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Infotelefonid
n Viimsi valla konstaablijaoskond: 
tel 602 8855 
n Kiirabi, pääste, politsei (24 h): tel 112 
n AS KH Energia-Konsult (tänavavalgus-
tuse rikked 24 h): tel 659 8970
n Viimsi Abikeskus (24 h): tel 1345
n G4S (24 h): tel 1911

Viimsi Uus-Pärtle 
lasteaed sai nurgakivi
Viimsi Uus-Pärtle lasteaiale 
panid 18. aprillil nurgakivi 
abivallavanem Jan Trei, Uus-
Pärtle lasteaia direktor Maie 
Roos ning Nordlin Ehitus OÜ 
juhatuse esimees Ülo Older. 

Kaasaegsesse õppehoonesse on pla-
neeritud 144 lasteaiakohta, sh 10 eri-
vajadusega lapse kohta. Uus-Pärt-
le lasteaed valmib 2017. aasta sü-
gisel ning selle maksumus on 1,7 
miljonit eurot. 

“Mul on hea meel tõdeda, et 
laste arv Viimsis kasvab jõudsalt 
ning koos laste arvu kasvuga suu-
reneb ka vajadus lasteaiakohtade 
järele. Selle aasta alguses oli mu-
nitsipaallasteaia koha ootejärjekor-
ras enam kui 300 last ja meie kin-
del soov on kohtade puudust lee-
vendada. Eesmärk on tagada kodu-
lähedane kvaliteetne alusharidus,”
sõnas abivallavanem Jan Trei. “Uus-
Pärtle lasteaia hoone on kaasaegse 
lahendusega ning kahekorruselis-
se hoonesse on planeeritud eraldi 
ruumid muusika-, kunsti- ja võim-
lemistundide läbiviimiseks ning te-
raapiaruumid,” lisas Trei.

Uus-Pärtle lasteaia maja neto-

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud arhitekt Veiko Tein, Arhitektuurinurk OÜ. 3D eskiis Arhitektuurinurk OÜ

pind on 1551 m2 ning planeerimi-
sel on arvestatud energiatõhususe-
ga. “Hoone on projekteerinud Arhi-
tektuurinurk OÜ, kes seadis ees-
märgiks anda hoonele arhitektuu-
rilist iseloomu. Nii tuleb ehitis vor-
milt ümar, et välisseina pinda oleks 
võimalikult vähe, ja lisaks kaunis-

tab ehitist siksakikujuline v-kuju-
listel kanduritel varikatus,” kirjel-
das kaasaegse hoone lahendust abi-
vallavanem.

Hoone ehitab Nordlin Ehitus 
OÜ. Projekti kogumaksumusest 85% 
saab vald EAS-i toetusena regio-
naalarengu fondi linnapiirkondade 

Viimsi arengukavast ja kogukonnast >> loe lk 4–5

jätkusuutlikkuse meetmest. 
Lasteaed asub Lubja külas val-

la keskuse vahetus läheduses ker-
gesti ligipääsetavas kohas. Tagatud 
on bussiühendus, keskuses kulgeb 
kergliiklustee ning kõik muu vaja-
lik asub lähedal.

Viimsi Teataja

Uus-Pärtle lasteaiale panid sümboolse nurgakivi Uus-Pärtle lasteaia direktor Maie Roos, abivallavanem Jan Trei 
ning Nordlin Ehitus OÜ,  juhatuse esimees Ülo Older. Fotod Elis Tootsman

Lapsed tervitasid uue hoone algust lauluga. Kohaletulnud võivad rõõmustada – kui hoone selle aasta sügisel valmib,  
lisandub Viimsisse 144 uut lasteaiakohta. 

Pärnamäe külaseltsi 
ja Pärnamäe küla 
üldkoosolek
Pärnamäe külaseltsi ja Pärnamäe küla 
üldkoosolek toimub 3. mail kell 18.30–
20.00 lasteaed-pereklubis Väike Päike.

Päevakorras: Pärnamäe külaseltsi ma-
jandusaasta aruande kinnitamine; Pärna-
mäe külaseltsi 2017. aasta eelarve kinnita-
mine; külavanema tegevusaruanne; küla 
arengukava eskiisi 2017–2022 ühine üle-
vaatamine; kogukondlik turvalisus; üritused 
2017. aastal.

Valik veterani-
päeva üritusi
LAUPÄEV, 22. APRILL 
-11.00–13.00 Heategevuslik kaitseväe ja Kaitse-
liidu veteranide Sinilillejooks (Tallinn, Russal-
ka mälestussammas, Pirita rannapromenaad).
PÜHAPÄEV, 23. APRILL
- Jumalateenistused – Eesti kirikute nõukogu 
liikmeskirikute jumalateenistustel võetakse eest-
palvesse veteranid ja nende lähedased ning mä-
lestatakse langenuid;
- 14.00 Perepäev ja Nukuteatri etendus “Vepsa 
muinasjutud” Eesti Sõjamuuseumi peahoones 
(Mõisa tee 1, Viimsi);
- 19.30–22.00 Veteranipäevale pühendatud kont-
sert Veteranirock (Tallinn, Vabaduse väljak). Esi-
nevad kaitseväe orkestri ajateenijate bänd, United 
States Army Europe Soldiers Chorus, Ziggy Wild 
ja Ruslana. Teleülekanne ETV2-s.

Erivajadusega inimene
– tööandja võimalus
Töötukassa korraldab 26. aprillil kell 9–16 
Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses 
seminari tööandjatele, et tutvustada eri-
vajadusega inimeste tööle võtmise või-
malusi. 

Oma edulugu jagab Jakob Rosin, sõna 
saavad töötukassa ja Tööandjate Keskliidu 
esindajad, kogemustest räägivad ISS Eesti, 
Maxima, Seve Ehituse, Swedbanki perso-
nalijuhid. Käsitletakse erivajadustega ini-
meste väljakutseid ja toetamist töökohal. 

Seminar on osalejatele tasuta. Regist-
reerumine töötukassa kodulehel. 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti 
aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.Toimetusel on 
õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel: 602 8840, 
e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee

Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, 
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 5. mail.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt 
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.face-
book.com/ViimsiVald

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elani-
kud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaeg-
se lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja 
valguskaabel, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset interne-
tiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid 
teisi kaasaegseid teenuseid. 

Aprilli alguses asutatud ettevõtmise nimi on DigiMaa, milles 
osalevad kõik Harjumaa omavalitsused ning koostööd juhendab 
Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Ühine ettevõtmine algatati, kuna suuremale osale Harjumaa 
elanikest ja ettevõtetest ei ole täna kaasaegne internetiühendus 
kättesaadav. Sideettevõtjad kas ei võimalda liitumist või küsivad 
selle eest tuhandeid eurosid. Harjumaa valdade ja linnade juhid 
on ühisel seisukohal, et kaasaegne valguskaablil põhinev lairiba-
ühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav. 
Riik on lairiba baasvõrgu rajamist aastaid toetanud ning nüüd on 
valmis toetama ka majade võrku ühendamist. 

Viimsi abivallavanema Oliver Liidemanni sõnul on rajatava 
DigiMaa lairibaühendusel kaugeleulatuv mõju mitmetele elu-
valdkondadele. “Kiire ja tõhus ühendus annab hoogu ettevõtlus-
keskkonnale, mõjutades omakorda töökohtade loomist. See aga 
omakorda tõstab meie kohalike ettevõtjate konkurentsivõimet,“ 
ütleb Liidemann. “Ajal, mil riigi tasandil käib elav debatt kaug-
töö olemuse ja vajalikkuse teemal, on kiire internet fundamen-

taalne osa kaasaegse töökeskkonna standardite loomiseks. Lisaks 
suureneb juurdepääs e-riigi teenustele, avanevad hariduslikud ja 
enesetäienduslikud võimalused, paraneb infolevi, tekivad mitme-
külgsed võimalused kogukondade kaasamiseks ja palju muud,“ 
märgib abivallavanem Oliver Liidemann. “Meie eesmärk on teki-
tada parimad tingimused. Vallaelanike eesmärk on tingimused ära 
kasutada.“

DigiMaa projekti esimeses etapis selgitatakse, mis on lairiba-
ühendus ning millised on valguskaabli eelised näiteks õhu kaudu 
või telefoniliini pidi tuleva internetiga. Samuti selgitatakse ela-
nikele, mida nad ise teha saavad, kui soovivad DigiMaa võrgu-
ga liituda. Põhjalikuma ülevaate saamiseks külastage veebilehte 
www.digimaa.ee, kust leiab infot nii DigiMaa kui ka kaasaegsete 
andmesideühenduste kohta. Sellel lehel saab iga harjumaalane 
märkida, millisele aadressile ta tulevikukindlat ühendust saada 
soovib.

DigiMaa

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Selle aasta valla investee-
ringute kavas oleme ette 
näinud Karulaugu tervise-
raja pikendamise ja Tädu 
terviseraja rajamise Rand-
vere piirkonda.

Viimsi vald on seni edendanud 
terviseradu kahes piirkonnas: 
Haabneemes, Karulaugu klin-
diastangu alal ning Viimsi pool-
saare põhjaosas, Rohuneemes. 
Juba sel aastal on lisandumas 
veel täiesti uus valgustatusega 
terviserada Randverre ja täien-
dava raja pikenduse saab Ka-
rulaugu klindiastangu tervise-
rada. Kõik kolm terviserada on 
mõeldud aastaringseks kasuta-
miseks.

Karulaugu terviseraja 
pikendus
Karulaugu valgustatud tervise-
rada (1,9 km) kasutavad koha-
likud elanikud aktiivselt nii su-

vel kui ka talvel. Terviserada pa-
kub hea võimaluse liikumiseks 
ka Viimsi ja Haabneeme kooli 
õpilastele ning Karulaugu ja Päi-
keseratta lasteaia lastele – koo-
lid ja lasteaiad kasutavad rada 
aktiivselt igapäevases õppetege-

vuses. Suvel kasutatakse rada 
jooksmiseks ja rattasõiduks, tal-
vel suusatamiseks. Rajal tegut-
seb oma baasiga Spordiklubi 
CFC, kus saab liituda rattasõi-
du ja murdmaasuusatamise tree-
ningrühmadega. Spordiklubi kor-

Energiaettevõte Adven 
kavandab Viimsi sooja-
majandusse ligi kolme 
miljoni euro suurust inves-
teeringut, et ehitada Haab-
neeme alevikku uus puidu-
hakke katlamaja ja ühen-
dada kaugküttevõrgud. 

Puiduhakke kasutuselevõtmise 
järel langeb kaugkütte hind 12 
000 Viimsi valla elanikule vä-
hemalt 12 protsenti.

Ettevalmistusi uue katlama-
ja rajamiseks Viimsisse alusta-
ti 2013. aastal, sest maagaas küt-
tena ei ole enam nii soodne 
kütteliik kui varem. Teise olu-
lise tõuke soojussüsteemi uuen-
damiseks andis möödunud aas-
tal vallavalitsuse tellitud soo-
jusmajanduse arengukava, mis 
soovitas samuti rajada uus pui-
duhakke katlamaja arvestusega, 
et kohalik puiduhake on kõige
soodsam ja keskkonnasõbrali-
kum küte.

raldab iga-aastaselt maastiku-
ratta võistlust, lasteaiad aga nii 
rattasõidu-, jooksu- kui ka suu-
satamisvõistlusi. 

Viimsi vald kutsus ellu iga 
aasta maikuus aset leidva rah-
vaspordiürituse Viimsi Jooks. 
Eelmisest aastast on jooksuüri-
tuse peakorraldajaks spordiklu-
bi MyFitness koostöös Viimsi 
vallavalitsusega. Jooksu trassi 
ühe osana kasutatakse Karu-
laugu terviserada. 

Karulaugu valgustatud ter-
viserada on ehitatud alates aas-
tast 2010 etappide kaupa. Raja 
ehitust on läbi aastate lisaks 
Viimsi valla eelarvevahendite-
le kaasrahastanud PRIA ning 
SA Eesti Terviserajad. Käes-
oleva aasta augustikuus valmib 
terviseraja täiendav ca 600 m 
pikkune rajalõik, mis ühendab 
olemasoleva terviseraja Viimsi 
mõisapargiga. 

Karulaugu terviseraja piken-

dus läheb maksma 94 716 eurot 
ning terviseraja ehitab Maat-
riks RP OÜ. 

Pargi valdavalt valgustatud 
kergliiklusteedele saab talvel ra-
jada ca 1200 m pikkuse suusa-
raja. Kui Karulaugu terviserada 
ühendatakse Viimsi mõisapar-
gi terviserajaga, siis on Haab-
neeme piirkonna harrastajatel 
ja raja vahetus läheduses asu-
vate kohalike koolide õpilastel 
võimalik aastaringselt kasutada 
kokku ca 3700 m pikkust suu-
sa- ja terviserada. 

Selle aasta alguses alustas 
Viimsi klindiastangu põhjaosas 
tegevust Viimsi mäepark – las-
kumisnõlv koos kunstlume toot-
misega. Edaspidi on Viimsi val-
lal kavas Karulaugu tervisera-
da arendada põhja suunas, et 
luua ühendus Viimsi mäepargi-
ga. Samuti on perspektiivis ter-
viserada täiendada raja lõiku-
dega klindiastangu ülaosas. 

Tädu terviseraja 
ehitamine
Poolsaare idaosas – Randvere, 
Tammneeme ja Leppneeme piir-
konnas –, kuhu viimastel aas-
tatel on ehitatud lasteaed ja kool, 
on seni puudunud koduläheda-
ne terviserada. Sobiv ala sel-
leks asub RMK Tädu loodusra-
ja naabruses, kus täna toimuvad 
terviseraja ehitustööd. Uus ter-
viserada valmib selle aasta mai-
kuu lõpuks – kokku 1900 m + 
500 m pikkune valgustusega 
tervise- ja suusarada. Uus val-
gustatud terviserada leiab kind-
lasti väga aktiivset kasutust eel-
kõige piirkonna elanike, samu-
ti Randvere kooli õpilaste ja ka 
lasteaia laste poolt. 

Tädu terviseraja ehitamine 
läheb vallale maksma 299 365 
eurot ning ehitajaks on WWR 
Systems OÜ.

Jan Trei
Abivallavanem

Uue kaasaegse katlamaja 
ehitamise peamiseks takistuseks 
oli pikka aega sobiliku asukoha 
leidmine. Puiduhakkel töötav 
katlamaja vajab seni kasutusel 

olevatest gaasikatlamajadest roh-
kem ruumi. Uue katlamaja ehi-
tamiseks on oluline, et tegemist 
oleks tootmismaaga, see asuks 
piisavalt lähedal olemasoleva-
le kaugküttevõrgule ja oleks 
ligipääsetav puiduhakke veo-
kitele. Hilisemate probleemide 
vältimiseks välistati asukohad, 
mis on liiga lähedal korterela-
mutele ja sotsiaalobjektidele.

Neid kriteeriumeid arvesta-
des kaaluti koostöös Viimsi val-
lavalitsusega katlamaja rajami-
seks nelja erinevat asukohta. Pa-
rimaks valikuks osutus uue kat-
lamaja ehitamine juba olemas-
oleva gaasikatlamaja kõrvale 
Haabneemes, aadressil Sõpru-
se tee 4, mille naaberkinnistu, 
Rohuneeme tee 4, on suur toot-
misala.

Lisaks ligi 2,5 miljoni euro 
eest Haabneeme alevikku ehi-
tatavale puiduhakke katlamaja-
le tehakse ehitustöid ka soo-
jusvõrgus, mille käigus ühen-

datakse ligi 500 000 euro suu-
ruse projekti raames Haabnee-
me ja Viimsi soojusvõrgud. Ühen-
damine võimaldab mõlemas piir-
konnas saada kasu odavama ko-
dumaise kütuse kasutamisest ja 
soojuse hinnad võrdsustada.

Soojusvõrgu ehitustööd too-
vad ilmselt kaasa ka ajutisi eba-
mugavusi. Näiteks tuleb Viim-
si ja Haabneeme alevike võr-
kude ühendamiseks teha kae-
vetöid ka populaarses jalutus-
kohas, Viimsi mõisa pargi ser-
vas kulgeval jalakäijate teel, 
kuid peale töid taastatakse en-
dine olukord. Seetõttu palume 
inimestelt ehitustööde ajaks kan-
natust ja vabandame võimalike 
tekkivate ebamugavuste eest. 

Küll aga saame kinnitada, 
et uut katlamaja planeerides ole-
me arvestatud selle sobitami-
sega tiheasustusse – katlamaja 
ümber rajatakse hekid ja muu 
vajalik haljastus. Samuti on uute 
hoonete värvi- ja arhitektuuri-

lise lahenduse puhul arvesta-
tud naabritega.

Uues katlamajas kasutame 
puiduhakke vastuvõtul parimaid 
teadaolevaid lahendusi ja kaas-
aegset tehnoloogiat, et naab-
reid võimalikult vähe häirida. 
Hakkpuidu hoiustamiseks ehi-
tatakse laohoone ja lahtist la-
dustamist platsil ei toimu. Sa-
muti veetakse puiduhaket kin-
niste poolhaagistega, seega lah-
tist puitu teedele ega ümbrus-
konda ei sattu. Hakkpuidu lao 
värav avatakse vaid veoki tüh-
jakslaadimise ajal.

Uue katlamaja võimsuseks 
on projekteeritud 6 MW ja sel-
le varustamiseks puiduhakkega 
on planeeritud päevas keskmi-
selt kaks, kõige külmemal ajal 
maksimaalselt kolm veokikoor-
mat puiduhaket ööpäevas. Ar-
vestatud on võimalusega, et ti-
heda liiklusega piirkonnas aja-
tatakse veokite liiklus selliselt, 
et need ei liiguks tipptundidel. 

Arvestades kaubanduskeskusi 
ja ehituspoode varustavate veo-
kite tänast liiklust Miiduranna-
Haabneeme piirkonnas, liiklus-
pilt uue katlamaja tõttu kind-
lasti oluliselt ei muutu.

Saame kinnitada, et oleme 
omalt poolt teinud ja planeeri-
nud kõik võimaliku nii, et ko-
halikke elanikke võimalikult vä-
he häirida ja hoida heanaaber-
likke suhteid. Ehitustöödega loo-
dame alustada juba käesoleval 
sügisel ja uus katlamaja võiks 
valmis olla 2018. aasta lõpuks.

Adven Eesti on üks suuri-
maid soojusettevõtjaid Eestis, 
vastutades kaheksateistkümne 
linna ja aleviku soojusvarustu-
se eest. Ettevõte pakub energia-
lahendusi tööstus- ja teenindus-
sektoris, varustab soojusega era- 
ja ärikliente ning tegeleb maa-
gaasi jaotamise ja müügiga. Fir-
mas töötab 75 inimest.

Arbo Reino
Adven Eesti AS

Viimsi uus katlamaja toob soodsama toasooja

Uus katlamaja ehitatakse juba 
olemasoleva gaasikatlamaja 
kõrvale Haabneemes, aadressil 
Sõpruse tee 4, mille naaber-
kinnistu on suur tootmisala. 
Foto Annika Koppel

Terviseradade ehitusest Viimsi vallas

Terviserada saab kasutada nii suvel kui ka talvel. Pildil Viimsi 
valla meistrivõistlused suusatamises Rohuneeme terviserajal 2012. 
aastal. Foto VT arhiiv
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Sademeveeavarii 
likvideerimistööd 
Haabneeme rannas
Viimsi vallavalitsus on Haabneeme ranna alale tellinud 
sademeveetoru avariitööd. Tööde eesmärk on likvideerida 
üleujutus Haabneeme sanglepikus ja taastada sademevee 
äravool haljasalalt ja teemaalt. Avariitööde käigus vaheta-
takse välja vana katkine asbest sademeveetoru ning raja-
takse toru otsa kindlustus täisuhtumise vältimiseks. Töid 
teostab WWR Systems OÜ.

Teehooldest
16. aprillil algas suvine teehooldeperiood. Valla teedel ja 
hooldusaladel jätkuvad kevadpuhastustööd, mis on pla-
neeritud lõpetada 24. aprilliks. 13. aprillil lõppes teede ja 
teepeenarde kevadine profileerimine.

18. aprillil algas valla kruusa- ja freesasfaldipuru kat-
tega teedel tolmutõrje, mida teostatakse suvise hooldepe-
rioodi jooksul kahel korral. Käesoleval nädalal algas tali-
hoolduse käigus kahjustatud haljasalade taastamine.

Kommunaalamet

Seoses asfalteerimistöö-
dega on 17.–23. aprillil 
Kooli tee liiklusele olene-
valt tööde iseloomust 
piiratud või suletud. 

Piirangud või sulgemised toi-
muvad vastavalt tööde ala kul-
gemisele ja tööde iseloomule. 
Palume jälgida kehtestatud aju-
tist liikluskorraldust!

Lapsevanematel, kas viivad 
lapsi autoga Püünsi kooli või las-
teaeda, palume ümbersõiduks 
kasutada Reinu teed – Vanape-
re teed.

Valla bussiliin V5 on suu-
natud ümbersõidule mõlemal 
sõidusuunal marsruudil Rohu-
neeme tee – Reinu tee – Vana-
pere tee – Vanapere põik tee 
– Reinu tee, tehes ajutised pea-
tused Haabneeme – Kelvingi 
– Leppneeme suunal Reinu tee 
alguses ja Vanapere põik teel 
ning Kelvingi – Haabneeme suu-
nal Vanapere teel vahetult pea-
le Vanapere põik ristmikku. 

Ümbersõidu ajal ei peatu 

Kooli tee rekonstrueerimine

bussiliin V5 Suureniidu ja Püün-
si kooli peatustes.

Ehitustöid teostab ja liiklus-
ohutuse eest vastutab Tref Nord 

AS, projektijuhi telefoninumber 
on 503 2728.

Palume rekonstrueerimistöö-
de ja sellest tingitud liikluspii-

rangute osas mõistvat suhtumist, 
olla tähelepanelik ning jälgida 
ajutist liikluskorraldust. 

Viimsi vallavalitsus

Viimsi riigimetsas istutati 
11. aprillil puid – kasvama 
pandi 4000 kuuske. 

