aastas). 
Maksuvaba tulu piirmäär tõs-
tetakse 6000 euroni aastas ehk 
500 euroni kuus alates 2018. 
aastast. Eluasemelaenu intres-
se võib uuest aastast maksusta-
vast tulust maha arvata üksnes 
300 euro ulatuses. 

Majutusteenuste käibe-
maksumäära tõus jääb ära 
Uueks aastaks planeeritud ma-
jutusteenuste käibemaksumää-
ra tõstmine 14 protsendile jääb 
ära. See tähendab, et uuel aas-
tal säilib majutusteenuse mak-
sustamisel vähendatud käibe-
maksumäär 9%. Muudatuse tu-
lemusena jääb ära turismisek-
tori ja selle külastajate maksu-
koormuse kasv ca 11 miljoni 
euro võrra aastas. 

Sotsiaalmaksu miinimum-
kohustus suureneb 
Sotsiaalmaksu minimaalse ko-
hustuse aluseks olev kuumäär 
tõuseb 2017. aastast 430 euro-
ni. See tähendab, et tööandjal 
tuleb töötaja sotsiaalkindlustu-
se tekkimiseks tasuda sotsiaal-
maksu vähemalt 141,9 eurot 
kuus. 

Teatud metalltoodete 
pöördmaksustamine
Uuest aastast laiendatakse mak-
supettuste vähendamise eesmär-
gil käibemaksuseaduses pöörd-
maksustatavate kaupade loete-
lu, kuhu lisatakse mitmed me-
talltooted. 

Toidu- ja veterinaarjärele-
valve tasud tõusevad
1. jaanuarist tõstetakse toidu- ja 
veterinaarjärelevalve eest võe-
tava tunnitasu määra praegu-
selt 11,1 eurolt 11,5 euroni. Tõu-
su põhjendatakse eelkõige amet-
nike palgatõusuga, ametnike ar-
vu muutusega ning hoonete ku-
ludega seotud muudatustega.  

Kehtima hakkab 
maapõueseadus
Uue maapõueseadusega muu-
tub kehtetuks kaevandamissea-
dus ning muudetakse ka mit-
meid teisi akte. Maapõueseadu-
sega loobutakse maardlate lii-
gitamisest kohaliku ja üleriigi-
lise tähtsusega maardlateks. See 
tähendab, et edaspidi sõltub sel-
liste maavarade nagu liiv, kruus, 
turvas jm kuuluvus sellest, kel-
le omandis on maa. Lisaks nä-
hakse ette muudatusi seoses 
kaevandamisloa andmise, pi-
kendamise ja kehtetuks tunnis-
tamisega. 

Jõustub atmosfääriõhu 
kaitse seadus
Uuel aastal hakkab praeguse vä-
lisõhukaitse seaduse asemel keh-
tima atmosfääriõhu kaitse sea-
dus. Uue seadusega korrasta-
takse ja muudetakse ka välisõhu 
saastamisega seonduvaid mää-
ruseid. Näiteks tõusevad osadel 
tegevusaladel (nt kütuseäri, sea-, 
veise- või linnukasvatus, põle-
tusseadmed) künnised, millest 
alates peab ettevõtja käitise te-
gevuseks taotlema õhusaastelu-
ba. See tähendab, et väiksemad 
tegutsejad ei pea enam õhusaas-
teluba taotlema, vaid selle ase-
mel on neil registreerimiskohus-
tus, mis on kiirem ja lihtsam. 

Eesti Kaubandus-
Tööstuskoda

Tänavu saavad eelmisel 
aastal madalat palka 
teeninud inimesed taot-
leda tasutud tulumaksu 
tagasimakset. 

Tänavu 15. veebruarist saavad 
eelmisel aastal madalat palka 
teeninud inimesed taotleda tu-
ludeklaratsiooni esitamisega töö-
tasult aasta jooksul tasutud tu-
lumaksu. Tagastust saab taot-
leda ligi 100 000 täiskasvanut, 
kes töötasid 2016. aastal täis-
tööajaga vähemalt kuus kuud 
ja teenisid aastas kokku alla 
7818 euro ehk keskmiselt alla 
651 euro kuus. 

Maksimaalne tagasimakse 

on kuni 709 eurot.
Madalapalgalise töötaja toe-

tuse saamisel ei kohaldata täis-
tööaja nõuet kõigile töövõime-
tuspensionäridele ega vähene-
nud töövõimega isikutele. Töö-
taja ega tööandja ei pea Maksu- 
ja Tolliametile oma töövõime-
tuspensionist ega vähenenud töö-
võimest teatama, sest Sotsiaal-
kindlustusamet ja töötukassa 
edastavad Maksu- ja Tolliame-
tile vajalikud andmed ise.

Madalapalgaliste tagasimak-
se asendub järgmisel aastal 500-
eurose maksuvaba tuluga kõi-
gile kuni keskmist palka saa-
vatele töötajatele. 500 eurot on 
maksuvaba tulu kuni 1200 euro 

suuruse maksustatava kuusis-
setuleku korral. Sealt alates hak-
kab maksuvaba tulu sujuvalt vä-
henema ning alates 2100 euro 
suurusest sissetulekust maksu-
vaba tulu kaob. Samuti kehtes-
tatakse eluasemelaenu intressi-
de mahaarvamise täiendav piir-
määr 300 eurot seni rakenda-
tud ja ka edaspidi kehtima jää-
va 1200-eurose tuludest maha-
arvamiste piirmäära sees. Piir-
määr 1200 eurot kehtib kooli-
tuskuludele, kingitustele-anne-
tustele ja laenuintressidele. Abi-
kaasade ühine tuludeklaratsioon 
säilib enim levinud mahaarva-
miste suhtes. 

Rahandusministeerium

Igal teol ja tegevu-
setusel on tagajärg
Kuigi tihtipeale võib tunduda, et korrarikkumi-
sest mitteteatamine ei saa kedagi kuidagi mõ-
jutada, siis teatud olukordades on teavitamine 
elulise tähtsusega ja abi võid vajada sina või 
sinu lähedane. 

Helista või kirjuta!
Ohu ja hädaolukorra puhul kutsu patrull, helistades numb-
ril 112. Üldiste küsimuste korral helista politsei infotele-
fonile 612 3000 või piirkonnaametnikele Marge Tamme, 
Eret Elen Viidakas tel 602 8855.

Võimalik on saata ka kiri e-posti aadressile: pohja@
politsei.ee; info@politsei.ee; marge.tamme@politsei.ee; 
eret.elen.viidakas@politsei.ee.

Tule kohale! 
P. Pinna 4 politseijaoskond Lasnamäel ning Nelgi tee 1, 
Viimsi valla konstaablipunkti vastuvõtt on teisipäeviti kell 
15–17. Soovitame aeg enne piirkonnaametnikuga kokku 
leppida, sest meie tööst tulenevalt  võib juhtuda, et tööko-
hustuste tõttu ei pruugi piirkonnaametnikke olla koha peal 
ning vastuvõttu ei pruugi toimuda tavapärasel ajal!

Facebook
Ära kasuta sotsiaalvõrgustikku Facebook selleks, et anda 
teada juhtumitest, mis vajavad kohest politsei sekkumist. 
Kui info peab jõudma politseini kiiresti, siis helista 112. 

Kui märkad, teavita kohe! 
Ära muretse, et paanitsed üle. Lase politseil otsustada, mil-
lise prioriteediga antud juhtum on.

Kiirus ja täpne kirjeldus aitab tabada! 
Kui sind või su lähedast röövitakse, ahistatakse või juhtub 
mõni teine süütegu, siis teavita sellest kohe. Katsu mee-
les pidada võimalikult palju detaile: sõiduki värv, mark, 
registreerimisnumber või inimese sugu, pikkus, riietus. Iga 
infokild annab võimaluse kurjategija kiiremini tabada. Mõni-
kord on tabamiseks vaja videosalvestust, kuid alati ei 
pruugi videosalvestis olla piisavalt hea kvaliteediga. Osa-
del juhtudel nagu näiteks auto-, maja- ja poevarguste pu-
hul kasutab politsei varga tabamiseks jäljekoerasid. Sel-
leks, et koer saaks jälje üles võtta, on politseinike sünd-
muskohale kiire jõudmine määrava tähtsusega. Selliste 
sündmuskohtade puhul on oluline ise sündmuskohas mitte 
jälgi ära rikkuda. 

Lähisuhtevägivald ei tohi jääda koduseinte 
vahele!
Oleme üks kogukond ja peame üksteist toetama. Kui kuu-
led korterist imelikke hääli ja sa pole kindel, mis seal toi-
mub, siis tasuks sellest politseile teada anda. On olnud juh-
tumeid, kus peretülid on lõppenud kellegi vigastamisega 
või isegi surmaga. Karjumine ja/või löömine ei ole lubatud 
käitumine ja keegi ei pea taluma füüsilist ega ka vaimset 
vägivalda. Tihtipeale ei soostu ohver ja ta lähedased ise abi 
paluma, sest on kas hirmul või tunnevad häbi. Lähisuhte-
vägivalda ei pea häbenema ega kartma sellest politsei-
nikule rääkimist. Vaid ühiselt saab kannatanule pakkuda 
võimalikke lahendusi. 

Ole julge ja näita välja, et sa hoolid oma kogukonnast. 
Oma käitumisega aitad meil tugevdada kogukonnatunnet 
ja ühiselt saame muuta meie kodukandi turvalisemaks. 

Marge Tamme
Viimsi piirkonnapolitseinik

Uus aasta toob kaasa olulisi 
seadusemuudatusi

Taotlemisel kontrollitakse, 
kas isik oli 2016. aastal vä-
hemalt kuuel kalendrikuul:
n Eesti resident,
n vähemalt 18-aastane,
n vähemalt ühe töölepin-
gu alusel töötanud või ol-
nud teenistussuhtes ning 
töötamine ei olnud peata-
tud,
n vähemalt ühe tööandja 
juures töötanud täistööaja-
ga või mitme tööandja juu-
res töötanud kokku täistöö-
ajaga. Täistööaja tingimus 
ei kehti töövõimetuspen-
sionäridele ega vähenenud 
töövõimega isikutele.

Madalapalgaliste tagasimakse

Koeri kasutab politsei varaste tabamiseks. Foto Politsei- ja 
Piirivalveamet
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2017. aasta on laste ja 
noorte kultuuriaasta, mis 
väärtustab meie järelkas-
vu nii looja kui ka pub-
likuna, seob kultuuri eri 
valdkondi ning koondab 
hulgaliselt mitmesugu-
seid ettevõtmisi nii väi-
kestele kui ka suurtele. 

Laste ja noorte kultuuriaasta 
on ellu kutsunud kultuurimi-
nisteerium ja selle läbiviimist 
koordineerib Eesti Lastekir-
janduse Keskus.

Ees ootab põnev aasta nii 
väikestele kui ka suurtele – al-
gamas on laste ja noorte kul-
tuuriaasta. Teema-aasta tunnus-
lause “Mina ka!” ning märksõ-
nad iseolemine ja koostegutse-
mine kõnetavad ka täiskasva-
nut, kutsudes üles mõtestama 
ja väärtustama last ja noort nii 
looja kui ka publikuna. Toe-
tades ja innustades oma järel-
kasvu, tagame järjepideva ja Kandideeri 

noorsoovahetusse!
Viimsi noortel vanuses 18–30 on võimalik 
kandideerida noorsoovahetusse “Unstoppable 
World“, mis toimub 1.–10. mail Hispaanias 
Puente Genilis.

Noorsoovahetuses osalevad Eesti, Hispaania, Prantsus-
maa ja Slovakkia noored. Igalt maalt osaleb kuni 5 noort 
vanuses 18–30 ning üks noorsootöötaja. Oodatud on noo-
red, kes on Viimsi vallas aktiivsed, saavad hakkama ing-
lise keeles suhtlemisega ja soovivad saada rahvusvahelist 
kogemust. Eelistatud on noored, kes ei ole rahvusvahelis-
tes projektides varem osalenud ja ei ole Erasmus+ projek-
tidega varem kokku puutunud või omavad minimaalset 
kokkupuudet. Programmikulud, majutuse ja toitlustami-
sega seotud kulud ning sõidukulud katavad korraldajad. 
Juhul, kui transpordikulu ületab Euroopa Komisjoni poolt 
määratud ülempiiri, siis peavad osalejad ise osaliselt need 
kulud katma. 

Sooviavaldused ja motivatsioonikirjad palume saata 
hiljemalt 23. jaanuariks e-posti aadressile haridus@viim-
sivv.ee. Lisainformatsioon kadi@viimsivv.ee.

Kadi bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 
vaikisid Eesti Vabadussõjas 
relvad. Meeleheitlik, ohvri-
terohke, ent edukas võit-
lus oli loonud tegeliku pin-
na oma riigi ehitamiseks. 

Alates 2006. aastast on 
3. jaanuar lipupäevana meie 
kalendrites. Ka Viimsi vald mee-
nutas 3. jaanuaril kell 10.30 
mõisapargis Maria ja Johan 
Laidoneri mälestusmärgi juur-
de pärja asetamisega neid, 
tänu kellele on meil nüüd au 
elada omal maal.

Abivallavanemad (vasakult) 
Jan Trei ja Margus Kruus-
mägi asetavad pärja Johan 
Laidoneri mälestusmärgi 
jalamile. Foto Annika Koppel 

13. detsembril 2016 
võttis Viimsi vallavolikogu 
vastu “Viimsi valla hari-
dusalase tunnustamise 
korra“. Haridusalase tun-
nustamise korra eesmärk 
on väärtustada õppimist 
ja enesearendust ning 
tunnustada Viimsi valla 
parimaid õpilasi ja õpe-
tajaid. 

Vastavalt korrale premeerib 
Viimsi vald edaspidi gümnaa-
siumi kuldmedaliga lõpetanud 
noori 1000 ning hõbemedalis-
te 750 euroga. Lisaks gümnaa-
siumi parimatele lõpetajatele 
tunnustatakse edaspidi ka neid 
noori, kes on kiitusega lõpeta-
nud mõne Viimsi valla põhi- 
või huvikooli. Korras näeme 
ette rahalise preemia põhikooli 
kiitusega lõpetanule (kõik hin-

Viimsi sai haridusalase 
tunnustamise korra

ded põhikooli lõputunnistusel 
väga head) 300 eurot ja huvi-
alakooli põhiõppe kiitusega lõ-
petanule 200 eurot.

2016. aastal lõpetas kesk-
kooli medaliga 9 Viimsi valla 
noort. Valla põhikooli lõpetas 
kiituskirjaga 13 õpilast. Huvi-
kooli lõpetas ainult väga heade 
tulemustega kokku 14 õpilast.

Rahaline preemia on ette 
nähtud ka nendele Viimsi valla 
koolide õpilastele 7.–12. klas-
sini, kes saavutavad vabariikli-
kel või rahvusvahelistel olüm-
piaadidel, õpilasvõistlustel ja 
konkurssidel kooli esindajana 
väga häid tulemusi (I–V koht). 
Kuna hea tulemuse saavutami-
ne eeldab alati ka head juhen-
damist, siis lisaks õpilastele pre-
meeritakse ka õpilaste juhen-
dajaid. Rahaliste preemiate suu-
rused varieeruvad sõltuvalt saa-

vutatud kohast: I koht – õpila-
ne 80 eurot, võistkond 130 eu-
rot, juhendaja 80 eurot; II koht 
– õpilane 70 eurot, võistkond 
110 eurot, juhendaja 70 eurot; 
III koht – õpilane 60 eurot, 
võistkond 90 eurot, juhendaja 
60 eurot; IV koht – õpilane 50 
eurot, võistkond 80 eurot, ju-
hendaja 50 eurot; V koht – õpi-
lane 40 eurot, võistkond 70 eu-
rot, juhendaja 40 eurot.

Preemiad makstakse üks 
kord aastas ja seda õppeaastal 
lõpus, kui koolijuhid on oma 
vastava ettepanekus vallavalit-
susele teinud. 

Ühtlasi on uues korras täp-
semalt määratletud ka valla 
haridustöötajate tunnustamise 
kord. Nii nagu traditsiooniks 
on juba kujunenud, peetakse 
kõiki valla haridustöötajaid mee-
les iga-aastasel õpetajate päe-

va pidulikul vastuvõtul. Samal 
vastuvõtul tänatakse vallapool-
se tänukirjaga neid õpetajaid, 
kes on millegi erilise silmaga 
paistnud. Oluline muutus on ka 
see, et kui siiani on õpetajate 
tunnustamiseks ettepanekuid 
vallavalitsusele teinud asutuste
juhid, siis edaspidi ootab val-
lavalitsus ettepanekuid ka näi-
teks haridusasutuste hooleko-
gudelt, õpilastelt, lapsevane-
matelt või õpetajate endi kol-
leegidelt. Peaasi, et ettepanek 
on põhjendatud ja ära on too-
dud töösaavutused, miks just 
see konkreetne inimene esile 
toomist väärib.

Innukat õppimist ja olüm-
piaadidel osalemist!

Jan Trei
Abivallavanem

Algas laste ja noorte kultuuriaasta 2017

rikkaliku kultuurielu ka tule-
vastele põlvedele.

Mida laste ja noorte 
kultuuriaasta endaga 
toob?
Programm hõlmab mitmesugu-
seid ettevõtmisi. Suursündmus-
test on kavas XII noorte laulu- 
ja tantsupidu “Mina jään” ning 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
vale pühendatud elamustuur Las-
te Vabariik, aga panustatakse ka 
väiksematesse kogukondlikes-
se ettevõtmistesse.

Esita oma idee ja vii 
see ellu!
Avatud on laste ja noorte kul-
tuuriaasta sündmuste ideekon-
kurss “50 ideed!”, mille ees-
märk on läbi erinevate algatus-
te ja sündmuste muuta laste- ja 
noorte kultuurielu veelgi sisu-
kamaks ja põnevamaks. Idee-
konkursil osalema ja häid ideid 
välja pakkuma ning ellu viima 
on oodatud kõik soovijad, kas 
üksinda või tiimina – nii pered,
sõpruskonnad, kogukonnad kui 
ka institutsioonid. Eelistatud 

on projektid, kus lapsed ja noo-
red on idee autorid või kaasau-
torid ning osalevad ka projekti 
elluviimises.

Kust leiab infot?
Et kultuurihuvilisel oleks põ-
nevatest sündmustest parem 
ülevaade, koonduvad kõik et-
tevõtmised teema-aasta kodu-
lehel www.minaka.ee asuvasse 
kultuurikalendrisse, kuhu läbi 
kultuur.info portaali saavad kõik 
korraldajad üle Eesti edastada 
lastele ja noortele suunatud et-
tevõtmisi. Rohkem informat-
siooni laste ja noorte kultuu-
riaasta kohta saab teema-aasta 
kodulehelt, Facebooki lehelt ja 
Instagrami kontolt.

Häid koosloomiselamusi nii 
väikestele kui ka suurtele laste 
ja noorte kultuuriaastal!

Marju Kask
Laste ja noorte kultuuriaasta 

2017 projektijuht

SINU KINK EESTILE – AUASI!
Kindral Johan Laidoneri Selts ja mitu muud ajaloo-

mälule pühendunud ühingut kuulutasid Vabadussõja 
alguse aastapäeval välja ülemaalise korjanduse, 

et püstitada Toompea lossi kõrvale mälestusmärk 

EESTI RIIGI RAJAJALE 
KONSTANTIN PÄTSILE.
Toeta ettevõtmist Sinagi!   

KUI HELISTAD 900 1918 – ANNETAD 5 EUROT
KUI HELISTAD 900 1920 – ANNETAD 25 EUROT

Oodatud on ka muud annetused:
MTÜ Kindral Johan Laidoneri Selts

A/a  EE672200221011769795  Swedbank
Selgitus: K. Pätsi mälestusmärk – auasi

 www.auasi.ee 

Vabadussõjas langenute mälestamine
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n Linda Anstalil ja Maksim Zolotarjovil sündis 17. novembril 
poeg Yoann.
n Diana Pärnamaal ja Alvar Pällol sündis 20. novembril poeg 
Andreas.
n Anniki ja Alan Tõnsonil sündis 21. novembril poeg Andri.
n Kaia ja Aldis Adelmanil sündisid 23. novembril kaksikud 
Henry ja Hans.
n Merike ja Kristjan Adamsonil sündis 24. novembril poeg 
oliver.
n Anna-Elisabeth ja Linnar Kaljuveel sündis 26. novembril 
poeg Evan.
n Tuuli ja Jüri Linnamäel sündisid 1. detsembril pojad Mihkel 
ja Indrek.
n Helen Pallonil ja Tarvo Peensalul sündis 2. detsembril poeg 
Kristjan.
n Elin Vakol ja Kaspar Seppelil sündis 4. detsembril tütar Halliki.
n Kerlit Väärmannil ja Silver Sepal sündis 8. detsembril poeg 
Joren.
n Reilica ja Rein Raudsepal sündis 11. detsembril poeg Richard 
Julius. 
n Kairi Tammel ja Mart Lumestel sündis 15. detsembril tütar 
Marta.
n Siret Sõrmus-Karbil ja Marko Karbil sündis 26. detsembril 
tütar Karolin.
n Nikita ja Ilgiza Oissaril sündis 28. detsembril poeg Ramir.
n Aleksandra Dubergil ja Roman Šapovalovil 29. detsembril 
poeg Luka.

Tere tulemast!
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n Alla Neemla ........................................................................ 99
n Liidia Zemljakova .............................................................. 92
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n Maie MuraŠev ..................................................................... 70
n Tõnu Tamm ......................................................................... 70

Koostöös Moosimajaga 
viis Viimsi valla sotsiaal- 
ja tervishoiuamet läbi 
heategevusprojekti, 
kogudes lahketelt ini-
mestelt vähekindlustatud 
lastele jõulukingitusi. 

Lisaks kingitustele pakiti kõi-
kidele suurperedele toidukott, 
mis sisaldas jõululauale vaja-
likku. Oma panuse sellesse and-
sid Saaremaa DeliFood OÜ 
Saare rabarberitäidisega kohu-

UUED ToETUSED JA 
HüVITISED
Lasterikkad pered saavad 
täiendava toetuse
Perekond, kus kasvab kolm ku-
ni kuus last, saab lisaks ole-
masolevale lapsetoetusele (esi-
mese kahe lapse eest 50 eurot 
ja iga järgneva eest 100 eurot) 
veel 300 eurot kuus. Kui peres 
on seitse või enam last, annab 
riik juurde 400 eurot kuus. Toe-
tus jõustub alates 1. juulist 2017. 

