
Palju õnne!
President Toomas Hendrik Ilves annab 
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva eel Eesti-
le osutatud teenete tunnustamiseks 99 
inimesele riiklikud autasud.

Valgetähe III klassi tee-
netemärgi saab Viimsi 
mees, tantsujuht Mai-
do Saar, XIX tantsu-
peo “Puudutus” peala-
vastaja, laste ja noorte 
tantsuseltsi Lee asuta-
ja ja kunstiline juht. 
Maido Saar on loonud 
ligi sada eestiainelist 
tantsu. 

Palju õnne, Maido! 
VT
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22. veebruaril toimub näidislahing! >> loe lk 11  

Viimsi Pensionäride 
Ühendus teatab
7. märtsil kell 12–15 toimub Viimsi 
Huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1) Viim-
si Pensionäride Ühenduse aruande- ja 
valimiskoosolek.

Koosoleku päevakorras on: 2014. aas-
ta tegevusaruande kinnitamine, majan-
dusaasta aruande kinnitamine, revisjoni-
komisjoni aruande kinnitamine, uue voli-
kogu ja juhatuse valimine. 

Koosoleku lõpetab Jõelähtme rahvama-
ja vokaalansambli ANNAB RE kontsert.

Kohtume vanade heade sõpradega ja 
veedame koos mõnusalt aega!

VT

Püünsi küla 
üldkoosolek
19. veebruaril kell 18 toimub Püünsi 
Koolis küla üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on:
1. külavanema aastaaruanne;
2. Püünsi küla rannaala detailplaneeringu 
avalik arutelu;
3. küla arengukava muudatuste arutelu ja 
vastuvõtmine; 
4. Püünsi lõunaosas paikneva tootmisala-
ga seonduvad probleemid;
5. jooksvad küsimused.

Koosolekule tulles võtke palun kaasa 
pildiga dokument – ID-kaart või autojuhi-
luba.

Jüri Kruusvee
külavanem

30. jaanuaril Rakveres toi-
munud tänuüritusel pärjati 
Rannarahva muuseumi 
näitus “Hõbevalgeim. Rävala 
hiilgeaeg” Muuseumiroti 
auhinnaga. 

Muuseumirott on iga-aastane tun-
nustusauhind, mida antakse välja 
kahes kategoorias: Aasta Muuseu-
miroti saab Eesti muuseumide pa-
rim näituseprojekt ning Muuseu-
miroti parim uus Eesti muuseum, 
renoveeritud muuseum või uuen-
datud püsiekspositsioon.  

Auhinna eesmärk on muuseu-
mide igapäevatöö ühe osa – näi-
tusetegevuse – tunnustamine ja 
väärtustamine ning muuseumide 
laiem tutvustamine. 

Muuseumiroti väljaandmist ku-
reerib kultuuriministeerium. Tä-
navu kuulusid žüriisse SA Narva 
Muuseum juhatuse liige Andres 
Toode (komisjoni esimees, muu-
seuminõukogu liige), Eesti Aja-
loomuuseumi direktor Sirje Karis 
(komisjoni aseesimees, muuseu-
minõukogu liige), Tartu Ülikooli 
muuseumi direktor Mariann Rais-
ma (Eesti Muuseumiühingu esin-
daja), Eesti Ajaloomuuseumi fil-
mimuuseumi juhataja Maria Mang 

Rannarahva muuseumi näitus 
“Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg” 
võitis Muuseumiroti

(2013. aasta võitja), sisearhitekt 
Terje Luure (OÜ Luure Grupp) ja 
muuseumitehnoloogia spetsialist 
Ivo Kõvamees (AS Avision). 

Aasta Muuseumirotile kandi-
deerisid Eesti Meremuuseumi näi-
tus “Meri riidekapis. Näitus merest 
ja moest”, Rannarahva muuseumi 
näitus “Hõbevalgeim. Rävala hiil-
geaeg” ja Tartu Ülikooli muuseumi 
näitus “Pea asi: maailm õlgadel”.

Žürii üksmeelse otsusega anti 
Rannarahva muuseumile Muuseu-
miroti tiitel. Otsustajad tõid pea-
miselt välja, et näitus on sisuliselt 
hästi läbimõeldud ning kujundus-
likult terviklik, samuti on näitusel 
väga nutikad ja kvaliteetselt teos-
tatud interaktiivsed lahendused. 
Lisaks on oluline teemakäsitlus, 
mis haakub muuseumi asukoha 
ning üldise suunitlusega. Eraldi 
äramärkimist vääris teema maitse-
kas laiendamine muuseumimeene 
tooteseeriale. 