Et nelja tuhandet kuuseistikut 
mulda saada, kutsus RMK ap-
pi vabatahtlikke. Päikeselisel, 
kuid tuulisel kevadpäeval oli 
keskpäevaks, mil istutamine al-
gas, Viimsi ja Leppneeme va-
hel asuvasse metsa tulnud vaid 
paar vabatahtlikku. Üsna pea 
saabus aga märkimisväärne abi-
vägi, kui kohale jõudsid Viim-
si Kooli seitsmenda klassi õpi-
lased.

Harju Elu andmetel rääkis 
RMK Ida-Harjumaa metsaülem 
Andrus Kevvai, et istutuspäevi 
tuleb Harjumaal veel, kuid need 
on kindla suunitlusega ning iga-
le poole vabatahtlikke ei kutsu-
ta. Üks toimub näiteks Aegvii-
dus, kuid ka Viimsi poolsaare-
le tullakse tagasi, et korraldada 
seal mai keskpaigas traditsioo-
niline istutuspäev venekeelse-
le kogukonnale. “See on meil 

Kevade ja ilusate ilmade 
saabudes on järsult tõus-
nud maastikutulekahjude 
arv: metsa- ja maastiku-
tulekahjude üldarv märt-
sis oli 133, samas kui 
aprillikuu 11 päeva jook-
sul on aset leidnud juba 
222 metsa- ja maastiku-
põlengut. 

Kiiresti kasvanud maastikupõ-
lengute arv viitab sellele, et Ees-
tis on alanud tuleohtlik aeg. 
Lähtuvalt sellest määratakse 
Päästeameti peadirektori käsk-
kirjaga tuleohtliku aja alguseks 

juba nelja-viie aasta pikkune tra-
ditsioon – kaasatud on nii ve-
nekeelne meedia kui ka elanik-
kond,” selgitas Kevvai, kelle sõ-
nul on need üritused alati rah-
varohked.

Igaks juhuks oli RMK-l kaa-
sas alltöövõtjate näol ka abi-
vägi, kui vabatahtlikest puudu 
oleks tulnud. Neli tuhat puud 

pidi kindlasti mulda saama.
Langil, kuhu puid istutati, 

tehti lageraiet tunamullu. Kev-
vai sõnul ongi see reegliks, et 
langil lastakse aasta seista, et 
vähendada kärsaka kahjustuste 
ohtu. Langile jäetakse alles ka 
kännud, kust tulevased metsa-
põlved saavad toitaineid. Kän-
dude väljajuurimine oleks oma-

jagu tööd ning nendega pole 
praegu Eestis eriti midagi peale 
hakata – näiteks pole vastavat 
tehnikat, et kännud hakkeks pu-
rustada.

Istikute jaoks oli masin vaod 
ette vedanud. Sellised peenrad 
on vajalikud, et istikuid saaks 
paremini hooldada. Istikute üm-
bert eemaldatakse suurem ro-
hi, vaarikapõõsad ja võsa, et väi-
kesed puud valgust saaksid. 

Kuuski istutati lõigule 580 
hektari suurusest Mäealuse kait-
sealast. Kuuseistikud on pärit 
RMK enda taimlatest, mida on 
kokku kaheksa. Sealt tuleb suur 
enamus kõigist 21 miljonist is-
tikust, mida RMK tänavu mul-
da paneb. Harjumaale pannak-
se tänavu kasvama 1,6 miljonit 
puud, mis on 8% rohkem kui 
mullu. Kõige rohkem pannak-
se kasvama mändi – 1,2 miljo-
nit. Kuuski istutatakse 400 000 
ja kaski 42 000.

Viimsi Teataja

Viimsi riigimetsas istutati puid

Väike kuusk, mis kasvab omasoodu. Foto Annika Koppel

kogu Eesti territooriumil 14. ap-
rill 2017. Päästeamet juhib tä-
helepani sellele, et kulupõleta-
mine on Eestis keelatud aasta-
ringselt.

Tuleohtlikul ajal võib loo-
duses tuld teha ainult selleks et-
tenähtud kohtades. Metsas lii-
kujatel on lõkke tegemisel ja 
grillimisel soovitav kasutada rii-
gimetsa majandamise keskuse 
lõkkekohti, mille asukohad on 
leitavad internetilehelt www.
rmk.ee. Infot avalike lõkkekoh-
tade ja grillimisplatside kohta 
saab ka kohalikest omavalitsus-
test.

Päästeameti tuleohutusjäre-
levalve osakonna juhataja Mar-
ko Rüü sõnul on peamiseks tu-
lekahjude põhjuseks inimeste 
hooletus. “Maastikutulekahju 
saab alguse hooletusest, kus 
ohutusnõuete jälgimine on lõ-
ket tehes või grillides jäänud 
tahaplaanile. Kahjuks moodus-
tab väga suure osa maastiku-
põlengutest inimeste pahataht-
lik tegevus kulu süütamise näol,” 
ütles Rüü.

Väiksemast maastikupõlen-
gust võib saada vaid hetkega 
ulatuslik ja traagiliste tagajär-
gedega põllu- või metsapõleng. 

Lõkke tegemisel tuleb nii 
metsas, maastikul kui ka kodu-
aias järgida tuleohutusnõudeid. 
Lõkkease tuleb teha mittesüt-
tivale pinnale, lõket tohib teha 
vaid vaikse tuulega, hoides käe-
pärast esmased kustutusvahen-
did. Lahtist tuld ei tohi jätta 
järelevalveta, sel tuleb lasta lõ-
puni põleda, lõkkejäägid kus-
tutada veega või summutada 
liivaga.

Täpsemat infot tule tege-
mise ohutusnõuete kohta saab 
päästeala infotelefonilt 1524.

Päästeamet

Kevade algust tähistab tuleohtliku 
aja kehtestamine

LIIKLUSKORRALDUS KOOLI TEE REKONSTRUEERIMISE AJAL

Kommunaalamet 
jagab pürgikotte 
ja kindaid
6. mail toimub taaskord traditsiooniks saanud 
“Teeme ära” talgupäev.

 Talguid saab registreerida alates märtsikuust, talguliste 
registreerimine algas aprilli keskpaigast. Selleks tuleb 
täita vorm teemeara.ee kodulehel. Eelmisel aastal lõi 
Viimsi vallas tööle käed külge üle paarisaja talgulise. 
Kokku oli üle 20 talgupunkti nii Viimsi poolsaarel kui ka 
saartel.

Viimsi vallavalitsus toetab iga-aastaselt kõiki talguid, 
mille käigus koristatakse avalikku ruumi, jagades prügi-
kotte ja kindaid. Pärast talguid organiseeritakse ka ko-
gutud prahi äravedu (talgujuht lepib kommunaalametiga 
kokku). Talgujuhid saavad tulla prahikottide ja kinnaste 
järele vallamajja alates 24. aprillist. Kõikidest registreeri-
tud talgutest ja seal tehtavatest töödest annab Viimsi Tea-
taja ülevaate 5. mai lehes. 

18. aprilli seisuga on Viimsi vallas registreeritud 18 
talgut, loodetavasti tuleb lisa!

Kohtumiseni talgutel! 
Kommunaalamet

Eelmise aasta talgud mõisapargis. Foto Liina Rüütel

Ida-Harju konstaablijaoskonnas kaotati vastuvõtuajad, et 
anda inimestele võimalus probleemi korral konstaabliga ise 
ühendust võtta ja määrata endale sobiv aeg kohtumiseks.

Ida-Harju konstaablid töötavad Harjumaa idaosa linnades 
ja valdades ning on tööpäeviti mobiiltelefonidel tabatavad 
kell 8–16.30. 

KONTAKTID: piirkonnapolitseinik Marge Tamme, tel 602 8855, 
5780 8682, e-post: marge.tamme@politsei.ee; noorsoopolit-
seinik Eret Elen Viidakas, tel 602 8855, 5885 5940, e-post: eret.
viidakas@politsei.ee; piirkonnavanem Kairi Ränk, tel 612 4637, 
5333 4732, e-post: kairi.rank@politsei.ee

Kohese abi saamiseks helista Häirekeskuse numbrile 112.  

Piirkonnapolitseinikega 
kohtumiseks lepi aeg kokku
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Üks naisterahvas astus 
poes minu juurde ja ütles: 
“Tulge ikka sealt Euroo-
past tagasi!“ Sama kordas 
mees Tartu bussijaamas, 
kui pärast loenguid Tartu 
Ülikoolis end kodu poole 
sõitma asutasin.

Imelik. Ma olen ju tagasi. Ma 
elan Viimsis. Ja ma teen oma 
põhitöö ka Viimsis, oma kirju-
tuslaua taga, kust paistab ka-
sesalu, naabermajad, rohkesti 
metsa. Mulle meeldib Viimsis 
elada ja siin tööd teha. Aeg-ajalt 
on küll asja Brüsselisse, kus ma 
juhin üht ekspertgruppi, kes, 
muide, arutab praegu, mis saab 
tulevikus ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisest. Teema, mis väga
oluliselt mõjutab ka Eesti ko-
halikke omavalitsusi. 

Mis meil siin Viimsis õn-
nest puudu on?

Meil võiks olla rohkem kaas-
aegseid töökohti. Liiga palju 
inimesi peab Tallinnas tööl käi-
ma. Microsofti peakorteris Seatt-
les olen näinud moodsat kaug-
töökohta. Inimene tuleb ehitis-
se, mis meenutas minu ülikoo-
liaegset õpperaamatukogu. Hä-
marus. Vaikus. Sinu ees on kolm 
ekraani, sa logid end sisse, ja 
töötad. Ega ikka kodus pole liht-
ne töötada. Kodus on väikesed 
lapsed, maiustused, teleülekan-
ded spordivõistlustelt. Siis lä-

23. märtsi Viimsi Teatajas 
kutsusime elanikke valla 
tuleviku üle mõtlema, et 
kõigi ideed ja soovid aren-
gukavasse jõuaksid. Vastu-
seid laekus palju, tänu 
millele tekkis ülevaade, 
mida elanikud valla elust, 
probleemidest ja vajadus-
test arvavad. Suur tänu 
kõigile kaasamõtlemast! 

Küsisime esmalt, miks on 
Viimsi vallas hea elada ja mil-
liseid väärtusi tuleb hoida?

Suures enamuses ollakse 
eluga vallas rahul. Positiivse-
na toodi välja, et meri ja rand 
on siinsamas ning rahulikku, 
turvalist keskkonda. Heaks loe-
takse vaba aja veetmise võima-
lusi, sportimisvõimaluste ja män-
guväljakute olemasolu. Kiide-
takse rikkaliku kultuurielu, head 
koolivõrku, head hariduse and-
mise taset. Rõhutatakse kogu-
kondade head koostööd, küla-
liikumise aktiivsust. Viimaste 
aastatega on laienenud kauban-
dusvõrgustik. Büroopindade li-
sandumisega tulevad väärt töö-
kohad. Samas saadetud kirjades 
rõhutati, et kõike seda head saab 
veel paremaks teha ja sealt ka 
palju ettepanekuid. 

Teisena küsisime, missugu-
sed on probleemid/kitsasko-
had, mis vajavad Viimsi val-
las lahendamist? 

Pea kõikidest kirjadest kos-
tus vähemal või suuremal mää-

ral mure liig suureks paisunud 
elamuehituse pärast. Valdav ar-
vamus on, et sellise tempoga 
jätkumisel muutub vald ülerah-
vastatuks. Suurt muret tunne-
vad inimesed ulatusliku metsa-
raie pärast – metsa ja rohelust 
jääb järjest vähemaks. Nagu 
öeldud, oli see mure läbivaks 
teemaks pea kõikides vastus-
tes. Aga probleeme toodi välja 
veel, millest mõned rohkem mär-
kimist leidnud: 

- teede olukord vallas vajab 
parandamist, kaasajastamist;

- probleemiks loetakse ka 
ummikuid Tallinna linnas, mis 
aeglustavad valla elanike tööle 
ja kooli minemist;

- muret tuntakse nn tondi-
losside pärast, mis vallas on;

- paremaks tuleks muuta tä-
navavalgustust, rohkem ehita-
da kergliiklusteid ja laiendada 
parkimisvõimalusi ning üldse 
peaks liikluskultuur paranema;

- ikka veel vähe sportimis-
võimalusi – spordilinnakuid, 
mänguväljakuid;

- probleemiks peetakse ikka 
veel lasteaiakohtade defitsiit-
sust, perearsti kättesaadavust;

- palju oli välja toodud mõne 
konkreetse piirkonna või koha 
probleemid – katkised teed, liik-
luskorralduse probleemid, jäät-
mekäitlus, keskkonnakaitse kü-
simused.

Oli ka kriitikat valla juhti-
mise suunas. Asjaajamise läbi-
paistvust peetakse ebapiisavaks. 

Valla juhtkonda peetaks peami-
seks süüdlaseks “valla ülerah-
vastatuse” pärast. Ei peeta pii-
savaks valla juhtkonna samme 
nn tondilosside likvideerimi-
seks. Mõnel puhul toodi ka konk-
reetseid näiteid, kus valla juht-
konna käitumist kas siis ei loe-
tud päris õigeks või peeti lausa 
valeks. Aga saadetud vastustes 
ei olnud selline kriitika ega ne-
gatiivne hoiak valdav. 

Uue valla arengukava koos-
tamise jaoks oli väga oluline, 
kuidas ja mida vastatakse kol-
mandale küsimusele – millised 
on kolm kõige olulisemat ob-
jekti/tegu, mida Viimsi valla-
valitsus peaks järgneva kolme 
aasta jooksul ellu viima?

Ettepanekuid tuli palju ja 
heameelt valmistab see, et pal-
jude probleemide lahendami-
sel või kitsaskohtade likvidee-
rimisel langevad valla juhtkon-
na ja elanike arvamused kokku!

- Tehti ettepanekuid teede olu-
korra parandamise – nii konk-
reetsete teede kui ka kogu val-
la teede kohta üldiselt –, aga ka 
tänavavalgustuse, liikluskorral-
duse ja sadevee käitlemise pa-
randamiseks.

- Soovitakse analoogselt Tal-
linna linnale samasugustel alus-
tel toimivat ühistransporti.

- Ettepanekuna esitati vaja-
dust tuua trammiliiklus Viimsini.

- Ettepanekuid tehti ka Muu-
ga sadamaga seotud tegevuste 
kas siis peatamiseks või keskkon-

nasõbralikumaks muutmiseks.
- Konkreetseid ettepanekuid 

tehti sporditegevuse laiendami-
seks – uued terviserajad, tenni-
seväljakud, võrkpalliplatsid, disc-
golf, korvpalliväljakud elamu-
rajoonidesse jne.

- Soovitakse kaasajastada ja 
suurendada bussiootepaviljoni 
haigla juures.

- Pehmetest valdkondadest 
tehti ettepanekuid kogukondade 
tegevuse toetamise tõhustami-
seks, huvihariduse laiendami-
seks ja lasteaiajärjekordade vä-
hendamiseks.

Loomulikult tehti ettepane-
kuid valla juhtidele piirata ela-
muehitust ja karmistada igasu-
guste planeeringute tingimusi, 
nõuda arendajatelt ka taristute 
rajamist. Ettepanekuid tehti val-
la heakorra parandamiseks – roh-
kem lilli, puude istutamist, pin-
ke, korrastada parke jne. Koer-
te jalutamiseks soovitakse roh-
kem platse.

Küsimustiku koostamisel 
peeti väga oluliseks, et valla ko-
danikud teeksid ettepanekuid, 
kuidas nad näeksid enda suu-
remat kaasamist valla elu pa-
randamisel ja tuleviku planee-
rimisel. Mis teha, et Viimsi val-
la elanikud osaleksid rohkem 
oma koduvalla tuleviku üle ot-
sustamisel? Tuli ka väga palju 
ettepanekuid ja soovitusi. Kok-
kuvõtlikult mõned kandvamad:

- Oluliseks peetakse valla juh-
timisel valla kodulehekülje kaas-

ajastamist ja sotsiaalmeedia mak-
simaalset kasutamist. 

- Soovitakse kogukondade 
kohtumisi nii külades, alevikes 
kui ka piirkondades.

- Tahetakse, et kogukondadel 
tekiks võimalus enne valla jaoks 
tähtsate otsuste langetamist kü-
sida valla kodanike arvamust ja 
sellega ka võimalusel arvestada. 
Näitena toodi detailplaneerin-
gute algatamisi – et juba enne 
avalikustamise etappi oleks valla 
elanikel võimalus kaasa rääkida.

- Soovitakse rohkem infot as-
jade käigust, kasutades selleks 
kõiki kanaleid.

- Rohkem küsitlusi.
Ettepanekuid oli ka selliseid, 

et poliitiline võim ei tohiks 
muutuda nii kiiresti ja stabiil-
sus oleks peamine. Valla elani-
kud soovivad rohkem oma ar-
vamust avaldada Viimsi Teata-
ja veergudel või läbi VT kodu-
lehekülje. Jätkuvalt peeti oluli-
seks rohkem infot, temaatilisi, 
piirkondlikke kohtumisi, elani-
ke aktiivsuse tõstmist ja selle 
toetamist valla poolt. Tehti ette-
panekuid anda igal aastal valla 
rahval teha ettepanekuid nn “kaa-
sava eelarve” kohta ja määrata 
ära protsent aasta eelarvest, kui 
suur see peaks olema.

Valla juhtkond tänab aktiiv-
se osalemise ja tehtud ettepane-
kute eest. Seda kõike on vaja 
valla uue arengukava koostami-
sel. Need ettepanekuid, mida 
saab tõlgendada kui investee-

ringuid, menetletakse investee-
ringute kava koostamisel. Need 
ettepanekud, mis olid oma si-
sult “pehmed valdkonnad”, võe-
takse menetlemisele valla eel-
arvestrateegia koostamisel. Suur 
töö seisab ees vallavalitsusel, 
kes koostab arengukava ja sel-
le vallavolikogule vastuvõtmi-
seks esitab. 

Arengukava esimesed arut-
elud on peetud, esimesed tege-
vuste ja investeeringute kavad 
on koostatud. Rõõm on tõdeda, 
et enamus ettepanekuid kattu-
vad nende soovidega, mida val-
lavalitsus on arengukava kok-
ku panemisel arutanud. Täien-
davad ettepanekud vaatab ja 
kaalub vallavalitsus läbi. Äär-
miselt oluline kõige selle val-
guses on kavandada rahaliste 
võimaluste paketti kogu aren-
gukava perioodi peale. Valla ra-
haline olukord on piisavalt hea, 
et tegevuskuludesse ja investee-
ringutesse kavandada oluliselt 
rohkem ressurssi kui eelmistel 
perioodidel. Kõiki soove mui-
dugi ei õnnestu täita, kuid koos-
töös valla juhtide ja rahvaga õn-
nestub rohkem ära teha.

Arengukava menetlemise jät-
kub ja juunikuus jõuab see val-
lavalikogu istungile esimesele 
lugemisele. Ka peale seda pan-
nakse see üles avalikule arute-
lule ja oodatakse ettepanekuid 
arengukavasse. 

Tähve Milt
Finantsist

Mõtlesime koos valla tuleviku üle

hedki paariks tunniks büroos-
se, mis pakub kaugtöö tegemi-
se võimalust, teenust, maksad 
selle paari tunni ja selle töökoha 
eest, mida vajad. Tuled ja töö-
tad siis, kui vaja on. Õhtul, hom-
mikul, pühapäeval. Ja ei tule, 
kui sõidad koolivaheajal laste-
ga reisile. 

Viimsi vald on rohkem ik-
ka veel maaomavalitsuse moo-
di. Aga tegelikult oleme me roh-
kem linn kui maa. 

Suur osa viimsilastest sõi-
dab autoga Tallinna poolt tulles 
mäest alla. Me näeme korraga 
nelja supermarketit, spaahotel-
li. Aga me ei näe linna keskust. 

Me näeme erinevalt kujunda-
tud parkimisplatse kaubandus-
keskuste juures, aga me ei näe 
terviklikku keskust. Me ei näe 
keskust, mis oleks arhitektuu-
riliselt ühtselt kujundatud, kes-
kust, mille ümber on restorane, 
näitusesaale, meelelahutusasu-
tusi. Ja mille keskel on kuju. 

Või purskkaev. Eestis on palju 
andekaid arhitekte, kes suudak-
sid kujundada Viimsi keskuse 
kui moodsa äärelinna sümboli. 

Euroopa Liidus algatasime 
koos kolleegide Neelie Kroesi 
ja Günther Oettingeriga nn nu-
tika linna (smart city) kontsept-
siooni. See tähendas transpordi, 
energiavarustuse ja telekommu-
nikatsiooni ühendamist üheks 
tervikuks IT-lahenduste abil. 
Miks mitte arendada mainitud 
smart city ideede baasil kont-
septsiooni “nutikas vald”? Smart 
county? 

Viimsis puudub korralik kul-
tuurikeskus, etenduste ja näi-
tuste jaoks kohaste ruumidega. 
Spordirajatisi on, aga kultuuri-
le on vähe ruumi.

Ja haridus, muidugi haridus. 
Tuleviku jaoks, mitte ainult Viim-
si jaoks. Kas meil poleks või-
malust asutada Viimsisse üks 
rahvusvaheline kool? Viimsi koo-
lid võistlevad Tallinna parima-
te koolidega. Kes on parem, see 
saab endale maksujõulised ela-
nikud, innukad noored pered 
koolis käivate lastega. 

Veel üks idee. Olen mitu kor-
da kirjutanud, et riigil võiks li-
saks seadusandlikule kogule, mis 
valitakse vastavalt põhiseadu-
sele, olla lisaks ka üks teine ko-
da, nimetame seda, kuidas ta-
hes. Aga mis oleks, kui teeksi-
me selle koja Viimsis oma tar-

beks ära? Koostöökogu on hea 
nimetus. Selle kokkupanek ei 
peaks olema juhuslik. Sinna peak-
sid kuuluma inimesed n-ö po-
sitsiooni järgi valla kogukon-
nas. Külavanemad, koolidirek-
torid, nimekad ettevõtjad, po-
litseinikud, asutuste juhid, au-
kodanikud. Pigem rohkem ini-
mesi kui vähem. 