ühe vanemaga pered 
saavad tuge elatisabi-
fondist
Vastavalt uuele riiklikule elatis-
abiskeemile makstakse 100 euro 
ulatuses toetust lapsele, kelle 
lahuselavalt vanemalt on koh-
tuotsusega välja mõistetud ela-
tis, kuid kes ei täida maksmise 
kohustust. Riik tagab lapsele 
igakuiselt 100-eurose elatisabi 
laekumise, mis nõutakse sisse 
elatisabi võlglaselt.

üksi elavad pensionärid 
hakkavad kord aastas 
saama 115 eurot toetust
Alates 2017. aastast hakatakse 
üksinda elavatele pensionäride-
le maksma ühekordset 115 eu-
ro suurust toetust. Toetust maks-
takse iga aasta oktoobrikuus ük-
si elavatele vanaduspensioni-
ealistele inimestele, kelle iga-
kuine netopension on väiksem 
kui 1,2-kordne keskmine pen-
sion. 

Suvel käivitub täiskas-
vanute hammaste paran-
damise programm.
1. juulist 2017 saavad täiskas-
vanud ravikindlustatud hamba-
ravihüvitist kuni 30 eurot aas-
tas. Praegu rahalist hüvitist saa-
vate inimeste (vanadus- ja töö-
võimetuspensionärid, osalise või 
puuduva töövõimega isikud, 
üle 63-aastased, rasedad, alla 
üheaastaste laste emad ning suu-
renenud hambaravi vajadusega 
patsiendid) hüvitist suurenda-
takse 85 euroni aastas. Eakatel 
jääb alles hambaproteesihüvi-
tis 255,65 eurot kolme aasta 
peale.  

UUED JA PAREMAD 
TEENUSED
Paranevad puudega laste 
ja nende vanemate toime-
tulekuvõimalused
Riik toetab enam kui 7000 ras-
ke ja sügava puudega lapse lap-
sehoiuteenust. 2017. aastal on 
sügava puudega lapsel võima-
lik saada lapsehoiuteenust se-
nise 57–80 tunni asemel 270 
tundi aastas.  

Uued teenused aitavad 
ennetada töötuks jäämist 
ja toetavad tööandjaid 
töötajate oskuste arenda-
misel
Töötuse ennetamiseks hakkab 
riik läbi töötukassa toetama töö-
tajate ümberõpet ja koolitust. 
Töötust ennetavad meetmed on 
töötajate täiendus- ja ümber-
õpe koolituskaardiga, taseme-
õppes osalemise toetus ja koo-
litustoetus tööandjale. Uusi töö-
turuteenuseid pakutakse tööta-
jate ja tööandjate individuaal-
setest vajadustest lähtudes.  

Käsimüügiravimite info-
lehed saavad kättesaa-
davaks ka vene ja inglise 
keeles
Selleks, et parandada inimeste 
teadlikkust ravimitest ja vältida 
ravimite väärkasutamise ohtu, 
sisestatakse I kvartali jooksul 

ravimiregistrisse Eestis turus-
tatavate käsimüügiravimite pa-
kendi infolehtede tõlked vene 
ja inglise keelde. Kõigi Eestis
turustatavate käsimüügiravimi-
te infolehtede tõlked vene ja 
inglise keelde on registrist kät-
tesaadavad hiljemalt aprilli lõ-
puks. Inimene saab ravimi in-
folehe tõlke kätte digitaalsest 
ravimiregistrist või paludes ap-
teekril selle endale välja prin-
tida.

Tervishoid saab 2017. aas-
tal riigieelarvest 10 miljo-
nit eurot lisaks
Lisarahaga plaanitakse suuren-
dada 2017. aastal kardioloogia 
ja neuroloogia operatsioonide 
arvu ning lühendada nendel eri-
aladel plaaniliste järjekordade 
maksimumpikkust neli korda 
– kaheksalt kuult kahele kuu-
le. Lisaks hakkab haigekassa 
täiendavalt hüvitama enam kui 
200 inimesele bioloogilist ravi.

TööTAMIST MõJUTAVAD 
UUENDUSED
Tõuseb töötasu alammäär
Uuest aastast on tunnitasu alam-
määr 2,78 eurot ja kuutasu alam-
määr täistööajaga töötamise kor-
ral 470 eurot. Töötasu alammää-
ra tõusuga suurenevad ka selle-
ga seotud hüvitised, nt vanema-
hüvitis ja lapsepuhkuse tasu.

2017. aasta muudatused 
sotsiaalministeeriumi 
haldusalas

Töövõimet hindab edas-
pidi ainult töötukassa
Alates 1. jaanuarist 2017 hin-
dab pikaajalise tervisekahjustu-
sega inimeste töövõimet ainult 
töötukassa. Senised töövõime-
tuspensionärid on oodatud töö-
võime hindamisele korduveks-
pertiisi tähtajal. 

Eestisse lähetatud tööta-
jast tuleb teavitada töö-
inspektsiooni
Tööandjad peavad nüüdsest töö-
inspektsioonile teada andma Ees-
tisse lähetatud töötajast. And-
med tuleb esitada tööinspekt-
sioonile e-posti teel hiljemalt 
lähetatud töötaja Eestis töö tege-
mise alustamise päeval. Uus kord 
puudutab ainult EL-i liikmes-
riikidest saabunud töötajaid.  

Hakkasid kehtima uued 
nõuded elektromagnet-
väljadest mõjutatud töö-
keskkonnale
Jõustusid uued nõuded elekt-
romagnetväljadest mõjutatud 
töökeskkonnale. Töötajate ohu-
tuse tagamiseks peab tööandja 
hindama töötajate elektromag-
netväljadega kokkupuute taset, 
mõõtma elektromagnetväljade 
tugevust ning vajadusel raken-
dama abinõusid töötaja tervi-
seriski vähendamiseks. 

Sotsiaalministeerium  

Kingitused neile, kellel pole
kestega, Saare Kreeka jogurti-
ga, Saare jogurtikreemidega ning 
Saare Piimatööstus AS Saare 
juustu, koduaia ürtidega Saa-
remaa võiga ja Saaremaa ve-
rivorstidega. Viimsi vallavalit-
sus lisas kõik muu, mis teeb 
jõulutunde, ning Jutegoods OÜ 
aitas kingitused pakkida prak-
tilistesse jutekottidesse.

Täname kõiki häid inimesi ja 
toetajaid ning Moosimaja, kes 
koordineeris kingituste tegemist!

Viimsi Teataja
Aitäh kõikidele, kes panustasid vähekindlustatud perede 
kingitustesse. Foto Liina Rüütel

Uus aasta toob muudatusi sotsiaalsfääri. Foto Fotolia

Palju õnne!

RMK Viimsi Külastuskeskus
Alates 1. jaanuarist muutus RMK Viimsi looduskeskuse ni-
mi RMK Viimsi külastuskeskuseks. 

Tallinna ümbruse puhkeala kesku-
seks olev Viimsi looduskeskus avati 
2010. aasta kevadel  endises Viimsi mets-
konna kontoris.

Looduskeskuse õuel asuv renoveeri-
tud mõisaaegses karjalaudas asub pü-
sinäitus “Metsas on väge!“, mis ootab 
igas vanuses inimesi, et katsudes, vaa-
dates, uurides ja nuputades oma met-
savägi leida. 

Lisaks näitusele pakutakse loodusprogramme ja temaatilisi 
õppepäevi nii lastele kui täiskasvanutele.

Külastuskeskus asub Rohuneeme tee 29, Haabneeme ale-
vik. 

Viimsi Teataja
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SoTSIAAL

Sotsiaal- ja tervishoiu-
amet jätkab tööd 2016. 
aastal alustatuga. 2017. 
aastal on muutumas 
mitmed toetused ja tee-
nused, samuti sotsiaal- ja 
tervishoiuameti sisene 
töökorraldus. 

Lastekaitse valdkond
Uuel aastal alustasid ametis te-
gevust lastekaitseteenistus ja sot-
siaaltööteenistus. Lastekaitse-
teenistuses töötavad kolm laste-
kaitse spetsialisti, kelle pea-
mised tööülesanded on seotud 
laste ja perede toetamisega. Sot-
siaaltööteenistuse kolm sotsi-
aaltöö spetsialisti püüavad lei-
da eakate ja puuetega inimeste 
probleemidele parimaid lahen-
dusi. 

Sotsiaal- ja tervishoiuame-
ti märksõnadeks 2017. aastal 
lastekaitse valdkonnas on abi-
vajava lapse märkamine ning 
puuetega ja eakatele inimeste-
le vajalike teenuste kättesaada-
vuse parandamine.

2016. aastast jõustus uus laste-

2016. a kokkuvõte: Sotsiaal- ja tervishoiuamet
kaitseseadus, mille keskmes on 
lapse heaolu. Lastekaitseseadus 
paneb kõigile kohustuse mär-
gata last ohustavaid olukordi 
piisavalt varakult ja neile kii-
relt reageerida ning pakkuda 
last ja peret toetavaid tegevusi.

Lastekaitse valdkonna juh-
tumite arv on aasta-aastalt kas-
vanud. Põhjusena võib kindlas-
ti välja tuua inimeste kasvanud 
teadlikkust ja abi vajava lapse 
märkamist. Viimsi vallas on val-
davaks probleemiks lahus ela-
vate või lahutavate vanemate 
koostöö korraldamine lapsega 
kohtumiste ning suhtlemise kü-
simuses. Esmane vastutus lap-
se õiguste ja heaolu tagamise 
eest on lapsevanemal või last 
kasvataval isikul, kuid pahatih-
ti jääb vanemal oma problee-
mide lahendamisel märkamata 
väikese inimese toimetulek sel-
les keerulises olukorras. Siin 
ongi lastekaitsespetsialisti üles-
anne lapse heaolust lähtudes 
nõustada ja suunata vanemaid 
koostööle.

Lastekaitsevaldkonnas te-

hakse koostööd erinevate asu-
tuste, sh ka haridus- ja medit-
siiniasutustega. Sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti lepinguline partner 
EELK Perekeskus osutab pe-
reteraapia-, perelepitus- ja nõus-
tamisteenust. Koostöös MTÜ-
ga Lastekaitse Liit võimaldas 
vallavalitsus 2016. aasta suvel 
18 lapsel vanuses 7–15 eluaas-
tat osaleda Remniku õppe- ja 
puhkekeskuses laagriprogram-
mis “Huvitav suvi 2016”. Koos-
töös Kaitseliidu ja MTÜ-ga 
Sõjalis-sportlik klubi Põhja-
skorpion said 10 Viimsi valla 
noort vanuses 6–18 eluaastat 
osaleda kahepäevases seiklus-
laagris. Koostöös Moosimaja 
mängutoaga jõudis 25 Viimsi 
valla pereni jõuludeks üllatus, 
milleks olid kingitused pere 
lastele ning rikkalik lisa pere 
jõululauale.

Sotsiaalhoolekande 
valdkond 
Sotsiaal- ja tervishoiuamet on 
läbi riiklike ning kohaliku oma-
valitsuse eelarveliste sotsiaal-

toetuste järjepidevalt püüdnud 
leevendada või parandada toi-
metulekuraskustesse sattunud ini-
meste ja perede olukorda. Kva-
liteetse sotsiaalnõustamise ning 
toetuste eesmärgipärase kasu-
tamise tulemusel oleme püüd-
nud paljude inimeste ja pere-
kondade murekohtadele pari-
mad lahendusi leida. Puuetega 
inimestele vajalike teenuste kät-
tesaadavus on paranemas – suu-
renenud on tugiisikute arv puue-
tega lastele, samuti on võima-
lus koostöös Rannapere pansio-
naadiga kasutada abivajajatel 
spetsiaalset sotsiaaltranspordi-
teenust.  

Elanikkonna suurenedes on 
kasvanud abivajajate arv. Püü-
des leida võimalusi valla elani-
ke probleemidele parimaid la-
hendusi oleme alustanud 2016. 
aastal koostööd erinevate koos-
tööpartneritega. Esmakordselt 
alustasime ühistegevust Tallin-
na sotsiaal- ja tervishoiuame-
tiga, millest tulenevalt parane-
vad võimalused vallakodani-
kele pakkuda täiendavaid sot-

siaalteenuseid elukohajärgses 
omavalitsuses. Samuti on olu-
liseks muudatuseks koostöös 
Rannapere pansionaadiga ea-
katele suunatud koduhooldus-
teenuse pakkumine.

Viimsi valla aktiivsed ea-
kad elanikud osalevad erineva-
te ühenduste tegevuses. Valla-
valitsus toetab rahaliselt ka käes-
oleval aastal nii MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühenduse kui ka 
MTÜ Viimsi Päevakeskuse te-
gevust. MTÜ Viimsi Päevakes-
kus tegutseb Haabneemes te-
gevjuht Lehte Jõemaa ja Rand-
veres Aime Salmistu juhenda-
misel. Huvitegevus on korral-
datud nii, et oleks palju erine-
vaid valikuid ja arendada saaks 
nii füüsist kui ka vaimu. Sa-
muti on oluline, et ühenduste 
liikmed osalevad nii iseseis-
valt kui ka koos valla sotsiaal- 
ja tervishoiuametiga projekti-
taotlusvoorudes leidmaks täien-
davaid vahendeid oma huvite-
gevusele. Eriline tänu kuulub 
päevakeskusele nii Harjumaa 
seeniortantsupeo korraldamise 

kui ka tervislikke eluviise ja 
liikumist propageerivate pro-
jektide läbiviimise eest (pro-
jekti rahastasid Harju maava-
litsus ja Viimsi vald). 

Toetused
Viimsi vald peab endiselt olu-
liseks toetada oma abivajavaid 
elanikke. 2017. aastal jätkatak-
se erinevate sotsiaaltoetuste 
maksmist nii riigi kui ka valla 
eelarvest. 

Vastavalt koalitsioonileppe-
le tõstetakse 2017. aastal Viim-
si valla pensionäride toimetu-
leku parandamiseks makstavat 
ühekordset toetust 50 eurolt 60
eurole. Valla poolt makstav ühe-
kordne sünnitoetus tõstetakse 
256 eurolt 350 euroni ning toe-
tus makstakse välja senise ka-
he osa asemel ühe korraga. 2017. 
aastal tõuseb ka raske ja süga-
va puudega lapse hooldajatasu 
34 eurolt 50 euroni.

Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet 

Seenioride ekskursioon bastioni 
käikudesse
Uue aasta esimene jalgsi- ja kepikõndijate matk toimub 
21. jaanuaril Tallinna Kiek in de Köki maa-alustesse bas-
tionide käikudesse.

Matk kestab giidi saatel üle ühe tunni Toompea Koman-
dandi maja alt Lindamäe alla. Laskumine maa alla on organi-
seeritud kahes grupis – kell 10.30 ja 11.00. Kindlasti on vaja 
soovijatel eelnevalt registreerida telefonil 601 2354. Kogu üri-
tus on Viimsi pensionäridele tasuta. Matka korraldab Viimsi 
Pensionäride Ühendus.

VPü

Viimsi valla eakate jõulu-
pidu toimus 17. detsemb-
ril Viimsi Koolis. 

Koguneti kooli aulasse, kus jõu-
lumeeleolu aitasid luua Viim-
si kooliteatri lapsed ja noored 
Külli Talmari ja Mari-Liis Ra-
humetsa juhendamisel. Pidulisi 
tervitas abivallavanem Margus 
Talsi. Edasi kuulati kontserti, kus 
astusid üles Els Himma ja Tiit 
Kalluste. Pidu lõppes tantsuga, 
muusikat mängis Andrus Kal-
vet. Aatriumis kaetud kohvi-
laua eest hoolitses Tampe AS.

Viimsi Teataja

Viimsi valla eakate jõulupidu

Eeskava pakkus meelelahutust. Külla tulid ka klounid.

Viimsi Kool täitus pidulistega. Fotod Kristjan Rosin Pidu lõppes tantsuga.

Laulab Els Himma.Jõuluvana kingikotiga.
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Lasteaiad edendavad tervist
Karulaugu lasteaeda kogunesid Harjumaa tervist edendavate lasteaedade ja koolide esinda-
jad, et võtta kokku aasta tegemised ja avaldada tunnustust tegijatele.

Kohaletulnuid tervitas tervist edendavate koolide ja lasteaedade tegevuse koordinaator Anli Soo-
saar. Seejärel tutvustas MLA Viimsi Lasteaedade direktor Maie Roos lasteaeda ja selle tegemisi. Järg-
nes ümarlaud, kus osalejad said teistele tutvustada oma asutuse parimaid tervist edendavaid üritusi 
ja tegevusi. Külalistele korraldati lasteaias ringkäik. Päev lõpetati piduliku tänuüritusega, kus võeti 
vastu uued liikmed ja tänati kõiki tervist edendavaid lasteaedu ja koole tänukirja ja meenega. Koh-
tumine jätkus ühises vestlusringis kohvi ja suupistelauas. Osales 32 lasteaedade ja koolide esindajat.

MLA Viimsi Lasteaiad kuulub tervist edendavate lasteaedade hulka alates 2006. aastast. Laste-
aedades on 34 rühma, kus käib 750 last, asutus annab tööd 143 inimesele. Kokkusaamist toetas 
Harju maavalitsus.

Kristi Lemmik
Tervishoiutöötaja, MLA Viimsi Lasteaiad

Möödunud 2016. aasta 
oli Viimsi noortevolikogu 
jaoks teguderohke.

VIID
28. aprillil toimus taas Viimsi 
noortevolikogu poolt korralda-
tud VIID ehk Viimsi Innukate
Ideede Diskussioon, mis andis 
noortele võimaluse suhelda ko-
halike arvamusliidritega ning 
panustada Viimsi valla pare-
maks tegemisse. Teemalauda-
sid oli viis, igas lauas oli eks-
pert ja lauajuht. Kõigil 46 osa-
lejal oli võimalus liikuda eri-
nevate teemalaudade vahel ja 
arutada Viimsit puudutavate mu-
rekohtade üle.

Teemalaudadeks olid: “Kas 
Viimsi bussiliiklus vastab noor-
te vajadustele?”, “Kas Viimsis 
on piisavalt huvialasid noor-
tele?”, “Kas Viimsi noor saab 
suvel tööle minna?”, “Kuidas 
saab vald mind aidata?“ ja 
“Kas hinded tõstavad õpilaste 
motivatsiooni?”. Kõikides tee-

Detsembris kogunes taas Viimsi noorte tun-
nustamise ja toetamise komisjon, kuhu kuu-
luvad noortevolikogu, noortekeskuste, Viim-
si Kooli õpilasesinduse ning vallavalitsuse 
noorsoo- ja haridusameti esindajad. Komis-
jonis vaadati üle 15 vallavalitsusele laeku-
nud taotlust ning peale pikka arutelu esitati 
vallavalitsusele ettepanekud tublide noorte 
tunnustamiseks.

Viimsi vallavolikogu kinnitas noorte tunnus-
tamise korra 27.10.2015 määrusega nr 18 
“Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise 
tingimused ja kord“. Taotlusi tublide, aktiivse-
te, omapäraste, edukate, ettevõtlike ja eriliselt 
silmapaistnud noorte tunnustamiseks on võima-
lik esitada pidevalt, aastaringselt, selleks ette-
nähtud vormil (Lisa 1, Viimsi Vallavolikogu 
27.10.2015 määrusele nr 18 “Viimsi valla noorte 
toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord“). 

Toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja 
innustada Viimsi noori vanuses 7–26 aastat, ke-
da võib pidada noortele eeskujuks erinevates 
valdkondades ning kes on viimase jooksva aas-
ta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või 
saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

Taotlusi võib esitada erinevates valdkon-
dades silma paistnud noorte tunnustamiseks, 
sisukad taotlused on väga oodatud. Seekord 
esitasid taotlusi nii noored ise kui ka lapse-
vanemad, noorsootöötajad, koolijuhid ja hoo-
lekogu esindajad. Suur tänu kõikidele, kes on 
märganud tublisid noori ja vormistanud taotlu-
sed nende tunnustamiseks!

Vallavalitsus kinnitas komisjoni ettepanekud 
28. detsembril 2016 ning toetusi eraldati 2850 
euro ulatuses, vahemikus 100 kuni 350 eurot. 

Tunnustatud said:
n Anna Piller ja Hanna Merleen Mõtsnik – sil-
mapaistvate tulemuste eest ujumises.
n Vikki Perijainen, kes on kahekordne Eesti 
meister väitluses ning esindanud Eestit ka maa-
ilmameistrivõistlustel.
n Jesper bruno bramanis – heade tulemuste 
eest käsipallis.
n Hans-Kristjan Tisler – väga heade tulemus-
te eest jäähokis (parim mängija ja väravavaht).
n Loora Mulenok – rahvusvahelisel balletikon-
kursil osalemise eest.
n Kirke Mõtsnik – silmapaistvate tulemuste 
eest triatlonis ja ujumises.
n Laura Sauga – osalemise eest Harjumaa 
omaloomingukonkursil, esimene koht proosa-
tekstide kirjutamisel.
n Emili Kelle ja Joonatan Kivi – aktiivse ja ko-
husetundliku osalemise eest näitegrupi Eksperi-
ment tegevuses, olümpiaadidel ja etluskon-
kurssidel osalemise eest.
n Viktoria Jefimova – koolilehe toimetamise, 
õpilasvõistlustel osalemise ja õpilasesinduses 
aktiivse osalemise eest.
n Armin Evert Lelle – õpilasvõistlustel osale-
mise eest ja silmapaistvate tulemuste eest uju-
mises.
n Naantan Hollman – õpilasvõistlustel osale-
mise ning kooliüritustel esinemise eest.
n Raul Jerva – õpingute kõrval treeneritöö eest.

Viimsi vald kutsub tunnustama ettevõtlike, 
aktiivseid ning silmapaistvaid Viimsi noori!

Kadi bruus
Hariduse- ja noorsootöö peaspetsialist

malaudades pakuti lahendusi 
erinevatele probleemidele ning 
kõik toimuv protokolliti, et sel-
lest hiljem kokkuvõtteid teha 
ja lahendusi leida.