President Lennart Meri 85. sün-
niaastapäevale pühendatud näitus 
avati 2014. aasta märtsis. Näitus 
hõlmab olulisimaid “Hõbevalges” 
ja “Hõbevalgemas” käsitletud tee-
masid ning tutvustab nn lääneme-
resoome majanduslikku kõrgaega 
ehk kuulsusrikkaimat ajajärku meie 

esivanemate elus, mis peegeldub 
muuhulgas Eestist avastatud hõbe-
aarete ülisuures hulgas. Väljapanek 
tutvustab aardeleidude, tähtsamaid 
kaubateesid ning 10.–11. sajandi 
ajalookäsitlust. 

Näituse idee autor on Ranna-
rahva muuseumi juht Riina Aasma, 
sisu on koostanud Mauri Kiudsoo 
koostöös Tallinna Ülikooli Ajaloo 
Instituudi arheoloogiakogude osa-
konnaga. Näituse kujundas loov-
agentuur Pult, kujunduse autor on 
disainer Jüri Lõun.

Kui tähtis on see näitus Eesti 
muinasaja tutvustamise seisuko-
halt?

MAuRI KIudSOO, arheoloog: 
“Muistse Rävala viikingi- ja hilis-
viikingiajale keskenduv näitus tut-
vustab laiemale üldsusele esimest 
korda viimasel kümnendil Loode-
Eestis tehtud arheoloogilise uuri-
mistöö tulemusi. Mõned avastused 
on nii värsked, et pole erialases tea-
duskirjanduseski veel kajastunud.

See on Eestis esimene näitus, 
mis annab ülevaade meie esiva-
nemate kõige kuulsusrikkamast 
ajajärgust. Just 11. sajandi II poo-
lel algas läänemeresoomlaste kau-
banduses kõrgaeg, mis peegeldub 
muuhulgas ka meilt avastatud hõ-

beaarete ülisuures hulgas. Kui mu-
jal Põhjamaades 11. sajandi teisel 
poolel mündiaarete moodustumine 
pidurdub, lakates 12. sajandi algu-
seks hoopis, siis Eestist teatakse 
just sellest perioodist ridamisi ko-
gukaid mündiaardeid. 11. sajandi 
neljast viimasest aastakümnest ning 
12. sajandi algusest on siinmail lei-
tud kordades rohkem mündiaardeid 
kui ühelgi teisel Läänemeremaal 
sel ajal. Hilisviikingiaegne hõbe-
darikkus ei puudutanud siiski kogu 
Läänemere idarannikut tervikuna, 
vaid üksnes Eestit, kuhu uue hõbe-
da juurdevool jätkus tegelikult kuni 
12. sajandi teise pooleni välja. Loo-
de- ja Põhja-Eesti kontekstis pais-
tab tollaste aarete tihedusega silma 
eelkõige just Pirita jõe valgala, kus-
juures väljastpoolt muistset Harjut 
ja Rävalat me 12. sajandi väärislei-
de praktiliselt ei tunnegi. Just tollal 
toimus oluline muutus ka meie lin-
nuste arengus, seda nii kaitsesüs-
teeme kui ka maastikul paiknemise 
skeeme silmas pidades. Samuti on 
11./12. sajandi kontekstis osutatud 
kohaliku poliitilise juhtkonna oluli-
sele rollile Soome lahega seonduva 
kaubarahu kontrollimisel.”

Liina Rüütel
loe lisa lk 6

Rannarahva muuseumi meeskond koos kultuuriministri Urve Tiidusega Rakveres toimunud auhinnagalal. Foto Kairi Voosalu

Viimsi turvalisus: Viimsi 
piirkonna politseinikud. 
Loe lk 8

Maido Saar. 
Foto Tantsuselts Lee

VEDA ootab Aasta 
Naise nominente

Viimsi Ettevõtlike 
Daamide Assotsiat-
sioon kuulutab väl-
ja Viimsi Aasta Nai-
ne 2014 nominen-

tide esitamise tähtajaga 8. aprill 2015. 
Reglemendiga saate tutvuda www.ve-

da.ee. Palun esitage nominaatsioonid: lill.
ene.lill@gmail.com või Pargi tee 8, Viimsi.

VEDA
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VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

Käes on vabariigi sünnipäevakuu. usun, et 
iga meie valla elanik tähistab vabariigi aas-
tapäeva kui mitte pidulauaga, siis vähemalt 
oma südames. Muutunud maailma julgeole-
kuolukorras on eriliselt oluline tunda uhkust 
oma väikese riigi üle, kasvatada kokkukuu-
luvustunnet ning tahet seista oma riigi ja ko-
dukoha eest.

2. veebruaril tähistasime väärikalt Tartu 
rahulepingu 95. aastapäeva. Eesti Vabadus-
sõja lõpetanud Tartu rahulepingu sõlmimi-
se aastapäeva tähistasime traditsiooniliselt 
koos veteranide ja Pirita linnaosavalitsu-
sega. Mälestasime riigijuhte Jaan Poskat ja 
Konstantin Pätsi ning asetasime nende hau-
dadele pärjad. Jaan Poska oli võtmeisikuks 
Tartu rahulepingu läbirääkimistel, millega 
Eesti võitis omale iseseisvuse ja pääses 700 
aastat pärast oma hõbevalget hiilgeaega ta-
gasi Euroopa ja maailmakaardile. 