Viimsi on rikas vald. Rik-
kad ei tohi unustada oma ko-
hustusi õnnetumate ees. Nii õpe-
tas Rotschildi pangamaja raja-
ja Meyer Rotschild 18. sajandi 
lõpus. Kas ühe SOS lasteküla 
rajamine on võimatu idee? 

Pidin vahepeal tihti vere-
proove andma. Selgus, et meie 
tervishoiusüsteem on selline, et 
teoreetiliselt peaksin ma seda 
proovi andma Tallinna kesk-
linnas, kus töötab minu pere-
arst. Inimesed Viimsis on paind-
likud ja vastutulelikud, saime 
asja ka kohapeal aetud. Aga kas 
tervishoiuteenuste kättesaada-
vus on ikka parimal viisil kor-
raldatud? 

Elu läheb edasi. Elu on Viim-
sis tohutult muutunud võrreldes 
ajaga 24 aastat tagasi, kui meie 
pere Viimsisse kolis. Õieti sõ-
nastada tuleviku väljakutsed ja 
leida neile lahendused – see on 
tänane ülesanne. 

Siim Kallas
Viimsilane, valla aukodanik

Siim Kallas Viimsi valla 25. sünnipäeval Püha Jaakobi kirikus kõnet pidamas. Foto Annika Haas

Viimsi ja tema homne päev
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VALLAJUHTIMINE

Inimeste eluolu, mured ja 
rõõmud väljenduvad kõi-
ge selgemini väiksemates 
kogukondades ja külades. 
Et see kõik ka valda jõuaks 
ja valla otsustes kajastuks, 
on vaja tihedat sidet valla 
ja külade vahel. Külava-
nema roll on siin asenda-
matu. 

Vastavalt Eesti põhiseadusele ot-
sustavad ja korraldavad kohali-
kud omavalitsused kõiki kohali-
ku elu küsimusi, tegutsedes sea-
duse alusel iseseisvalt. Samas on 
juhtimispraktikas üha olulise-
maks muutunud mitmekihilise 
valitsemise korraldamine, mis 
lisaks valla juhtorganite koos-
tööle keskvalitsusega hõlmaks 
kodanikuühiskonna aktiivse kaa-
samise. Rõhuasetus on sellel, 
kuidas kogukonnad saavad tõ-
husamalt oma kodukandi asja-
des kaasa rääkida. See on üks 
demokraatia alustalasid. Kogu-
kondi toetaval ja kaasaval ko-
halikul võimul on oluline roll 
kohalikust elust võrsuvate kü-
simuste lahendamisel, elanike 
aktiivsuse kujundamisel ja vas-
tutuse võtmisel kohalike elu kor-
raldamisel. 

Rohujuuretasandilt 
kasvav initsiatiiv
Alt üles juhtimise põhimõtete 
rakendamiseks on vajalik elu-
korralduse viimine senisest enam 
rohujuure tasandile. Selline te-
gevus seondub kolme teema-
ga: 1) kogukondade pidev ja 
selgitusi jagav informeerimine 
vallas toimuvast; 2) kogukon-
dade huvide esindamine ja kaa-
samine juhtimisotsuste tegemis-
se; 3) teenuste kättesaadavuse 
ja võimalusel kohapealse pak-
kumise tagamine. Üldiselt on lei-
tud, et sidusus elanike (ka nen-
de esindajate) ja ametnike va-
hel ning jagatud ühised väärtu-
sed soodustavad kohaliku elu 
edenemist. Siiski tuleb arves-
tada, et sotsiaalne sidusus pole
midagi kaasasündinut, vaid ko-
halike elanike (ka külaseltside, 
külavanemate, vabaühenduste) 
ja võimu (vallavolikogu ja -va-
litsus) vahelist koostöökultuu-
ri tuleb pidevalt arendada ja la-
hendustest koos õppida. 

Viimsi vald on Põhja-Harju 
Koostöökogu liige, mille koos-
töövõrgustike kaudu tehakse in-
vesteeringuid, viiakse läbi koo-
litusi ja seminare. Aasta-aastalt 
toetab Viimsi vallavalitsus oma 
eelarvest kohalikke algatusi kaas-
finantseeringutega. Külas ühis-
tegevuse paremaks eesmärgis-
tamiseks on Viimsi valla 9 kü-
la koostanud arengukava. Siin-
kohal tuleb eeskujuks esile tõs-
ta Püünsi küla arengukava. Pal-
judel juhtudel on arengukava 
vajalik projektide esitamisel, sa-
geli lausa projektile raha saami-
se eeltingimus.

Külavanemad – kogu-
konna liidrid
Külavanem on abimees kogu-
konna juhitud arengu võimesta-

misel ning valla erinevate vald-
kondade demokraatlikul juhti-
misel. Seega on külavanema 
roll suhteliselt tihedalt seotud 
kohaliku omavalitsuse – valla-
volikogu ja vallavalitsuse – töö-
korraldusega, kuid kindlasti ei 
ole külavanem vallavalitsuse tel-
limuse täitja, vaid kogukonna va-
batahtliku iseorganiseerumise 
eestvedaja. Külavanema insti-
tutsioon aitab kaasa kohaliku 
kogukonna meie-tunde loomi-
sel demokraatlikul viisil ja ko-
danike algatusel põhineva ko-
haliku elu üle otsustamise kor-
raldamisel. Külavanemate edu-
kaks tööks on oluline koostöö 
seltsidega, mille kaudu toimub 
projektide rahastamine ja ellu-
viimine küla tarvis. 

Viimsi vallas on täna 13 kü-
lavanemat ja Prangli saareva-
nem, kes pole pidanud paljuks 
pealinna ümbritsevas “kuldses 
ringis” külaelu korraldusele mõel-
da. See on oluline ka sellest läh-
tekohast, et uusasukad linnast 
võtaksid omaks kohalikke aus-
tavat ja kokkuhoidvat elulaadi, 

vaataksid kodukohale märksa 
hoidvamalt, kui tänapäeval laialt 
levinud tarbimisühiskonna elu-
laad pakub. 

Olgu siinkohal toodud, et 
aasta tagasi loo autori koosta-
tud analüüsist selgus, et Eestis 
on 1171 külavanemat. Neist kõi-
ge enam on Saaremaal (248), 
järgnevad Harjumaa (199) ja 
Põlvamaa (106). Külavanema-
ga külasid oli kokku Eestis 
1363 (29% küladest) ja nendes 
külades elas 12 2691 inimest, 
so 27,9% maa-asulate elani-
kest. Kui lisada veel 1040 küla 
arendusseltsi ja 356 külamaja, 
on tegemist riigis väga arves-
tatava jõuga kodanikuühiskon-
na arendamisel. 

Külavanemal on suur vas-
tutus. Selle missiooni täitmise-
ga kaasneb ka suur ajakulu, mis 
võib nii mõnigi kord tavaelu 
segada. Nii on oluline, et ootu-
sed külavanemale ei kasvaks 
suuremaks, kui üks inimene suu-
dab teha. Tark oleks küla aren-
damise vastutusekoormat jaga-
da külaaktiiviga. Kellelgi on 

võimalik toetada tegevust oma 
teadmiste ja oskustega, keegi 
saab laenata oma masinaid või 
tööriistu. Või teab keegi või-
malikku rahastajat ja räägib toe-
tuse välja. Samas on alati neid, 
kes peavad lugu heast keskkon-
nast ja toredast seltskonnast. 
Jätkusuutliku kooskäimise tar-
vis on võrgustikupõhise aren-
dustegevuse ülesehitamine. Pa-
rimate tunnustamine käib kind-
lasti tegevuse juurde. Näiteks 
2016. aastal pälvis Harjumaa 
aasta küla tiitli Kelvingi küla. 
Külaliikumist on aidanud elav-
dada konkurss “Kaunis Eesti 
kodu”. Viimsi valla aukodanik 
ja vallavalitsuse autasu “Viim-
si vaal” on saanud Ants-Hem-
bo Lindemann, kes on Kelvingi 
külaelu väljapaistev arendaja. 
Viimsi valla aukodanikuks on 
valitud külavanem akadeemik 
Jüri Martin. Näiteid külaliidri-
te tublidusest võib tuua veelgi. 

Külad on unikaalsed
Ühtset külavanema mudelit, mi-
da rakendatakse ühetaoliselt kõi-
kides piirkondades, ei ole. Iga 
lahenduskäik põhineb kohalike 
kogukondade valikul ja külava-
nemate mudelit tuleb vaadelda 
kohaliku elu korraldamise ühe 
võimalusena. Külavanem saab 
oma huvisid kohalikus omava-
litsuses esindada kas läbi valla-
volikogu poolt kehtestatud kü-
lavanema institutsiooni iseseis-
valt või olles külavanemana val-
la volikogu või valla volikogu ko-
misjoni liige. Külavanematel on 
võimalik moodustada külavane-
maid ühendav kogu. Külava-
nemate regulaarset kooskäimist 
koordineerib Jüri Kruusvee. Taas-
tatud on perioodilised kokku-
saamised Viimsi valla juhtide-
ga, mille eesmärk on kujunda-
da tugev ja usalduslik partner-
lus ning luua paremad eeldused 

Avatud juhtimise üks olulisim märksõna on head partnerid. Nii kutsusime arutelule oma head partnerid – külavanemad. Produktiivset diskussiooni rikastasid põnevad ideed ja 
lahendused. Foto Liina Rüütel 

Kogukondi kaasav juhtimine

kohtadel probleemide lahenda-
damiseks.

Viimsi valla külavanemate 
praktika näitab, et palju jõudu 
kulub taristuga seotud kitsas-
kohtade lahendamisele. Tegele-
takse oma õuealuse kordasaa-
misega: teedega, tänavavalgus-
tusega, haljastuse ja heakorra-
ga, uputuste ja prügistamise ära-
hoidmisega. Kaasa on aidatud 
laste mänguväljakute rajamise-
le. Vaba aja sisukaks veetmi-
seks on ehitatud küla- ja spor-
diplatse, soovitakse rajada kü-
lakeskusi. Kõigi nende käega 
katsutavate ja silmale nähta-
vate objektide kõrval korralda-
takse ühistalguid ja külapäevi. 
On tähelepanuväärne, et küla-
liikumise seeme idaneb jõud-
salt – seistakse oma keskkonna 
väärtuste eest ja südameasjaks 
on võetud valla looduskeskkon-
na kaitse, et peatada asustuse 
tihenemisega kaasnev loodus-
maastike ja elupaikade hävi-
mine. Samuti on Viimsi vallast 
saanud särav rannarahva eest-
kõneleja, nende ajaloo ja tradit-

sioonide hoidja ning arendaja. 
Viimsi valla seisukohast on 

oluline püsiasustusega väike-
saarte kogukondade teema. Ju-
hul, kui püsiasustusega väike-
saarte seadust muudetakse, siis 
Prangli saarele lisaks saaks ni-
mistusse ka Naissaar, kus elas 
rahvastikuregistri andmetel sei-
suga 01.01.2017 neljal aadres-
sil kaheksa elanikku. Nimistus-
se kuulumine annaks saarele 
täiendava riikliku toetuse ava-
like teenuste tagamisega seo-
tud jooksvate kulude katteks 
alates 2018. aastast.

On positiivne, et külaliiku-
mine ei keskendu ainult elanike 
heaolu ja tegevusvõimalusi loo-
vatele meetmetele. Parajat kan-
gust ja kindlameelsust on näi-
datud ka elanike ühise laua ta-
ha toomisel, küünarnukitunde 
ja kodukoha identiteedi kujun-
damisel ning traditsioonide aren-
damisel. 

Osale sinagi oma koduko-
ha külaliikumises!

Rivo Noorkõiv
Geomedia OÜ konsultant

Küla/Saar Külavanem/Saarevanem Kontakttelefon

Kelvingi küla Ants-Hembo Lindemann 507 4143

Leppneeme küla Heidy Rebane 5661 9835

Lubja küla Raimo Tann 517 2941

Metsakasti küla Kaia-Leena Pino 5661 9649

Miiduranna küla Teele Kase 5667 3357

Muuga küla Andrus Pihel 512 6050

Pringi küla Vello Saluste 514 9121

Pärnamäe küla Siiri Visnapuu 501 2517

Püünsi küla Jüri Kruusvee 507 3935

Randvere küla Priit Robas 5635 0000

Rohuneeme küla Jüri Martin 503 1794

Tammneeme küla Raivo Kaare 503 4247

Äigrumäe küla Väiko Dorbek 5622 1201

Prangli saar Terje Lilleoks 5649 0553

KÜLAVANEMAD/SAAREVANEMAD VIIMSI VALLAS

Allikas Rahvastikuregister/Geomedia

VIIMSI VALLA MANDRIOSA KÜLAD JA NENDE ELANIKE ARV 
01.01.2017 SEISUGA
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08.05.2017 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I 
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistu 
Ees-Kaarle detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav ava-
lik arutelu.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada 2941 m2 suu-
rune Ees-Kaarle kinnistu üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks 
ning tee ja tänavamaa krundiks ning määrata elamukrundi ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel www.viimsivald.ee.

VIIMSI VALLAVALITSUS ON VASTU VõTNUD ALLJÄRGNEVAD KOR-
RALDUSED:
1. 28.03.2017 korraldus nr 213 “Tammneeme küla, kinnistu 
Põldmäe 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,4 ha ja see paikneb Tamm-
neeme külas, väljakujunenud mereäärses elamupiirkonnas. Naa-
berkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste üksikela-
mutega. Kinnistu piirneb idast Tammneeme ja lõunast Luhaääre 
teega. Kinnistu on hoonestamata, vaid ala kagunurgas paikneb aju-
tise kasutusega abihoone (soojak). Planeeritav ala on osaliselt kõrg-
haljastatud ja tasase pinnase reljeefiga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnis-
tu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstar-
bega krundiks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete 
arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis 
ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistute-
ga ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, 
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted 
ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

2. 28.03.2017 korraldus nr 214 “Rohuneeme küla, kinnistu 
Sadama tee 3 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisu-
kohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 6846 m2 ning see asub Viimsi valla 
läänerannikul, Rohuneeme külas, Sadama ja Rohuneeme tee va-
hetus läheduses, piirnedes lääneküljest vahetult merega ja põh-
jast Rohuneeme väikesadamaga. Planeeritav ala hõlmab elamu-
maa sihtotstarbega Sadama tee 3 kinnistut (89001:003:1167) ning 
osa merealast sh olemasoleva lautrikoha. Kinnistul on olemas üks 
põhihoone (elamu) ja viis abihoonet. Kinnistu põhjapoolsed piiri-
naabrid on tootmismaa sihtotstarbega Sadama tee 9 ja Sadama 
tee 7 kinnistu (sadama ala) ning lõunapoolsed elamumaa siht-
otstarbega Rohuneeme tee 109 ja Rohuneeme tee 107a kinnis-
tu. Juurdepääs planeeritavale kinnistule on olemas Sadama teelt. 
Planeeringuala paikneb osaliselt rannaala ehituskeeluvööndis 
ja täielikult rannaala piiranguvööndis. Planeeritava ala maapin-
na reljeef langeb mere suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 
0.09 kuni 3.60.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine 
kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ja üheks tee-
maa (LT) krundiks. Mõlemale elamukrundile määratakse ehitus-
õigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks ning me-
repoolsele elamukrundile ajaloolise lautrikoha taastamiseks ja ran-
nakindlustuse rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse 
hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingi-
mused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naa-
berkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse 
hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskor-
ralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning 
servituudi vajadused.

3. 04.04.2017 korraldus nr 217 “Viimsi alevikus, kinnistute 
Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala detailplaneeringu al-
gatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,3 ha ja see paikneb Viimsi 
alevikus, hõlmates elamukrundi Tulbiaia tee 5, kinnistu Tulbiaia 
tee L1 ja nendega piirnevates lõikudes kinnistud Tulbiaia tee ja 
Nelgi tee. Planeeringuala hõlmab Tulbiaia tee ja Nelgi tee ristmi-
ku sh bussipeatuse ning piirneb elamumaa kinnistutega. Planee-
ringualas paiknevad Nelgi tee ja Tulbiaia tee ääred on osaliselt 
kõrghaljastatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maakorralduslike toi-
mingute teostamine – Nelgi tee teemaa ning Tulbiaia tee tee-
maa katastriüksuste piiride korrektuur ning Nelgi tee ja Tulbiaia 
tee ringristmiku rajamiseks vajalike laienduste tagamine. Tulbi-
aia tee 5 krundi ehitusõigust esialgsete plaanide kohaselt muuta 
pole kavas ja kui detailplaneeringu koostamise käigus ei toimu 
selles osas muutusi, jääb kinnistul Tulbiaia tee 5 Andrese ja Madi-
se I maaüksuste detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavo-
likogu 9. septembri 2008 otsusega nr 78) määratud ehitusõigus 
kehtima.

4. 04.04.2017 korraldus nr 216 “Naissaarel Väikeheinamaa/
Lillängin külas, kinnistu Tammiku detailplaneeringu kehtes-
tamine“.

Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 
0615) jagatakse kinnistu kolmeks ja moodustatakse kolm järg-
mist krunti: üks 11 749 m2 suurune hooajalise kasutusega elamu-
maa krunt, üks 609 m2 suurune tee ja tänava maa krunt ja üks 13 
742 m2 suurune metsamaa krunt. Ühtlasi määratakse detailpla-
neeringuga hooajalise kasutusega elamumaa krundi ehitusõigus 
ühe kahekorruselise suvila (kõrgusega kuni 7,0 meetrit) ja kolme 
ühekorruselise abihoone (kõrgusega kuni 4,0 meetrit) ehitami-
seks, ehitusaluse pindalaga kokku 120 m2.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla 
veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Eeloleval suvel Naissaarel 
rongiga sõita ei saa, sest 
raudtee on amortisee-
runud ja käib ekspertiis, 
mis peab selgitama raud-
tee rekonstrueerimise 
võimalusi ja hinda.

“Esialgsete plaanide kohaselt 
valmib muinsuskaitseameti tel-
litud ekspertiis juulis,” ütles 
Viimsi abivallavanem Jan Trei. 
“See annab vastuse, kui palju 
ning millises osas tuleb raud-
tee rekonstrueerida ning mis 
on projekti hinnanguline mak-
sumus. Meie eesmärk on Nais-
saare atraktsioon tööle panna, 
kuid enne seda peame veendu-
ma raudtee ohutuses.” 

Nii vallavalitsus kui ka SA 
Rannarahva Muuseum soovi-
vad liiklemise peatset jätkumist 

Prangli ei saa 
saarevahti 
Viimsi vald taotles ka tänavu rahandusminis-
teeriumilt saarevahi nimetamist Prangli saarele, 
kuid sai taas eitava vastuse.

Abivallavanem Oliver Liidemann tegi märtsis riigihalduse 
ministrile ettepaneku nimetada 2018. aastast alates Prang-
lile ametisse saarevaht.

Aastast aastasse kasvab Naissaare ning Prangli saa-
re ja samasse saarte rühma kuuluvate Aksi ja Keri saare 
külastatavus. Leppneeme – Kelnase laevaliin teenindas 
2016. aastal 27 433 reisijat, Kelnase sadamat külastas 373 
väikelaeva 1163 reisijaga pardal, Naissaare sadama kaudu 
külastas saart 13 094 turisti.

Rahandusministeeriumist vastati Viimsi abivallavane-
male, et praeguse seisuga on maavalitsustes tööl kaheksa 
saarevahti (Osmussaare, Vormsi, Kesselaiu, Vilsandi, Abru-
ka, Ruhnu, Manija ja Kihnu saarel) ning rahandusministee-
riumile ja maavalitsustele ei ole 2017. aastaks eraldatud va-
hendeid, et rahastada täiendavate saarevahtide töölevõtmist.

Ministeerium märkis vastuskirjas, et valitsus on teinud 
otsuse, et maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 2018. 
aastast ning maavalitsuste ülesanded jagatakse valdkond-
like ministeeriumide valitsemisala asutuste ja kohalike 
omavalitsuste vahel.

“Sellest lähtuvalt oleme valmistanud ette püsiasustuse-
ga väikesaarte seaduse muudatuse selliselt, et edaspidi võib 
saarevahi koha moodustada kohaliku omavalitsuse üksuse 
volikogu,” kirjutas regionaalvaldkonna asekantsler Kaia 
Sarnet.

Toetus saarevahi ametikohtade loomiseks kogusum-
mas 76 000 eurot, mis praegu on maavalitsuste eelarves, 
lisatakse edaspidi kohaliku omavalitsuse üksuse väikesaa-
re toetusele sihtotstarbeta ja jaotatakse proportsionaalselt 
vastava väikesaarte arvule. Iga väikesaare kohta teeb see 
6909 eurot.

Viimsi Teataja 

Naissaare ajaloolisel raudteel. 
Väga olulised on aga ka reisija-
te turvalisus ning raudtee väär-
tus ja säilimine ajaloolise pä-
randina.

Vallavalitsuse ja muuseumi 
palvel tellis muinsuskaitseamet 
Eesti Muuseumraudtee MTÜ-
lt Naissaare raudtee kohta eks-
perdihinnangu. Selle käigus tu-
leks raudtee kaardile märkida, 
seda tuleks kirjeldada koos as-
jakohaste illustratsioonidega ja
teha ettepanekud raudtee ning-
tammide hooldamiseks. Eks-
pertiisi käigus peaks selguma 
ka kahe kitsarööpmelise diisel-
veduri ja ühe lokomotiivi teh-
niline seisukord, samuti juhised 
nende hooldamiseks.

Ekspertiisi valmimise järel 
saab planeerida edasist tegevust. 

Viimsi Teataja

Prangli sadam. Foto Annika Koppel

Naissaare rong seisab 
ekspertiisi ootel

Naissaare vaatamisväärsusi tuleb sel suvel avastada jalgsi, ratta või 
autoga, sest rong ei sõida. Foto Liina Rüütel

Detailplaneeringud
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KODU & LOODUS

Maasikas on maailma enim levinud 
marjakultuur. Perekond maasikas 
(Fragaria) on üsna vormi- ja liigirikas 
– erinevad süstemaatikud on kirjel-
danud üle 50 liigi. 