Ettevõtluspäev
Ettevõtlusnädala raames kutsu-
sid Tallinna Tehnopoli teadus-
park ja Viimsi Kool 6. oktoob-
ril noori osalema unikaalsel teh-
noloogia-hackathonil. Ainult loe-
tud tundide jooksul pandi kok-
ku erinevate oskuste ja tead-
mistega õpilasgrupid, kes hak-
kasid nõustajate abil looma in-
novaatilist toodet või teenust, 
ärimudelit ning esimesed sam-
mud uue tooteni said tehtud.

Tallinna ja Harjumaa 
osaluskohvik
3. novembril korraldas Viimsi 
noortevolikogu koostöös Tallin-
na noortevolikogu ja Harju maa-
valitsusega restoranis Gloria Tal-
linna ja Harjumaa osaluskoh-
viku. Osaluskohvikuid korral-

datakse üle-eestiliselt juba 2011. 
aastast ning nende toimumist 
koordineerib Eesti Noorte-
ühenduste Liit. See andis noor-
tele hea võimaluse arutada ar-
vamusliidritega probleemide 
üle, mis vaevavad noori. Ühes-
koos otsustajatega arutleti tä-
navu järgnevatel teemadel: 
“Noored ettevõtluse stardipa-
kul”, “Kas oskad siis valida? 
(ehk 16-aastased saavad va-
lida)”, “Suur vabadus = suur 
vastutus (ehk Euroopa Liidu 
tulevik)”, ““Kevade“ vs “Null-
punkt“ (ehk nutiajastu rõõmud 
ja mured)”, “Vastutus maga-
mata öödel (ehk ühiskonna pin-
ge noorte haridusteel)”, “Liht-
suses peitub võlu! Kas alati? 
(ehk elustiilihaigused, psühho-
loogilised probleemid, alkohol 
ja tubakas, kanep)”.

Koostöö Maardu 
noortevolikoguga
Viimsi noortevolikogu on ha-
kanud koostööd tegema Maar-

du noortevolikoguga. On toi-
munud kohtumised ja läbirää-
kimised ning koos proovitakse 
siduda kahte noortevolikogu, 
vähendada keelebarjääri ja võt-
ta ette ühiseid projekte. Tulekul 
on mitmeid projekte, millest 
saab hiljem teada noortevoli-
kogude ametlikest meediaka-
nalitest.

Skatepargi pingid
Skateparki paigaldati turvalisu-
se eesmärgil pingid, kuna par-
gis on sõitjaid palju ja paljud, 
sh lapsevanemad, kes niisama 
tahavad vaadata – neil polnud 
kohta, kus istuda. Istuti äärte 
peal, kuid see oli ohtlik. Seega 
võeti vastu otsus paigaldada 

pingid, mille tegid Viimsi Kooli 
poisid käsitöötundide raames. 
Kahjuks aga ei püsinud pingid 
seal kaua, sest need lõhuti ära.

bussiliikluse 
küsimustik
Eelmisel aastal sai tehtud küsi-
mustik, mille sisu seisnes kü-
simuses, kui rahul on Viimsi ela-
nikud bussiliiklusega vallasise-
selt. 

Kuna paljud on avaldanud 
soovi korraldada Viimsisse sõit-
ma ööbuss, siis koguti arvamu-
si/ideid ka selle teema kohta. 
Vastanuid oli palju ja vastused 
said läbi analüüsitud. Nüüd val-
mistatakse ette uut ja põhjali-
kumat küsimustikku.

Noorte tunnustamine
Viimsi noortevolikogu leiab, 
et on äärmiselt oluline tunnus-
tada Viimsi tublisid noori. Viim-
si valda oli võimalik kuni 17. 
detsembrini 2016 saata taot-
lusi. Tunnustada sai noort, kes 
on väga hea muusikas, haridu-
ses, kunstis, spordis, teatri või 
on tubli rulasõidus või hoopis 
luuletuste kirjutamisel – vald-
kondadel piiranguid ei olnud! 
See on hea võimalus tuua esile 
ja motiveerida noori ning see 
näitab Viimsi valla tänu nende 
panuse eest.

Christin Liis Krass
Grettel Vildmaus

Viimsi noortevolikogu liikmed

2016. a kokkuvõte: Viimsi noortevolikogu

Harjumaa tervist edendavate koolide ja lasteaedade esindajad Karulaugu lasteaias. 
Foto Kristi Lemmik

Viimsi noortevolikogu valiti Harjumaa aasta 
osaluskoguks 2016. Ettepaneku nende tun-
nustamiseks edastasid abivallavanem Jan 
Trei koostöös haridusametiga. 

Viimsi noortevolikogu esimees Kristiina Lau-
ra Järve: “Arvan, et meie meeskond on igati se-
da tiitlit väärt. Oleme näinud tõesti väga palju 
vaeva, et luua üks ühtne meeskond, kes töötaks 
Viimsi noorte heaolu nimel. Kõik noortevoliko-
gulased on meeletult töökad ning igaüks toob 
erilist vürtsi meeskonda, mistõttu me oleme 
rohkem sõbrad kui kolleegid. Ilmselt iga orga-
nisatsiooni liider unistab sellisest meeskonnast 
nagu meil on. Kõik on alati usaldusväärsed, 
töökad, abistavad, hoolivad ning hea huumori-
meelega, mis teeb meie tööst ühe toreda koos-
viibimise ühise eesmärgi nimel. 

Viimsi noortevolikogu korraldas 2016. aastal 
kaks suurejoonelist projekti: VIID ning Tallinna ja 
Harjumaa Osaluskohvik 2016. Viimsi skateparki 
tulid lõppenud aastal meie algatusel pingid, mis 
teevad skatepargis viibimise palju ohutumaks. 
Kindlasti väga hea saavutus meie poolt on koos-
töö Tallinna ja Maardu noortevolikogudega. 

VIIMSI NooRTEVoLIKoGU PäLVIS HARJUMAA oSALUSKoGU AUHINNA
Viimsi noortevolikogu esimehena tänan kõi-

ki, kes on panustanud noortevolikogusse nii pal-
ju, et saime uhke tiitli! Tänan terve noortevoliko-
gu poolt ka Viimsi vallavalitsuses töötavaid ini-
mesi, kes meisse usuvad ja meid igati toetavad!“

Viimsi noortevolikogu liige Adhele Tuulas: 
“Noortevolikogu liikmetele tuli taoline tunnus-
tus üllatusena. Kuigi aasta 2016 on olnud meie 
kõige edukaim aasta siiamaani, siis tihti võime 
ikka jääda igapäevaste kohustuste ja tuleviku- 
visiooni peale mõtlema. Selline tunnustus aga 
annab märku, et meie tegevustel on tõesti ol-
nud reaalne tulemus ja oleme teinud edusam-
me. Eelmise aasta õnnestumiste hulka võime 
arvestada kevadel toimunud traditsioonilise VIID 
ürituse, Harjumaa Osaluskohvik 2016 korralda-
mise ja Maardu noortevolikoguga koostöö alus-
tamist. Iga päeva, nädala, kuu ja aastaga õpi-
me, kuidas meeskonda paremini juhtida, kuidas 
oma tööd paremini korraldada ning kuidas oma 
noortevolikogu positsiooni tugevamaks muuta. 
Harjumaa Aasta Osaluskogu 2016 tunnustus ei 
tähenda meie jaoks, et oleme jõudnud tippu, 
vaid pigem, et oleme õigel teel.“ 

Viimsi noorte tunnustamine

Viimsi noortevolikogu valiti Harjumaa aasta osaluskoguks 2016. Foto erakogu
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2016. a kokkuvõte: Noorsoo- ja haridusamet
2016. aasta oli noorsoo- 
ja haridusameti jaoks 
nagu alati töine, aga ka 
uute algatuste rohke.

Arengukavad
Üks mahukamaid ülesandeid 
ameti jaoks oli möödunud aas-
tal nii valla haridusvõrgu aren-
gukava kui ka noorsootöö aren-
gukava uuendamine. 

Et valla haridusvõrgu aren-
gukava sai vastu võetud 2013. 
aastal, siis oli uuendamine va-
jalik tingituna ennekõike otsu-
sest rajada Viimsi valda riigi-
gümnaasium, aga ka kiiretest 
demograafilistest arengutest.
Arengukava muutmiseks moo-
dustati 2015. aasta lõpus val-
lavalitsuse töörühm, mis pidas 
regulaarselt arutelusid kuni sep-
tembrikuuni. Oktoobriks oli 
arengukava eelnõu valmis ja esi-
tati volikogule esimeseks luge-
miseks. 15. novembri volikogu 
istungil kinnitati Viimsi valla 
haridusvõrgu arengukava aas-
tateks 2016–2020. Vastavalt aren-
gukava tegevuskavale võttis vo-
likogu detsembrikuisel istungil 
vastu otsuse Haabneeme Koo-
li ümberkorraldamise kohta 6-
klassilisest koolist täistsükli põ-
hikooliks (1.–9. klass). Otsus 
jõustub 1. septembril 2017 ning 
ettevalmistused kooli ümber-
korraldamiseks juba käivad.

2016. aastal võeti vastu uus 

valla noorsootöö arengukava 
aastateks 2016–2020. Uus aren-
gukava valmis koostöös noorte-
volikogu, õpilasesinduste, noor-
tekeskuste, koolide ja vallava-
litsuse esindajatega. Koostöös 
noorte, noorsootöötajate ja amet-
nikega määratleti ühised suu-
nad ja prioriteedid Viimsi noor-
sootöös järgnevateks aastateks.

Eralasteaedade toeta-
mise kord
Kindlasti väärib mainimist ka 
uue eralasteaedade toetamise 
korra vastuvõtmine. Uus kord, 
mille väljatöötamisega amet ke-
vadel tõsiselt vaeva nägi, hak-
kas kehtima uuest õppeaastast. 
Kuigi esialgu tekitas uus kord 
nii lapsevanemates kui ka era-
lasteaedades küsimusi, mis on 
ka igati loomulik, siis täna süs-
teem toimib. Lapsevanemate 
jaoks oli kindlasti hea uudis 
ka see, et uue korra jõustumine 
tähendas ka eralasteaiatoetuse 
tõusu.

Haridusalane tunnus-
tamise kord
Koostöös noorsoo- ja haridus-
komisjoniga töötati aasta teises 
pooles välja Viimsi valla hari-
dusalane tunnustamise kord. 
Kuigi vallal on olemas statuut, 
mille alusel premeeritakse ja 
tunnustatakse neid, kes on sil-
ma paistnud kultuuri ja spordi 

valdkonnas, siis hariduses seni 
taoline kord puudus. Nüüd hak-
kab vald premeerima ka neid 
noori ja õpetajaid, kelle töö ja 
vaev on viinud heade tulemus-
teni vabariiklikel või rahvus-
vahelistel olümpiaadidel, kon-
kurssidel või õpilasvõistlustel. 
Lisaks premeeritakse vallava-
litsuse poolt kõiki neid valla 
noori, kes on lõpetanud güm-
naasiumi kuld- või hõbemeda-
liga, vastavalt siis 1000 või 750 
euro suuruse preemiaga. Me-
dalistide kõrval tunnustatakse 
edaspidi ka Viimsi valla põhi-
kooli kiituskirjaga (kõik hin-
ded põhikooli lõputunnistusel 
on väga head) lõpetanuid 300 
euro suuruse preemiaga ning 
Viimsi valla huvikooli põhiõp-
pe kiituskirjaga lõpetanuid 200 
euroga. Premeerimise eesmär-
giks on väärtustada õppimist ja 
enesearendamist.

Noorte tunnustamise 
kord
Viimsi noortel, noorsootööta-
jatel, õpetajatel, ametnikel ja 
lapsevanematel oli aasta jook-
sul võimalik esitada ettepane-
kuid silmapaistvate 7–26-aas-
taste noorte tunnustamiseks. 
Vastavalt volikogu määrusele 
“Viimsi valla noorte toetamise 
ja tunnustamise tingimused ja 
kord“, tunnustas vallavalitsus 
2016. aastal kokku 24 noort, 

keda võib pidada noorte ees-
kujuks ning kes on viimase 
jooksva aasta jooksul panus-
tanud ühiskonna arengusse või 
saavutanud oma tegevuses kõr-
ge taseme. Kokku maksti noor-
tele välja toetust summas 5550 
eurot.

Viimsi õpilasmalev
2016. aastal osales Viimsi õpi-
lasmalevas kokku 89 noort va-
nuses 13–18. Õpilasmalev toi-
mus kahes vahetuses, noortel 
oli 10 tööpäeva. Noorte peami-
seks tööandjaks oli valla kom-
munaalamet, lisaks töötasid noo-
red Viimsi lasteaedades, Viim-
si koolide juures, Rannarahva 
muuseumis, Viimsi huvikesku-
ses ja noortekeskustes. Noori 
juhendasid kvalifitseeritud laag-
rikasvatajad, noortekeskuste 
noorsootöötajad. Lisaks 4-tun-
nistele tööpäevadele toimusid 
ka ühised vaba aja tegevused. 
Maleva raames tähistati ka 12. 
augustil noortepäeva, korralda-
ti traditsiooniline jalgpallitur-
niir, kus noorte vastaseks oli 
vallavalitsuse võistkond.

Rahvusvaheline 
koostöö
Veebruarist kuni augustini 2016 
olid Viimsis kaks vabatahtlik-
ku noort, Saksamaalt ja Prant-
susmaalt. Vallavalitsuse, noor-
tekeskuse ja lasteaia koostöös 

korraldati Euroopa vabataht-
liku teenistuse (EVS) projekt 
“Future is Now”. Lisaks kahe-
le noorele, keda võeti vastu 6 
kuud Viimsis, saadeti üks noor 
ka Hispaaniasse. Alates ok-
toobrist on üks Viimsi noor va-
batahtlikuna tööl Ibiza noorte-
keskuses. Programme finant-
seeritakse Erasmus+ program-
mi kaudu.

Lisaks EVS-i projektidele 
korraldati Viimsis noortekeskuse 
ja vallavalitsuse koostöös 2016 
suvel noorsoovahetus “Maa-
ilm algab minust”, kus osale-
sid nelja maa noored vanuses 
15–18, ühiselt räägiti noorte 
hobidest ja harrastustest. Viim-
si noored osalesid ka Prantsus-
maal toimunud noorsoovahe-
tusprojektis “Come on dance”.

Viimsis korraldati praktika 
kuuele Saksamaa üliõpilasele, 
praktikat juhendasid lasteaia õpe-
tajad ja noortekeskuste noor-
sootöötajad. Viimsi noorsootöö-
tajad ja ameti esindajad osale-
sid koolitustel ja seminaridel 
Rumeenias, Belgias, Hispaa-
nias, Horvaatias.

2016. aasta arvudes
Viimsi valla viies koolis õppis 
2016. aasta lõpu seisuga 2412 
last. Väljaspool Viimsi valda 
õpib 786 õpilast, valdav enamus 
Tallinna koolides. 

Viimsi munitsipaallasteae-

dades (MLA Viimsi Lasteaiad 
8 maja ja Püünsi Kooli laste-
aed) oli aasta lõpu seisuga 775 
last. 24 eralasteaias käib 574 
Viimsi last. 

2016. aastal lõpetas 9 Viim-
si valla noort 12. klassi meda-
liga. Kuldmedaliga lõpetasid 
Viimsi Kooli Kadri Orumaa, 
Brigitta Rosin ja Maria Helena 
Vallikivi. Tallinna 21. Kooli lõ-
petas kuldmedaliga Robert Pik-
mets ja hõbemedaliga Sandra 
Ruul. Pirita Majandusgümnaa-
siumi lõpetas hõbemedaliga He-
len Noor. Vanalinna Haridus-
kolleegiumi lõpetasid kuldme-
daliga Kertu Aer ja Jaan Erik 
Pihel. Jakob Westholmi Güm-
naasiumi lõpetas kuldmedali-
ga Paula-Johanna Viilop. 

Noorsoo- ja hariduskomis-
jonile esitati 2016. aastal 12 
taotlust erinevate projektide ja 
ürituste toetamiseks. Komisjo-
ni ettepanekul toetati projekte 
ja eraldati  toetus 5318 eurot.

Aasta paistis silma ka selle-
ga, et erakordselt palju laekus 
vallavalitsusele taotlusi noortelt 
õpilasvahetuse kaasfinantseeri-
miseks. Kokku otsustati toeta-
da 5 õpilase minekut välismaa-
le kokku 3700 euro ulatuses. 

Lisaks toetati Teadmiskes-
kuse Collegium Eruditionise 
tegevust 20 000 euroga.

Noorsoo- ja haridusamet

Kadi bruus on viimsilane 
olnud kakskümmend 
aastat. Talle meeldib siin 
mere ääres ja linna lähe-
dal elada ja olla. Vallas 
töötada meeldib talle ka, 
sest ta teab hästi inime-
si ja tunneb kogukonna 
toetust. 2016. aasta lõpus 
pälvis Kadi bruus Harju 
maavalitsuse tunnustuse 
pikaajalise panuse eest 
noorsootöösse. 

Palju õnne, Kadi! Kui pikk 
see panus on ja mis su enda 
jaoks selles suurimad versta-
postid?

Kõigepealt tänan Harju maa-
valitsust tunnustuse eest! Aitäh 
ka minu toetajatele Viimsist, 
kes mind sellele esitasid!

Harjumaa ja Viimsi noor-
sootööga olen seotud alates 
2001. aastast, kui asusin tööle 
Viimsi vallavalitsusse. Viimsi 
vallas on noorsootööd alati toe-
tatud ja noorte teemad on ol-
nud olulised. Viimsis on pide-
valt olnud noorte aktiiv, MTÜ 
või noortevolikogu, kes on tei-
nud koostööd vallaga ja seis-
nud noorte huvide eest. Lisaks 
Viimsi vallale on meie noo-
red pidevalt teinud koostööd 
ka Harju maavalitsusega, kus 
Harjumaa ei ole maakonna 
osaluskogu viimastel aastatel 
olnud. Minu jaoks on väga 
oluline, et noored oleksid kaa-
satud. 

Noorsootöö toob sära silmadesse

Mis on suurimad välja-
kutsed noorsootöös?

Valdkonna pidev arendami-
ne, uued trendid ja koostöö – 
noorte, teiste omavalitsuste ja 
välispartneritega. Noorsootöö 
peab pidevalt arenema, et toe-
tada noori ja käia kaasas nende 
ootuste ja soovidega.

Mis teeb selle töö sinu 
jaoks huvitavaks? 

Noorsootöö on minu ala, 
olen seda õppinud ja end täien-
danud, teinud koostööd kollee-
gidega Eestist ja teistest riiki-
dest. Suhtlemine noortega, nen-
de ettepanekute kuulamine ja 
koostöö toob sära silmadesse. 
Tunnen paljusid noori – see on 
selline hea kogukonna tunne, 
tean, kuhu ja kellele mu töö on 

suunatud. Noorsootöö on põ-
nev valdkond ja siin on võima-
lus pidevalt edasi liikuda.

Kuidas sa hindad noor-
sootöö olukorda tervikuna – 
Viimsis, Harjumaal, Eestis?

Olen noorsootööga kaud-
selt seotud alates 1991. aastast, 
kui läksin Soome Vabariiki noor-
sootööd õppima ja tegin koos-
tööd Eesti Haridusministeeriu-
miga. Ministeeriumisse 1994. 
aastal tööle asudes õnnestus 
mul näha ja olla kaasatud sel-
le valdkonna loomisesse. 20 
aasta jooksul on loodud noor-
sootöö seadus, valdkonna stra-
teegia, riigi eri tasanditel tegut-
sevad eksperdid, töötavad EL-i 
projektid ja valdkonna arenda-
jad, kohalikul tasandil on ole- 

mas noorsootöötajad, noortekes-
kused, noortevolikogud, noor-
teprojektid jne. Eesti noorsoo-
töö olukord on hea, aga samas 
jagub kindlasti ka arenguruumi.

Viimsi vallas on noorsoo-
töötajad, valla noorsootöö aren-
gukava, 2 noortekeskust, noor-
tevolikogu, meil käib koos noor-
sootöö ümarlaud, toetame noor-
te projekte ja tunnustame tubli-
sid noori, meie valla juhid koh-
tuvad regulaarselt noortega. Jul-
gen öelda, et Viimsis ja Har-
jumaal on noorsootöö olukord 
väga hea, kuid kohalike oma-

valitsuste võimalused ja soo-
vid üle Eesti pole ühesugused.

Sul on olnud võimalusi tut-
vuda noorsootööga ka välis-
maal. Mida sealt võtta, mida 
jätta?

Meil on palju koostööpart-
nereid noorsootöö võrgustiku 
Contact-2103 kaudu. Olen ka 
ise tutvunud paljude Euroopa 
riikide noorsootöö korralduse-
ga. Kindlasti on teemasid, mi-
da saame arendada, kuid pal-
juski oleme ka osadest riiki-
dest ees. Kooli noorsootöö on 
teema, mis on meil aastaid ol-

nud, samuti huvikoolides, klu-
bides ja ühingutes tehtav noor-
sootöö. Kogemuste vahetami-
ne ja ühiste projektide korral-
damine on ülioluline. See an-
nab motivatsiooni ning teisi 
tundma õppides oleme kind-
lasti sallivamad, tolerantsemad 
ja laiema silmaringiga.

Sul on ka õpingud poole-
li. Mida õpid ja miks?

Ma olen lõpetanud TLÜ 
kehakultuuri teaduskonna ja 
peale seda õppinud noorsoo-
tööd Soomes. Sellel sügisel alus-
tasin noorsootöö magistriõpin-
guid TLÜ-s. Tegemist on uue 
erialaga, kuhu võeti alles teist 
aastat magistrante vastu. Kuna 
noorootöö valdkond muutub ja 
areneb pidevalt, siis otsusta-
singi taas ülikooli minna – see 
on raske, kuid samas põnev ja 
tore kogemus.

Millest sa unistad – nii 
töös kui üleüldse?