Maasika kultuuristamine sai alguse Prant-
susmaalt 14. sajandil. Algul ilutaimena, hil-
jem ka toidutaimena. Maasikataimede istu-
tamiseks on parim aeg kevadel, maikuus. 
Kevadel istutatud taimed hakkavad üldiselt 
paremini kasvama. Kui otsustatakse maasi-
kataimi istutada suve lõpus või sügisel, siis 
tuleks seda teha augustis või septembri al-
guses. Hilisema istutamise korral on oht, et 
taimed enne külmade tulekut korralikult ei 
juurdu ning vähese lehestikuga puhmikud 
võivad talvel kahjustuda. 

Maasikasordid
Tänapäeval kasvatakse Eestis laia valikut aed-
maasikasorte, koostatud on ka soovitussorti-
ment Eestis kasvatamiseks.

Kõige tuntum sort Eestis on ilmselt “Pol-
ka”, mis on aretatud Hollandis 1975. aastal. 
“Polka” viljad on säravpunased, keskmised 
või suuremad. Lisaks on ta hea saagikusega, 
üsna talvekindel ja annab rikkalikult tütar-
taimi. Suhteliselt vastupidav hahkhallituse-
le. Kahjuks ei ole aga ükski sort täiuslik – 
“Polka” on vastuvõtlik lehti kahjustavatele 
seenhaigustele, maasikalestale, risoomimä-
danikule. Vajab lõpumarjade peenenemise 
vältimiseks saagiperioodil tugevamat kast-
mist.

“Honeoye” on varajane sort, mille viljad 
on suured, mahlased ja maitsvad. Moodustab 
rikkalikult tütartaimi ning on ka suhteliselt 
vastupidav hahkhallitusele. Talvekahjustuste 
vältimiseks vajab siiski kaitstud kasvukohta, 
lumevaesel talvel ka katet. Vastuvõtlik jahu-
kastele, risoomimädanikule, närbumistõvele 
ja juuremädanikele. 

“Bounty” on suhteliselt pika valmimis-
perioodiga maasikas. Viljad on suured või 
keskmised, tugevad. Samuti hea maitsega 
ning sobib lauamarjaks. Saagikas ja suhte-
liselt talvekindel,  üsna vastupidav hahkhal-
litusele ja jahukastele, kuid vastuvõtlik när-
bumistõvele ning mulla suhtes üsna nõudlik.

“Senga sengana” on aretatud Saksamaal. 
Tal on ilusad tumepunased ja suured viljad. 
Viljaliha on mahlakas ja tugeva vürtsiga, 
maitsev. Hilisepoolse valmimisega, saagikas 
ja talvekindel. Vastupidav närbumistõvele. 
Talub hästi põuda. Miinuseks on vastuvõt-
likkus hahkhallitusele.

Istutamine 
Aedmaasikas on suure valgusnõudlikkuse-
ga taim, mis eelistab kasvamiseks soojasid 
parasniiskeid liivsavi- või saviliivmuldasid. 
Sobiv mulla pH on neutraalne või nõrgalt 
happeline. Talvekindlus on erinevatel maa-
sikasortidel erinev – parim, kui neid talvel 
kataks vähemalt 20 cm paksune lumekiht. 
Lisaks paljaskülmale võib taime kahjustada 
talvel ka haudumine. Taim vajab suhteliselt 
palju niiskust kevadel lehtede intensiivse 
kasvu ja hiljem viljade moodustumise ning 
valmimise ajal. Kuid liiga palju sademeid 
mõjub samuti halvasti, eriti viljade valmi-
mise perioodil. Kuivematel muldadel tuleb 
kasvatada varajasemaid sorte. Lämmasti-
kuvajadus on suhteliselt väike, kuid liiga 
väikese lämmastikusisaldusega muldadel ei 
taha maasikas samuti kasvada. Kvaliteetse 
saagi saamiseks vajab maasikas ka  kaaliu-
mirikkaid väetisi, kuna kaalium suurendab 
viljade massi, suhkrusisaldust, transpordi-, 
põua-, talve- ja haiguskindlust. 

Enne istutamist tuleks kassetitaimi kor-
raks vette uputada, paljasjuurseid taimi on 
otstarbekas isegi paar tundi veenõus hoida. 
Taimed tuleks istutada vahekaugustega 25–
35 cm, reavahe võiks olla 110–140 cm, paa-
risrealiste puhul aga 170 cm. Istutamisel on 
tähtis jälgida, et südamikupung jääks mul-
last välja, juured ei tohi paljastuda ja pea-
vad asetsema sirgelt otse alla. Mingil juhul 
ei tohi juuri keerata kahekorra, otsad üles-
poole. Risoom peab jääma maapinnaga tasa. 
Muld tihendatakse taimede ümber hoolikalt 
ja pärast istutamist tuleb taimi kindlasti kas-
ta. Kui taimed on istutatud ilma kilemultšita, 
siis on soovitatav pärast kastmist taime ümb-
rus katta komposti või freesturbaga. Esimese 
kahe nädala jooksul pärast istutamist tuleb 
taimedele tagada piisav kastmine.

Viimasel ajal on populaarsust kogunud 
ka maasika frigoistikud. Frigoistikuteks ni-
metatakse külmhoidlas –1,5…–2 kraadi juu-
res pikemat või lühemat aega säilitatud maa-
sikataimi. Frigotaimede tootmine on laialt 
levinud Belgias ja Hollandis. Frigotaimede 
eeliseks on see, et neid saab istutada igal 
ajal, nad lähevad hästi kasvama ega vaja 
tugevat kastmist. Maikuus istutatud frigo-
taimedelt võib juulis-augustis juba esimesel 
kasvuaastal saada päris arvestatavat saaki.

Mari Liis Jordan
Aednik

Allikas “Maalehe maasikaraamat“ 
(Asta-Virve Libek, Väino Eskla)

ROHENÄPP

Maasikakasvatusest

Frigotaimed 30 päeva pärast istutamist. Foto Kristi Aed

pääseks. “Juhul, kui hüljes on 
avalikus kohas, näiteks ranna-
alal, kus on palju jalutajaid, ta-
suks talle ettevaatlikult lähene-
da ning ta tagasi vette suuna-
ta. Kui hüljes on aga varjuli-
ses kohas, kus teda midagi ei 
ohusta, tuleb ta rahule jätta.” 

Tasub meeles pidada, et hül-
gepojad on siiski kiskjad ja end 
ohustatuna tundes võivad nad 
enesekaitseks hammustada. Hül-
gehammustuse paranemine võ-
tab üldjuhul kaua aega.

Hülgepoegadele on praegu-
ne aastaaeg esimene harjutus 
eluks, mil nad õpivad vaikselt 
ilma emata toime tulema. “Märt-
si lõpp, aprilli algus on peri-
ood, mil hülgepojad saavad ise-
seisvaks ning hakkavad elu-
paika otsima ja nii nad randa 

satuvadki. Sellist olukorda, kus 
hülged massiliselt kevadel ran-
da tulevad, külmal talvel ei te-
ki, sest siis on nad merejääl ja 
inimasustusega kokku ei puu-
tu,” sõnab Jüssi. 

Kui leidja märkab aga hül-
jest olukorras, mis looma elu 
ohustada võib, näiteks asulas, 
sõidutee lähedal vms, soovitab 
Eesti Loomakaitse Selts teata-
da leitud hülgest koheselt kesk-
konnainspektsiooni valvetele-
fonil 1313. Niimoodi jõuab in-
fo spetsialistideni, kes olukorda 
hindavad ja oskavad asjatund-
likult edasi tegutseda. Samal 
numbril tuleks teatada ka siis, 
kui hülgel on silmnähtavad vi-
gastused. 

Mariann Prooses
Eesti Loomakaitse Selts

Käes on kevadine hülgepoegade 
emast võõrutamise aeg
Rannal pikutavad hülge-
pojad üldjuhul inimeste 
abi ja sekkumist ei vaja, 
välja arvatud juhul, kui 
nad on veekogust koge-
mata liiga kaugele sattu-
nud või on vigastatud. 

Eesti Loomakaitse Seltsi info-
telefonile on tulnud mitmeid tea-
teid rannal olevate hüljeste koh-
ta ning inimesed küsivad, kas 
abituna näivatele hülgepoe-
gadele oleks vaja appi tõtata. 
Eesti Loomakaitse Selts pöör-
dus ökoloog Mart Jüssi poole, 
kelle soovitus on, et parim, mi-
da inimene sellises olukorras 
teha saab, on hülgepojale mitte 
liigset tähelepanu osutada ning 
hoida oma koerad rihma otsas, 
et nemadki hüljest segama ei 

Tänavune loodusvaat-
luste kampaania kestab 
14. aprillist 30. septemb-
rini. Keskkonnaagentuur 
kutsub üles kõiki loodus-
huvilisi kaasa lööma ja 
oma vaatlustulemustest 
teada andma.  

Kampaanias osalemiseks tuleb 
tehtud liigivaatlus sisestada loo-
dusvaatluste andmebaasi (lva.
eelis.ee) või kanda see oma nu-
tirakendusse. 

Tänavune kampaania kes-
kendub 22 liigile. Valikus on 
lähenevat vabariigi suurt juube-
lit silmas pidades Eestile süm-
boolsed liigid – suitsupääsuke 
ja rukkilill –, lisaks 2017. aasta 
liikideks valitud metskits, sini-
paelöölane, harilik muguljuur
ja harilik kukeseen. 

Vaatluskampaania liigid 
Imetajad: metskits. Lisaks loo-
made vaatlustel lähevad arves-
se ka erinevad tegevusjäljed. 

Linnud: suitsupääsuke. Ar-

Anna teada, mis 
looduses toimub!

vesse lähevad kõik vaatlused, 
kuid oodatud on eelkõige pe-
sitsusvaatlused. 

Taimed: rukkilill, harilik mu-
guljuur, käopäkk, harilik lõo-
kannus, vahelmine lõokannus, 
harilik kuldvits ja kanada kuld-
vits. 

Liblikad: sini-paelöölane, 
koerliblikas, valgetähn-pajulib-
likas ja kollatähn-pajuliblikas. 

Seened: harilik kukeseen, 
kahvatu kukeseen, lilla kuke-
seen, lehter-kukeseen, kollakas 
kukeseen. 

Samblikud: saare-rihmsamb-
lik, männi rebasesamblik, hari-
lik rabasamblik ja harilik var-
jusamblik. 

Liikide kirjeldused leiab vee-
biaadressilt bit.ly/2pbGIcH.

Vaatlused
“Tublide vaatlejate abiga saa-
vad täiustust liikide levikukaar-
did. Samuti saame infot liikide 
ajalise esinemise kohta, näiteks
millal ja kus nähti esimest lib-
likat või õitsevat kevadlille. Olu-

line on ka võõrliikide uute leiu-
kohtade avastamine. Kampaa-
nia eesmärk ei ole ainult vaat-
lusandmete kogumine, vaid in-
nustada inimesi rohkem loodu-
ses viibima, sealset liigirohkust 
märkama ning erinevatel liiki-
del vahet tegema,” tõi osalemi-
se kasu välja üks Keskkonna-
agentuuri-poolsetest korralda-
jatest, eluslooduse osakonna 
spetsialist Triin Edovald.

Kirja lähevad kõik vaatlu-
sed, mis on tehtud alates 2017. 
aasta algusest kuni 30. septemb-
rini. Vaatlejate vahel, kes on 
vaatlusperioodi jooksul sisesta-
nud vähemalt nelja erineva kam-
paanialiigi vaatluse, loositakse 
sügisel välja auhinnad.

Eelmisel aastal sisestati loo-
dusvaatluste andmebaasi rekor-
dilised 11 000 vaatlust. 

Loodusvaatluste kampaania 
läbiviijad on Keskkonnaagen-
tuur ja keskkonnaministeerium.

Valdo Jahilo
Keskkonnaagentuur

n 6. mail 
k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee 
bussipeatuses; k 12.00–13.00 Lubja külas Lubja 
20 juures bussipeatuses; k 13.30–14.30 Viimsi 
alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures. 
n 7. mail 
k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juu-
res; k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-
peatuses; k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja 
tee platsil. 
n 20. mail 
k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatu-
ses; k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Me-
remärgi bussipeatuses; k 13.30–15.00 Kelvingi 
külas külakeskuse juures. 
n 21. mail 
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Miiduranna tee 
sadamapoolses otsas, sadama väravate esisel 
platsil; k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bus-
sipeatuses; k 13.30–14.30 Leppneeme külas las-
teaia juures bussipeatuses. 

n 27. mail
k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-pea-
tuse juures; k 12.00–13.30 Püünsi külas Rohu-
neeme kaupluse juures; k 14.00–14.30 Randve-
re külas Randvere aedlinna bussipeatuses.
n 28. mail
k 11.00–11.30 Metsakasti külas külaplatsil Jäät-
maa teel; k 12.00–12.30 Tammneeme külas Hau-
gi tee bussipeatuses; k 13.00–14.00 Randvere 
külas külakeskuse juures. 
n 2. augustil
Prangli saarel. 
n Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine 
on tasuta; kompleksvaktsiin maksab nii koerale 
kui ka kassile 10 eurot; mikrokiip koos paigal-
damisega 12 eurot; lemmikloomapass siseriik-
lik 2 ja rahvusvaheline 7 eurot. 
n Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 
5554.

Endel Pendin
Loomaarst

Vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava
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7.–8. aprillil toimus 
Tallinnas NO99-s ja Eesti 
Draamateatris kooliteat-
rite gümnaasiumiastme 
riigifestival. Näitetrupp 
Eksperiment lavastusega 
“Endlessness/Lõputus“ 
pälvis seal laureaadi tiitli. 

Laste- ja beebisõbralik 
teater on koht, kust saab 
alguse väikelapse trenni-
huvi. Ja tantsiv laps on 
terve laps!

Mai lõpus valmib kunagises vi-
neerivabrikus kogupere tantsu-
lavastus “Vabrik”. Etendus on 
suunatud laste kultuuriaasta 2017 
puhul beebide ja väikelaste ter-
vise hoidmiseks. Lavastuses tee-
vad märkimisväärse rolli Viimsi 
filiaali õpilased, kes on Viim-
si kohalikud lapsed. Etendusi 
mängitakse: 29. mail kell 12 
ja 18 ning 30. ja 31. mail kell 
16 ja 18 tantsuklubis Koit 
(Pärnu mnt 69). Päevastele et-
endustele on oodatud lasteaia-
rühmad ja algkooli õpilased klas-
sidega ning õhtustele etendus-
tele pered.

Kui te teate Pärnu maantee 
kuulsat Abakhani kangapoodi, 
teate ka vabrikuhoonet. Hoone 
kolmandal korrusel tegutsev 
tantsuklubi Koit mängib pro-
fessionaalsete koreograafide 
eestvedamisel lastele teatrit vä-
ga tervislikult – koha peal is-
tuma ei pea ning saab ringi lii-
kuda ja ise kaasa tantsida. Ka 

imikud on oodatud emade käte 
vahel teatrisse tantsima.

Kui lapse esimene kultuur-
ne kogemus on emotsionaalselt 
positiivne, loob see huvi, mis 
viib harjumuse tekkeni. Laps, 
kes teatris avastab, et tants on 
lõbus ja mänguline tegevus, ta-
hab seda ise järele proovida ja 
jõuab liikumistrenni väga va-
rajases eas. Mida nooremal lap-
sel tekib trenniharjumus, seda 
loomulikumaks tervistavaks elu-
osaks see saab. Nii saavad nu-
tikad vanemad juba näiteks 2-
aastases lapses trenniharjumu-
se luua ja lapse tugeva immuun-
süsteemi ning haiguste enneta-
mise tekitada. 

Lavastuse “Vabrik” välja-
tooja, tantsuklubi Koit eesmärk 
on kasvatada emotsionaalselt ja 
füüsiliselt terveid ja tugevaid 
lapsi. Seetõttu annab klubi nii 
Tallinna kui ka Viimsi lastele 
võimaluse Koidus treenida. 

Klubi loodab, et lavastus loob 
lastes ja vanemates tantsuhuvi. 
Tantsides ei ole vaja haigusi 
karta, sest energiatase on kogu 
aeg üleval!

Kristina-Maria Heinsalu 
Tantsuklubi Koit

Koolile raamat, kinkijale roos
Raamatu ja roosi päev sai alguse 1930ndatel aastatel, kui ühel 
Barcelona raamatukaupmehel tuli romantiline idee, mille abil 
suurendada raamatumüüki ja parandada kirjanduse tundmist. 

Kataloonia kaitsepühaku Püha Jüri päeval hakati tähistama raa-
matu ja roosi päeva, mil mees kingib naisele roosi ja naine me-
hele raamatu. Päeva idee on osutunud suurepäraseks ning seda 
tähistatakse siiani 23. aprillil.

On meilgi päeva tähistamine juba traditsiooniks kujunenud ja 

Malevasuvi 
läheneb
Lisaks uuele registreerimiskorrale ja töövestlus-
tele on kavas veel uuendusi – alustame koos-
tööd Viimsi ettevõtetega, lisaks heakorratöödele 
saavad noored võimaluse töötada ka Viimsi 
Keskuse ettevõtetes ja Viimsi spaas.

Noored töötavad ka traditsiooniliselt heakorrarühmades, 
Viimsi lasteaedade juures, Rannarahva muuseumis ja Viimsi 
raamatukogus.

Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ning  kom-
munaalamet  koostöös Viimsi noortekeskustega  korralda-
vad 2017. aastal kahes vahetuses õpilasmaleva. Sel aastal 
võtab õpilasmalev  tööle  kuni  110 Viimsi valla noort vanu-
ses 13–18 aastat.

Registreerimine ja töövestlused on selleks korraks lõp-
penud. Malevlastel on kohustuslik enne tööle asumist osa-
leda maikuus toimuval tööõiguse ja -ohutuse alasel koo-
litusel Viimsi noortekeskuses (Nelgi tee 1). Koolitused 
toimuvad 17., 23. ja 29. mail algusega kell 16.30. Noored 
peavad osalema ühel koolituspäeval. Malevas osalejatega 
sõlmitakse lepingud mais/juunis, pärast koolitusel osale-
mist. 

Viimsi õpilasmaleva esimene vahetus toimub  12. juu-
nist 22. juunini (9 tööpäeva)  ja teine vahetus 14. augus-
tist kuni 25. augustini (10 tööpäeva). Mõlemad vahetused 
algavad Viimsi huvikeskuses maleva avamisega. Lisaks 
4-tunnistele tööpäevadele on kavas ühised vaba aja üritu-
sed – tutvumisõhtu, sportlikud üritused, bowlingu/piljardi 
õhtupoolik, seikluspark jm. Täiendav info Kadi Bruus, tel 
602 8862, e-post malev@viimsivv.ee.

Ilusat malevasuve meie vahvatele malevlastele, rüh-
majuhtidele ja tööandjatele! Head koostööd!

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Tule ja omanda 
tasuta õppes uus 
eriala!
Aprillis alustavad Tallinna Erateeninduskoolis ESF 
projekti “Tegus algus!“  kaudu õppetööd 2 õppe-
rühma: pagar-kondiiter ja toitlustustöö korralda-
ja. õpingud on tasuta!   

Projektis osalejatele pakutak-
se keskmiselt 4 kuu vältel nii 
teoreetilisi kui ka praktilisi 
erialakoolitusi, erialast keele-
õpet ja karjäärialast nõusta-

mist. Koolipõhisele õppele järgneb tööpraktika erinevates 
toitlustusettevõtetes.

Õpitakse töökorraldust, personalitööd, toitlustusette-
võtte tootearendust ja turundust, toitlustamise aluseid, klien-
diteenindust, protokolli, etiketti jne.

Pagar-kondiitri õppekaval õppijad läbivad praktika 
erinevates ettevõtetes, näiteks kohvikutes Lyon, Made-
moiselle, Pagaripoisid, Komeet ja hotellides Radisson, 
Svissotel jne. Toitlustustöö korraldaja õppekava on uus, 
lähtub kelneri kutsestandardist ja annab õppijale edaspi-
diselt valmisoleku töötada kohvikutes, restoranides admi-
nistraatori või vahetuse vanemana (superviisor).

Tingimused õppima asumiseks:
- õppija vanus peab jääma 16-29 eluaasta vahele;
- käesoleval hetkel peab olema töötu staatuses;
- omama kas põhi-, gümnaasiumi- või kutseharidust (ka

keskhariduse baasil).
Õppetöö toimub väikestes rühmades (8–12 inimest) Tal-

linnas, aadressil Sõle tn 3 (praktiline õpe) ja kesklinnas Parda 
tn 6 (teoreetiline õpe).

Õppuritele makstakse osaletud koolipäevade alusel päe-
varaha 3.84 eurot päevas. Kaugemalt (sh Viimsi vallast) 
tulijatele sõidukulude kompensatsioon on kilomeetripõhi-
ne. Näiteks 25 km kauguselt tulijale 5 eurot.

Täpsem info: liia.hokkanen@tetkool.ee, tel 512 1193, 
www.tetkool.ee.

Liia Hokkanen
Tallinna Erateeninduskool 

Tantsiv laps on terve

Palju õnne, laureaat 
Eksperiment!

Nii žürii, mille kooseisu kuu-
lusid Katariina Unt, Valter Uus-
berg ja Maret Oomer, kui ka 
õpilasžürii tõid trupi tugevus-
tena esile ühtsuse ja ühise hin-
gamise, füüsilise võimekuse, hu-
vitavate tekstide valiku ja sidu-
suse. Lavastus jäi meelde eel-

kõige füüsilise liikumise poo-
lest ja žürii nimetas seda isegi 
pigem etenduskunsti vormiks.

Festivalil astusid üles Emi-
li Kelle, Kelli Vessart, Getriin 
Kotsar, Elisabeth Madisson, Iris 
Alev, Eliisabel Jõela, Ott Sal-
la, Johann Hermlin, Joonatan 

Kivi, Elis Viltsin, Hans-Joosep 
Hanson, Heleriin Lass, Alex 
Paul Pukk, Emily Bruus, Joo-
nas Tõnisson, Kristiina Kivi-
mäe, Eva-Riin Järve, Meribel 
Kuusik. Juhendajad-lavastajad 
on Külli Täht ja Jan Teevet. 

Külli Täht

Aitäh Eksperiment! Jääme ootama uusi teatritükke. Foto Rait Avestik

anname teada, et raamatu ja roosi päev toimub tänavu 25. april-
lil. Sel päeval on kõigil võimalik raamatukogule kinkida mõni va-
jalik raamat. Meie kingime vastu roosi (paarikümnele kiiremale).

Raamatukogu ootab hästi hoitud laste- ja noorteraamatuid, mi-
da kodus enam ei vajata. Nõukaaegseid raamatuid me ei vaja. Sa-
muti tasuks mõelda, kas päris väikestele mõeldud pildiraamatute 
koht on kooli raamatukogus.

Viimsi Kool

Tantsuklubi Koit on ka laste sõbra Lotte lemmik, kes sai Koolitantsul 
tegelase eripreemia. Fotol hetk laste ja Lotte ühisest tantsimisest. 
Foto erakogu
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NOORED & TURVALISUS

20. märtsil alustasin oma 
Euroopa vabatahtliku 
teenistuse (EVT) tööd ja 
seiklust Lõuna-Hispaanias 
Andaluusia piirkonnas 
Maracenas. 

EVT on 17–30-aastase noore 
võimalus kogeda vabatahtliku-
na töötamist mõnes Euroopa rii-
gis just temale huvipakkuval alal 
ning tutvuda selle riigi keele, 
inimeste ja kultuuriga.  

Paljud olid imestunud, kui 
ütlesin, et jätan oma tööd ja te-
gemised Eestis pooleli ning lä-
hen pooleks aastaks Hispaanias-
se vabatahtlikuks. Mul on tun-
ne, et Eestis kehtib veel tuge-
valt mentaliteet, et 25-aastane 
inimene peaks juba ammu kar-
jääriredelil ronima, pere looma 
ja pangalaenuga elamist ostma, 
Hispaanias on sellist mõttelaa-
di vähem. Minu jaoks oli aga 
just nüüd ja praegu õige hetk 
teha paus ning esimese kuu aja 
põhjal siin võin julgelt öelda, 
et olen enda otsuse üle väga õn-
nelik. Siinkohal tänan ka Viim-
si vallavalitsust kui minu saat-
vat organisatsiooni, kes sellise 
võimaluse mulle on andnud 
(eelkõige Kadi Bruusi, kes on 
mind kõigega aidanud).

Minu vastuvõtvaks organi-
satsiooniks siin on Maracena 
linn, mis vaatamata eraldi lin-
na staatusele on minu jaoks kui 
Granada linnaosa. Andaluusia 
ühe huvitavaima ja kultuuririk-
kaima linna Granada kesklinna 
on Maracenast vaid kuus kilo-

meetrit. Vabatahtliku teenistuse 
elutingimused olenevad väga 
palju vastuvõtvast organisat-
sioonist. Minul on vedanud, ku-
na elan rahulikus piirkonnas ke-
nas neljatoalises korteris koos 
ühe Itaalia ja ühe Ungari vaba-
tahtlikuga, samuti on minu ela-
misraha suurus võrreldes teiste 
Hispaania organisatsioonidega 
väga korralik. Töötan Marace-
na noortekeskuse heaks, kus mi-
nu põhiliseks ülesandeks on su-
vel toimuvate multifilmiteema-
liste lastelaagrite ettevalmistus 
ja läbiviimine. Lavastan laste-
laagrite jaoks stseene tuntud mul-
tifilmist “Džungliraamat” ehk 
“Mowgli”, et neid laagrites las-
tele ette kanda, ning valmistan 
laagrite jaoks ette mõningaid 
teatriteemalisi töötubasid. Sa-
muti aitan oma organisatsioo-
nile leida uusi partnereid, et siin-
seid noori Euroopasse noorteva-
hetustele ja treeningutele saata. 

Noortekeskus tähendab siin 
pigem kogukonnakeskust, kus 
koos vanematega mängivad, õpi-
vad ja tegutsevad igas vanuses 
lapsed ja noored. Üleüldse pean 
tõdema ning imetlen, et inime-
sed hoiavad siin rohkem kokku 
– naabrist ei pea parem olema, 
juttu rääkida ja sõbralik olla 
võid ka võõra inimesega täna-
val, rohkem on üritusi perekon-
na ja sõpradega aja veetmiseks 
ning samuti on rohkem naera-
tusi, kallistusi ja armastust. 

Küll aga on hispaanlastel 
ka meilt palju õppida. Suuresti 
vastab tõele eelarvamus hispaan-
laste kohta, et kõik toimub siin 
mañana ehk homme või vahel 
lükatakse asju edasi mitu nä-
dalat. Igasugune asjaajamine 
võtab tänu sellele suhtumisele 
palju aega. Näiteks minu pan-
gakaardi tegemine võttis pangal 
kümme päeva ning rahaülekan-
de tegemiseks paberimajandu-

se täitmine võttis minu orga-
nisatsioonil samuti üle nädala, 
kõike korraldatakse viimasel het-
kel ning rohkem räägitakse jut-
tu kui tehakse tööd.

Kuid nagu alguses mainisin, 
siis vabatahtliku jaoks ei ole 
EVT ainult töötamine, vaid ka 
seiklus. Olen näinud kahte ime-
ilusat linna Andaluusias, olen 
kogenud tõelist Hispaania iga-
päevaelu ja kultuuri, mida nä-
dalase turismireisiga ei näe ning 
olen tutvunud kümnete toredate 
inimestega, kellest osadega jään 
suhtlema ehk kogu eluks. Sa-
muti olen osalenud vabatahtli-
ke koolitusel, olen õppinud his-
paania keelt ning korraldanud 
Euroopa noortevahetuse raames 
töötubasid Iirimaa ja Hispaa-
nia noortele Sierra Nevada mä-
gedes.

Kuigi minu vabatahtlik tee-
nistus lõpeb alles septembri kes-
kel, võin juba praegu soovitada 
samasuguse seikluse ettevõt-
mist kõigile noortele. EVT pro-
jektide kestvused on 2–12 kuud 
ning samuti on palju noorteva-
hetusi ja treeninguid, mis kes-
tavad nädalast ühe kuuni. Ka 
valdkondade valik on suur, see-
ga igaüks leiab kindlasti enda 
jaoks huvipakkuva projekti. 

Selline on olnud minu EVT 
algus ja kuigi kokkuvõtteid het-
kel veel teha ei saa, siis pidev 
naeratus minu suunurgas ütleb, 
et olen õiges kohas ja ootan 
huviga järgnevat viit kuud. 

Harri Ausmaa
Vabatahtlik Hispaanias

Ilusad ilmad on juba 
varakult toonud tänava-
pilti palju jalgrattureid. 
Seega on õige aeg üle 
korrata mõned soovitu-
sed ja liiklusreeglid. 

Jalgrattaga sõitmine on lõbus 
ja sportlik tegevus, kuid et see 
ka turvaline oleks, peab jalgra-
tas olema sõitjale sobiva suu-
rusega ja töökorras. 

Kas Sinu jalgrattal on kõik 
vajalik olemas ja pidurid töö-
korras?

 

1 Kas Sinu lapse jalgratas 
on talle sobiva suurusega?

Jalgratas on lapsele paras siis, 
kui harkisjalu, tallad maas, rat-
tapulga kohal seistes jääb rat-
tapulgani vähemalt paar senti-
meetrit ruumi.

2 Kas kiiver on kohustus-
lik?

Kiivri kandmine on kohustus-
lik kõikidel kuni 16-aastastel 
jalgratturitel, vanematel soovi-
tuslik. Kiiver kaitseb pead vaid 
siis, kui see on paraja suuruse-
ga ja õigesti kinnitatud.

3 Kus ja kuidas jalgratta-
ga sõita?

Alla 10-aastane ja ilma juhiloa-
ta jalgrattur tohib sõita üksi kõn-
niteel, jalgratta- ja jalgteel ning 
õuealateel. Kindlasti peab iga 
lapsevanem lapsele liiklusreeg-

Riigigümnaasiumi 
juht valitud
Tulevase Viimsi riigigümnaasiumi direktoriks 
valiti Viimsi Kooli juht Karmen Paul.

“Karmen Pauli visioon uuest 
riigigümnaasiumist on tervik-
lik ja realistlik, see põhineb te-
ma senisel kogemusel ja vä-
ga heal kogukonnatunnetu-
sel. Meie ootus on see, et Viimsi 
riigigümnaasiumist saab esi-
mene valik Viimsi põhikoo-
lide lõpetajatele,” kommen-
teeris otsust konkursikomis-
joni esimees, haridus- ja tea-
dusministeeriumi koolivõrgu 
osakonna juhataja Raivo 
Trummal.

Direktori esmasteks ülesanneteks on õppekontseptsioo-
ni loomine, kooli meeskonna komplekteerimine, õppeka-
va koostamine, õpilaste vastuvõtmiseks valmistumine, sa-
muti osalemine koolihoone ehitus- ja sisutusprotsessis.

Koolijuhi Karmen Pauli sõnul tagab kooli eduka töö-
lehakkamise ja edasise arengu hästi korraldatud kommu-
nikatsioon, pidev võrgustikutöö ning partnerlus erinevate 
huvigruppidega. Uude riigigümnaasiumisse lubab ta kaa-
sa võtta tänased Viimsi Kooli tugevused ja traditsioonid, 
ühildades need uuenduslike võimalustega.

Karmen Paul alustab tööd Viimsi riigigümnaasiumi di-
rektorina 1. maist, septembrini töötab ta osalise tööajaga ja 
uuest kooliaastast alates täistööajaga. Viimsi riigigümnaa-
sium alustab õppetööd 1. septembril 2018.

Karmen Paul on töötanud Viimsi Koolis 12 aastat, mil-
lest 7 aastat arendusdirektorina ja viimased 5 aastat kooli-
juhina. Enne seda töötas ta Püünsi Koolis õppealajuhata-
jana ja inglise keele õpetajana.

Haridus- ja teadusministeerium 

TempID ja Vaga Aed jõudsid 
ajuahi 10 parima hulka
Ajujahi esimeses saates 6. aprilli valiti 100 paremast mees-
konnast välja 30, kes jätkasid võistlemist 60 000-eurose 
auhinnafondi nimel – nende seas Viimsi ajujahtijad TempID 
ja Vaga Aed. Need kaks pääsesid edasi ka teises saates pa-
rema kümne hulka. 

TempID on ühekordselt kasutatav tark kleeps, mis mõõdab 
ja salvestab kehatemperatuuri ning kannab patsiendi ID-d. Ke-
hatemperatuuri andmed on loetavad mobiilse seadmega. Too-
de on kasutatav nii haiglates kui ka kodus. 

Vaga Aed toodab ja turustab kuiva leivajuuretist ning rohe-
list jahu külmkuivatatud nõgesest, naadist ja maltsast. Kuiv lei-
vajuuretis on unikaalne, sest sisaldab elusaid piimhappebak-
tereid nagu traditsiooniline juuretiski. Nõgesejahu on toidu-
lisand, mida segada smuutisse, munarooga või kastme sisse. 

Kolmandas saates 20. aprillil astuvad meeskonnad vastu järg-
misele ülesandele. Saate lõpuks jääb sõelale seitse paremat. 

Ajujaht on ETV eetris neljapäeviti kell 21.40. ning on järelvaa-
datav ka ERR-i veebilehel. Võitja selgub otsesaates 25. mail. 

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner 
SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti Elering, 
Levira, Nasdaq, Tehnopol, Ülemiste City, Sihtasutus Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital, Pärnu linn, Tallinna linn, Tartu linn, Tartu 
Loomemajanduskeskus, Viimsi vald ja Võru maavalitsus.

Viimsi Teataja 

Toeta diabeedihaigeid lapsi! 
Viimsis kaubanduskesku-
ses asuvas Jaapani maitse-
te sushis on võimalik en-
dale 5 euro eest soetada 
laste poolt heegeldatud öö-
kull, mille müügist saadav 
tulu läheb diabeedihaige-
tele lastele. Öökulle on või-
malik soetada aprilli lõpuni.

Viimsi Teataja

Tervitusi Andaluusiast

Harri Ausmaa läks pooleks aastaks Hispaaniasse vabatahtlikuks ja 
soovitab seda kogemust teistelegi. Foto erakogu

8 olulist küsimust jalgratturile

lid selgeks tegema enne, kui ta 
oma võsukese üksi liiklusesse 
sõitma lubab. 

Kõnniteel tohivad sõita kõik 
alla 13-aastased jalgratturid ja 
kuni kaks selle lapsega koos 
sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel 
jalakäijate vahel tohib liikuda 
vaid jalakäija kiirusega ja jalg-
rattur saab oma tulekust juba 
eelnevalt kellaga märku anda. 

Kui kõnniteel või jalgratta- 
ja jalgteel liikuva jalgratturi tee-
le jääb bussipeatus, siis peab jalg-
rattur andma teed bussile mine-
vatele ja bussilt tulevatele jala-
käijatele. 

4 Kuidas ohutult sõiduteed 
ületada?

Teed ületada on kõige ohutum 
jalakäijatele mõeldud sõidutee 
ületamise kohtades, tulles jalg-

rattalt maha ja lükates seda en-
da kõrval. Ületades ülekäigu-
rada ratta seljas, tuleb enne sõi-
duteele sõitmist hoog maha võt-
ta ja veenduda tegevuse ohutu-
ses. Autojuhid sõitvale jalgrat-
turile teed andma ei pea, sõidu-
tee tuleb ületada jalakäija kii-
rusega.

5 Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal 

tohib jalgrattur sõita alates ka-
heksandast eluaastast ja seda 
koos täiskasvanud saatjaga. Ük-
si tohib jalgrattur sõiduteel sõi-
ta alates kümnendast eluaastast, 
kui tal on jalgratturi juhiluba. 
Sõiduteel sõitev jalgrattur peab 
olema väga tähelepanelik ja pi-
dama kinni liiklusreeglitest. Sõi-
duteel sõitev jalgrattur on juht 
ja peab liikuma autodega samas 

suunas sõidutee parempoolse 
ääre lähedal. Selleks, et teised 
juhid jalgratturi plaane pare-
mini mõistaksid, tuleb näidata 
enne manöövrit käemärguan-
deid.

6 Kas kõrvaklapid ja telefon 
kujutavad endast riski?

Liikluses osaledes peab olema 
väga tähelepanelik. Kõrvaklap-
pidest muusika kuulamine vä-
hendab jalgratturi tähelepanu. 
Telefonikõnedele vastamiseks 
soovitame ratta kõne ajaks pea-
tada ja jätkata teekonda pärast 
kõne lõppu.

7 Kuidas saada jalgratturi 
juhiluba?

Maanteeameti teenindusbüroo-
dest on võimalik saada mater-
jale, mille abil laps eksamiks 
ette valmistada. Kui liiklusreeg-
lid selged, tuleb registreerida 
sobivale eksamile. Materjalid ja 
eksami sooritamine on tasuta. 

8 Iga lapse eest vastutab lap-
sevanem! 

Enne lapse üksi liiklusesse lu-
bamist on iga lapsevanema ko-
hustus veenduda, et tema järel-
tulija on valmis üksi liikluses 
osalema, mõistab ümbritsevat 
ja oskab ohutult liigelda. Oma 
liiklusteadmisi saab jalgrattur 
kontrollida, lahendades liiklus-
teste liikluskasvatus.ee lehel.

Christina Vallimäe
Maanteeamet

JALGRATAS KORDA!

Karmen Paul.

Hea(d)tegevad öökullid 
ootavad!
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Heategevusliku Sinilillekampaaniaga on MTÜ-
le Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing kogutud 
tänaseks ligi 37 000 eurot, mille ühing suu-
nab vigastatud veteranide ja nende lähedas-
te toetuseks ning ühiskondlikult oluliste pro-
jektide elluviimiseks.

Tänavu suunab ühing sinilillesümboolika müü-
gist kogutava tulu lisaks vigastatud veteranide ja 
nende lähedaste toetamisele ka Haapsalu ran-
napromenaadile liikumispuudega inimestele vä-
litrenažööride ala rajamiseks, Ida-Viru Keskhaig-
la taastusravi osakonnale basseini pääsuks in-
valifti soetamiseks ja MTÜ Peaasjad tegevuse 
toetamiseks meeste vaimse tervise edendamisel.

Kõigil huvilistel on võimalik osaleda veterani-
päevale pühendatud üritustel. Ees ootavad Sini-
lillejooksud 22. aprillil Tallinnas, 23. aprillil Brüs-
selis ja 27. aprillil Tapal. Reedel, 21. aprillil saab 
kaasa elada Põhja- ja Lõuna-Eestis teenivate ve-
teranide jäähoki sõpruskohtumisele ning püha-
päeval, 23. aprillil tähistame üheskoos Tallinnas 
Vabaduse väljakul veteranipäeva Veteranirocki-
ga, mille peaesineja on Ukraina artist Ruslana. 
Rohkem infot veteranipäevale pühendatud üri-
tustest kampaania kodulehel www.annameau.ee. 
Lisaks korraldavad üle Eesti Sinilillekampaania-

Erkki Juhandit teavad 
viimsilased kui Püha 
Jaakobi koguduse rajajat 
ning Viimsi kiriku ehituse 
algatajat. 2007. aastal 
pälvis ta “Viimsi vaala“ 
autasu, 2016 Viimsi valla 
kultuuripreemia. Juba 
kümme aastat on ta 
tegutsenud kuraatorina, 
kes toob kirikusse kõrge-
tasemelisi kunstinäitusi 
parimatelt kunstnikelt. 
Kokku on ta kureerinud 
sadakond näitust. 

Märtsikuust olete ka Eesti 
Kunstnike Liidu liige. Mida 
see Teie jaoks tähendab? 

Eesti Kunstnike Liiduga olen 
koostööd teinud aastaid, hea 
meel, et koostöö jätkub. EKL-i 
liikmeks saamine on tunnustus 
ja innustus tehtud ja tehtavale 
tööle.

Mis on Teie jaoks kuraa-
toritöö rõõmu ja mured?

Rõõmu teeb ikka see, kui 
näitus on vaatajat kõnetanud, kui 
esitletava kunstniku looming 
on tekitanud huvi või vähemalt 
uudishimu kunsti, loomingu ja 
loomise vastu. Mulle endale pa-
kub kogu näitust ettevalmistav 
protsess suurt huvi ning mui-
dugi pakub rahuldust lõpptule-
mus tervikuna. Armastus ilu ja 
kunsti vastu on kestev. Ma ei 
arva, et kaasaegse kunsti mõist-
miseks oleks vaatajale vaja eri-

Erkki Juhandi sada näitust

teadmisi – piisab avatud mee-
lest ja heatahtlikust suhtumi-
sest mõistmaks kunstniku loo-
mingu väljendusrikkuse laadi 
ja olemust. Kunstnikud ei pea 
ju vaid jäljendama meid ümb-
ritsevat elu, vaid eelkõige väljen-

davad oma nägemust sellest.
Viimsi Püha Jaakobi kiriku 

näitustegevus on muidugi ai-
nulaadne, kirikuruum ise seab 
omad nõudmised, tegu on ju 
koguduse kojaga. Kiriku üles-
anne on kuulutada sõnumit üles-

tõusnud Issandast – jagada ar-
mastuse- ja rõõmusõnumit, ki-
rikunäitused toetavad seda ja 
kogukonna teenimist. Soovin, 
et kirik oleks igapäevaselt ava-
tud, et kogukond leiaks endi 
hulgast neid liikmeid, kes selle 
töö endi kanda võtavad.

Kuidas Te oma valikuid 
teete? 

Tänan kõiki kunstnikke, kes 
on mind usaldanud, ja vastu-
pidi. Näituse korraldamine on 
vastastikune koostöö. Mulle en-
dalegi üllatuseks selgus äsja, et 
nende aastate jooksul olen ku-
reerinud ligi sada näitust. Tõsi, 
mitte kõik need pole olnud Viim-
sis, näiteks käesoleval aastal 
olen kureerinud näitusi lisaks 
Viimsi kirikule veel Jõhvi Lin-
nagaleriis, Kuressaare Raegale-
riis, Nordea Kontserdimajas ja 
Tallinna Jaani kiriku galeriis. 
Viimsi näituseprogramm on suu-
natud eelkõige Eesti professio-
naalsete kunstnike loomingu tut-
vustamisele, aga ka Viimsi ko-
halikud kunstnikud on saanud 
ja saavad võimaluse näitusi kor-
raldada. Kunstnikel tuleb va-
ruda kannatust, kuna järjekord 
meile on ligi kaks aastat pikk. 
Eelmisest suvest alates olen ka 
Tallinna Jaani kiriku galerist.

Olete ise olnud kiriku al-
guse juures, kuidas hindate 
hoonet ja kogukonda täna?

Kirikuhoone on suurepära-
ne, imelise akustika ja valgu-

sega. Kirik täis valgust ja rõõ-
mu. Õpetaja Mikk Leedjärve 
teenimisel käib koguduses vil-
gas elu. Kiriku pühitsemise küm-
nendaks aastapäevaks on ko-
gukonna annetuste toel valmi-
mas uus orel. Pikemas plaanis 
peab kogudus kindlasti hak-
kama mõtlema kogudusemaja 
ehitamise peale. Kuna kiriku-
hoone projekt tehti arvestusega, 
et koguduse ruumid on üle tee 
Rannarahva muuseumi hoone 
ühes osas, siis on just laste ja 
noorte tööks vaja lisapinda.

Mida oma Viimsi aastatest 
välja toote ja mida veel peale 
näituste korraldamise teete?

Reservvaimulikuna jätkan 
tänaseni, eelkõige Hageri ja Sa-
ku koguduse teenimisel. Viim-
si aastatele mõtlen suure tänu-
tundega. Koguduse rajamine ja 
teenimine sai võimalikuks tä-

nu headele Viimsi inimestele. 
Rõõmustab, et kogudus toimib, 
et inimesi tuleb juurde. Headus 
võidab. Püüan siiski täita oma 
ammuse lubaduse ja kirjutada 
Viimsi kogudusest ja ajaloost 
raamat. Kui keegi tahab mind 
selles töös aidata ja kaasa lüüa, 
oleksin siiralt tänulik.