Unistusi on palju, enamus 
neist siiski minu südames isik-
likku laadi. Unistan aga ka, et 
saaksin valitud erialal töötada 
ja edasi liikuda ning olla seo-
tud uute põnevate ettevõtmis-
tega ja projektidega Eestis ja 
väljaspool. Olla koos oma pere 
ja lähedastega imearmsas ise-
seisvas Eestis. Olla ise õnnelik 
ning näha ja teha kõik selleks, 
et minu lähedased oleksid õn-
nelikud.

Küsis 
Annika Koppel

Viimsi valla haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi bruus teeb 
põnevat tööd noortega. Foto Annika Koppel

KADI bRUUS oN:
n osalenud Viimsi noorsootöö arengukava ja tegevussuundade 
kavandamisel ja läbiviimisel, teinud ettepanekuid noorsootöö 
toetamiseks; 
n korraldanud noorsootöövõrgustiku koostööd, kaasates noor-
tekeskused, noortevolikogu, õpilasesindused ja teised huvita-
tud koostööpartnerid; 
n koordineerinud noorte esindajate regulaarseid kokkusaamisi 
vallavalitsusega, et noorte teemad ja ettepanekud jõuaksid ka 
otsustajateni;
n maavalitsuses osalenud avatud noortekeskuste projektide hin-
damiskomisjonis ja noorsootöö tunnustamiskomisjonis. Maa-
valitsuse noorsootöö spetsialistiga on Kadil olnud pidev väga 
hea koostöö erinevate ümarlaudade, infopäevade ja teiste ühiste 
tegevuste raames, mis puudutavad noorsootöö arenguid, pro-
jektide toetust, tunnustamist, alaealiste komisjonide tööd ja teisi 
tegevusi;
n algatanud osalemist rahvusvahelistes projektides. Alates 
2003. aastast on Viimsi noorsootöös tähtis osa olnud väliskoos-
tööl, toimuvad noorsoovahetused, seminarid, koolitused ja ka 
vabatahtliku teenistuse (EVS) projektid. Väliskoostöö on andud 
kogemused, kontaktid ja võimaluse motiveerida noori ja noor-
sootöötajaid.
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Paljudele inimestele teeb 
muret kraanivee puhul 
selle aeg-ajalt esinev roos-
tepunakas värvus, mis 
värvib pruunpunaseks 
vannitoa seinad, wc-poti. 
Tihti käib vee värvimuu-
tusega kaasas ebameel-
div lõhn. Miks see nii on, 
on see tervisele ohtlik ja 
kas seda saab ka vältida? 

Üldjuhul on vee kvaliteedi selli-
se muutuse põhjuseks tarbevees, 
enamasti põhjavees esinev raud. 
Kuna rauda leidub kõikjal pin-
nases (NB! maakera tuum koos-
neb rauast), siis on ka põhjavee
rauasisaldus levinud nähtus, mis 
teatud tasemest alates tingib va-
jaduse vett rauasisalduse vähen-
damise eesmärgil enne tarbija-
ni suunamist töödelda. Süga-
val maapõues, kus hapnik puu-
dub või on seda väga vähe, esi-
neb raud kahevalentsena ja on 
lahustunud olekus. Sellist la-
hustunud olekus rauda on või-
malik veest eraldada vett eel-
nevalt õhuga (hapnikuga) ri-
kastades (aereerides), mille tu-
lemusel raud oksüdeerub ning 
muutub kolmevalentseks ja te-
kib roostevärvi rauasade. Kui 
nüüd vett filtreerida, on võima-
lik sadestunud raud veest eemal-
dada. Sellist veetöötlust nime-
tatakse rauaärastamiseks. See-
ga on veest üleliigse raua eral-
damine suhteliselt lihtne ega 
nõua üldjuhul kemikaalide lisa-
mist. Kui rauaärastust põhja-
veele (kaevuveele) ei tehta, siis 
satub lahustunud raud õhuga 
kontakti peale kraanist välju-
mist ning kahevalentse raua ok-
südeerumine kolmevalentseks, 
s.t lahustunud raua muutumine 
mittelahustuvaks roostevärvi sa-
demeks leiab aset veeanumas, 
-klaasis või -boileris. Selline näh-
tus, kuigi oluliselt vähesemal 
määral, võib ilmneda koduses 
veevõtusüsteemis ka juhul, kui 
veepuhastusjaamas ei ole raua-
ärastuse käigus õnnestunud ko-
gu lahustunud rauda veest kät-
te saada. 

Lisaks toorvees lahustunud 
rauasisaldusele võib veerooste 
esinemine joogivees olla tingi-
tud ka amortiseerunud rauast 
veetorustikust eralduvast sekun-
daarsest rauareostusest – toru 
seintelt eralduvad korrosiooni 
tõttu rauahelbed. Plastikust to-
rustik vette rauda juurde anda 
ei saa. Seega saab sellise raua-
probleemi kõrvaldada rauast to-
rude ja veesõlmede väljavaheta-
misega plastikust torude vastu. 

Joogivee mõõdukas rauasi-
saldus tervisele ohtlik ei ole. 
Üksnes juhul, kui juuakse olu-
liselt normidest kõrgema raua-
sisaldusega vett ja pika aja jook-
sul, võib organismis tekkida 
nn oksüdatiivne stress. Kuigi 
raud on inimesele vajalik ele-
ment, ei ole vees leiduv raud or-
ganismile üldjuhul omastatav 
ning väljub organismist välja-
heidetega. Joogiveele esitata-
vate nõuete kohaselt on raua-
sisalduse normiks joogivees 

Miks joogivesi on roostevärvi ja haiseb? 

0,2 mg/l (200 μg/l). Tervisele ohu-
tuks rauasisalduseks peetakse 
0,1–0,3 mg/l. Kontsentratsioo-
nis üle 0,3 mg rauda liitris põh-
justab roosteplekkide teket, muu-
dab pestava pesu värvi jne. Raua-
sisalduse 1–1,5 mg/l puhul te-
kib vee hägusus, kollakas vär-
vus ning pruunikas sete. Kõrge 
rauasisaldusega veel on iseloo-
mulik metalne maitse ning see 
rikub jookide nagu kohvi ja tee 
maitset. 

Vaatamata sellele, et täna-
seks on enamus vee-ettevõtteid 
oma rauast torustikud välja va-
hetanud plasttorustike vastu ning 
pumplatesse paigaldanud ka üle-
normatiivse vees lahustunud raua 
kättesaamiseks filterseadmed, 
esineb ikkagi probleeme pu-
nakat värvuse sette kogune-
misega kodudesse paigaldatud 
veefiltritesse ning ebameeldiva 
vee lõhnaga. Miks see nii on? 

Rauabakterid joogivees
Tänaseks on tõestatud, et mik-
roorganismid olid maakera esi-
mesed asukad ja kogu järgnev 
elurikkus sai võimalikuks tänu 
neile. Sellest tulenevalt ei lei-
du maakeral mõõdukas tempe-
ratuuritsoonis paika, mis oleks 
bakterivaba. Isegi Antarktika 
igikeltsas ja kuumaveeallika-
tes leidub baktereid. Seega lei-
dub baktereid ka kõige puhta-
mas põhjavees ning ka raud on 
meie elukeskkonna normaalne 
komponent, nii mullas kui ka 
kaevuvees. 

Võrreldes pinnaveega on 
põhjavees baktereid reeglina 
oluliselt vähem, seda nii arvu-
kuselt kui ka mitmekesisuselt. 
Ühed neist, kes suudavad ela-
da toitainetevaeses põhjavees, 
on rauabakterid, milledest tun-
tumad on Leptothrix ochracea, 
Thiobacillus ferrooxidans ja Lep-
tospirillum ferrooxidans. Raua-
bakterid inimese tervisele kah-
julikud ei ole, sest meie makku 
sattudes nad hävivad. 

Rauabakterid on kemoau-
totroofsed bakterid, mis tähen-
dab seda, et nad saavad elute-
gevuseks vajaliku energia ka-

hevalentse raua (vees lahustu-
nud olekus) oksüdeerimisest kol-
mevaletseks rauaks (tahkes ole-
kus moodustab rooste värvi sa-
deme) ning kasutavad süsini-
kuallikana süsihappegaasis si-
salduvat süsinikku (sarnaselt tai-
medele). Sellist toitumisviisi, 
kus kasutatakse energia saami-
seks rauaühendeid, nimetatak-
se siderotroofiaks. 

Enamus rauabaktereid on 
kujult niitjad, kas ümbritsetud 
kapsliga või ilma selleta (vt fo-
tod 1 ja 2). Torujas kapslis paik-
nev lüliline bakteriniit kogub 
kolmevalentset rauda, kas graa-
nulitena rakku või amorfse ol-
lusena kapsli pinnale, mille tu-
lemusena tekib bakteriniidi üm-
ber punakast rauasademest to-
ru (vt fotot 3). Niitjad raua-
bakterid paljunevad ja levivad 
üksikute rakulülide eraldumise 
teel, mis veevooluga piki torus-
tikku edasi kanduvad (vt foto 4). 
Nagu iga elusorganism, nii va-
javad ka rauabakterid elus pü-
simiseks ning paljunemiseks 
soodsat elukeskkonda – aeglast 
voolukiirust (võimalust kuhugi 
külge end kinnitada), sobivat 
temperatuuri ja toiteaineid. Eri-
ti intensiivne paljunemine võib 
osade rauabakterite puhul esi-
neda 30–45 kraadi juures. 

Seega rauabakterite arengut 
saab pidurdada, võttes veest 
välja kogu raua (üleliia kulu-
kas ja otseselt mittevajalik), ta-
gades veevõrgus pideva surve 
(kiire veevool), vältides igasu-
guseid takistusi (täiendavad meh-
haanilised veefiltrid, sõelad jne). 
See lähtub asjaolust, et niitjad 
rauabakterid peavad arenguks 
leidma kinnituskoha ning pii-
savalt eluks vajalikke toiteai-
neid. Kiirelt voolavas loodus-
likus põhjavees on toitainete 
sisaldus reeglina madal, kui aga 
panna veele ette takistus (nt 
mingi filter või sõel), siis hak-
kab sinna kogunema nii bakte-
reid kui ka neile toidukõlblikku 
materjali (ka surnud bakterid 
on teistele bakteritele toiduks), 
mis tagab tingimused bakterite 
paljunemiseks. Seetõttu tuleks 
korda tehtud ühisveevärkidega 
asumites majadesse ja korteri-
tesse mitte paigaldada lisafilt-
reid või siis eemaldada juba 
paigaldatud filtrid. Need filt-
rid võivad muutuda bakterite 
kasvulavaks ning hoopis hal-
vendavad vee kvaliteeti, põh-
justades  filterelemendi avasid 
ummistades veesurve languse 
ning vee ebameeldiva lõhna. 

Probleemid soojavee-
boileri veekvaliteediga 
Elektrilised soojaveeboilerid on 
suhteliselt uus tarbeese, mille 
koostoimet soojendatava vee 
omadustega pole veel uuritud. 

Elektriliste soojaveeboileri-
te kasutajad on täheldanud pea-
le uue boileri kasutuselevõttu 
sooja vee kvaliteedi muutust 
– enamasti omandab vesi pea-
le boileri läbimist mädamuna 
haisu (st vette on tekkinud vää-
velvesinik – H2S). Mädamuna 

haisu võivad tekitada boileris 
kasvama hakanud bakterid, kuid 
tihti on märgatud just veega 
kokku puutuva küttekeha ja 
magneesiumelektroodiga boi-
lerites vee omaduste halvene-
mist. Magneesiumelektrood pai-
gutatakse boilerisse, et vähen-
dada korrosiooni ja katlakivi 
teket ning kaitsta korpust kor-
rodeerumise (lekkima hakka-
mise) eest. Magneesiumelekt-
rood reageerib vees olevate mi-
neraalidega ning võib selle tu-
lemusena tekitada haisu ja anda 
veele metalli maitset. Kasuta-
mise käigus magneesiumvarras 
(anood) pikkamisi korrodeerub 
ja kaotab reaktiivsuse. Kui vee 
haisemises on süüdi magneesi-
umelektrood, siis selle vanane-
des haisuprobleem väheneb ja 
hais intensiivistub uuesti mag-
neesiumelektroodi uuega asen-
damisel (soovitatud tootja poolt). 
Mõni boileriomanik on ise mag-
neesiumelektroodi boilerist 
eemaldanud ja sel teel haisust 
lahti saanud. Sellist lahendust 
ei soovitaks. Kui tõesti on süü-
di magneesiumelektroodi ja vee 
kokkusobimatus, siis oleks so-
bivaim lahendus lahtise kütte-
kehaga boileri väljavahetami-
ne keraamilise küttekeha ja ti-
taanelektroodiga boileri vastu. 

Enne kui aga soojaveeboi-
lerit vahetama hakata, soovi-
taksin testida, kas süüdi võiks 
olla boileris kasvama hakanud 
(raua)bakterid. Kuna bakterid 
on elusolendid, siis nad kõrget 
kuumust reeglina ei talu. Elekt-
riliste veeboilerite puhul pee-
takse optimaalseks vee tempe-
ratuuriks +60°C, mis on liiga 
madal, et hävitada kõik vees 
leiduvad bakterid. Teatavasti lei-
dub väävli- ja rauabakterite 
hulgas liike, kes suudavad edu-
kalt paljuneda isegi kuumavee-
allikates. Eesti vetes elutsevad 
bakterid on pigem külmalem-
besed, kuid nende taluvuspiirid 
võival olla väga laiad. Seega 
võib osa looduslikult põhjavees 
leiduvatest bakteritest kuni 60 
kraadini kuumutatud vees ellu 
jääda ja paljunema hakata. Mõõ-
dukas soojendamine võib osa-
de bakterite paljunemist isegi 
soodustada. Seda eriti siis, soo-
javee tarbimine on väike. Kuna 
bakterite, eriti väävlibakterite, 
elutegevuse käigus eralduvad 
ebameeldiva lõhna ja maitsega 
produktid, nagu mädamuna hai-
suga väävelvesinik (H2S), siis 
võibki juhtuda, et peale boile-
ri läbimist on veel ebameeldiv 
lõhn ja kõrvalmaitse. Et bak-
terid boileris hävineks, tuleks 
vee temperatuur boileris aeg-
ajalt lühiajaliselt kõrgemaks kee-
rata, näiteks ööseks maksimum-
temperatuurile, milleks on ena-
mike boilerite puhul +75°C. 
Kui selline perioodiline üle-
kuumutamine vee haisuprob-
leemi ei vähenda/kõrvalda, siis 
on suure tõenäosusega põhjus 
siiski boileris endas. 

Kai Künnis-beres 
Tallinna Tehnikaülikooli mere-

süsteemide instituudi teadur

Foto 1. Niitjad rauabakterid. Proov võetud põhjavee torule paigutatud nn mudafiltrist (rauaroostevärvi 
mass) – amorfse rauasademe vahel on näha läbipaistvad rauabakterite niidid. Suurendus 200 korda 
(skaala 50μm, värvimata preparaat). 

Foto 4. Niitjad rauabakterid 100-kordse suurenduse all vaadatuna 
(värvimata proov). Fotol on näha, et rauabakteri silindrikujulised 
lülid eralduvad ühekaupa limast moodustunud toru otsast ning 
kanduvad veevooluga piki veetoru edasi kuni leiavad eest takistuse, 
kuhu saab kinnituda. Kui kinnitumine on toimunud, saavad rakud 
hakata poolduma ja uusi niite moodustama. 

Foto 3. Proovis olevad rauabakterid kasvatavad enda ümber amorf-
sest kolmevalentsest rauast kihi. 

Foto 2. Samad rauabakterid mis fotol 1, suurendus 400 korda (skaala 
20μm, värvimata preparaat). Fotol on näha, et rauasade ümbritseb 
rauabakterite niite, mis tõestab, et rauasete on tekkinud bakterite 
elutegevuse tulemusena.
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2017. aasta lind on turtel-
tuvi, aasta loom metskits, 
aasta puu viirpuu, aasta 
seen kukeseen, aasta 
liblikas sini-paeöölane, 
aasta orhidee harilik 
muguljuur ja aasta muld 
leedemuld. 

Turteltuvi
Eesti Ornitoloogiaühing valis 
2017. aasta linnuks turteltuvid. 
Eestis pesitseb selle perekonna 
kaks liiki: turteltuvi ja kaelus-
turteltuvi. Nende arvukus on 
viimastel kümnenditel kõvasti 
kahanenud. 

Alanud tuviaastal korralda-
takse armastusluule-, joonis-
tus- ja postkaardikonkurss, toi-
muvad loodusõhtud, oodata on 
nii turteltuvisid kui ka teisi meie 
tuvisid tutvustavaid artikleid 
ning saateid raadios ja televi-
sioonis. 14. veebruaril ilmub 
aasta linnu postmark.

Turteltuvide uurimiseks on 
kavas nende märgistamine ning 
teadmiste parandamine nende 
leviku, arvukuse ja elupaigaka-
sutuse kohta. Selleks palutakse 
kõigist kohatud turteltuvidest 
teada anda selleks loodud veebi-
rakenduse abil, mida saab ka-
sutada nii aasta linnu kodulehel 
www.eoy.ee/turteltuvi kui ka 
nutiseadmetes.

Metskits ehk kaber
Metskitsel on praegu head ajad 
– selja taga on mõne aasta ta-
gused rasked talved, mil suur 
osa populatsioonist hävis ning 
ellu jäid kõige tugevamad. Nüüd-
seks on kitse asurkond kosu-
nud. Arvame, et tunneme teda 
kõik, siiski ei tea me temast pal-
ju, kasvõi sedagi, miks looma 
kitseks kutsutakse, ehkki ta te-
gelikult on väike hirv. Oma-
keelne nimi “kaber” on vajunud 
unustuse hõlma. Miks? Aasta 
jooksul avanevad kõik mets-

Keegi ei ole õnnelik, 
elades hunniku asjadega, 
mida tal vaja pole. Küll 
aga toob palju rõõmu 
mõte, et sinu vana asi 
võiks elada uut elu kellegi 
juures, kes vajab ja hindab 
seda sinust rohkem. üheks 
selliseks võimaluseks on 
annetada oma kasutatud 
esemed uuskasutuseks. 

Uuskasutus on asjade korduv-
kasutamine või neile uue ka-
sutuseesmärgi andmine. Selle 
asemel, et toota juurde üha uut 
prahti ja kurnata Eesti prügi-
mägesid, püüab uuskasutus as-
jade eluiga hoopis pikendada. 

Tänu uuskasutusele jõuab 
igal aastal prügimägedele mi-
tusada tonni vähem jäätmeid. 
Eestis uuskasutusega tegelev 
MTÜ Uuskasutuskeskus pääs-
tis eelmisel aastal äraviskami-
sest üle 700 tonni veel kasutus-
kõlblikke esemeid. Seda tänu 
60 000 annetajale üle Eesti. 

kitsega seotud mõistatused. Na-
gu juba traditsiooniks on saa-
nud, jõuab aasta loom veebi-
kaamera ette. Õnnestumise kor-
ral näeme pilti talvekuudest ku-
ni kevadeni karjade lagunemi-
se ajani. 

Viirpuu
Eesti Looduse toimetus on va-
linud aasta puid 1996. aastast, 
kui esimese aasta puu tiitli päl-
vis kadakas. Mulluse aasta puu 
kuslapuu vahetab seekord väl-

ja roosõieliste sugukonda kuu-
luv perekond viirpuu. Liigi- ja 
vormirohke viirpuu perekond 
on huvitanud nii botaanikuid 
kui ka dendrolooge.

Eestis kasvab looduslikult 
11 liiki viirpuid või hübriidse 
päritoluga viirpuuliiki, sisse too-
dud liike ja vorme on teada üle 
60. Laialdaselt kasvatatakse viir-
puid parkides ja aedades ilu- ja 
hekitaimena. Paljudel viirpuu-
del on söödavad viljad, mida 
on kasutatud ravimina või vär-

vimiseks. Viirpuude tarvitust ja 
eristamist tutvustatakse keva-
distes ajakirjanumbrites.

Kukeseen
Eesti Mükoloogiaühing valis 
esimest korda aasta seene – 
2017. aasta seeneks sai kuke-
seen. Eestist on leitud kolm pe-
rekonna kukeseen (Cantharel-
lus) liiki: kõigile tuntud harilik 
kukeseen (Cantharellus ciba-
rius), harva esinev kahvatu ku-
keseen (C. pallens) ja meil vä-
ga haruldane, riikliku kaitse 
alune (II kaitsekategooria) lilla 
(mustuv) kukeseen (C. melano-
xeros). Harilik kukeseen on Eesti 
metsades laialt levinud. Tema 
viljakehad on üleni rebukolla-
sed, lehterjad, kübaraserv on 
sisserullunud ja korrapäratult 
laineline. Kübara alaküljel on 
eoslehekesi meenutavad haru-
nenud voldid, mis laskuvad pi-
kalt jalale. Kasvab okas- ja se-
gametsades suurte kogumike-
na suvest kuni hilissügiseni, ka 
soojadel ja lumeta talvedel. Ha-
rilik kukeseen on oma hea 

maitse ja meeldiva aroomi tõt-
tu väga armastatud söögiseen. 
Temale on väliselt sarnane kah-
vatu kukeseen, mis erineb he-
ledama valkjaskreemi värvi poo-
lest. Lilla kukeseen on teada 
kahest leiukohast Lääne-Ees-
tis, viimati leiti eelmisel aastal 
Saaremaalt. Tema kübara üla-
külg on kollakas, alakülg vol-
diline ja roosakas või lillakas, 
vajutuskohad värvuvad mus-
taks, kasvab lubjaaladel tam-
mega, mujal Euroopas ka pöö-
giga.

Tuntumad kukeseente su-
gulased on veel kollas- või hal-
likaspruuni kübaraga kollakas 
kukeseen (Craterellus lutescens) 
ja lehter-kukeseen (C. tubaefor-
mis) ning mustjate trompetjate 
viljakehadega must torbikseen 
(C. cornucopioides) – kõik need 
on samuti head söögiseened. 

Sini-paeöölane
Aasta liblikas sini-paeöölane 
(Catocala fraxini) on meie suu-
rim öölane. Tema tagatiibu ehi-
vad silmatorkavad sinised vöö-
did. Päeval istub ta puutüvel ja 
tema hea varjevärvusega ees-
tiivad peidavad erksamaid ke-
haosi. Nii jääb sini-paeöölane 
vaenlase silmale raskesti mär-
gatavaks. Röövikud toituvad 
peamiselt haabadel, valmikud 
puuviljadel. 