Missuguseid näitusi veel 
oodata on, mis plaanid on tu-
levikuks? 

Meil on ainukordne võima-
lus kuni aprilli lõpuni näha klas-
sikute Aili ja Toomas Vindi näi-
tust “Valgus maalt ja merelt”. 
Tulemas on kunstnik Ove Bütt-
neri näitus – just tema maalid 
olid väljas kümme aastat taga-
si kiriku pühitsemisel. Loetelu 
võiks jätkata, kuid ootame ära, 
palju huvitavat on ees.

 Küsis 
Annika Koppel 

Viimsi Muusikakool tähistab 40 aasta juube-
lisünnipäeva piduliku kontserdiga laupäeval, 
6. mail kell 17 Viimsi Koolis.

Juubelipeo eelõhtul, reedel, 5. mail kell 19 
saavad Viimsi Black Rose Pubis aga sõna Viim-
si Muusikakooli Jazzband ja Big Band Tartu, vo-
kaalsolistina Kreet Stubender. Nende kahe or-
kestri kokkusaamine ühel laval ei ole juhuslik, 
sest neid seovad tugevad sidemed ja koostöö. 
Big Band Tartu võõrustas 10. aprillil 2016 Viim-
si Muusikakooli Jazzbandi festivalil Happy Big-
band Weekend 2016. Mõlemat orkestrit on käi-

nud juhendamas ja kontserdiprogramme lava-
le toomas legendaarne tromboonimängija, he-
lilooja, arranžeerija ja dirigent Petri Juutilainen. 
Mõlema orkestri töös osaleb Viimsi Muusika-
kooli saksofoniõpetaja Maret Melesk. Big Band 
Tartus on aastaid mänginud Viimsi Muusikakoo-
li vilistlased ja hiljem Tartu Ülikooli üliõpilased 
Taavi Palo ja Kristjan Järvan. 

Ootame kõiki jazzmuusikasõpru! Kontsert on 
kõigile tasuta.

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Viimsi Muusikakooli sünnipäevakontsert

le pühendatud üritusi Naiskodukaitse ringkonnad.
Heategevuskampaaniat Eesti Kaitseväe ja Kait-

seliidu veteranide ning nende lähedaste toetu-
seks viib ellu MTÜ Eesti Vigastatud VõitIejate Ühing 
koostöös Naiskodukaitsega. Iga sinilillemärk on 
kordumatu käsitöö, mille on valmistanud SA Hea 
Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste eriva-
jadustega inimesed üle Eesti.

30. aprillini on sinilillemärke ja -käepaelu või-
malik osta kõigil veteranipäeva üritustel, Naisko-
dukaitse esindajatelt, Selveri ja Rahva Raamatu 
kauplustes, Apollo raamatu- ja meelelahutus-
keskustes, T-pileti kassades Tallinnas ja Tartus, 
MyFitness spordiklubides, Olerexi teenindusjaa-
mades, Estraveli büroodes, R-kioskites ja Tallinna 
lennujaamas, Nordica lendudelt ning koostöös 
Itella Smartpostiga ka www.annameau.ee ko-
dulehelt. Lisaks sinilillesümboolika soetamisele 
saab annetuse teha ka veebis ja helistades an-
netusnumbril 900 2304. 

Oma panusega aitavad kampaania õnnestu-
misele kaasa kaitseministeerium, Eesti Kaitse-
vägi, välisministeerium, Olympic Casino, Milrem, 
Threod Systems ja Bae Systems.

Marju Müürisepp
Sinilillekampaania koordinaator 

Sinilillekampaania annetusi on juba ligi 37 000 eurot

Erkki Juhandi näitust üles panemas. 

Erkki Juhandi koos kunstnikepaar Aili ja Toomas Vindiga, kelle 
näitus praegu Püha Jaakobi kirikus üleval. Fotod erakogu
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Tiiu Viiese maali-
näitus Randveres
Randvere huvikeskuses (Kibuvitsa tee 1) on ava-
tud Tiiu Viiese maalinäitus. 

Tiiu on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogina ja hil-
jem õppinud psühholoogiat. Ta on olnud õpetaja nii kõrg-
koolis kui ka gümnaasiumis, praegu aga lasteaias. “Maa-
limine on minu jaoks parim viis stressi maandada,” sõnab 
Tiiu. 

“Minu vahvamad pildid on valminud koostöös tellija-
ga, kellelt ootan kolme talle tähtsat märksõna, püüan need 
viited viia pildikeelde,” ütleb Tiiu.

Tegemist on isikupärase vaatenurgaga värvirõõmsate 
töödega. Tulge vaatama! Näitus on avatud mai lõpuni, kü-
lastused kokkuleppel, tel 510 4337.

Reet Remmel

Mari-Ann Kelami 
fotonäitus “Vaata 
ja sa märkad”
Mari-Ann Kelami fotonäitus “Vaata ja sa märkad“ 
on avatud Viimsi päevakeskuses.  

Mari- Ann Kelam on tundliku sotsiaalse närviga pildistaja, 
kel jätkub tähelepanu oma perele, kõigile kaasteelistele ja 
loodusele. Tundub, et maailm tema ümber on hoolivust ja 
kaasaelamist vääriv. Tal on erakordne anne märgata ilu ja 
seda jagada. 

Tunne Kelam kirjutab: “Mari-Ann esineb küll oma esi-
mese fotonäitusega, kuid ta on olnud pikki aastaid mitte 
üksnes minu parim kaaslane paljudel matkadel loodusesse 
ja kohtumistel inimestega, vaid ka täiendkoolitaja.

Mari-Annel on loomulik talent näha ümbrust uudista-
va värskusega ja panoraamse haardega.

Ta märkab huvitavat ja kaunist sageli kõige väiksema-
tes detailides. Õige tihti teeme fotosid paralleelselt, üks 
ühe ja teine teise kaameraga. Ikka ja jälle pöörab ta pildis-
tades minu tähelepanu mitte ainult sellele, mis ees, vaid ka 
sellele, mis seljataga ja kõrval. Enamasti on ka kaamerad 
ühest Sony perekonnast. 

Kuna Mari-Ann jagab uusi fotosid regulaarselt oma 
näokirjas, siis tunnevad tema avastusi ning nende kaudu 
Eesti loodust sajad inimesed üle maailma. On õige ja tore, 
et ta lõpuks jõudis ka avaliku fotonäituseni. Rõõm on kõi-
gipoolne.”

Mari-Ann Kelam lisab: “Ma ei kanna endaga kaasas 
keerulist fotoaparatuuri, vaid taskus või käekotis on pi-
devalt väike digikaamera. Minu stiil on lihtne: märka ja 
pildista, või nagu ütleb minu näituse pealkiri “Vaata, ja sa 
märkad”. 

Juba minu isa tegeles aastakümneid fotograafiaga ja 
seda nii Saksamaal põgenikelaagris kui ka USA-s elades. 
Küllap olen temalt saanud pildistamise pisiku, mis on 
nüüdseks kasvanud minu elu igapäevaseks loomulikuks 
osaks.” 

Tööde valik näitusele on tehtud sadade piltide hulgast, 
väljapaneku fotodel on kandvaks teljeks aastaajad, erine-
vad loodusmotiivid: vaated merele, lilledele, päikeseloo-
jangule ja üksikdetailid loodu ilu tervikust. Näitus jääb 
avatuks 31. maini.

Erkki Juhandi 

12. aprillil jätkus Ranna-
rahva muuseumis Viimsi 
mälumängusari teise 
vooruga

Seekord oli võistlustules 23 
võistkonda ning 50 punktiga või-
tis Tempo (Mehis Priks, Taivo 
Rist, Martti Suurorg, Erki Ka-
semets). Tublile teisele kohale 

Võitis võistkond TEMPO: Mehis Priks, Taivo Rist, Martti Suurorg, Erki Kasemets. Foto Marje Plaan

Viimsi mälumängu teise 
vooru võitis Tempo

8. aprillil toimus Viimsi 
huvikeskuses lauluvõist-
lus Viimsi Laululaps 2017. 
Soovime õnne võitjatele 
ja toome ära võistluse 
tulemused.

3–4-aastased: I  Maria Peetson, 
Ita-Riina Muusikastuudio; I Pau-
lina Kaskpeit, Ita-Riina Muu-
sikastuudio; II Miina Mathida 
Lilleorg, Ita-Riina Muusikastuu-
dio; III Karoly-Marian Kar-
tau, Ita-Riina Muusikastuudio; 
III Meribel Krupp, Ita-Riina 
Muusikastuudio.

5–6-aastased tüdrukud: I 
Berit Ental, Ita-Riina Muusi-
kastuudio; II Britta Rohtaru, 
Ita-Riina Muusikastuudio; III 
Inge Praks, Ita-Riina Muusika-
stuudio. Poisid: I Alfons Väl-
jamäe, MLA Viimsi Lasteaiad. 
Artistlikkuse eripreemia: Dalia 
Kessler, Ita-Riina Muusika-
stuudio.Loomuliku esituse eri-
preemia: Maarit Grünberg, Ita-

Viimsi Laululaps 2017 tulemused
Riina Muusikastuudio. Südam-
liku esituse eripreemia: Melis-
sa Selena Saul, Ita-Riina Muu-
sikastuudio.

7–9-aastased tüdrukud: I 
Silvia Sarv, Ita-Riina Muusika-
stuudio; II Iris Kessler, Ita-Rii-
na Muusikastuudio; II Marlen 
Meumers, Ita-Riina Muusika-
stuudio; III Johanna Vassiljev, 
Viimsi Kool.Poisid: I Priit Pe-
daste, Viimsi Kool; II Valter 
Koldre, Viimsi Kool; III Robert 
Oliver Prits, Viimsi Kool. Arm-
sa esituse eripreemia: Emily Vic- 
toria Dudkin, Haabneeme Kool. 
Julge esituse eripreemia: Jakob 
Nõmmann, MLA Viimsi Las-
teaiad. Karakteerse esituse eri-
preemia: Ekaterina Volkova, 
Viimsi Kool. Musikaalse ja võ-
luva esituse eripreemia: Elsa 
Tuisk, Viimsi Kool. Sümpaatse 
esituse eripreemia: Freia Liisa 
Palk, Viimsi Kool. Loomuliku 
esituse eripreemia: Silvia Kal-
vet, Viimsi Kool.

10–12-aastased tüdrukud: 
I Celine Simone Saul, Ita-Rii-
na Muusikastuudio; II Kristiin 
Heleen Huttunen, Viimsi Kool; 
III Elis Roostar, Haabneeme 
Kool. Poisid: I Martin Seppik, 
Haabneeme Kool; II Hugo El-
mest, Haabneeme Kool. Kauni 
tämbri eripreemia: Elissa Rii-
namari Palk, Viimsi Kool. Jul-
ge esituse eripreemia: Anna Leht-
mets, Haabneeme Kool. Loo-
muliku esituse eripreemia: Liisa 
Kivirand, Haabneeme Kool. 
Keerulise laulu tubli esituse eri-
preemia: Laura Västrik, Ita-
Riina Muusikastuudio. Südam-
liku esituse eripreemia: Ree-
lika Piht, Ita-Riina Muusika-
stuudio.

13–15-aastased: I Valeria 
Filippova, Viimsi Kool; II Kertu 
Kristal, Ita-Riina Muusikastuu-
dio; III Birgit Kask, Ita-Riina 
Muusikastuudio; III Gretel Ab-
ner, Viimsi Kool.

16–18-aastased: I Karmen 

Kuusk, Viimsi Kool.
Publiku lemmikud: Tor-

mis Pärenson, Kene Pärje, Emi-
ly Victoria Dudkin, Celine Si-
mone Saul, Kasper Sebastian 
Silla.

Lauluvõistlusele Harjumaa 
Laululaps 2017, mis toimub 
Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 
1) reedel 21. aprillil ja laupäe-
val 22. aprillil, esindavad Viim-
si valda: 3–4-aastased: Maria 
Peetson, Paulina Kaskpeit, Mii-
na Mathilda Lilleorg; 5–6-aas-
tased: Berit Ental, Britta Roht-
aru, Alfons Väljamäe; 7–9-aas-
tased: Silvia Sarv, Iris Kessler, 
Marlen Meumers; 10–12-aas-
tased: Celine, Simone Saul, 
Kristiin Heleen Huttunen, Elis 
Roostar; 13–15-aastased: Va-
leria Filippova, Kertu Kristal, 
Kasper Sebastian Silla; 16–18-
aastased: Karmen Kuusk.

Annaliisa Sisask 
MTÜ Viimsi Huvikeskus

tuli 47 punktiga Rabarahvas (He-
li Illipe-Sootak, Indrek Hargla, 
Peeter Väljas, Varje Sootak) 
ning kolmandat kohta jagasid 
võrdselt 44 punktiga Muuga 
(Andrus Pihel, Kaarel Aller-
mann, Sandri Laurand, Juhan 
Perandi) ja esimese vooru võit-
nud Ränirahnud (Mikk Trave, 
Jaanus Jegorov, Tambet Drell 

ja Vahur Annsoo). Head taset 
näitasid ka mitmed teised võist-
konnad, sest vähemalt 40 punk-
ti kogus koguni kümme võist-
konda.

Sarja kokkuvõttes suutis liid-
rikoha säilitada Ränirahnud, kel-
lel kahe vooruga on tabelis 93 
punkti. Järgnevad 90 punkti-
ga Rabarahvas ja 89 punktiga 

Tempo. Esikolmikust ei jää ka 
kaugele võrdselt 87 punktiga Ko-
gukonna Klubi ja Tammneeme 
küla. 

Mälumängusarja kolmas 
etapp toimub 17. mail.

 

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja   

MÄLUMÄNGU KÜSIMUSED (vastuseid loe lk 20) 
1. Aprillis möödub juba viis aastat, kui Eesti filmi 100. sünnipäeval 
jagati tunnustusi. Sajandi filmipaariks valiti loomulikult “Kevade“ 
Arno ja Teele. Kes valiti aga sajandi mees- ja naistäheks? Vihjeks 
nii palju, et näitlejad on ka ise kinolinal paari mänginud. Seda näi-
teks Leida Laiuse mängufilmis “Ukuaru“. Nimetage need näitlejad! 
2. Võiks ju arvata, et Moskva olümpiamängude maskott karupoeg 
Misha on ka olümpiamedalitel kujutatud, aga ei. Loomi on üld-
se vähe olümpiamedalitel kujutatud üksikute eranditega. Üheks 
erandiks olid 1960. aasta suveolümpiamängud. Küsimegi, mis loo-
ma oli kujutatud olümpiamedalitel? 
3. Maailma esimene II pensionisamba süsteem kehtestati teada-
olevalt 1980. aastal. Selle kehtestaja ei olnud kindlasti ettenägeli-
kum riigijuht kui teised, kuid diktaatorina sai ta selle reformi lihtsa-
malt ellu viia. Küsimegi, kas II pensionisamba pioneeriks oli Augus-
to Pinochet, Nicolae Ceauşescu, Saddam Hussein või Fidel Castro?
4. Jaanuaris valis sel aastal oma 160. sünnipäeva tähistav Posti-
mees järjekordselt aasta inimese. Ka seekordne valimine oli juu-

belihõnguline, sest aasta inimese tiitliga kaasnenud Ivo Lille klaas-
skulptuur leidis väärika omaniku juba 20. korda. Küsimegi, kelle 
valis Postimees aasta inimeseks 2016?
5. Küsitava organisatsiooni maskott on lumeleopard Lauri. 2003. 
aastal ilmavalgust näinud maskott edestas teiste hulgas krokodill 
Mupetit. Kurioosne on näiteks see, et asutuse juhataja tutvustas 
avalikkusele maskotti oma viimasel tööpäeval, kuid avaldas samas 
lootust, et Lauri leiab sooja vastuvõtu nii lasteaedades, koolides, 
pereüritustel kui ka muudes linna erinevates paikades. Mis organi-
satsiooniga on tegemist? 
6. Ajaloo ehk kõige kirjanduslikumaks küsimuseks võime pidada 
William Shakespeare’i “Olla või mitte olla?“. Meid aga huvitab, mi-
da küsis oma 1962. aastal kirjutatud näidendis eelmise aasta lõpus 
manalateele läinud Ameerika näitekirjanik Edward Albee. Vihjeks 
nii palju, et 1966. aastal vändatud samanimelises filmis, mis kan-
dideeris koguni 13 Oscarile, pälvis parima naispeaosatäitja Oscari 
Elisabeth Taylor. Mis küsimus/film?

Mari-Ann Kelam näituse avamisel. Foto erakogu
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21. aprill – 5. mai
Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

23. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

27. aprill kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

4. mai kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

NÄITUS  
Kuni 30. juuni
Tiina Ojaste maalide näitus 
“Kellaviietee“
Kuni 30. august
Erik Schmidti maalide näitus
Näitused “Hõbevalgeim“ ja 
“Piirideta meri“
T–R k 10–17; L, P k 12–17
Rannarahva muuseumis

Alates 8. aprill 
Eesti Reservohvitseride Kogu 
näitus
Külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

Alates 12. aprill
Stendinäitus “Estonia – riik ja 
rahvas”
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

Alates 12. aprill 
Mari-Ann Kelami fotonäitus
Viimsi päevakeskuse saalis

Alates 25. aprill
Avatud näitus “Eesti kaitseväe 
vormid 1917–1940“
Külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

Kuni 27. aprill
Raamatuväljapanek 

“Oska olla terve“
Prangli raamatukogus

Kuni 30. aprill
Aili ja Toomas Vint – maalinäitus 
“Valgus maalt ja merelt“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 30. aprill
Kaari Hindreko maalinäitus 
“Elu ja ilu illusioonid”
1.–31. mai
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi huvikeskuses

KONTSERT, TEATRIETENDUS
22. aprill kell 15
Kontsert: segakoor Viimsi 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. aprill kell 12
NUKU teatri etendus 
“Vepsa muinasjutud“
Pilet 6 €, piletid müügil NUKU 
kassas ja Pieltilevis
Eesti Sõjamuuseumis

28. aprill kell 19
Rakvere Teatri etendus 
“Sina maga, mina pesen nõud“
Piletid: 15/13 €
Müügil Piletimaailmas ja Viimsi 
huvikeskuse kontoris (K k 10–19)
Viimsi huvikeskuses

KURSUSED, õPI- JA JUTUTOAD
4. mai kell 18.30
Mahekosmeetika õpituba: kreem 
ja päikeseõli
Osavõtutasu 20 €
Registreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Tervisekeskuses Harmoonikum 

SPORT
21.–23. aprill
Rahvusvaheline “Viimsi 
Kevadturniir 2017“ korvpallis
Lisainfo: www.kkviimsi.ee
Viimsi Koolis, Haabneeme 
Koolis ja Randvere Koolis

28. aprill kell 19
Tenniseturniir “Reedesed 
üksikmängud“
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 27.04 

k 12, reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

29. aprill kell 11
Südamekuu – kepikõnd koos 
koolitusega
Korraldaja: MTÜ Viimsi Sport
Viimsi Kooli õuel ja lähiümbruses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
21. aprill kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: SULO
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

22. aprill kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: DJ Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Toomas Anni
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas

28. aprill kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: The Skyline
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

29. aprill kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Volbritrall koos Wismari poistega
Pilet 3 € (kostüümiga tasuta)
Jussi Õlletoas

5. mai kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DB3
DJ: Aivar Havi
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

5. mai kell 18
Tsirkuseetendus “Imede tsirkus“

Kogu perele!
Piletid müügil Piletilevis
Tsirkuse telgis

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringsed programmid:
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtgrupp: lasteaed, I–III kooliaste
Meremehe 7 ametit
Sihtgrupp: lasteaed, I kooliaste
Muinasaegsete kaupmeeste 
jälgedes näitusel “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg”
Sihtrühm: I–III kooliaste
“Seiklus Soome lahel”
Sihtgrupp: lasteaed, I–III kooliaste
Hooajalised programmid:
Randlase kiirkursus 1.04–
31.08.2017
Sihtgrupp: lasteaed, I–II kooliaste
Veeohutusprogramm “Suveks 
valmis” 1.04–31.08.2017
Sihtgrupp: I–III kooliaste
Eelregistreerimine: haridus-
keskus@rannarahvamuuseum.ee
Programmid toimuvad gruppi-
dele ettetellimisel
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Koostööprogramm Viimsi kinoga 
“Kooliga kinno ja muuseumisse” 
Eelregistreerimine: info@
viimsikino.ee

21. ja 22. aprill
Laulukonkurss “Harjumaa 
Laululaps 2017“
Viimsi huvikeskuses

23. aprill kell 11–16
Veteranipäeva tähistamine 
Kell 12 NUKU teatri etendus 
“Vepsa muinasjutud“ (pilet 6 €)
Külla tuleb Scoutspataljon
Avame rasketehnika angaari
Ekskursioonid ja töötoad
Päevapiltnik ja kohvik
Eesti Sõjamuuseumis
kell 12–14
Lastehommik: “Väikeste 
teadlaste hommik“
Muuuv seiklusmaal
Viimsi Keskuses 

24. aprill kell 16
Loo ja kokka: paberlennukite 
võistlus

Viimsi noortekeskuses

25. aprill kell 16
Noored ja internet 
Viimsi noortekeskuses

26. aprill 
Loosime välja noortekeskuse 
kõlari keskust aprilli jooksul 
külastanud noorte vahel
Randvere noortekeskuses
kell 16
Pallimängude päev
Viimsi noortekeskuses

28. aprill kell 13
Lastehommik – külas on 
raamatu “Hull teadlane“ 
autor Mihkel Truman
1.–4. klasside õpilastele
Vaba sissepääs!
Eelregistreerimine: elise@
viimsivald.ee
Viimsi raamatukogus
kell 16
Mälumäng
Viimsi noortekeskuses

30. aprill kell 12–14
Lastehommik: “Vahva piraadi-
hommik“
Muuuv seiklusmaal
Viimsi Keskuses 

EAKATELE
22.aprill kell 20
Tutvumisõhtu: 
Laval: Ragnar & CO
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

23. aprill kell 11
Kepikõnd ja jalgsimatk eakatele
Jüripäeva matk 4,5 km
K 10.53 buss V5 väljub haigla eest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Lisainfo: Rein Kriis ja Volli Kallion, 
tel 601 2354
Kogunemine Kelvingi külas

26. aprill kell 14
Tervisepäev
Tervislikud eluviisid ja toitumine
“Tervem elu – toit, liikumine ja 
elustiil 60+“
Viimsi päevakeskuses

kell 20
Tutvumisõhtu: 
Laval: Meeme Kudu
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

27. aprill kell 15
Kevadkontsert ja sünnipäevad
Randvere päevakeskuses

29. aprill kell 16
Meeleolukas muusikatund 
Margarita Voitesega
Klaveril Piia Paemurru
Sissepääs vaba!
Eesti Sõjamuuseumis
kell 20
Tutvumisõhtu: 
Laval: Ragnar & Co
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

3. mai kell 20
Tutvumisõhtu: 
Laval: Ivar Hansen
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

VARIA
22. aprill kell 20
Muusikat mängib DJ Süvaorg 
Sissepääs on tasuta!
Broneeri rajad: tel 605 1101
Viimsi Kuulsaalis 

29. aprill kell 8–14
Avatud kalasadamate päev
Kalakokk (Koržets ja poeg)
Õpitoad ja õngemees
Vabatahtlik merepääste 
(Rohuneeme vabatahtlikud)
Paadisõit (tasuline ja ilusa ilmaga)
Kalamüüjad ja kodukohvikud
Tantsuks pillimees
Leppneeme sadamas
kell 10–14
Taluturu kevadlaat!
Müüma ja ostma oodatakse 
kõike seda, mida oma aeda, 
kasvuhoonesse või rõdukasti 
istutada
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 11–14
Kiriku ümbruse koristustalgud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
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KK Viimsi/Kesklinna 
KK alistas Saku II Liiga 
finaalmängus Viimsi Kooli 
spordihoonesse kogune-
nud ligi 350 pealtvaataja 
ees TTÜ Korvpalliklubi II 
meeskonna numbritega 
81:74 (45:37).