Harilik muguljuur
Eesti Orhideekaitse Klubi va-
lis 2017. aasta orhideeks hari-
liku muguljuure (Herminium 
monorchis) – liik, mis on ohus-
tatud kogu Euroopas. Hariliku 
muguljuure kasvukohad on lub-
jarikka mullaga niisked või pa-
rasniisked ning madala taimes-
tikuga rannaniidud ja hõredad 
kadastikud, sooniidud ja ma-
dalsood. Õitseaeg kestab mu-
guljuurel tavaliselt juuni kesk-
paigast juuli keskpaigani. Väi-

kesed õied on koondunud sale-
dasse õisikusse ning lõhnavad 
magusalt mee järele. Taimel on 
tavaliselt kaks vastakut varre 
alusele kinnituvat lehte, mis on 
kollakasrohelist tooni, pealt vei-
di läikivad, kujult süstjad ja 
kergelt renjad. Taimede kõrgus 
on enamasti 10–20 cm, suuri-
mad meil mõõdetud taimed on 
olnud 36 cm.

Leedemuld
Eesti Maaülikoolis kuulutati 
2017. aasta mullaks männimet-
sade värvikas leedemuld. Lee-
demuld on tugevasti happeline 
toitainevaesel liival tekkinud 
männimetsa muld, millel vil-
jakust kandev huumushorisont 
puudub või on väga õhuke. Pin-
nalt sügavuse suunas vaadates 
järgneb leedemullal metsakõ-
du kihile tuhkhalli värvitooni-
ga väljauhtehorisont, mille all 
paikneb veega alla kandunud tu-
medatest huumusainetest ja 
rauaühendite muundumisest vär-
vunud kiht. See teeb leedemul-
last ühe Eesti ilusaima mulla, 
ent värvide vahelduse ilu ei 
kajastu paraku viljakuses: lee-
demuld on üks meie väiksei-
ma viljakuse ja väga piiratud 
kasutussobivusega muldasid. 
Liivase koostise tõttu on lee-
demuld põuakartlik ja kaitseb 
põhjavett vähe. Samas kasva-
vad sellel mullal tootlikud män-
nikud, mis on muu hulgas hin-
natud marja- ja seenemetsade-
na. See on ka kõige levinum 
kalmistumuld, kuna on hõlp-
sasti kaevatav. Leedemullad moo-
dustavad umbes kuus protsenti 
kogu Eesti muldkattest ja üle 
14 protsendi metsamuldadest, 
enim leidub neid Kagu-Eestis.

Viimsi Teataja
Allikad: Eesti Ornitoloogiaühing, 
Eesti Mükoloogiaühing, Loodus-

kalender, Eesti Orhideekaitse 
Klubi, Keskkonnaamet 

Annetamiseks sobib 
vaid puhas ja korralik 
Uuskasutuseks annetamiseks so-
bib peaaegu kõik majapidami-
ses leiduv. Lisaks rõivastele, ja-
lanõudele, aksessuaaridele ja 
mänguasjadele leiavad läbi uus-
kasutuskeskuse hõlpsasti uue 
kodu ka raamatud, CD-plaadid 
ja filmid, mööbel, vana kodu-
tehnika, laudlinad, kangajäägid, 
lauanõud, potid-pannid ja isegi 
toataimed. 

Ei tasu mõelda, et kui mõni 
asi tundub sulle jube vana-

moodne või kole, siis ta an-
netamiseks ei sobi. Kui ese on 
puhas, korralik ja kasutuskõl-
bulik, siis sobib ta ka uuskasu-
tuseks. Inimeste maitse-eelis-
tused ja vajadused on lihtsalt 
väga erinevad. 

On siiski esemeid, mis oma 
iseloomult annetamiseks kui-
dagi ei kõlba. Kasutatud pata-
reid, vanad värvid, ehitusjäät-
med, metalliromu, plastid, pa-
ber ja papp, rehvid, katkised 
elektri- ja elektroonikaseadmed, 
pakendid ja lehtklaas peaksid 
tingimata leidma tee jäätme-
jaama, sest neid kas ei saa uus-
kasutada või on see raskenda-
tud. Neid asju võtab Viimsis 
vastu näiteks Viimsi valla jäät-
mejaam Püünsi külas. Osa asju 
(näiteks ehitusjäätmeid) küll 
ainult tasu eest. 

Sinu asi võib vaadata 
vastu filmist
Kuigi uuskasutuskeskus peab 
end eelkõige keskkonnaorgani-

satsiooniks, kes hoiab looduse 
prügist puhtana, aidatakse an-
netatud esemetega ka abivaja-
jaid. Sel aastal on toetatud näi-
teks Pärnumaa ja Põlva laste-
rikkaid peresid, Pärnumaa Ka-
superede Ühingut, Haapsalu las-
tekodu, Hiiumaa puuetega ini-
meste käsitöö huviringi, Tah-
kuranna ja Tõstamaa valla suur-
peresid ja vanureid, Pärnu loo-
made varjupaika, Pauluse supi-
kööki, Tartu Lastekaitse Ühin-
gut, Maarja Küla, Puuetega Ini-
meste Koda, Kassiabi, Naiste 
Varjupaika ja MTÜ-d Jooksev 
Koer.

Lisaks teeb uuskasutuskes-
kus koostööd paljude Eesti teat-
ri- ja filmitegijate ning käsitöö-
lastega, hoides niimoodi ära uue 
materjali tarbetu tarbimise. See-
ga võib sinu annetatud asi sul-
le vastu vaadata mõnest sinu 
meelissarjast või -filmist või 
mõne su lemmikdisaineri too-
tevalikust.  
Umbes kolmandik uuskasu-

tuskeskusesse jõudvatest asja-
dest läheb keskustes mõistli-
ku hinnaga müüki. See annab 
vähemkindlustatud inimestele 
väärika viisi mõistliku hinnaga 
korralike asju osta ning katab 
ära MTÜ tegevuskulud. Üle-
jäänud tuluga abistatakse teisi 
sotsiaalselt mõjusaid ettevõtmi-
si. Näiteks toetab uuskasutus-
keskus juba teist aastat 20 000 
euroga sihtasutust Kiusamis-
vaba Kool, kelle koolikiusa-
mist vähendavat programmiga 
on liitunud ka Viimsi Kool.

Kuhu ma asjad viia 
saan? 
Tegelikult ei pea asju uuska-
sutamiseks kuskile annetama, 
vaid võib ka neile täiesti vabalt 
ise uue omaniku leida. Peaasi, 
et ese prügimäele ei satuks. Kui 
sul endal ei tule pähe ühtegi 
inimest, kellel sinu seisma jää-
nud asju võiks vaja minna, on 
kõige kergem annetada oma 
esemed uuskasutuskeskusesse. 

Uuskasutuskeskusel on Tal-
linnas kuus keskust, kuhu lah-
tiolekuaegadel asju annetada 
saab. Viimsile on kõige lähemad 
keskused Lasnamäel Mustaki-
vi keskuses (Mahtra 5) ja Pu-
nase Selveri kõrval (Punane 50). 
Nendes võetakse annetusi vas-
tu esmaspäevast reedeni kell 
10–18 ja laupäeviti kell 10–16. 

Kellel pigem linnapoole asja 
ja tahab asju viia ka pühapäe-
viti, siis on mugav viia oma as-
jad hoopis konteinerisse Tallin-
na lauluväljaku mereväravate 
juures. Erinevatelt teistest ana-
loogsetest konteineritest on uus-
kasutuskeskuse oma mehita-
tud. Seega võid kindel olla, et 
sinu asjad võetakse hoolikalt 
vastu ja ei jää halva ilma kätte 
vettima. Lauluväljaku mere-
väravate juures asuv uuskasu-
tuskeskuse konteiner on lahti 
ainult laupäeval ja pühapäeval 
kell 10–18.

Annika Altmäe
MTÜ Uuskasutuskeskus

Head loodusaastat!

Kaelus-turteltuvi. Foto Arne Ader

Uuskasutus – hea viis oma asjatult seisvatele asjadele uus elu anda 

Uuskasutuskeskusest võib leida 
kõike! Foto MTü Uuskasutus-
keskus

Haruldane lilla kukeseen. Foto Vello Liiv
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MTü Viimsi Huvikeskus 
direktor Ita-Riina Pedanik 
on juba üle kolmekümne 
aasta Viimsi valla kultuu-
rielu edendanud. Nüüd, 
valla 26. taasasutamis-
päeval pälvis ta tunnus-
tuse – “Viimsi vaala“. 

“Viimsi vaala” annab vallava-
litsus välja 2003. aastast alates 
ja seda autasu ei ole just palju-
del. Ehkki valla kultuuriamet-
nikud olid Ita-Riinalt küsinud, 
et kas ta ikka taasasutamise tä-
histamisele tuleb, ei osanud ta 
sellest midagi arvata. Tuli ko-
hale ja kuulis Ott Kaske kel-
lestki kõnelemas. Kui juba mi-
tu asja tuttavad ette tulid, siis 
sai aru, et ilmselt käib jutt te-
mast. 

Ita-Riina, palju õnne kõige-
pealt! Tähistasid eelmisel aas-
tal ka oma 50. juubelit. Mis 
mõtteid “Viimsi vaala” saa-
mine tekitas?

Tunnustus on alati tore. Aga 
mõtlema pani see ka. Tõesti, ma 
olen juba nii kaua siin olnud. 
Mu lapspõlvekodu on Nõmmel 
ja Viimsisse tulin siis, kui poeg 
oli aastane. Olen siin suureks 
kasvanud, siin on minu elu põ-
hiväärtused välja kujunenud.
Võin öelda, et Viimsisse tõid 
mind armastus ja laulmine. Mi-
nu tol ajal tulevane abikaasa 
oli koos sõpradega loomas sel-
list huvitavat nähtust nagu Viim-
si varietee ja otsis sinna laul-
jat. Mina õppisin Georg Otsa 
nimelises Tallinna Muusika-
koolis ja ka laulsin ning nii ma 
sellesse varietee meeskonda 
sattusingi. See oli ikka meeletult 
huvitav aeg. Üle terve Eesti sõi-
deti Pirita Lillekasvatuse Näidis-
sovhoosi varieteed külastama. 
Lavastasime seitsme aasta jook-
sul kolm lavastust ja iga šõud 
mängisime umbes 120 korda. 

Kas Viimsi varietee oli üks 
siinseid tipphetki?

Üks tipphetkedest kindlas-
ti. Sain tänu sellele tuule tii-
badesse ka lauljana ja Raadio 
Elmar armastab mu laulude sal-
vestusi siiani eetrist lasta. Li-
saks sellele hakkasime Viimsi 
rahvamajas, kus praegu asub 
peokeskus, korraldama ka folk-
looriprogramme. Tegime pikalt 
koostööd turismifirmadega Bal-
tic Tours ja Estravel, kes tõid 
meie majja saalitäite kaupa hiin-
lasi, ameeriklasi, sakslasi…

Need oli ju pöördelised 
ajad. Kas sa pole mõelnud 
oma mälestusi talletada?

Tunnen ennast tõesti mälu-
pangana ja võib-olla peakski se-
da tegema. Huvikeskuse “va-
navanaema” oli ju Pirita Lille-
kasvatuse Näidissovhoosi ameti-
tiühingu klubi. Kui sovhoos lik-
videeriti, siis vallavalitsus soo-
vitas meile iseseisvat juriidilist 
tegutsemise vormi munitsipaal-
ettevõttena ja sellest ajast ala-
tes on meil olnud suurepärane 

Ita-Riina Pedaniku tõid Viimsisse 
armastus ja laulmine

koostöö Viimsi vallavalitsuse-
ga partneritena. Kui munitsi-
paalettevõtted likvideerusid, siis 
sai meist esimene kultuuriasu-
tus Eestis, kes alustas tegutse-
mist mittetulundusühinguna. 
Nüüdseks on see üsna tavaline 
tegutsemisvorm, aga oleme uh-
ked, et meie olime rajaleidja-
teks.

Kuidas suhtud plaani, et 
Viimsi huvikeskus hakkab 
ruume jagama kaunite kuns-
tide kooliga?

Huvikeskus saab olema 
üheks Kaunite Kunstide Kooli 
osaks. Meil on selle üle väga 
hea meel. Töötingimused muu-
tuvad palju paremaks ja nii ruu-
miline kui ka tehniline uuen-
dus võimaldab pakkuda Viimsi 
inimestele kvaliteetsemat tee-
nust. Oleme juba pikka aega 
unistanud uuest saalist ja kaas-
aegsest tehnikast. Meil käivad 
teatrid üle Eesti etendusi and-
mas ja toimuvad kontserdid. 

Selle saab siis uuele tasemele 
viia. Kuna kunstikool ja muu-
sikakool on niikuinii meie head 
sõbrad, siis oleme väga rahul 
sellise lahendusega.

Mida pead tööalaselt oma 
suuremateks õnnestumisteks?

Teeme nii palju asju erine-
vates valdkondades, et minul 
direktorina üht teisele eelista-
da on raske. Tunnen rõõmu iga 
valdkonna edust – huviringide 
heast toimimisest, kultuurisünd-
muste õnnestumisest, noorte-
keskusest, Prangli rahvamajast, 
muusikalidest. Väga hea meel 
oli, kui aasta tagasi lõpetasime 
Prangli rahvamaja renoveeri-
mise teise etapi. See oli üks kee-
ruline protsess. Huvikeskuse töö 
pakub palju rõõmu, kuna see 
on väga mitmetahuline ja mind 
ümbritseb tore ja loominguline 
meeskond.

Minu enda  jaoks on suur 
saavutus muusikastuudio. Ega 
reklaami ei olegi vaja enam eri-
ti teha, rühmad täituvad ise-
enesest ja ruttu. Igal aastal tu-
leb 130–140 last. Rohkem ei 
jõuaks ka. Siis peaks põhitöö 
maha panema. Sest mul on ju 
hobid ka. (Naerab) 

Mis hobid sul on?
Minu hobiks on poolvää-

riskivid ehk kristallid. Kõige 
rohkem armastan nendest väe-
ga ehteid meisterdada, sest nen-
de loomine on väga eriline prot-
sess. Olen 25 aasta jooksul õp-
pinud palju erinevate vaimsete 
praktikatega seonduvat – Silva 
meetodit, vabastavat hingamist, 
kristalliteraapiat, ingellikku rei-
kit ja lisaks kõigele ka massaa-
ži.

Õppisin neid asju eeskätt 
ikka iseenda jaoks. Minu jaoks 
on oluline olla sisemiselt ta-
sakaalus. Kui on palju tööd ja 
ringi sahmerdamist, siis aita-
vad need teadmised leida si-
semise rahu ja end tasakaalus 
hoida. 

Töö huvikeskuses pole 
kindlasti amet, mida pidada 
kaheksast viieni. Kuidas puh-
kad?

Nüüd olen jõudnud selleni, 
et puhkuse ajaks võtan teise te-
lefoninumbri, mida teavad ai-
nult mu lähedased. Kuna lap-
sed on suured, siis puhkame 
abikaasaga kahekesi mitte min-
geid plaane tehes ja kella mitte 
vaadates. 

Aastavahetusel mõtlesin uus-
aastasoovi peale. Kõik soovi-
vad toredat ja säravat aastat, 
aga igas aastas on ju nii rõõmu 
kui ka kurbust, kõik peab ole-
ma tasakaalus, sest üheta po-
leks teist. Nii et ma soovin 
uueks aastaks hingerahu! Me 
ei saa põgeneda selle eest, mis 
meiega toimub ja mis on meie 
elu osa. Mu vanaema ütles ala-
ti, et halvad asjad on ka mil-
lekski head. Tavaliselt võtab 
see kaua aega enne, kui aru 
saad, mis selles halvas siis 
head on. Kui oled hinges rahul, 

siis saad sellest õppetunnist 
üsna kohe aru ja sul on võima-
lus pöörata toimunu enda kõr-
geimaks hüvanguks. 

Su tütar Liina Ariadne 
Pedanik jõudis Eesti Laul 
2017 poolfinaali. Kuidas talle 
kaasa elad?

Kui ta oli kolmene, mõtle-
sin, et ta ei pea viisi ja laulu-
võistlusele ei lasknud. Tema ja-
gas siis osalejatele aukirju ja 
tegi sellest alati suure šõu, mil-
le lõppu kummardas publiku-
le. (Naerab)  

Aga neljaselt oli nii tubli, 
et võitis oma vanuserühmas ka 
Harjumaa laululapse võistlusel 
I koha. Muidugi ma olen väga 
rõõmus. Ehkki kunagi ütlesin 
talle: “Kui lähed saatesse “Eesti 
otsib superstaari”, siis mina pa-
nen su asjad kokku, mine mum-
mi juurde Nõmmele.” Minu 
närvikava seda üle ei ela! Aga 
ta läks ikkagi ja sai ainult po-
sitiivseid kogemusi. Ta ongi 
hästi positiivne, võtab igast as-
jast parima ja nii ongi õige – 
kui midagi teed, ära võta ees-
märgiks võitu või kellelegi ära- 
tegemist, vaid mine lihtsalt ja 
anna endast parim. Põhiline, et 
naudiksid seda, mida teed. Lii-
na Ariadne pole kunagi taht-
nud lauljaks saada. Alati võib 
laulda põhitöö kõrvalt, aga min-
gi muu elukutse peab ikka ka 
olema.

Millest sa unistad? 
Mõtlen tihti sellest, et elu-

tempo ja ühiskonna jätkuvalt 
suurenevad nõudmised inimes-
tele viivad meid tihti hingelis-
se tupikusse, kust on teinekord 
raske välja rabeleda. Elu ela-
mise põhiväärtused nagu hea-
dus, kaastunne, ennastohverdav 
abivalmidus, sõprus, siirus ja 
armastus jäävad kõige selle 
varju ja esiritta tõuseb ego. 
Sellise valdava täiskasvanute 
eeskuju põhjal võivad kasvada 
ka meie lastest inimesed, kes 
näevad elu keskpunktina vaid 
oma vajadusi. Siiski on õnneks 
meie ümber palju toredaid ini-
mesi, kes ei ole unustanud neid 
põhiväärtusi ja elavad selle jär-
gi. Kui neid oleks rohkem, kes 
oma sisemist päikest lasevad 
julgelt väljapoole särada, siis 
muutuks kõik meie ümber val-
gemaks ja positiivsemaks. Soo-
vin nii endale kui ka kõikidele 
teistele, et meie kõrval läbi elu 
oleks vähemalt üks inimene, 
kellele võime alati loota, jaga-
des temaga oma muresid ja 
rõõme ning et ka ise saaksime 
olla kellelegi samasuguseks toeks, 
sest elu imeline pool avaneb 
vaid läbi headuse ja sõpruse. 
Kõige tähtsam on aga see, et 
perega oleks kõik korras, sest 
perel on hindamatu väärtus, 
mida ei saa asendada mitte mis-
ki siin päikese all.

Küsis 
Annika Koppel

Ita-Riina Pedanik sai “Viimsi vaala“ autasu pikaajalise panuse eest Viimsi kultuurielu edendamisel. 
Foto Kristjan Rosin

Ita-Riina Pedanik on õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna 
Muusikakoolis dirigeerimise ja laulu erialal ning on Viimsi valla-
ga seotud aastast 1986, algselt läbi huvitegevuse ja vabataht-
liku osalemise kultuuritöös. Alates 1990. aastast asus ta tööle 
Viimsi rahvamajja kunstilise juhi ametikohale, hiljem jätkas di-
rektori asetäitjana ning 2000. aastast alates töötab ta MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse direktorina. 

Ita-Riina on abielus juba 30 aastat ja kahe toreda lapse ema 
(Andres – 29, Liina Adriane – 18).

Ita-Riina käsi on mängus olnud paljude oluliste maakondli-
ke ja vabariiklike sündmuste korraldamisel – Harjumaa laululaps, 
Harjumaa kooliteatrite festival, Harjumaa täiskasvanute harras-
tusteatrite festival, Harjumaa alternatiivne tantsupäev, Harju-
maa koolitantsu päev. Samuti ka vabariiklik kooliteatrite fes-
tival ning olnud korraldajate meeskonnas nii organisatoorsete 
küsimustega tegelejana kui ka lauluõpetajana Viimsis toimu-
nud vabariiklike noorte tantsijate suveprojektides. Ta on osale-
nud ka muusikaliprojektides.

Alates 2003. aastast on Ita-Riina seotud rahvusvahelise noor-
sootööga läbi Euroopa noorsootöövõrgustiku Contact-2103. 

Laulustuudio individuaalõppe juhendamist alustas Ita-Riina 
1995. aastal. Aastal 2002 lõi ta väikelaste muusikaringi Tipsu 
1–3-aastastele lastele. Tänaseks on saanud sellest kokku Ita-
Riina muusikastuudio, kus käivad musitseerimas lapsed alates 
6. elukuust kuni gümnaasiuminoorteni välja. Lisandunud on ka 
üks vahva täiskasvanutest koosnev laulusõprade ühendus Omal 
viisil.



KULTUUR

    13VIIMSI TEATAJA   13. jaanuar 2017

2016. aasta jooksul 
tähistas Viimsi vald Viimsi 
nime esmamainimise 
775. aastapäeva. Mitmed 
aasta jooksul toimunud 
erinevaid sündmused 
kandsid juubelitähtpäeva 
märki. Kogu Eesti tähistas 
merekultuuriaastat ning 
mitmed Viimsis toimunud 
sündmused kandsid me-
rekultuuriaasta ideed.     

14. mail  toimus Randvere kü-
las VIII Harjumaa seeniortant-
supidu “Tantsurõõm”, kus osa-
les 17 tantsurühma 200 osavõt-
jaga. Sündmuse korraldajaks 
oli MTÜ Viimsi Päevakeskus.

15. mail  toimunud MyFit-
ness Viimsi Jooks sai uue nime, 
kuna aastaid Viimsi valla poolt 
korraldatud rahvaspordiüritust 
Viimsi Jooks viis seekord läbi 
tuntud spordiklubi MyFitness. 
Klubiga jätkatakse koostööd 
ka edaspidi, et kasvatada seni 
kohalikust liikumisharrastuse 
üritusest suure osavõtjate arvu-
ga jooksusündmus, kuhu tahe-

Aasta 2017 toob muu-
seumisse nii mõnegi uue 
põneva näituse. 

Avalöögi annab jaanuaris hu-
vitav fotonäitus meid ümbrit-
sevast makromaailmast Urmas 
Tartese fotode vahendusel. 

Urmas Tartes on vabakut-
seline loodusemees ja loodus-
fotograaf. Ta on sage esineja 
erinevale kuulajaskonnale pil-
diprogrammidega loodusest ja 
eriti putukatest. Ajalehtedes, loo-
dusajakirjades ja veebilehtedel 
on Urmase sulest ilmunud sa-
du looduslugusid. 2009. aaas-
tal sai ta esimese eestlasena või-
du maailma prestiižseimal loo-
dusfoto konkursil “Wildlife Pho-
tographer of The Year”. Urma-
se eriline pildistamishuvi on 
mikromaailm, mida jäädvusta-
takse lähipildistamisel.

Aasta järgnevad kuud möö-
duvad maalinäituste tähe all. 
Veebruaris avatakse muuseumi 
väikeses saalis Erik Schmidti 
maalide näitus. Erik Schmidt oli 
Naissaarel sündinud kunsti- ja 
kultuuritegelane, kes on lisaks 
andnud hindamatu panuse Nais-
saare ajaloo uurimisse nii ro-
maanide kui ka geneoloogia- 
alaste teostega. Eraldi võib välja 
tuua veel tema saavutused maa-
ilmakuulsa stellaaroptiku Bern-
hard Schmidti eluloo publit-
seerimises (Bernhard oli Eriku 
onu). 2016. aastal annetas Erik 
Schmidti lesk Kerstin Lindahl 
Rannarahva muuseumile väike-
se maalikogu ning erinevaid Eri-
ku käsikirjalisi märkmeid. Eks-
poneerimisele tulevad lisaks maa-
lidele ka Erik Schmidti kirju-
tatud raamatud ja näited tema 
uurimistegevusest.

Aprillis täitub muuseumi 
konverentsisaal aga hoopis teist-

2016. a kokkuvõte: Kultuuri- ja spordiamet
takse osalema tulla üle Eesti 
ja miks mitte veel kaugemalt. 
2016. aasta  MyFitness Viimsi 
Jooksu üritusel osales erineva-
tel distantsidel kokku ca 1000 
spordiharrastajat.  

4. juunil toimus Viimsi pool-
saarel traditsiooniline Viimsi 
rattaretk, mille finišiks oli Lub-
ja külaplats, kus samas algas 
Rannarahva piknik mitmekesi-
se rahvakultuuriprogrammiga. 

6. juunil toimus Viimsi staa-
dionil meeleolukas vabaõhueten-
dus “Sa tule nüüd”, kus lõid kaa-
sa väga erinevates vanustes tant-
sijad. Samal päeval toimus Haab-
neemes tänavakunstiaktsioon, 
mille kestel loodi põnevat lii-
vakunsti. 

30.–31. juulil toimus Viim-
si poolsaarel ja saartel tradit-
siooniline Rannarahva festival 
ja Viimsi kohvikutepäev (teist 
korda), millest võttis osa arvu-
kalt eriilmelisi kodukohvikuid 
ja rohkesti publikut. 

24. augustil tähistati Prang-
li saarel auriku Eestirand huku 
75. aastapäeva mälestusürituse 

ja -konverentsiga.  
2016. aastal sai hea hoo sis-

se Andres Kaarmanni juhitud 
Viimsi mälumäng, mille 5 etap-
pi toimusid Rannarahva muu-
seumis. Mälumängusari jätkub 
ka 2017. aastal.

Rannarahva muuseum andis 
sügisel välja rohkete illustrat-
sioonidega põhjaliku 370-lehe-
küljelise raamatu “Prangli – aja-
oaas Soome lahes”. Raamatu 
koostamist alustati 2014. aastal. 
See on järjekordne soliidne väl-
jaanne Rannarahva muuseumi 
juba avaldatud raamatute seas. 
Raamatu kirjastamist toetasid 
paljud annetajad, samuti Viim-
si vallavalitsus ning Eesti Kul-
tuurkapital.

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirik on alates 2013. aastast võt-
nud ette suure väljakutse – ra-
jada kirikusse orel. 2007. aas-
tal pühitsetud kirikuhoone on 
alates selle avamisest kohe algu-
sest peale olnud hinnatud kont-
serdipaik ja tänapäeval tehakse 
kirikus ka tippsalvestusi. Ala-
tes 2013. aastast on kirik ak-

tiivselt töötanud oreli rajamise 
nimel. Oreli, mille maksumus 
on 150 000 eurot, ehitab saksa 
oreliehitusfirma Werkstätte für 
Orgelbau Mühlaisen GmbH. Tä-
naseks on annetustena kogutud 
üle 90 000 euro. Viimsi vald toe-
tas 2016. aastal oreliehituse fon-
di 7000 euroga ning lisaks eral-
das veel 7000 eurot kirikuhoo-
ne katuse ja välisukse remon-
dikulude katmiseks. Koguduse 
eesmärk on kiriku orel saada 
valmis ja avada pidulikult 25. 
juulil 2017, mil kirik tähistab 
Jaakobi päeva.

2015. aasta novembrist ava-
tud Viimsi staadion on 2016. 
aasta jooksul olnud aktiivselt ka-
sutuses – siin toimuvad kooli-
de ja ka lasteaedade kehalise 
kasvatuse tunnid, sporditreenin-
gud, võistlused ning kultuuri-
sündmused. Staadion on saa-
nud täiendust vajaliku inventa-
ri osas. Staadioniga külgneval 
kinnistul algavad 2017. aastal 
Karulaugu spordihoone ehi-
tustööd. Hoone mahutab ten-
niseväljakud, pallimängude 

väljakud ning vajalikud abi-
ruumid staadioni teenindami-
seks, ruumid spordiklubidele 
ja seonduvate teenuste tarvis. 

2016. aastal alustati kahe 
valgustusega terviseraja ehita-
mist: Karulaugu/Haabneeme ja 
Randvere terviserajad. Mõlemad
terviserajad valmivad sel aastal. 
Jätkati ehitustöid Lubja suu-
sanõlval, kus on rajatud parki-
misala ning kunstlik veekogu – 
tiik, mis on vajalik kunstlume 
tootmiseks. Nõlva operaator on 
paigaldamas mäetõstukeid ja 
loodame veel sel talvehooajal 
mäeteenuseid proovida.       

20. detsembril avati Karu-
laugu terviseraja juures Haab-
neeme võimlemislinnak. Kogu 
maailmas võidavad sellised lin-
nakud populaarsust, vabas õhus 
avalikes kohtades asuvatel võim-
lemisriistadel on igaühel või-
malus trenni teha. Eestis on see 
liikumine alles arenemas ja või-
me julgelt öelda, et Haabnee-
me võimlemislinnak on täna 
riigi üks parimaid selletaolisi! 
Veel remonditi 2016. aastal 

Uus aasta Rannarahva muuseumis

suguste maalidega. Kunstnik 
Tiina Ojaste loob spetsiaalselt 
Rannarahva muuseumi jaoks 
maaliseeria, mis on inspireeri-
tud muuseumist ning Viimsist. 
Tiina Ojaste on oma loomingu 
kohta ise kirjutanud järgmist: 
“Värvid ja Pintsel minu käes 
on Kuningas ja Kuninganna, 
kes loovad oma Kuningriiki, kel-
lele iga läbielamine saab õppe-
tunniks, iga kasvamine ja muu-
tumine võimaluseks. Mina maa-
lin kujutluspilte, mis minu-
ni jõuavad. Loodan nad kinni 
püüda enne, kui nad hajuvad. 
Paigad, mida töödes külastan, 
on valgustatud minu emot-
sioonidest. See on valgus, mis 
kannab tundeid, meeleolusid 
ja mõtteid. See on valgus, mil-
lesse on sulandunud meenutu-
sed ja nostalgia ning millesse 
on põimitud paigad unistuste 
muinasjutumaadest.”

4. juulist naasevad muu-

seumi taas fotod. Haapsalu fo-
toklubi toob meieni näituse “Os-
mussaar – kivine maakild Soo-
me lahe suudmes”. Osmussaar 
on huvitava looduse ja asus-
tuslooga. Saare põlisasukateks 
olid sajandite vältel rannaroots-
lased. Teise maailmasõja järel 
oli Osmussaar suletud piiri-
tsoon, kus paiknes Nõukogude 
sõjaväeüksus. Tänapäeval võ-
lub Osmussaar külalisi oma kau-
ni loodusega, millest saada-
vaid muljeid suvine näitus ka 
meie muuseumi külastajatele 
edasi anda üritab.

Suve lõpp ja sügis toovad 
uusi tuuli Rannarahva muu-
seumi teemanäituste poolele. 
Augustis alustab rändnäituse-
na ringreisi “Piirideta meri”, 
mis räägib ülemere suhetest Soo-
me lahe äärsete rahvaste vahel. 
Esimesena esitletakse näitust 
Viru Folgil, kust edasi liigu-
takse erinevatesse Soome lin-

nadese. Näitus “Piirideta meri” 
on ühtlasi austusavaldus Eesti-
Soome suhetele ja ajaloolisele 
ühtsusele. Sügiseni võib sama 
näitust veel näha ka Rannarah-
va muuseumi suure saali eks-
positsioonis. Septembris võib 
aga tulla kaema näitust “Väike-
saarte maailm läbi objektiivi”, 
mis räägib põneva loo sada-
kond aastat tagasi Eesti põh-
jaranniku väikesaartel tegutse-
nud hobifotograafidest, kes kuu-
luvad meie fotoajaloo esimeste 
pioneeride hulka. Põnev ei ole 
mitte ainult nende fotograafide 
lugu, vaid ka nende jäädvusta-
tud maailm, mida tänapäeval 
samal kujul enam näha pole 
võimalik.

Ootame kõiki külla uuel 
aastal Rannarahva muuseumi 
neid toredaid näitusi kaema 
ja tutvuma rannarahva põneva 
kultuuriga!

Maivi Kärginen

Veebruaris avatakse Rannarahva muuseumis Naissaarel sündinud kunstniku Erik Schmidti maalide 
näitus. Foto Rannarahva muuseum

põhjalikult Viimsi mõisa par-
gis asuvat rularampi.        

Koostati veel kaks olulist 
valdkonna ehitusprojekteerimi-
se dokumenti. OÜ Esplan sai 
valmis Viimsi kaunite kuns-
tide kooli eelprojekti. Tänase 
Viimsi vallamaja ja Viimsi hu-
vikeskuse hoone (Nelgi tee 1) 
hõlmavad tulevikus kaunid kuns-
tid. Ühes hoones saavad kodu 
Viimsi muusikakool, kunstikool 
ning tänased asukad – huvikes-
kus ja noortekeskus. Hoonesse 
kavandatakse ka kaks saali: mit-
mefunktsionaalne suur saal ning 
kammersaal. 2017. aasta jook-
sul jätkatakse ehituse põhipro-
jektide koostamist ja loodeta-
vasti saab ehitustöödega alusta-
da 2018. aastal. 2016. aastal val-
mis ehitusprojekt (Klotoid OÜ) 
Randvere Kooli juures asuva 
välispordiväljaku rajamiseks. 
Väljak ehitatakse 2017. aastal.

ott Kask 
Viimsi valla haridus- ja 

kultuuriameti kultuuri- ja 
sporditeenistus

Anneta oreli toetuseks, 
ostes endale orelivile
EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus on alates kevadest 2013 
alustanud korjandust oreli ehituse heaks. Eesmärk on saa-
da kirikusse orel pühakoja 10. aastapäevaks, mis on täna-
vu jaagupipäeval. 

Oreli ehitab firma Mühleisen Leonbergist Lõuna-Saksamaalt 
spetsiaalselt Viimsi kiriku jaoks, hind 170 000 eurot. 

Kirikus toimuvad regulaaselt kontserdid oreliehituse toetu-
seks, samuti on kogudus alustanud orelivilede müüki. Nimelisi 
orelivilesid on ostetud endale ja kingituseks teistele. Samuti 
on soetatud nimeline orelivile perekondliku sündmuse või kal-
li inimese mälestuseks. Kõikide annetajate nimed jäädvusta-
takse kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. 

Iga annetatud vile kohta väljastab kogudus tänukirja, millel 
kirjas, milline vile on kirikule kingitud. Orelis saab olema pea 
800 vilet. Piltlikult öeldes on iga vile omanik osaline selles, 
kuidas orel kõlama hakkab. 

Oreli kõige väiksemad viled maksavad 30 eurot, veidi suu-
remad 100, 200 ja 500 eurot ning suuruse ja hinna poolest 
ülemise otsa viled 1000 ja 2000 eurot. 

Annetusi on võimalik teha VIIMSI JAAKOBI KIRIKU EHITAMISE 
SA arveldusarvele 221016998736 Swedbankis. Märkides sel-
gitusse oma isikukoodi, võite saada annetuse summalt tulu-
maksu tagasi. Konkreetse registri ja noodi vile ostmise soovi 
korral palun võtta ühendust kogudusega e-posti teel aadressil 
viimsi@eelk.ee või külastage e-poodi aadressil www.viimsi-
jaakobikirik.ee/vilepood.

Hille Poroson
organist
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Uued filmid
Suur tänu kõigile liikuva pildi sõpradele, kes 
eelmisel aastal Viimsi kino külastasid. Erinevaid 
filme oli kavas 212 ning ka uus aasta jätkub 
samas tempos.

Alustuseks film “Elle”. Hollandlase Paul Verhoeveni lina-
teosed on varemgi elavat vastukaja esile kutsunud. Oli ju 
kõmuline “Basic Instinct” see, mis 25 aastat tagasi tund-
matust Sharon Stone´ist A-kategooria staari tegi. “Elle” 
peaosa teeb aga prantsuse kino üks suurkujudest –  Isabel-
le Huppert. Lugu on edukast ärinaisest, kes satub omaen-
da korteris sissetungija vägistamise ohvriks. Selle asemel, 
et politsei poole pöörduda, otsustab Elle ohjad enda kätte 
võtta. Ning algabki kassi-hiire mäng, kus oma roll ka naise 
saamatul pojal, eksabikaasal, botoxilembesel emal jt. 

Keerulisse olukorda satub Lee-nimeline mees filmis 
“Manchester By the Sea”. Ta vanem vend Joe on määra-
nud, et pärast tema surma saab Lee tema 15-aastase poja 
hooldajaks. Kohalikes tekitab Joe otsus hämmingut, kui-
das on võimalik, et kogukonnas austatud mees otsustas 
oma ainsa poja saatuse anda napsulembese ning äkilise 
loomuga mehe kätesse. Vastumeelselt jääb Lee nõusse, 
kuigi see eeldab kolimist tagasi linna, kust ta peale puru-
nenud abielu aastaid tagasi oli otsustanud lahkuda. Viiele 
Kuldgloobusele kandideerinud filmi peaosas mängib Ca-
sey Affleck, kes gloobuse ka napsas.

“Põhineb tõsielusündmustel” on fraas, mis tihti filmi 
algustiitritest läbi jookseb. Matthew McConaughey kehas-
tab majanduskriisis vaevlevat kullakaevajat, kes viimases 
hädas otsib üles vana tuttava, kellel kunagi oli tugev usk 
Indoneesia džunglis “tõenäoliselt” peituvasse kullamaard-
lasse. Viimase raha eest asubki paar Borneo poole teele 
ning peale mitmeid eluohtlikke takistusi naeratab neile 
lõpuks ka õnn. Üsna pea sajab dollareid kui vihma. See 
ulmeline lugu on ajalukku läinud kui kõigi aegade suurim 
kaevanduspettus. 

Veebruari esimene nädalavahetus toob kinodesse aga 
aasta esimese kodumaise teose – Andrus Kivirähki romaa-
nil “Rehepapp ehk November” põhineva fantaasiafilmi. 
Lavastajaks Rainer Sarnet. Tegevus toimub paganlikus 
Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud saabuva 
talve üleelamiseks varastama asuvad. Varastatakse kõike 
ja kõigi tagant, olgu need siis naabrid, mõisahärra, Kris-
tus või Vanatühi ise. Sellises, mitte just kõige roosilisemas 
keskkonnas, on noor talutüdruk Liina armunud külapoiss 
Hansu, kes aga näeb end vaimusilmas hoopis kauni mõi-
sapreili linade vahel. Liina isa on tüdruku lubanud naiseks 
ropu suuvärgi ja räpase olemisega Endlile. 

Äramärkimist tasub veel põhjanaabrite kõigi aegade 
vaadatuim dokumentaalfilm “Ühe järve lugu”. Viimsi val-
la maailmakaardile viinud ujumistreeneri Teet Daanieli 
Gibraltari väina ületamisest jutustavat “Ookeani puudu-
tust” näidatakse eriseansil ühel korral, 18. jaanuaril kell 
18.30. 

20. jaanuaril jõuab kinodesse Ben Afflecki neljas lavas-
tajatöö, pinev gangsteridraama “Öö seadus”, ja veebruari 
alguses üks hallist värvist jutustav linateos. Teisipäeviti 
jätkuvad beebihommikud ja igal teisel reedel ka seeniori-
de kinohommikud. Täpsem info nagu alati: viimsikino.ee.

Viimsi kino

Uus aasta toob Viimsi 
huvikeskuse lavale taas 
erižanrilisi  tipplavastusi. 

Jaanuaris ja veebruaris jõuavad 
vaatajate ette Kuressaare linna-
nateatri krimikomöödia “Hüp-
noos” (21.01), Ugala teatri muu-
sikaline noortelavastus “Mo-
raal” (24.01), Vana Baskini teatri 
menutükk “Kõik meestest” (4.02) 
ja Rakvere teatri draama “Os-
car ja Roosamamma: kirjad Ju-
malale” (17.02).

Nii jaanuaris kui ka veeb-
ruaris on huvikeskuse teatri-
kavas kaks lavastust. Esimene 
neist on maiuspala kriminaal-
sete komöödiate austajatele. Te-
gemist on Kuressaare Linna-
teatri publiku ühe viimase aja 
lemmiklavastusega “Hüpnoos”. 
Inglase David Tristrami põne-
vikku on koosluses nauditava 
dialoogiga kuhjatud hulk oota-
matuid süžeepöördeid. Näite-
mäng on nii haarav, et vaatajad 
on vaheajal valmis kihla veda-
ma, kuidas sündmustik teises 
vaatuses edasi areneb. Suure-
päraste osatäitmistega hiilga-
vad hüpnotisööri rollis Lauri 
Saatpalu, peenetundelise polit-
seinikuna Allan Noormets ning 
raha- ja meestehimus pangadi-
rektrissina Triinu Meriste.

Teine jaanuarikuu lavastus 
on suunatud puberteedieas noor-
tele ja neid ümbritsevatele täis-
kasvanutele. Ugala kõmuline 
muusikaline lavastus “Moraal” 
heidab humoorika pilgu teis-
meliste ajusagarate vahele, püü-

des aru saada, milline siis ik-
kagi on see “päris teismeline”. 
Kas teismeline ollakse siis, kui 
oled mässumeelne, trotslik, konf-
liktne, oma identiteeti otsiv, se-
gane? Või kui sa oled ülbe, 
laisk, ahne, vastik, kiimas ja ar-
mukade? Vaevalt!

Tänapäeva teismeliste pu-
hul on kõige iseloomulikum, 
et ühist nimetajat ei ole.

Selles lavastuses ei aeta üm-
margust juttu. Siin öeldakse ot-
se, tehakse puust ja punaseks 
ning räägitakse asjadest nii na-
gu need on. Kokku ei hoita vä-
gisõnade, kostüümivahetuste ega 
muusikaliste numbrite poolest. 
Kõike on palju ja üle võlli. La-
val on kaks näitlejat – Adeele 
Sepp ja Rait Õunapuu –, kes 
toovad vaatajateni üle 30 rolli. 
“Moraal” pole soovitatav alla 
14-aastastele vaatajatele.

Ka veebruarikuu etendused 

on täiesti eriilmelised. 4. veeb-
ruaril tuleb külla Vana Baskini 
Teater vaimuka komöödiaga 
“Kõik meestest”. Ka selles la-
vastuses on naljaga pooleks öel-
dult tegemist näitlejate kokku-
hoiuga. Ühtekokku viisteist te-
gelaskuju tuleb ära mängida kõi-
gest kolmel näitlejal, kelleks 
on Tarvo Krall, Raivo Mets ja 
Janek Sarapson. Eluline, lõbus 
ja ootamatuid üllatusi pakkuv 
näidend avab kaasaegseid me-
hetüüpe – millised nad on, kui-
das elavad, millest mõtlevad, 
millised küsimused ja problee-
mid neid huvitavad. See on lu-
gu meheks olemisest, mis toob 
vaataja suule muheda naeratu-
se.

Hoopis teistsugune meele-
olu valdab publikut aga Rak-
vere Teatri läbi aegade ühes pa-
remas lavastuses “Oscar ja Roo-
samamma: kirjad Jumalale”. 

Viimsi huvikeskus soovib 
kultuuriküllast uut aastat!

Kümne aasta jooksul on “Osca-
rit ja Roosamammat” mängitud 
254-l korral täissaalidele igas 
Eestimaa nurgas. Ka Viimsis ju-
ba korra käinud lavastuse vii-
mane etendus on tegelikult ju-
ba olnud. Ainult üheks korraks 
võetakse see mängukavva ta-
gasi koostöös raskete haigete-
ga tegeleva MTÜ-ga Pallium. 

Lugu räägib 10-aastasest Os-
carist, kes on nii haige, et te-
ma kehal on jõudu vaid loe-
tud päevadeks. Tema viimaste 
elupäevade päikeseks on haig-
laõest haldjas Roosamamma. 
Kui Oscaril on elada jäänud 
kõigest kaksteist päeva, käivi-
tab Roosamamma mängu läbi-
da iga päevaga kümme aastat. 
Tänu sellele saab kümneaasta-
ne poiss olla pubekas, armunu, 
abielluda oma esimese ja ainsa 
armastusega, elada üle keskea-
kriisi ning väärikalt vananeda. 
See on elumäng Üllar Saa-
remäe ja Ines Aru lummavas 
esituses. “Kui näitlejad kum-
mardavad, on publiku ap-
lausi sees veel üks aplaus – vaa-
tega üles.”