Finaali alustas selgelt paremini 
treener Valdo Lipsu hoolealused, 
minnes juba esimestel män-
guminutitel juhtima 7:0 ning 
võites esimese veerandi 28:14.

TTÜ agressiivne kaitse pa-
ni Viimsi rünnakul eksima ning 
poolajaks vähenes kodumees-
konna eduseis 45:37.

Kui kolmandal veerandajal 
suutsime hoida eduseisu kümne 
punkti piirimail, siis neljandal 
veerandil, kuus minutit enne nor-
maalaja lõppu, Reni-Alvin Kui-
meti tabavate vabavisete järel 
oli vahe vaid kolm punkti, 71:68. 
Põneva mängu lõpu kallutas en-
da kasuks KK Viimsi/Kesklin-
na KK, võttes Saku II Liiga meist-
ritiitli numbritega 81:74.

KK Viimsi/Kesklinna KK 
parim, ka kogu finaalturniiri kõi-
ge väärtuslikumaks mängijaks 
valitud Kristjan Evart kogus 29 
punkti ja 12 lauapalliga. 

Illimar Pilk valiti KK Viimsi/
Kesklinna KK meeskonna pa-
rimaks mängijaks ja tema arve-
le jäi 14 punkti. Kaarel Trau-
mann lisas 11 punkti ja 5 resul-
tatiivset söötu.

Võitjaid autasustasid Eesti 
Korvpalliliidu president Jaak Sa-
lumets ning Viimsi valla kul-
tuuri- ja spordikomisjoni liige 
Atso Matsalu.

Meeskonna kapten, finaal-
turniiri parimaks nimetatud Krist-
jan Evart võttis finaalturniiri kok-
ku: “Suurepärane, et meil õn-
nestus liiga võita ja saada super-
emotsioon kogu finaalturniirist. 
Terve F4 oli korraldusliku osa 

KK Viimsi/Kesklinna KK on 
Saku II Liiga meister

pealt viimse detailini läbi mõel-
dud! Ürituse hea turundamine 
tõi mõlemaks päevaks mänge 
vaatama suure hulga pealtvaa-
tajaid. Saali tulnud rahvas ju 
suures osas oligi see, kes nii vä-
geva atmosfääri tekitas. Seda 
melu nähes oli peas mõte, et kui 
kõik teised, sh kogu korraldus-
tiim, fännid ja pereliikmed on 
oma töö väga hästi ära teinud, 
tuleb nüüd ka ise mees olla ja 
head mängu rahvale pakkuda,” 
ütles Evart. “Ja me saime selle-
ga hakkama! Võitsime liiga vä-
ga korralike esitustega. Hooaja 
eesmärkidesse me liiga võitu pa-
beri peal kirja ei pannud, kuid 
usun, et mõtteis oli see palju-
del. Mul on hea meel terve 
võistkonna üle, kelle hooaja töö

ja pingutus sai lõpuks väärikalt 
tasutud.”

“Veelkord tänusõnad ja õn-
nitlused meeskonnale ja tree-
neritele! On väga uhke tunne ja 
heameel, et suutsime korralda-
da meeskonna esitlusele vääri-
lise finaalturniiri, millest kuju-
nes tõeline korvpallipidu,” rõõ-
mustas klubi tegevjuht ja fi-
naalturniiri peakorraldaja Tanel 
Einaste. “Finaalmängu vaatas 
ligi 350 inimest, kes häälekalt 
ka kaasa elasid. Tänu siinkohal 
kõikidele, kes kaasa aitasid: klu-
bisisene korraldusmeeskond, 

eelkõige Tarmo, Sven, Terje ja 
kõik teised vabatahtlikud, pro-
mootor Martin Rebane, tantsu-
tiim Black ja White Dance, DJ 
Erkki Sarapuu, Anelle Tamm, 
fotograaf Riina Vaikmaa, Viim-
si vald, Eesti Korvpalliliit, Lin-
naekraanid, Ballzy, Subway, kõik 
toetajad ja sponsorid. Samas 
on veel vara täit rahuolu tunda, 
sest juhendi eripära tõttu tuleb 
aste kõrgemasse liigasse pää-
semiseks kahe mängu kokku-
võttes alistada SK Ambla.”

KK Viimsi

Palju õnne, jalgpallipoisid!
8.–9. aprillil osales Viimsi MRJK 2007. aastal sündinud pois-
te võistkond rahvusvahelisel jalgpalli turniiril Pirita Leva-
dia CUP. Poisid olid väga tublid ja tulemuseks oli turniiri võit.

Täname ka vanemaid ja fänne, kes olid meid platsi ääres 
häälekalt toetamas!

Viimsi MRJK

Wing Tshun kung fu parimad. Foto Meihua

SK Meihua Viimsi 
9 medalit

Palju õnne mängijatele ja treeneritele! Foto KK Viimsi

n Vaata fotogaleriid pool-
finaalist ja finaalist KK Viimsi 
Facebookist!
n Hoia end kursis korvpalli-
klubi tegemistega www.
kkviimsi.ee ja sotsiaalmee-
dias Facebook.

Spordist tulekul
n 23. aprill  kell 12 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, 
kus võistlevad Viimsi JK II ja Saue JK Laagri.
n 26. aprillil  kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlevad Viimsi JK ja Keila JK.
n 29. aprill kell 11–13.30 toimub Viimsi Kooli hoovis Viimsi 
valla kepikõnnipäev koos koolitusega. Korraldavad Viimsi val-
lavalitsus ja Viimsi Sport MTÜ. Kepikõnnipäeva on osaliselt ra-
hastatud “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ vahen-
ditest. Kohapeal saab kepikõnnikeppe laenutada ja osta.
n 1. mai kell 15 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, kus 
võistlevad Viimsi JK II ja SK Imavere Forss.

2. aprillil toimunud Wing Tchun kung fu III Eesti 
meistrivõistlustel panid end üheksas kaalukate-
goorias proovile 43 võistlejat vanuses 5-15 aastat.

Meistrivõistlustele oli osalema tuldud nii Viimsist, Tallin-
nast kui ka Narvast. 

Meistrivõistluste raames sai parima tehnika preemia, 
Practical Wing Tchun föderatsiooni karika Meihua spordi-
klubi Viimsi grupi liige Markus Mandre.

Meihua spordiklubi Viimsi grupi sportlased said kokku 
9 medalit: Mirtel Kurgpõld – 1. koht, Robert Pitk – 1. koht, 
Nikole Mitrauska – 1. koht, Markus Mandre – 1. koht, Os-
kar Veinberg – 2. koht, Fredi Härmson – 2. koht, Eri Allas 
– 2. koth, Erki Taro – 3. koht, Laura Härmson – 3. koht.

Si-Jei Kristina Veski
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Aprill on südamekuu. 
Juba 24. aastat on Eestis 
väga paljud inimesed just 
aprillis, algselt südame-
nädala ja eelmisest aas-
tast südamekuu raames, 
pannud aluse oma süda-
me magusamale elule. 

Nende aastate jooksul on jaga-
tud teadmisi südamehaiguste 
riskitegurite kohta, antud  või-
malus kontrollida oma südame 
seisukorda ja lüüa kaasa liiku-
mispäevadel. Sel aastal on luu-
bi all südame ja suhkru seosed.

On teada, et peamised sü-
dame-veresoonkonnahaigusi 
soodustavad riskid on vähene 
liikumine, suitsetamine, alko-
holi liigtarvitamine, ülekaal, vä-
hene puu- ja köögiviljade söö-
mine ning liigne soolatarbimi-
ne. Ent ka suhkur mõjutab sü-
dame tööd ja kogu organismi, 
seepärast tuleks leida sobiv ta-
sakaal, et süda rõõmustaks ning 
elu oleks pikk ja magus. Seni 
ei ole otsese tegurina liigset 
suhkrutarbimist välja toodud, 
kuid üha enam selgub ülemää-
rase lisatud suhkru kahjulik mõ-
ju südametervisele.

N-ö looduslikke suhkruid 
saame igapäevaselt toidust puu-
viljade, köögiviljade, piima ja 
teraviljatoodetega. Suhkrud, mi-
da tuleks igapäevases menüüs 
tarvitada võimalikult vähe, on 
lisatavad suhkrud. Nendeks on 
enamasti rafineeritud suhkrud 
– sahharoos, fruktoos, glükoos 
ning tärklisest töödeldud glü-
koosi- ja fruktoosisiirup, mida 
lisatakse toitudesse nende val-
mistamise käigus. Lisataval suhk-
rul ei ole leitud lisaks kalorite 
lisandumisele muud toiteväär-
tust. Maailma Terviseorganisat-
siooni soovitus nii lastele kui 
ka täiskasvanutele on, et lisa-
tavad suhkrud annaksid vähem 
kui 10% päevasest soovituslikust 
energiast, kaugem eesmärk on 
viia nende osakaal isegi alla 5%.

Kui võtta arvesse mitmeid 
südant kahjustavaid aspekte (üle-

kaalulisus, hüpertensioon, me-
taboolne sündroom, 2. tüüpi dia-
beet), on lisatud suhkrute liig-
tarbimine tänaseks muutunud 
üheks arvestatavaks terviseris-
kiks. Me oleme jõudnud juba 
sellisesse olukorda, kus liigse 
suhkrutarbimise tõttu kõhunää-
re ütleb üles juba teismeeas.

Täna arstikabinetis oma kõr-
genenud vererõhule või koles-
teroolitasemele lahendust otsiv 
40–50-aastane patsient ei tea 
reeglina, et aastakümneid mõ-
nusat enesetunnet pakkunud la 
dolce vita (magus elu) ongi tä-
naste tervisehädade põhjuseks. 
Liigne saadud energia ja vähene 
liikumine koos viivad varem või 
hiljem kehakaalu tõusuni. Ar-
vukad uuringud on näidanud, et 
kehakaalu tõus tõstab vererõhu 
väärtusi, suurendab halva ko-
lesterooli ja vähendab hea ko-
lesterooli sisaldust veres. Kui 
suhkru ainevahetus on mingil 
põhjusel häiritud, näiteks orga-
nism ei suuda enam toota pii-
savalt insuliini vm ja glükoosi 
tase veres on ka söögi vaheae-
gadel soovitusest kõrgem, siis 
see omakorda hakkab kahjus-
tama veresoonte seinu ja mit-
meid elutähtsaid elundeid.

Seisundit, kus inimesel on 
ülekaal, kõrgenenud vererõhk, 
veresuhkru liig kõrge tase või 
piiripealne kolesteroolitase, aga 
ei ole veel välja kujunenud sü-
dame- ja veresoonkonnahaigust 
või diabeeti, nimetatakse me-
taboolseks sündroomiks. Uurin-
gutele tuginedes saab öelda, et 
suhkur on kõige olulisem meta-
boolse sündroomi tekitaja. Rafi-
neeritud suhkru kahjulikkust sü-
dametervisele võib võrrelda kül-
lastunud rasvhapete kahjulik-
kusega.

Liigne ja kestev lisatud suhk-
rute ülemäärane tarbimine tõs-
tab triglütseriidide sisaldust ve-
res (veresoone seinas naaste te-
kitav komponent), mis on jäl-
legi südamehaiguste riskitegur. 
Samuti tõstab liigne suhkur ve-
rerõhku ja eriti nn alumist ehk 

diastoolset vererõhku. Liigne 
suhkrutarbimine tõstab ka ku-
sihappe taset, mis samuti ker-
gitab vererõhku ja kahjustab 
arterite seina, kutsudes esile 
varajase ateroskleroosi.

Ei maksa unustada, et alko-
hoolsed joogid on samuti suhk-
rurikkad ning alkoholitarvita-
mine ja veel liigne lisatud suhk-
rute tarbimine toiduga annab 
organismile ülemäärase koor-
muse. Maks peab hakkama saa-
ma alkoholi neutraliseerimise-
ga, glükoosi töötlemisega ning 
täitma ka oma teisi “igapäeva-
seid” kohustusi.

Lisatud suhkruga toodete 
suures koguses ja sagedasel tar-
bimisel on oht kehakaalu tõu-
suks, mis võib viia ülekaalu ja 
rasvumiseni. Ülekaal omakorda 
on juba väga mitmete haiguste 
nagu südamehaigused, suhkru-
tõbi, liigesehaigused, vähkkas-
vajad oluline riskitegur. Ainu-
üksi fakt, et üks surmajuhtum 
viiest on seotud rasvumisega, 
võiks anda põhjust kaaluda, kas 
võtta poeriiulist kutsuvalt li-
monaadi- või mahlajoogipudel, 
peletada kehva tuju koogikeste 
või kommikarbiga, lisada koh-
vile või teele kuhjaga suhkrut. 
Suhkrurikaste toodete tarbimi-
se vähendamine aitab kaasa ke-
hakaalu vähenemisele.

Ameerika Ühendriikides on 
suurte uuringute käigus leitud, 
et aastal 1970 oli täiskasvanu 
keskmine päevakaloraaž 2169 
kcal ja aastal 2009 juba 2594 
kcal, mis on pea 20% energia-
lisa. Sarnane hüpe sai teoks ka 
Eestis, alates eelmise sajandi lõ-
pukümnenditest. Igapäevaelus 
on kasvanud “autostumine”, ti-
he ajakava justkui õigustab tre-

pist treppi liikumismudelit. Füü-
silist pingutust nõudvate kodu-
tööde hulk on muutunud ole-
matuks, ka tervisetreeningule 
saab minna alati homme. Kõi-
ke seda arvestades võib tõdeda, 
et tegelikkuses tarbivad paljud  
inimesed päevas rohkem ener-
giat kui suudavad kulutada.

Hea oleks leida poes aega 
visata pilk toitude etiketile. Oma 
üllatuseks võib leida, et mõne-
gi toote puhul on lisatud suhk-
rute sisaldus nii suur, et jätkub 
mitmeks päevaks. 10 teelusikat 
ehk 50 g lisatud suhkruid on 
2000 kcal päevase energiavaja-
dusega täiskasvanule soovitatav 
päevane kogus. Euroopa Liidus 
on keskmine suhkrutarbimine 
50 kg aastas, mis teeb päeva-
seks tarbitud koguseks 137 gram-
mi ehk ligi kolm korda enam.

Kahjuks peab nõustuma, et 
poest on vahel üsna raske lei-
da tooteid, millesse ei oleks 
suhkruid lisatud. Oluline on 
vaadata etiketilt, milline on sü-
sivesikute hulk ja palju sellest 
moodustavad suhkrud. Parem 
oleks maiustamiseks valida  puu-
vilju, aga ettevaatust kuivata-
tud puuviljadega – sageli on ka 
neile lisatud suhkruid.

Sageli on lisatud suhkrud 
peidus sellistes valmistoitudes, 
mida ei oska isegi kahtlustada, 
näitena võib välja tuua salati-
kastmed, toorsalatid, piimatoo-
ted, mõned leivad jne. Tark on 
teada, mida ja kui palju me söö-
me, ning võimalusel teha toit 
ise, oma vajaduste kohaselt.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 
tervise seisukohalt tuleks süüa 
mitmekesiselt ja tasakaalusta-
tult ning mitte liialdada lisatud 
suhkrutega. See võib tõsta keha-
kaalu ning sellega koormata ja 
kahjustada südant ja veresooni. 
Südame tõeline magus elu pei-
tub regulaarses kehalises tree-
ningus, piisavas uneajas, mitte-
suitsetamises ja tervislikus toi-
tumises.

Margus Viigimaa
Südamearst

Uus spordiklubi kutsub 
sportima
MTÜ Viimsi Sport on seitsme Viimsi rattafänni poolt 2017. 
aasta alguses loodud uus spordiklubi, mille põhialaks on 
jalgrattasõit. Lisaks tegeldakse ka jooksmise, triatloni, 
suusatamise ja orienteerumisega. 

Teeme koos trenni, et hoida end vormis ja käia koos klubi 
eest võistlemas. Viimsi Spordi pikaajaline eesmärk on muuta 
spordifännideks võimalikult paljud Viimsi elanikud – läbi hea 
eeskuju, sportlike ürituste ja ühiste treeningute. Selleks ei pea 
olema sportlane ning pole tarvis ka klubi liikmeks astuda – 
hakka fänniks ja tule lihtsalt meiega koos trenni!

Esimesed uue klubi värvides spordiriided said korralikult 
ära testitud ning võib kindlalt väita, et meie diagonaalse tri-
koloori tunneb eksimatult ära ka kilomeetri pealt. Eks varsti 
saate ka ise nii näha kui ka proovida, mis tunne on nende-
ga sporti teha, sest Viimsi Sport on mõeldud kõigi viimsikate 
jaoks, kellele meeldib end liigutada. Hoidke kätt pulsil, nüüd 
hakkab toimuma!

29. aprillil kell 11–13.30 olete oodatud südamekuu raa-
mes toimuvale kepikõnni koolitusele Viimsi Kooli hoovis.

9. mail kell 18.30–20 olete oodatud orienteerumise alg-
õppele Viimsi huvikeskuse juurde.

MTÜ Viimsi Spordi liikmed on: Viljar Haav, Tanel Lillesaar, 
Ergo Manninen, Kaarel Mikkin, Vahur Trei, Siiri Visnapuu, Tar-
mo Visnapuu, Kaire Kull, Annika Vaikla ja Mihkel Virkus.

Kui sul on küsimusi või tahad Viimsi vallas spordiürituste 
korraldamisel õla alla panna, siis kirjuta info@viimsisport.com. 
Hoia end meie tegemistega kursis: www.viimsisport.com.

MTÜ Viimsi Sport

Head Viimsi koolide 
4.–9. klasside õpilased, 
õpetajad ja spordiklubide 
treenerid!

Tulge üheskoos osalema nelja-
päeval, 11. mail toimuvale üle-
eestilisele heategevuslikule Tea-
tejooksule! Viimsi koolide õpi-
lased on ka eelnevatel aastatel 
Teatejooksul osalenud Tallinna 
erinevates jooksupaikades. Sel 
aastal on Teatejooksu oma etapp 
Viimsi staadionil!  

Neljapäeval, 11. mail Viim-
si staadionil toimuva Teatejook-
su üldine ajakava: kell 14 – ca 
15.30.

Teatejooksu reeglitest 
1. Võitjaid ei selgitata, tähtis 
on osavõtt!

2. Jooksma on oodatud põ-
hikooliõpilased ehk 10–16-aas-

Südame magus elu

tased lapsed ja noored.
3. Jooksud peetakse kuues 

vanusegrupis: 4., 5., 6., 7., 8. ja 
9. klassi noortele. Vanema klas-
si meeskonda võivad kuuluda ka 
nooremate klasside õpilased. 
Vanusegrupp määratakse mees-
konna vanima võistleja klassi 
järgi. NB! Üle-eestilistes reeg-
lites on kirjas 5.–9. klassid, kuid 
Viimsis on oodatud ka 4. klas-
side õpilased!  

4. Igas meeskonnas on ka-
heksa jooksjat, näiteks neli 
poissi ja neli tüdrukut. Et oleks 
võrdsem ja huvitavam joosta, 
võib tiimis olla kuni neli poissi 
(aga mitte rohkem) ning vähe-
malt neli tüdrukut (aga mitte vä-
hem). Nii võib teha kasvõi ai-
nult tüdrukute võistkonna. Jooks-
jate järjekorra määrab iga mees-
kond ise.

5. Iga kool võib välja pan-

na piiramatul arvul meeskon-
di. Jooksma võib tulla ka sõp-
radega – siis registreerige oma 
sõpruskonna meeskond.

6. Iga osaleja jookseb 200 
meetrit. Meeskonna jooksudis-
tants on seega 8 x 200 meetrit. 
Viimsi staadionil joostakse tea-
tejooksu staadioniringil – eel-
miselt jooksjalt tuleb võtta tea-
tepulk ning pärast see edukalt 
järgmisele jooksjale üle anda.

7. Kõigil osalejatel peavad 
olema seljas Teatejooksu T-sär-
gid. Need kingivad kõigile kor-
raldajad. Kui meeskond tahab 
teistest osalejatest kuidagi eri-
neda, võib soovi korral kanda 
näiteks ühesuguseid peakatteid, 
käepaelu, näomaalinguid või 
muud toredat. Võistkonna num-
ber peab olema nähtaval kohal 
T-särgi esiküljel Teatejooksu lo-
go all. Naelkingade kasutami-

ne ei ole lubatud, et vältida vi-
gastusi ja hoida võistluspaika.