Kõigile etendustele saab pi-
leteid broneerida e-posti aadres-
sil viimsi@huvikeskus.ee või 
osta Viimsi huvikeskuse kon-
torist kolmapäeviti kell 10–19. 
Piletid on müügil ka Piletilevi 
ja Piletimaailma müügipunkti-
des.

Meeldivaid teatrielamusi!
Annaliisa Sisask-Silla

MTÜ Viimsi Huvikeskus
kommunikatsioonijuht

Eesti Filmiajakirjanike 
ühingu (EFü) aastapree-
mia Neitsi Maali pronks-
kuju ja olympic Casino 
välja pandud auhinnraha 
2016. aasta parima 
Eesti filmi eest läks Triin 
Ruumeti debüütfilmile 
“Päevad, mis ajasid sega-
dusse”.

Aasta filmiajakirjaniku tiitli või-
tis Eesti Ekspressi ajakirjanik 
Maria Ulfsak, aasta levifilmiks 
valisid kriitikud saksa režissöö-
ri Maren Ade “Toni Erdmanni”.

Eesti Filmiajakirjanike Ühin-
gu esimehe Tristan Priimäe sõ-
nul on tal suur rõõm, et esimest 
korda läks EFÜ auhind naisre-
žissöörile. “Ma ei tea, kas see 
ütleb midagi Eesti filmitöös-
tuse, ühiskonna või hoopis fil-
miajakirjanike ühingu kohta, 
aga nüüd, 24. korral sai Neitsi 
Maali laureaadiks esmakordselt 
naine. Ja naised on seekord ka 
aasta filmiajakirjanik ning pa-
rima levifilmi autor ja samuti 
selle maaletooja.”

Neitsi Maali pronkskujuga 
kaasneb rahaline auhind 2000 

Neitsi Maali 2016 võitis film “Päevad, mis 
ajasid segadusse”

eurot. Preemia väljaandja Olym-
pic Casino Eesti tegevdirek-
tor Erki Tavas ütles, et omalt 
poolt aasta parima Eesti filmi 
tunnustamisele kaasa aidata on 
firma privileeg.

Neitsi Maali nominentide 
hulka jõudsid veel “Luuraja ja 

luuletaja” (režissöör Toomas 
Hussar), “Polaarpoiss” (režis-
söör Anu Aun), “Teesklejad” 
(režissöör Vallo Toomla) ja “Tü-
hi ruum (režissöör Ülo Pikkov)”.

EFÜ tegutseb alates 1993. 
aastast ja on rahvusvahelise fil-
miajakirjanike organisatsiooni 
FIPRESCI liige. Esimene EFÜ 
auhind anti välja 1994. aastal 
1993. aastal valminud filmile, 
seega on Neitsi Maali kõige pi-
kaajalisem ja järjepidevam fil-
miauhind Eestis.

Eesti 
Filmiajakirjanike 

ühing

“Päevad, mis ajasid segadusse“ toob kinolinale 1990. aastate elu.

PARIMAD LEVIFILMID JA 
LEVITAJAD 2016
1. “Toni Erdmann“, A One 
Films 
2.  “Mees, kes jäi ellu“, 
Estonian Theatrical Distri-
bution 
3. “Sauli poeg“, Must 
Käsi 2 
4. “Mao embus“, Must 
Käsi 2 
5. “Saabumine“, ACME Film 
6. “Kõige õnnelikum päev 
Olli Mäki elus“, Must Käsi 2 
7. “Kapten Fantastiline“, 
Estonian Theatrical Distri-
bution 
8. “Lõpetamine“, Must 
Käsi 2 
9. “Julieta“, A One Films 
10. “Tüdruk läheb öösel 
üksi koju“, Must käsi 2

Apollo raamatumüügi edetabel
1. “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“
2. “Saatuse peegelpilt. Marilyn Kerro“
3. “Missioon. Ühe missiooni päevikud“
4. “Tark tee terviseni“
5. “Linnu lood“
6. “Romanovid 1613–1918“
7. “Hendrik Sal-Saller. Intervjuu Iseendaga“
8. “Trollid. Nuputamisraamat kleepsudega“
9. “Minecraft. Keskaegne linnus“
10. “Teekond urust templisse ehk Märk on vaataja silmades“

üllar Saaremäe ja Ines Aru lavastuses “oscar ja Roosamamma”. 
Foto Rakvere teater

“Elle” peaosaline Isabelle Huppert pälvis parima draama-
näitlejanna Kuldgloobuse.

VIIMSI KINo
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13. jaanuar – 3. veebruar

Viimsi valla kultuurikalender

Jälgi sündmusi kodu-
vallas ka meie veebi-
kalendrist www.viimsi-
vald.ee/12329 ja Face-
booki lehe kalendrist 
“Sündmused vallas“.

Akordionimeeleolus koos Henn 
Rebasega
Eesti rahvamuusika uues seades
Raimond Valgre laulud akor-
dionil
Viimsi päevakeskuses

21. jaanuar kell 10.30 ja 11
Õppeekskursioon Tallinna 
Kiek in de Köki maa-alustesse 
bastioni käikudesse
Eelregistreerimine: tel 601 
2354, Volli Kallion
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus

26. jaanuar kell 13
Meeleolukas koosviibimine
Juubelisünnipäevad
Randvere päevakeskuses

2. veebruar kell 11
Tartu Rahu 97. aastapäeva 
tähistamine Metsakalmistul 
K. Pätsi haual
kell 11.30 
Pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses,
Merivälja tee 3
Lisainfo transpordi osas: 
Marje Plaan, tel 6028 866, 
marje@viimsivv.ee

VARIA
17. jaanuar kell 19
Kuuskede põletamise lõke
Lisainfo: informeeri@gmail.com
Tammepõllu tee äärsel 
lagendikul

26. jaanuar kell 19
Kultuuri- ja spordiaasta pidulik 
tänuüritus
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Kooli aulas

9. jaanuar kell 16
Loo ja kokka: valmistame 
heade mõtete purgi
Viimsi noortekeskuses

12. jaanuar kell 17
Tüdrukute õhtu
Viimsi noortekeskuses

13. jaanuar kell 16
Ligretto võistlus
Viimsi noortekeskuses

16. jaanuar kell 16
Loo ja kokka: valmistame pitsa
Osavõtt 1 €
Viimsi noortekeskuses

18. jaanuar kell 16
Lauajalgpalli võistlused
Viimsi noortekeskuses

23. jaanuar kell 16
Loo ja kokka: sõbraraamatu 
valmistamine
Viimsi noortekeskuses

24. jaanuar kell 16
Naljade rääkimise võistlus
Viimsi noortekeskuses

25. jaanuar
Noortekeskus läheb uisutama
Osalemiseks kirjuta jane@
huvikeskus.ee

27. jaanuar kell 17
Poiste õhtu
Viimsi noortekeskuses

30. jaanuar kell 16
Loo ja kokka: valmistame kohu-
piima-mustika marmorkooke
Osavõtt 1 €
Viimsi noortekeskuses

EAKATELE
14. jaanuar kell 19
Sokose hotelli ja muuseumi 
külastus
Korraldaja: Randvere päeva-
keskus, Aime Salmistu

18. jaanuar kell 16

21. jaanuar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Kaupo Mitt
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Tantsumuusika Ly Kättmann
Jussi Õlletoas

27. jaanuar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Sulo
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

28. jaanuar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Meeleolumuusika Harry Koop 
& Mart Abro
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NooRTELE
Aastaringsed programmid:
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooliaste
“Meremehe 7 ametit“
Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste
Muinasaegsete kaupmeeste 
jälgedes näitusel “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg”
Sihtrühm: I–III kooliaste
“Seiklus Soome lahel”
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooliaste
Eelregistreerimine: haridus-
keskus@rannarahvamuuseum.ee
Programmid toimuvad gruppi-
dele ettetellimisel
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Koostööprogramm Viimsi 
kinoga “Kooliga kinno ja muu-
seumisse” 
Eelregistreerimine: info@
viimsikino.ee

JUMALATEENISTUSED
15. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

19. jaanuar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

26. jaanuar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus 

2. veebruar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

NäITUS
Kuni 27. jaanuar 
Ehalill Halliste isikunäitus 
“Pae peal“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 31. jaanuar
Näitus “Taanlasest maailma-
mees Søren Kierkegaard”
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
    
17. jaanuar – 28. märts  
Urmas Tartese loodusfotode 
näitus “Midagi on veel“
Näitused “Hõbevalgeim“ ja 
“Piirideta meri“
T–R k 10–17
L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

Kuni 10. veebruar
Anne Vaasa maalinäitus
Viimsi huvikeskuses

KoNTSERT, TEATRIETENDUS
14. jaanuar kell 16
Kontsert “Klassikaga uude 
aastasse!“
Tallinna Tehnikaülikooli puhk-
pilliorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. jaanuar kell 18
Kuressaare Linnateater: 
krimikomöödia “Hüpnoos“
Piletid 15/12 € 
Müügil Piletimaailmas ja Viimsi 
huvikeskuse kontoris K k 10–19
Broneerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

24. jaanuar kell 19
Ugala Teater: muusikaline 
noorteetendus “Moraal“
Alla 14-aastastele keelatud!
Piletid 16/13 €
Grupibroneeringutel (al 15 in) 
+ 1 tasuta lisapilet
Piletid müügil Piletimaailmas, 
Piletilevis ja Viimsi huvi-
keskuse kontoris K k 10–19
Broneerimine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

KURSUSED, õPI- JA JUTUToAD
18. jaanuar kell 18–20
Portselani kaunistamise töötuba
Muhu portselan
Eelregistreerimine: info@
muhuportselan.com 
Harmoonikumis

2. veebruar kell 18.30
Juuretiseleiva küpsetamise 
õpituba
Eelregistreerimine: info@
harmoonikum.ee
Tel 5308 1188, 601 1717
Harmoonikumis

21. jaanuar ja 4. veebruar 
kell 12–17

Mööbli restaureerimise kursused
(toimuvad igal laupäeval)
Lisainfo: www.tsunftijänes.ee
Antiigi & Vanavara Galeriis
 
SPoRT

19. jaanuar k 19
Käsipalli Eesti MV mängud
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Aruküla SK
Viimsi Kooli spordisaalis

20. jaanuar kell 19
Käsipalli Eesti MV mängud
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
HC Tallas
Viimsi Kooli spordisaalis

3. veebr kell 19.30
Paarismängu tenniseturniir 
“Viimsi unetus“
Registreerimine: kuni 02.02. 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses 

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
13. jaanuar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Artjom Savitski Bänd
DJ: Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Anne Loho
Jussi Õlletoas

14. jaanuar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Ansambel Smith & Jones
Jussi Õlletoas

20. jaanuar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: True D
DJ: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
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VäLISPoRDIVäLJAKU KoNSTRUKTSIooNID
n Puur – annab võimaluse teha lõuatõmbeid, asetades ühe käe 
ühele  ja teise käe teisele kõrgustasandile. Võimaldab sooritada 
täispöördelisi hüppeid ühelt rippkangilt teisele. Puuri omadused 
peavad võimaldama treenida korraga vähemalt kolmel inimesel.
n Siksakredel – võimaldab liikuda rippes olles horisontaalselt 
edasi-tagasi, treenides õla erinevaid lihasgruppe; küünarvarsi 
ja külgmisi kõhulihaseid. Tavalise redeli peal ei ole neid lihas-
gruppe võimalik treenida. 
n Humanflag’i element – torud on paigutatud kitsaste vahe-
dega selleks, et sooritada “inimlipu“ harjutust: käed asetatakse 
umbes pooleteistmeetrise vahega, mille abil tõstetakse keha 
horisontaalselt õhku maapinna suhtes.
n Lõuatõmbekolmnurk – saab sooritada lõuatõmbeid, harjutus 
on suunatud käe õlavarre kolmpealihasele.
n Lõuatõmbetorud – võimaldab sooritada rippes kätekõverdu-
si. Keskmine kang peab tagama võimaluse sooritada lõuatõm-
beid hüpetega ühelt kõrguselt teisele. 
n Monkeybar – võimaldab eelpool kirjeldatud harjutusi.
n Ussredel – siin saab liikuda edasi-tagasi horisontaalselt, rand-
med välispidiselt.
n Ronimisnöörid – saab ronida kuni kolme ja poole meetri kõr-
gusele. Harjutus treenib kogu ülakeha lihasgruppe. 
n Ronimisredel – saab  ronida edasi-tagasi 12 meetrit.
n Kolmik rööbaspuud – võimaldab sooritada harjutusi mida ta-
valisetelgi rööbaspuudel, ent harjutusi tehes saab hüpata ühest 
rööbaspuude vahest teisele.
n Ripprõngad – igas võimlemissaalis esinev element, millega 
saab treenida keha tasakaalu. 
n Ronimistoru – töötab samal põhimõttel nagu ronimisköied, 
kuid treenib rohkem käsivarsi.  

Viimsi valla autosportlastest on mitmel aas-
tal olnud edukas Jaak Kuul. Nii ka septembris 
lõppenud 2016. aasta hooajal. 

Vormelautol klassis Mondial võitis Jaak Kuul üle-
kaalukalt mitmeetapilise Eesti karikavõistluse ning 
ka võistlussarja Erki Sport, seejuures ei loovutanud 
ta ühelgi etapil esikohta. Lisaks sellele kuulub talle 
ka 2016. aasta Läti meistri tiitel. Mehhaanik ja abi-
line nendel võistlustel oli Toomas Janu.

Alates 2015. aastast  on uuesti käivitunud ku-
nagine autoringraja suurvõistluste sari Sõpruse 

Avati uus välispordiväljak
Abivallavanem Jan Trei, noortevolikogu esindaja Eingard Tops, väljaku projekteerija Viire Ernesaks, Tiptiptap oü paigaldus- ja hooldusjuht 
Margo Rautiainen ning Tiptiptap oü müügiesindaja Liis Tamm uue spordiväljaku avamisel linti lõikamas. 

20. detsembril avati Haab-
neemes Karulaugu tervi-
seraja läheduses uus väli-
spordiväljak, mille näol 
on tegemist Eesti ühe 
suurema ja kaasaegsema 
jõulinnakuga. Idee rajada 
piirkonda Street Workouti 
sportimislinnak sai alguse 
valla noortevolikogu init-
siatiivist.

Viimsis on üle 5000 lapse ja 
noore. Õpilaste vaba aja tege-
vuste mitmekesistamiseks või-
maluste loomine ja seeläbi noor-
tes sportlike eluviiside harras-
tamise propageerimine on vii-
mastel aastatel olnud ka valla-
valitsuse põhitähelepanu all. 

Viimsi noortevolikogu esi-
mees Kristiina Laura Järve: 
“Idee jõudis meieni noortelt, 
kes ise aktiivselt spordiga tege-
levad ning on ka mujal maail-
mas selliseid linnakuid uudis-
tanud. Oleme väga õnnelikud, 
et ettevõtmine teoks sai! Te-
gemist on esimese projektiga, 
mis abipalvena jõudis meieni 
hoopis väljastpoolt noortevoli-
kogu liikmeid.”

Viimsi abivallavanema Jan 
Trei sõnul on välispordiväljaku 
rajamine väga hea ja  praktiline 
näide kohaliku noortevolikogu
ja vallavalitsuse koostööst – sel-
lest, kuidas noorte idee ja al-
gatus koostöös vallavalitsuse-
ga käegakatsutava tulemuseni 
jõuab, sest noori on protsessi 
kaasatud algusest peale. “Noorte 

initsiatiivil on väljak saanud täp-
selt selline nagu nad ise on 
soovinud. Loodame, et see vä-
lispordiväljak võetakse aktvii-
sesse kasutusse ning et see ai-
tab meie noori veelgi rohkem 
vabasse loodusesse sportima 
tuua,” lausus Trei.

Viimsi noortevolikogu aren-
gu töögrupi juht Adhele Tuu-
las kinnitab: “Koht terviseraja 
ääres on väljakule väga sobiv 
ning tulemus näeb ka väga ilus 
välja!”

Vastvalminud välispordiväl-
jak paikneb Haabneemes tervi-
seraja, koolide, ujula, staadio-
ni ja lähiaastal valmiva staa-
dionihoone vahetus läheduses, 
moodustades terviku mitmeke-
sise sportimispiirkonnana. Eri-
nevaid elemente on põhilinna-
kus 13: puurid, siksak-, uss- ja 
ronimisredel, Humanflagi ele-
ment, lõuatõmbekolmnurk ja 
-torud, monkeybar, ronimisnöö-
rid ja -toru, rööbaspuud ning 
ripprõngad.

Trei sõnul on kevadel plaa-
nis ala ka edasi arendada. “Vä-
lispordiväljak annab olulise li-
saväärtuse Karulaugu tervise-
raja külastajatele ja sportlas-
tele: kui jooksmisest ja suusa-
tamisest väheks jääb, on hea 
võimalus välispordiväljakul tren-
ni teha,” ütles Trei.

Uue välispordiväljaku ehi-
tas Tiptiptap OÜ ning see läks 
maksma u 34 020 eurot.

Kultuuri- ja sporditöö 
teenistus

Karikas, millel osalesid tolleaegsed Ida-Euroopa 
riigid ja mis tõi palju kuulsust meie vormelisõitja-
tele ning meil toodetud vormelautodele Estonia.  
Mullusel hooajal osalesid selles võistlussarjas 
Saksamaa, Venemaa, Tšehhi ja Balti riikide auto-
võidusõitjad. Sellelgi mitmeetapilisel võistlusel oli 
sarja  üldvõit Jaagule lähedal, kuid katkestami-
ne peaülekande purunemise tõttu viimasel etapil 
Riias Bikernieki ringrajal rikkus selle võimaluse.

Mitmed eelmised hooajad olid samuti väga 
tulemusrikkad – Baltikumi võistlustel on Jaak Kuul 

olnud sagedane võitja või siis vähemalt esikolmi-
kus. Prestiižne võidusõidusari on  HAIGO, kus põ-
hiosa vormelisõitjatest moodustavad Saksamaa 
võistlejad, lisaks veel Poola ja Tšehhi võidusõit-
jad. Ka selles sarjas on Jaak võitnud etappe ja oli 
tunamullu ka sarjavõitja.

Selline pikaaegne kõrgete tulemustega auto-
sportlase karjäär sellel küllaltki kulukal, tehnilist 
taipu ja kõrgklassi sõiduoskust nõudval alal on 
kindlasti tähelepanuväärne. 

Mait Luha

Jaak Kuuli suurepärane vormelihooaeg

Autosportlane Jaak Kuul on olnud baltikumi 
võistlustel sagedane võitja. Foto Erakogu

Eestit esindasid Itaalias Viimsis treeniva rulluisuklubi Rullest 
sportlased. Foto Erakogu

Rulliluuisutajad 
tõusid Itaalias 8 
korda poodiumile 
Detsembris toimusid Itaalias bolognas rullilu-
uisutamise võistlused, millest võttis osa ligi 115 
sportlast Eestist ja Itaaliast. 

Eestit esindas Viimsis treeniv 
rulluisuklubi Rullest 19 sport-
lasega vanuses 6–14 eluaas-
tat. Võistlused toimusid ka-
hel päeval ning võisteldi kok-
ku kuues erinevas üksiksõi-
du kategoorias ning ka nelja-
se kava kategoorias. Kokku 
toodi koju neli esimest, kaks 
teist ja kaks kolmandat kohta.

Edasijõudnute kategoorias 
saavutas Hanna-Stiina Kivi-
nurm teise koha. Kavas õn-
nestusid kõik keerulised hüp-
ped, piruetid ja sammud. Han-
na-Stiina on saavutanud kõr-

geid kohti nii üksik- kui ka rühmakavaga Eestis ja välis-
maal.

Tubli etteaste tegid ka Rullesti noored tulevikulootu-
sed – 6-aastased Marleen Skobolev, Mirjam Aasav ja Kora 
Nawani. Kõik kolm noort uisutajat jõudsid omas taseme-
kategoorias poodiumile. Märkimisväärne on see, et Mar-
leeni ja Mirjami jaoks ei olnud Itaalia võistlused esimesed, 
vaid eelmise aasta detsembris Hispaanias toimunud rah-
vusvahelistelt rulliluuisutamise võistlustelt tõid väiksed 
Rullesti uisutajad koju samuti esimese ja teise koha!

Väga hea esituse tegi ka Rullesti neljane kava (Anne-
Grete Aljas, Hanna-Stiina Kivinurm, Elis Ronk, Kaisa Ka-
sekamp) nimega “League of Legends”, saavutades Itaalias 
esikoha. Rullesti neljasele kavale oli 2016. aasta edukas: 
Eesti meistrivõistlustelt ja Itaalia võistlustelt esimene koht 
ning EM-il Portugalis saavutati 12. koht.

Häid tulemusi ja kõrgeid kohti on Rullesti rulliluuisu-
tajad saavutanud varemgi – osaletud on erinevatel esine-
mistel ja võistlustel Kanadas, Türgis, Maltal, Hong Kon-
gis, Rootsis, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Šveitsis, Bel-
gias, Hollandis, Prantsusmaal, Taanis ja Saksamaal. Rul-
lestis treenib momendil umbes 80 Viimsi last. 

Treeningud toimuvad Haabneeme, Viimsi ja Randvere 
koolides. Rulliluuisutamine on mitmekülgne spordiala, kus 
sõidetakse paarisratastega uiskudel ning tehakse sarnaselt 
iluuisutamisele piruette, hüppeid, samme jt elemente.

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

Viimsi uisutajate 
parimad tulemused: 
Rullesti neljane kava – 
I koht; Marleen Sko-
bolev – I koht (gr 3); 
Kirke Koppa – I koht 
(gr 2); Joanna Nora 
Kaljola – I koht (gr 1); 
Hanna-Stiina Kivinurm 
– II koht (gr 6); Anneliis 
Aljas – II koht (gr 4); 
Mirjam Aasav – III koht 
(gr 2); Kora Nawani – 
III koht (gr 1)
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18. detsembril valiti Pärnus toimunud ala-
liidu üldkogul Eesti korvpalliliidu presidendi 
ametisse viimsilane ja Viimsi vallavolikogu 
liige Jaak Salumets.

Jaak Salumets võttis ameti üle tänaselt pea-
ministrilt Jüri Rataselt, kes andis “uuele” mehe-
le kaasa sõnad: “Ma tänan nende nelja aasta 
eest kõiki teid, selle emotsiooni eest ja panuse 
osas. Aitäh ja kummardus! Palju jõudu Jaak Sa-
lumetsale ja tema meeskonnale! Mina temale 
õpetussõnu kaasa andma ei pea, usun temasse 
ja usun tema meeskonda.”

Jaak Salumets (sündinud 30. jaanuaril 1949 
Paides) on Eesti poliitik ning endine korvpallur 
ja korvpallitreener. 1978. aastal lõpetas Salu-
mets Tallinna Pedagoogilise Instituudi treener-
pedagoogi erialal. 

Sportlaskarjäär 
Salumetsa sportlaskarjäär sai alguse 1967. 

aastal, kui ta asus korvpalli mängima Tallinna 
Kalevi meeskonda. 

1967–1978 mängis Tallinna Kalevis ja Eesti 
koondises ning 1967–1968 mängis ta NSV Liidu 
juunioride koondises. Aastatel 1970–1974 män-
gis Jaak Salumets Nõukogude Liidu koondises.

1973. aastal osales Salumets NSV Liidu koon-
dises Hispaanias toimunud Euroopa meistrivõist-
lustel, võites pronksmedali.

1973. aastal osales Salumets NSV Liidu koon-
dises Moskvas toimunud 12. suveuniversiaadil, 
võites hõbemedali.

Treenerikarjäär
Jaak Salumetsa treenerikarjäär sai alguse 

1980. aastal, kui ta alustas tööd Tallinna Spor-
diinternaatkoolis treener-pedagoogina. Seejä-

Viimre kaitses korvpallitiitlit

Viimsi meistrivõistlused korvpallis 2016 meister – Viimre. Foto KK Viimsi 

17.–18. detsembril sai 
Viimsi Kooli spordikomp-
leksis näha hasartset ja 
heatasemelist korvpalli 
Viimsi korvpalli meistri-
võistlustel – selgitati välja 
2016. aasta Viimsi valla 
parim meeskond. 

BC Haabneemel oli hea või-
malus kätte maksta eelmise aas-
ta finaalikaotuse eest, kuid Viim-
re näitas taas klassi ja neljas 
järjestikune meistritiitel on tõ-
siasi. 2016. aasta meistrivõist-
lustele registreeris kuus võist-
konda, mis oli jagatud kahte 
kolme liikmelisse alagruppi, et 
mängida laupäeval üleringili-
ne alagrupiturniir ja pühapäe-
val selgitati välja lõplik pare-
musjärjestus.

Alagrupimängud
A-alagrupp (mängude toimu-
mise järjekorras): Viimre – BC 
Pall 48:29; Viimre – Pastelli 
50:32; BC Pall – Pastelli 26:48.

B-alagrupp (mängude toi-

mumise järjekorras): BC Haab-
neeme – Korvpallikarud 49:38; 
BC Haabneeme – KK Viimsi/
Randvere 52:40; Korvpallika-
rud – KK Viimsi/Randvere 57:37.

Kohamängud
Pühapäevane korvpallihommik 
algas poolfinaalmängudega.

A1-B2 Viimre – Korvpalli-
karud 33:30; B1-A2 BC Haab-
neeme – Pastelli  50:33; 5.–6. 
koht: KK Viimsi/Randvere – BC 
Pall 33:30; 3.–4. koht BC Pas-
telli – Korvpallikarud 48:34.

Finaalmäng
1.–2. koht Viimre – BC Haab-
neeme 52:32.

Finaali lõpptulemusena jäi 
vahe küll 20 punkti, kuid män-
gu ja pinget oli küll ja veel. BC 
Haabneeme osutas väärikat vas-
tupanu ja murdus alles mängu 
lõpuosas. Enamus mänguajast 
oli tuline võitlus ja punkt-punkti 
mäng. 

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et Viimsi korvpallimaastikul on 

võistkondade tase meeldivalt 
ühtlane ja kahe päeva jooksul 
sai näha palju heatasemelist pal-
limängu. Loodetavasti nägid se-
da ka kõik need harrastajad, 
kes olid tribüünidel ja millegi-
pärast seekord mängudest osa 
ei võtnud. Kutsume üles kõi-
ki harrastajaid järgmine kord 
osalema ja mõõtu võtma!

Valla parimaid korvpallu-
reid autasustasid KK Viimsi 
treenerid Valdo Lips ja Tarmo 
Kapper.

KK Viimsi

VIIMSI MEISTRIVõISTLUSED 
KoRVPALLIS 2016 
1. Viimre
2. BC Haabneeme
3. BC Pastelli
4. Korvpallikarud
5. KK Viimsi/Randvere
6. BC Pall
Turniiri korraldas Viimsi 
vallavalitsus koostöös 
korvpalliklubiga Viimsi.
Turniiri toetas Viimsi vald.

Viimsilasest sai Eesti korvpalliliidu president

rel astus ta tööle Tallinna Kalevi peatreenerina 
(1985–1991), viies klubi 1991. aastal NSV Liidu 
meistriks. 

Aastatel 1993–1997 oli Salumets Eesti korv-
pallikoondise peatreener. Tema juhendamisel 
tuli Eesti koondis 1993. aasta Euroopa meistri-
võistlustel kuuendaks.

Paralleelselt Eesti korvpallikoondise peatree-
neriks olemisele treenis ta ka mitmeid teisi klu-
bisid: 1991–1993 BC Lahti NMKY peatreener, 
1993–1994 Kaunase Žalgirise peatreener (viis 
klubi 1994. aastal Leedu meistriks), 1993–1994 
Kaunase Žalgirise peatreener (viis klubi 1994. 
aastal Leedu meistriks), 1994–1997 BC Kalevi 
peatreener (viis klubi aastatel 1995 ja 1996 Ees-
ti meistriks), 1997–1998 BC Nybiti peatreener. 

Muu
Töötades BC Kalev peatreenerina panustas 

Jaak Salumets ka spordipoliitika kujundamisse 
ning aastate möödudes kuulus ta ka Viimsi val-
lavolikogusse (2002–2007 ning alates 2013. aas-
tast tänaseni) ning Riigikogu XI koosseisu (aas-
tatel 2007–2011). Jaak Salumets on Viimsi valla-
volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees.

Jaak Salumets. Foto Eesti korvpalliliit

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:
Sotsiaaltööspetsialisti ametikoha põhieesmärk on korraldada Viimsi  valla puuetega inimeste 
hoolekannet.

Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus;
• töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeru-
ma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama raken-
dada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning vene- ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• sotsiaalvaldkonna mitmekülgne tundmine. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 23. jaanuariks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “sotsiaaltööspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-
posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Kairi Avastu, tel 5686 8654, Kairi.Avastu@
viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

EHITUSLUBADE SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:
Ehituslubade taotluste, ehitusteatiste menetlemine ehitusseadustikus ettenähtud tähtaegade 
jooksul. Nõustamine taotluste ja teatiste esitamisel. Ehitisregistri andmete kontrollimine ja 
korrastamine. Ehitisregistrisse andmete esitamine ning ehituslubade ja -teatiste vormistamine. 

Nõuded kandidaadile:
• riiklikult tunnustatud ehitus- või arhitektuurialane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus;
• riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemi tundmine, orienteerumine töövaldkonna normdoku-
mentides, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• ametikohal vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise os-
kus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus ja täpsus;
• võime töötada iseseisvalt, analüüsivõime ja hea pingetaluvus;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses, 
• eelnev projekteerimisalane töökogemus ja ehitisregistri kasutamise kogemus; 
• CAD programmide kasutamise kogemus; 
• vene keele valdamine.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• häid töötingimusi ja tehnilisi vahendeid;
• enesetäiendamise võimalusi. 

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20. jaanuariks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „ehituslubade spetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: ehitusameti juhataja Jüri Kurba, tel 602 8878, Jüri.Kurba@viimsivv.ee, konkursi 
teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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Tervislikult ja mitmeke-
siselt toitudes saadakse 
eluks vajalikud vitamiinid 
ja mineraalained toidust. 
Kas ja millal peaks aga 
hakkama vitamiine ja 
mineraalaineid lisaks võt-
ma? Nõu annab Apotheka 
proviisor Liisa Randmäe.

Vitamiinidest
Vitamiinid on kehaomased or-
gaanilised asendamatud mikro-
toitained. Meie organism vajab 
vitamiine väikeses annuses – 
mikrogrammidest kuni milli-
grammideni. Väheseid suudab 
inimorganism ise sünteesida. 
Näiteks vitamiin K tootmine toi-
mub seedekulglas, aga vita-
miin D sünteesitakse naharak-
kudes ultraviolettkiirguse mõ-
jul. Valdava osa vitamiinidest 
või nende eelühenditest saame 
ainult toiduga. Inimorganism 
vajab vitamiine erinevates aine-
vahetusprotsessides – need kuu-
luvad erinevate ensüümide koos-
seisu ja sealt kaudu mõjutavad 
mitmeid protsesse kehas. Mõ-
ned näited vitamiinide rollist 
organismis: 

- vitamiin B1 ehk tiamiin 
on oluline süsivesikute, rasv-
hapete ja aminohapete katabo-
lismis;

- vitamiin K osaleb vere-
hüübimise protsessis;

- vitamiinid E, C on antiok-
südandid, mis kaitsevad bio-
membraanide ja teiste struk-
tuuride ehituslikku ja talitus-
likku terviklikkust.

Lisaks on vitamiinid oluli-
sed organismi kaitsevõime ta-
gamises (vitamiinid C ja D). 

Vitamiine jagatakse nende 
lahustuvuse alusel vesi- ja rasv-
lahustuvateks. Rasvlahustuva-
te vitamiinide varud on maksas 
ja need kestavad kauem (näi-
teks vitamiin A varu on 1–3 
aastat). Samas vesilahustuvate 
vitamiinide varud on vaid mõ-
ned nädalad (näiteks vitamiin 
C varu on 2– 6 nädalat). Seega 

Miks on organismil vaja vitamiine 
ja mineraale?

on ainevahetusprotsesside häi-
rete vältimiseks oluline toidu-
ga pidevalt kõiki vitamiine saa-
da.

Mineraalainetest
Lisaks vitamiinidele vajab meie 
organism erinevaid mineraal-
aineid. Tuntumad makromine-
raalid on kaltsium, naatrium, 
kaalium, magneesium ja kloor. 
Lisaks on palju mikromineraa-
le, mida inimene vajab väike-
ses annuses. Näiteks kaltsiumi 
vajab täiskasvanu päevas 800–
1000 mg, samas rauda vajab 
naisterahvas ööpäevas 14–17 
mg. Sarnaselt vitamiinidele on 
meie kehas mineraalide varud, 
aga need pole igavesed ja va-
jame pidevalt nende täienda-
mist, et kõik biofunktsioonid 
oleksid täidetud. Mineraalai-
nete olulisus väljendub nende 
funktsioonides: luude ja ham-
maste põhielemendina, pehmete
kudede, lihaste, vererakkude ja 
ensüümide oluliste koostisosa-
dena ning aitavad edastada när-

viimpulsse. Oluline on mine-
raalainete tasakaal – defitsiit või 
liialdamine mineraalainete ja 
mikroelementidega viib häire-
teni organismi talitluses, sest 
bioaktiivsete ühendite koostis-
osadena mõjutab nende vähe-
sus või liig organismi regula-
toorseid protsesse.

Paljud vitamiinid ja mine-
raalained parandavad  üksteise 
toimet vastastikku. Näiteks an-
tioksüdantsed vitamiinid (vita-
miinid C ja E) ja mikroelement 
seleen annavad üheskoos pare-
ma toime. Erinevad B-rühma 
vitamiinid parandavad ükstei-
se toimet, vitamiin D suuren-
dab kaltsiumi omastamist. 

Allikad
Tervislikult ja mitmekesiselt toi-
tudes saame eluks vajalikud vita-
miinid ja mineraalained oma toi-
dust. Kahjuks tänapäeval muu-
tub meie toidulaud aina ühe-
külgsemaks ja kasutame liig-
selt töödeldud toitu järjest roh-
kem. Oht on ka ise põhjusta-

da vitamiinide kadu toidust 
– keedetakse liiga pikalt või 
soojendatakse sööki korduvalt. 
Vitamiinide ja mineraalaine-
te omastamist mõjutavad ka 
liigne kohvijoomine, alkoholi 
tarbimine, suitsetamine, mõ-
ned ravimid ja osades toitudes 
leiduvad teatud ained (näiteks 
rabarberis leiduvad oksalaadid 

moodustavad ühendeid, mille 
tõttu mineraalained ei imendu).

Igapäevase toidu mitmeke-
sisus ja kvaliteet määravad ära 
selle, kui täiuslikuks kuju-
neb organism, kui tõhusalt ta 
funktsioneerib ning kui kaua 
ta vastu peab. Tasakaalustatud 
toitumise korral on tagatud or-
ganismis vitamiinide ja mine-
raalide varud.

Teatud vitamiine ei tohi 
kindlasti üleannustada, sest nii 
võivad tekkida tervisehäired. 
Näiteks vitamiin A üleannus-
tamine raseduse ajal võib põh-
justada arenguhäireid lootel, 
vitamiin K megadooside kor-
ral võib tekkida hemolüütiline 
aneemia. 

Millal on vaja rohkem?
Iga inimese vitamiinide ja mi-
neraalainete vajadus sõltub te-
ma soost, vanusest ja energia-
kulust. Vitamiine ja mineraal-
aineid on vaja juurde manusta-
da suurenenud vajaduse korral: 

- füsioloogiliselt nõudlikud 
seisundid (näiteks rasedus, väi-
kelapseiga); 

- füüsiline ja vaimne üle-
koormus; 

- krooniline ja äge haigus-
seisund ja sellest taastumine; 

- toiduainete defitsiit (näi-
teks nälgimine);

- imendumishäired (näiteks 
alkoholism). 

Rasestumise ja loote aren-
gu ajal on oluline foolhappe suu-
rem tarbimine. Raseduse ja 
rinnaga toitmise ajal suureneb 
vajadus enamuse vitamiinide, 
aga ka raua, kaltsiumi ja mag-
neesiumi järele. Vitamiin D va-
jadus on suurem lastel ja eaka-
tel. Vaimse ülekoormuse ajal 
suureneb B-grupi vitamiinide 
vajadus. Menopausieas naistel 
on suurem kaltsiumivajadus 
seoses kaltsiumi omastamise 
halvenemisega. Taimetoitlastel 
võib tekkida puudujääke kalt-
siumi, raua ja tsingi osas. 

Vitamiinid pole energiapil-
lid ega asenda teisi toitaineid. 
Kui inimese toit ei ole täis-
väärtuslik, tuleks enne toiduli-
sandite ostmist kaaluda võima-
lusi muuta inimese igapäevast 
toidulauda. Kindlasti tundub 
lihtsam võtta üks tablett, kui 
muuta oma toitumisharjumusi. 
Meeles peab pidama, et inim-
organism omastab kõige pa-
remini just toidus naturaalsel 
kujul olevaid vitamiine ja mi-
neraalaineid. Seega toidulaua 
muutmine on kindlasti kasuli-
kum.

Liisa Randmäe
Apotheka proviisor

Raamat kõigile naistele
Põlisel viimsilasel Eva Pettinenil, kes on 20-
aastase treeneritöö kogemusega ja Viimsis 
tegutseva Eesti esimese Pilatese stuudio Fle-
xus Pilates stuudio asutaja, ilmus raamat 
“Kõigile naistele. Kuidas püsida terve?”. 

Iga naise unistus on elada tasakaalus, ter-
vet, õnnelikku ja pikka elu. Raamat lähtub 21. 
sajandi Eesti naise tegelikust elust ja vajadus-
test ning kajastab tervise, keskkonna ja liiku-
mise teemasid. 

Kõik peatükid keskenduvad terve olemisele, 
ühendades eri põlvkondade naised tervikuks. 
Raamatus on toodud ka treeningprogrammid 
koos fotode ja üksikasjalike kirjeldustega har-
jutuste sooritamiseks kolmele eri rühmale: tü-
tarlapsed, noored, sh lapseootel naised, ja juba 
elukogenud naised. 

Oled oodatud raamatu esitlusele 17. jaanua-
ril kell 18 Viru Keskuse Rahva Raamatusse!

Eva Pettinen

Tervislikult ja mitmekesiselt toitudes saame eluks vajalikud vitamiinid ja mineraalained oma toidust. 
Foto Apotheka
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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.

REAKUULUTUSED

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

www.lasteaedtibu.ee

n Paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisat-
siooni torustiku ja liitume valla veevärgiga. Maja-
sisesed santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine 
ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike 
ja suur traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aia-
teede kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite 
ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, 
Enno.

MüüK
n Puitbrikett 960 kg, alus 149 €. Puidugraanul 
990 kg. alus 185 €. Rohkem infot kodulehelt 
balticpellet.ee või tel 5891 5954. Hinnad sisaldavad 
kojuvedu Läänemaal.

n Pellet premium 175 €/960 kg, suur valik puit-
brikette, lepp ja kask kotis, kivisüsi. Vana-Narva 
mnt 9 laost müüme ka paki kaupa. Tel. 5692 
4924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

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

n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahen-
dused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt 
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + pai-
galdus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot. 
Tõstuks 2.5x2 m 450 eurot. www.finegarden.ee, 
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.

Töö
n Vajatakse valvekoristajat Viimsi Kooli. Tööaeg 
E–R k 7–15. Töötasu 500 €. Helistada tel 5665 8444.

n Pakume tööd assistent-klienditeenindajale 
lastekaupade kaupluses Wings Viimsi Kaubandus-
keskuses. Kontakt: piret@kingaklubi.ee, tel 5344 
4893.

n Pizza food truck Roheline Rakett otsib endale 
pitsakullerit Viimsi vallas. Töö võimalik kas osalise 
või täiskoormusega. Vajalikud B-kategooria juhi-
load. Palk kokkuleppel. Huvi korral kirjuta roheli-
nerakett@gmail.com või helista tel 5555 0032. 

n 9. klassi noormees vajaks paaril korral nädalas 
abi eesti keele grammatikas. Tasu kokkuleppel. 
Kontakt: kootkas@hot.ee, tel 5664 1166.

oST JA MUU
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki 
kollektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo tel 5399 
6098, Rene.

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.

n Ostan teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib 
olla ülevaatuse ning kindlustuseta, pakkuda võib 
kõiki mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.

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

n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara, 
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on 
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821.

TEENUS
n Pakume parimat hinda ja kvaliteeti erinevatele 
puhastusteenustele. Suurpuhastustööd, pehme 
mööbli pesemine, hoolduskoristustööd, kojamehe-
teenus jne. Küsi pakkumist:  info@eldola.ee. 
Vastus 1 tööpäeva jooksul. Puhastuskogemus üle 
15 aasta.

n Autokool Plekk-Liisu OÜ Viimsis, Kaluri tee 3. 
Auto-, mootorratta-, rollerijuhi kursused. Lõpp-
astme ja pimeda aja koolitused. Ka lisasõidu-
tunnid, valmistumine riiklikuks sõidueksamiks. 
Automaat- ja manuaalkäigukastiga uued õppe-
sõidukid ja kogemustega, rahulikud õpetajad. 
www.plekkliisu.ee, info@plekkliisu.ee,  tel 511 
9209, 610 9299, Indrek Palu. 

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

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

n Lume lükkamine laadur-eksavaatoriga, minilaa-
duriga ja käsitsi. Vajadusel lume äravedu. Scan-
weld Trassid OÜ. Kontakt: e-post tt@scanweld.ee, 
tel 523 1792.

n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40 l/60 l 
võrgus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja leht-
puu saepuru kotis, tel 501 8594, kaminapuu.ee.

n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvali-
teedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi pakku-
mist tel 5663 3807, e-post ken@aknakate.ee. Osta 
otse tootjalt Aknakate OÜ.

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

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

n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide 
puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 
8994, e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.

n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Telli-
mine tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 

n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid 
Viimsis ja Meriväljal. Akti väljastamine Päästeameti 
ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja 
remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

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

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

Leppneeme lasteaed pakub tööd 

õpetaja abile 
(koormus 1,0).

Tööle asumise aeg esimesel 
võimalusel.

Rohkem infot saab:
Mirje Trei, telefon 5622 0121,

mirje@viimsilasteaiad.ee

VAEGKUULJATE- JA KURTIDE ABIVAHENDITEKESKUS KADRIMARDI
korraldab Viimsis teisipäeval 17.01.2017 

NÕUSTAMISPÄEVA VIIMSI VAEGKUULJATELE
1. Nõustamispäeval anname nõu ja abi igale vaegkuuljale ainult temale vajaliku 
kuulmis- ja teavitusabivahendite valikul ning nende edaspidisel kasutamisel.
2. Tutvume, proovime ja soovi korral ka tellime. 
3. Kutsume hoolikamalt hoidma oma hindamatut varandust – kuulmist.
4. Juttu tuleb kehtivast korrast abivahendite soodustingimustel saamisest.
5. Nõustame igat tööandjat, kes võtab tööle käimasoleva tööhõive reformi käigus 
vaegkuulja või kurdi oma ettevõttesse ja näitame olemasolevaid lahendusi.
6. Näitame kuulmispuudega tööotsijatele vajalikke tehnilisi võimalusi tööks kuul-
mis- ja teavitusabivahenditega. 

Kohtumiseni Viimsi Päevakeskuses (Kesk tee 1), teisipäeval  17.01.2017 
algusega kell 13.00 

Täpsem info: Lehte Jõemaa (tegevjuht) tel 606 4080, Kaarel Saluste 
(Kadrimardi OÜ) tel 511 5340.

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED “PÄÄSUPOEG”
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPETAJA
ÕPPETÖÖ KOORDINAATORI
ÕPETAJA ABI
(rõõmsameelne ja lapsesõbralik, sobib ka nooruslikule pensionärile)

Pakume meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega 
palume saata e-postile paasupoeg@yahoo.com hiljemalt 
15.veebruar 2017.

Lisainfo telefonidel 55 12 055 Katrin

Meie tegemistega saate tutvuda: www.paasupoeg.ee
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