Liikumine ja heategu
Sel aastal juba 12. korda toi-
muv Teatejooks ei ole võistlus 
esikoha või rekordite nimel, 
vaid võimalus tunda koos sõp-
radega rõõmu liikumisest ja te-
ha head neile, kes seda vajavad.     

11. mail oodatakse Teate-
jooksule tuhandeid lapsi kogu-
ni 25 paigas üle Eesti, seejuu-
res esmakordselt Muhus, Peet-
ris, Tõrvas ja Viimsis. Lisaks 
joostakse Elvas, Haapsalus, Jõ-
geval, Keilas, Kuressaares, Koht-
la-Järvel, Kärdlas, Narvas, Ote-
pääl, Paides, Põlvas, Pärnus, 
Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tal-
linnas, Tartus, Toilas, Valgas, 
Viljandis ja Võrus. Sel aastal 
oodatakse jooksma ligi 13 000 
noort.

Teatejooks on Eesti suurim 
üritus, kus lapsed ise annavad 
oma panuse heategevuse heaks. 
Eelmisel aastal toimus Teate-
jooks 21 linnas üle Eestis, mil-
lest võttis osa rekordiliselt üle 
9500 noore. Lapsed juhivad 
oma pealehakkamise ja jook-
suga täiskasvanute tähelepanu 
annetamisvõimalustele. Eelmi-
sel aastal kogusime kahe lapse 
ravi heaks Haapsalu Neuroloo-
gilises Rehabilitatsioonikesku-
ses 3400 eurot. Liikumisvõime 

kaotanud laste ravi Haapsalu 
Neuroloogilises Rehabilitatsioo-
nikeskuses saab toetada, helis-
tades aastaringselt avatud hea-
tegevusnumbril 900 7777 (ühe 
kõne hind on 7 eurot).

Sel aastal kogutakse Teate-
jooksuga annetusi 8-aastase Alek-
sei ja 17-aastase Matsi ravi 
toetamiseks. Aleksei kaotas lii-
kumisvõime sügisel põetud ras-
ke haiguse tagajärjel. Mats jook-
sis varem ise Teatejooksul teis-
te laste aitamiseks, kuid kolm 
aastat tagasi seiskus ta süda. Ta 
elustati, ent ta kaotas nii liiku-
mis- kui ka nägemis- ja kõne-
võime. Mõlemad poisid vajavad 
tavapärasest suuremas mahus 
taastusravi ning meie koos saa-
me neid selles toetada.

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö 

peaspetsialist

Teatejooks kutsub 12. korda sportima ja head tegema

Teatejooksu Viimsi etapile  
registreerimine 24. aprillini: 
Ott Kask, ott.kask@
viimsivv.ee, tel 602 8874, 
514 6995, www.teatjooks.
ee, www.facebook.com/
Teatejooks.

TERVIS & SPORT
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Teame, et päikesest 
tuleneval UV-kiirgusel on 
tervisele positiivne mõju 
D-vitamiini tootmise näol 
ja muidugi hea tuju teki-
tajana. Samas on liigne 
UV-kiirgus ohtlik, kuna 
päikesepõletus loob soodsa 
pinnase melanoomi ehk 
nahavähi tekkeks ja aren-
guks. 

Kuna meie kliima ei paku pii-
savalt päikest, siis kipume põ-
gusatel soojamaareisidel päike-
sega liialdama. Järsk üleminek 
meie kliimast tugeva UV-kiir-
guse kätte ei pruugi nahale hästi 
mõjuda. Kuigi suusareisidel vii-
bitakse õues talveriietes, ei saa 
unustada, et nägu, sageli ka kõr-
vad ja kael on päikese eest kat-
mata. Mäestikes aga on UV-
kiirgus oluliselt tugevam. Kui 
nahk on reisil käies saanud tu-
gevama päevituse, peaks pärast 
reisi kahjustada saanud naha-
piirkondi hoolikalt jälgima. Vi-
suaalsel vaatlusel tuleb jälgida 
nii sünnimärgi sümmeetriat, suu-
rust, värvust kui ka muid kae-
busi. Kui leiate kahtlase sünni-
märgi või nahamoodustise, mis 
on muutnud kuju või värvi, sü-
geleb, veritseb või esineb muid 
kaebusi, siis tasub seda kind-
lasti kontrollida lasta. 

Kahtlase sünnimärgi kont-
rollimiseks soovitame teleder-

matoskoopia teenust Dermtest, 
mida pakub Tallinn Viimsi SPA 
ilu- ja tervisekeskus koostöös 
Dr. Niine Nahakliinikuga. Derm-
testi käigus teeb koolitatud õde 
dermatoskoobiga foto kahtla-
sest sünnimärgist ja see saade-
takse digitaalselt Dr. Niine Na-
hakliinikusse diagnoosimiseks. 
Nahaarst annab hinnangu, kas 
sünnimärk on ohutu, vajab jäl-
gimist või täiendavat uurimist. 
Tallinn Viimsi SPA tervisekes-
kuses on võimalik nahauurin-
gut teha 7 päeval nädalas, järje-
kordi ei ole ja vastus on olemas 
juba 1–2 tööpäeva jooksul. 

Sünnimärkide kontrollimi-
ne dermatoskoobi abil on mu-
gav ja valutu. Dermatoskoobi-
ga valgustatult ja suurendatult 
sünnimärgi vaatlemine võimal-
dab avastada melanoomi väga 
varajases staadiumis, kui muu-
tused pole veel paljale silmale 
nähtavad. Arstid jälgivad derma-
toskoopilistel piltidel pigment-
võrgustikku, erinevaid värvu-
seid, veresoonte joonistust ja 
muid detailseid tunnuseid. See 
meetod on võrreldes tavalise vi-
suaalse vaatlusega oluliselt efek-
tiivsem. Kahtlaste tunnuste esi-
nemisel saab patsiendi kirurgi-
le suunata või jätta jälgimisele, 
kas 3-, 6- või 12-kuulise inter-
valliga, et operatiivselt kahtlasi 
arenguid tuvastada. Samas na-
havähile viitavate märkide puu-

dumine aitab vältida liigseid ki-
rurgilisi lõikusi.

2016. aastal uuriti Eestis 
Dermtesti abil kokku 2279 sün-
nimärki 1489 patsiendil. Seda on 
enam kui kaks korda rohkem, 
võrreldes 2015. aastaga. See tä-
hendab, et teadlikkus kiirest sün-
nimärkide kontrollimise vajadu-
sest ja mugavast dermatoloogi-
lisest meetodist on kasvamas.

Hiljuti valmis Eesti Vähilii-
du tellitud uuring vähi sotsiaal-
majanduslikest kuludest. Uurin-
gust selgub, et nahavähi ühis-
kondlik kulu on vähivormidest 
teisel kohal – igal aastal kulu-
tab haigekassa nahavähiga seon-
duvalt 260 miljonit eurot. Hai-
gestumuse tõttu igal aastal kao-
tatud eluaastaid on summaar-
selt ligi 4000. Neid numbreid 
on võimalik teadlikkuse ja enne-
tusega oluliselt vähendada, ku-
na nahavähk on varases staadiu-
mis avastades pea 100% ravitav. 

Igaüks saab jälgida oma nah-
ka, soovitada seda teha ka oma 
lähedastel ja vajadusel pöördu-
da arsti juurde. Hoidkem oma 
tervist ja tulgem vajadusel kont-
rolli! Kuna sünnimärkide kont-
rolli ei soovitata teha päevi-
tamise järgselt, siis tasub just 
nüüd, enne suvist päevitushoo-
aega, sünnimärgid üle vaadata. 

Katrin Traat
Tallinn Viimsi SPA 

tervisekeskuse peaarst

Enne suurt suve tasub 
sünnimärgid üle kontrollida

Telia müügikonsultante paelub aktiivne 
eluviis ning sportlikud hobid
Möödunud nädalal avas 
IT- ja telekommunikat-
siooniteenuste pakkuja 
Telia oma esinduse Viimsi 
Keskuses, mis eristub 
kontseptsioonilt kõikidest 
senistest. 

Vahetuma ja paindlikuma klien-
diteeninduse tagamiseks on esin-
duse töötajad varustatud tahvel-
arvutitega ning saavad esindu-
se külastajatele igal moel ja 
igas kohas abiks olla. Aga kõi-
ge olulisemad on alati siiski 
inimesed – Viimsi Telia esin-
duses ootavad kliente Kaidi, 
Annika ja Nele, kes soovijate-
le asjatundlikku nõu ja soovi-
tusi jagavad. Uurisime aktiivse 
eluviisiga naistelt, millega nad 
vabal ajal tegelevad.

Müügikonsultant Kaidi Lii-
vi sõnul tal konkreetseid hobi-
sid ei ole, aga igal võimalikul 
vabal hetkel kisub teda looduse 
poole. “Mulle kohutavalt meel-
dib metsas, rabas või lihtsalt 
looduses jalutamas käia,” õh-
kab Kaidi. “See on tõeliselt hea 
ja vabastav tunne, kui lähed met-
sa ja unustad seal kõik argimu-
red.”

Kaidi meenutab ühte meel-
dejäävat loodusretke möödu-
nud sügisest. “Jalutasime me-

hega Viru rabas ning täpselt ke-
set raba potsatasin ma vette, 
kuna üks laud oli rajal lahti,” 
naerab naine. “Kuna kellaaeg 
oli juba hiline ja läks pime-
daks, siis eksisime rabas ära. 
Viimane lõpp oli nii sopane ja 
mudane, et minna polnud ku-
hugi.” Matkajad ekslesid rabas 

mitu tundi ning autoni jõudes 
olid märjad ja üleni sopaga kae-
tud. Aga mälestused sellest päe-
vast kestavad siiani.

“Kui peale pikka ja väsita-
vat tööpäeva koju jalutades Pi-
rita mändide vahele jõuan, siis 
lähevad töised mõtted peast ja 
tuleb rahu,” kinnitab Kaidi. 

“Hommikul tööle minnes on hea 
tuju garanteeritud, sest värske 
õhk teeb head.”

Telia Viimsi esinduse juhile 
Annika Kirinile meeldib mängi-
da võrkpalli ja käia ujumas, sü-
giseti proovib ta erinevaid tren-
ne (tantsimisest joogani) ja tal-
vel sõidab lumelauga. Kevade-

ti aga naudib matkamist ja disc-
golfi mängimist. 

“Juba lapsena armastasin ma 
proovida erinevaid spordiala-
sid, kuid siiani ei ole ma suut-
nud välja valida just seda õi-
get,” räägib Annika. “9-aasta-
selt alustasin judoga, kuid 2 kuud 
enne Hollandisse võistlustele 

sõitmist juhtus mul trennis õn-
netus. Proovisin endast suure-
mat poissi heita, kuid paraku 
ei olnud mul piisavalt jõudu ja 
noormees kukkus minu jalale.” 
Tookordne kukkumine ostus nii 
õnnetuks, et kaasvõistleja ras-
kus purustas Annika 3 varba-
luud. Õnneks toimus taastumi-
ne kiiresti ja judohuviline sai 
siiski Hollandisse võistlema 
minna. 

“Erinevate aladega tegele-
mine on mind kokku viinud vä-
ga paljude erinevate inimeste-
ga,” kinnitab aktiivne naine. “Tä-
nu sellele on mul laiem silma-
ring ja võib-olla just sellepä-
rast on mul ka klientidega liht-
sam ühist keelt leida.”

Müügikonsultant Nele Ida-
vainu hobiks on rattasõit, mil-
lega ta tegeleb juba kolmandat 
aastat. Naine tunnistab, et hobi 
aitab tal veeta rohkem aega koos 
oma pere ja sõpradega. “See kirg 
on midagi sellist, mida paljud 
ei mõista,” tunnistab Nele. “Aga 
rattasõidust saadav adrenaliin 
hoiab mind noore ja säravana.” 

Lisaks asjalikele ning sport-
likele naistele teenindab Viim-
si Telia esinduses kliente ka töö-
kas noormees Georg Onoper.

Helen Saluveer

Telia esindus kutsub kõiki külla! Vasakult: Georg Onoper (müügikonsultant), Katre Liiberg (jaemüügi juht), Nele Idavain (müügikonsultant), 
Kaidi Liiv (müügikonsultant) ja Annika Kirin (esinduse juht). Foto Viimsi Keskus
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Randvere Kooli sõbralik pere kutsub 
2017/18. õppeaastaks oma meeskonda:
• logopeedi
• klassiõpetajat 4. klassile
• haridusliku erivajadusega õpilaste 
klassiõpetajat 4. klassile
• eripedagoogi, haridusliku erivajadu-
sega õpilaste õppe koordineerijat
Kandideerimisavalduse koos elulookirjelduse ja 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopiaga palume 
saata hiljemalt 20. aprilliks e-posti aadressil leelo@
randverekool.edu.ee.

Viimsi Kaubanduskeskuses 
asuv Bosse lemmikloomapood 
otsib uut töötajat!
Sinu tööpäev saab olema täis aktiivset suhtle-
mist, abistamist, nõu andmist, kaupade tutvus-
tamist ja soovitamist. Hoolitsed selle eest, et 
kauplusesse tulnud inimesed läheksid sealt ära 
rõõmsalt ja rahulolevalt, kaasas kõik vajalik just 
tema lemmikule. Lisaks tegeled ka kaupade vas-
tuvõtmisega ja müügisaali paigutamisega ning 
osaled kõigis muudes vajalikes kaupluse igapäe-
vatöödes. 

Pakume osalist tööaega (0,75 kohta), tööalast 
koolitust, toetavat ja sõbralikku meeskonda. 

CV palume saata bosse@bramham.ee

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

KESKKONNAJÄRELEVALVE INSPEKTORIT 
(ajutine koht)

Keskkonnajärelevalve inspektori peamiseks tööülesandeks on keskkonnaalase seadusandluse täitmise kontroll 
Viimsi valla territooriumil, keskkonnaseisundi jälgimine valla territooriumil, väärtegude menetlemine, ette-
kirjutuste ja suuliste korralduste andmine õigusrikkumise peatamiseks või lõpetamiseks ning abinõude ra-
kendamine ettekirjutuse või korralduse täitmise tagamiseks oma pädevuse piires kooskõlas seadusandlusega.  
Reostuse korral selle peatamise korraldamine või vastava abi organiseerimine ning vajadusel Keskkonnains-
pektsiooni ja teiste asjaomaste asutuste teavitamine. 

Nõuded kandidaadile
• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
• eelnev keskkonnaalase töökogemus (vähemalt 2 aastat);
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega 
valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid 
õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide 
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus. 

Kasuks tuleb:
• b-kategooria juhilubade olemasolu;
• varasem kogemus väärteomenetlejana.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

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

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 5. maiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Har-
jumaa märgusõnaga „Keskkonnajärelevalve inspektor“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadress Nele.
Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi:
• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta)
• abiõpetajat kooli (1,0 ametikohta)
• kantselei juhatajat (1,0 ametikohta)
Tööle asumine august 2017.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 1. maiks aadressile 
Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 
74013 või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

NABA SUVELAAGRID 2017
03.07.–07.07.2017 KOKAKUNSTILAAGER (6–9-a) 
03.07.–07.07.2017 KUNSTILAAGER (6–9-a)
10.07.–14.07.2017 SPORDILAAGER (5–10-a)
17.07.–21.07.2017 PILLIMEISTRITE LAAGER (a 4-a)
17.07.–21.07.2017 LOODUSLAAGER (5–10-a)
24.07.–28.07.2017 ETENDUSKUNSTIDE LAAGER (5–8-a)

Laagripäev kestab 8.30–17.30
Hind: 132 EUR 
(sisaldab õhtusööki ja õhtuoodet)
Registreerimine: gerli@naba.ee      

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee
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REAKUULUTUSED

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.

KIRBU-
TURG 
6. mail k 10–14  

Pirita Vaba Aja 
Keskuses

TERRASSIDE  
EHITUS
Kontakt:

info@terrass.eu
Tel 5333 3381,

5151 935

Katuste süvapesu 
ja värvimine. 

Veerennide 
puhastus ja akende 

pesu.

 Täpsem info: 
tel 5638 8994, 

e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

Evedel 
Lastehoid 
Viimsis
E–R 8–21.00 
L, P kokkuleppel
Vajalik eelregistree-
rimine proovipäevale 
info@evedel.ee. 

Rohkem infot: 
www.evedel.ee

Müüa merevaatega maja 
Rohuneeme poolsaarel 

tupiktänavas! 

HIND 594 000 €
KONTAKT: Margit Alloja +372 5615 9661

margit@uuskodukinnisvara.ee

TEENUS
n Müüa ilmastikukindel Siberi lehise II sordi höövel- 
ja saematerjal männi hinnaga. Ostad lehise, hoiad 
kokku – lehist ei pea värvima, immutama ega hool-
dama. Voodri – ja terrassilaud al 6 €/m2. Liistud, 
reikad, prussid al 290 €/m3. Tel 5661 5666, www.
wellmax.ee, ove@wellmax.ee.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise tee-
nust terve Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi valla 
piires. Kontakt: tel 5900 2643, Rasmus.
n Mulla freesimine, õuemuru samblaeemaldus ja 
õhutamine. Kuulutus ei aegu. Tel 5831 1411.
n Küpsetan parimast toorainest kooke, torte ja muf-
fineid vastavalt kliendi soovile. Täpsem info piltide-
ga, kui kirjutate kaffirpie@gmail.com.
n Vajad professionaalset hindamist? Küsi kohali-
kult! Kutseline hindaja Rutt Kaasik, tel 551 2276.
n Pottsepatööd. Korstnate, ahjude, kaminate, pliiti-
de, soemüüride ehitus ja remont. Olemas kutse-
tunnistus ja 12 aastat kogemust. Töödel garantii. 
Tel 5835 9557, e-post info@ahjud.com, www.ah-
jud.com.
n Korstnapühkija teie teenistuses, teie kodu heaks. 
Küsi varajase tellija soodustust! Tel 5553 8506, info
@korstnakunst.ee.
n Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekspertiis. Kasu-
tusload. Tulipunane OÜ. Tel 620 0542, info@tulipu-
nane.ee, www.tulipunane.ee.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük. 
Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja 
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehi-
tusega ja haljastusega. 14-aastane kogemus an-
tud valdkonnas. E-post: henno.piirme@gmail.com, 
www.kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. 
Tel 5395 3788.
n Puitbrikett 140 €/960 kg, pellet premium 175 €/
960 kg, lepp ja kask kotis, kivisüsi. Laost müük paki 
kaupa: pellet 2,70 €/15 kg, puitbrikett 1,40 €/10 kg. 
Tel. 5692 4924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
n Küttepuude müük. Hall lepp al 35 eurot, sanglepp 
al 37 eurot, kask al 40 eurot, saar al 42 eurot, met-
sakuiv okaspuu al 35 eurot. Mõõdud vastavalt soo-
vile. Kuiv puu. Kask, haab 50 cm 45 eurot ruum. Tel 
5697 5216.
n Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade 
remont. Korstnaotsade vahetus eramajadel. 9-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Vilunud kodukoristaja teeb hoolduskoristust, suur-
puhastust ja peseb aknaid. Hinnad soodsad. Tel 5677 
0103.
n Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja 
võrkaedasid, haljastustööd. Tel 5599 8657, e-post 
edumehis@online.ee.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd teie kinnistul 
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santööd, 
veemõõdu sõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, 
aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahu-
tite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. 
Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, kil-
lustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 
2936.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide 
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 10 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormi-
kivi.ee, info@ormikivi.ee.
n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hek-
kide pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemu-
sed, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 
5352 9476,  e-post mehitus@gmail.com.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vinklid, 
aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraa-
nid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, mootorid 
jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 €. Külmka-
pid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine. Lumekoristus E-post igor@
inkteenused.ee, tel 5348 7318.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hin-
nad! Tel 5626 3857.

n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40/60 l võr-
gus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu 
saepuru kotis, tel 501 8594, www.kaminapuu.ee.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave 
kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista jul-
gelt ja leiame lahenduse! 
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide pu-
hastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, 
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-
ti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viim-
sis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekolle-
te ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com 
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-
misteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 

MÜÜK
n Müüa kahetoaline (50 m2) suure rõduga korter 
Kesk Põik 2. Parkimine kinnisel territooriumil. Pani-
paik esimesel korrusel. Korter on vaba. Otse oma-
nikult. Tel 5342 0475.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pik-
kusega 30–60 cm (hind alates 33 eurot rm). Koju-
vedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Müüa lõhutud lepa (märg) ja kuuse (kuiv) kütte-
puid. Hind 35 eurot ruum. (Minimaalne kohaletoo-
mise kogus 2 ruumi.) Pakkuda ka võrkkotis paken-
datud puid. Vedu tasuta! Tel 5373 0082.
n Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused 
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 
4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eu-
rot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@ko-
du-värav.ee.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, ga-
rantii. Tel 502 9075.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.

Töö
n Kardinasalong pakub tööd õmblejale. Tel 5647 8891, 
kardinasalong@gmail.com.
n Viimsi kaubanduskeskuses olev riidekauplus ot-
sib oma kollektiivi rõõmsameelset, kohusetundliku 
ja ausat müüjat. Töö vahetustega. Kui oled sellest 
pakkumisest huvitatud, siis saada oma CV luong@
hot.ee.

OST JA MUU
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 eurot. 
Tel 5626 0878, Eero.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
n Ostan teie kasutusena jäänud sõiduauto, võib olla 
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.
n Ostan sõidukõlbliku auto. Pakkuda võib ka remon-
ti vajavat või seisma jäänud autot, samuti  vanarauaks 
muutunud autosid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 
5055.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo tel 5399 6098, 
Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Seltskonnatantsukursus Pirita Vaba Aja Keskuses 
30. aprillist pühapäeviti. Registreerimine info@ac-
tivestudio.ee, tel 5191 7692. 
n Otsin 1–3-toalist üürikorterit koduks pikemaks ajaks 
Viimsis või lähiümbruses. Otse omanikult. Tel 503 
3002, r.remmet@gmail.com
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