Ülemöödunud nädalasse jäi vallavalit-
susel Tammepõllu elukeskkonna visioonide 
esitlemine. uuendusmeelseid ja innovaatilisi 
eskiise laekus ideekonkursile kaheksa. Soov 
on ligikaudu 11 ha suurusele alale luua tõeli-
selt väärikas keskkond, kus ideaalselt integ-
reeruksid omavahel haridus, kultuur, sport ja 
vaba aeg. Lisaks riigigümnaasiumile on meil 
plaan luua võimalus uue multifunktsionaalse 
spordihalli rajamiseks ning määrata asukoht 
Viimsi valla arengukeskuse hoonele, kus 
igapäevaseks tegevuseks vajalikud ruumid 
saaksid nii ettevõtlusinkubaator, kaugtöö-
keskus kui ka karjäärinõustamine. 

Oleme planeeringulahenduse väljatööta-
misse kaasanud mitmeid tunnustatud arhitek-
te nii kodu- kui ka välismaalt, oma nägemuse 
võimalikust ruumilisest lahendusest esitasid 
ka Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased. Loo-
dame planeerimisprotsessiga ühele poole saa-
da 2015. aasta lõpuks, seejärel alustame juba 
konkreetsete hoonete projekteerimist.

Eelmisel nädalal toimus kohtumine RMK 
metsaülema Andrus Kevvaiga. Kohtumise 
üheks eesmärgiks oli tutvustada valla seisu-
kohti tagamaks Viimsi valla metsade säilimi-
ne. Metsaraie on teema, mis läheb kõikidele 
inimestele korda ja tekitab pikki arutelusid. 
Edastasime valla seisukohad ja nägemuse 
siinsete metsade raietest, sest viimasel ajal on 
valla elanike seas tekkinud hulganisti küsi-
musi metsaraiete õigsuse ja vajalikkuse osas, 
muret on tekitanud just hooldus- ja lageraied. 
Ühtlasi sai arutatud koostööd loodusaharidu-
se andmisel koolides, Tädu metsaradadega 
seonduvat ning tervise- ja spordiradade raja-
mist Metsasihi teele.

5. veebruaril toimus taas Viimsi Noorte-
volikogu ja vallavalitsuse esindajate kokku-
saamine. Kohtusime, et arutada noortevoliko-
gu liikmetega VIId projekti (Viimsi Innukate 
Ideede diskussioon) tulemusi. Arutlusel olid 
bussiliiklust puudutavad küsimused, noored 
esitasid oma ideed ja soovid seoses “ööbus-
side” pilootprojekti ideega. Noored soovivad 

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 27. veebruaril 2015

läbi viia küsitluse, mis puudutab ühistranspor-
ti ja selle parendamist nende poolt vaadatuna. 
Rääkisime ka valla eelarvet puudutavatest 
küsimustest – noortevolikogu sai võimaluse 
esitada oma ideed ja ettepanekud edukate las-
te stipendiumi/fondi loomiseks.   

Möödunud reedel sai Rannapere pansio-
naat 40-aastaseks. Oleme viimased kümme 
aastat tähelepanu suunanud lastele, lasteaia-
kohtadele, koolikohtadele, spordi- ja huviha-
ridusele. Samal ajal on Rannapere pansionaat 
jäämas meie kogukonnale väikeseks. Tarvis 
oleks juurde ehitada ja laiendada. Tahame sel-
leks saada Euroopa Liidu struktuurifondidest 
investeeringuraha. Täna on käes paras aeg ha-
kata mõtlema kodulähedaste sotsiaalteenuste 
pakkumise võimalustele. Peame arutelu, kas 
Rannapere baasile luua hoopiski sotsiaal- ja 
tervisekeskus nagu osades omavalitsustes 
juba olemas on. Meil on nii tublid ja toredad 
vanemaealised, nad väärivad üht tõeliselt 
head sotsiaal- ja tervisekeskust!

Vastavalt koalitsioonikokkuleppele ole-
me käesoleval aastal vallavalitsuses erili-
se tähelepanu alla võtnud ravimitoetuse ja 
omaste hooldajate toetused, samuti matuse-
toetuse. Käesoleval aastal tõstame ravimi-
toetuse 200 eurole aastas varasema 128 euro 
asemel, matusetoetuse 120 euroni 64 euro 
asemel. uurige täpsemalt vallavalitsuse 10. 
veebruari määrusega tõstetud sotsiaaltoetus-
te suurusi ning tutvuge tingimustega valla 
kodulehel. Peame oluliseks toetada eakaid 
ravimikulude katmisel – paljudele on see 
vältimatu kulu ja moodustab suure osa väl-
jaminekutest. 

Hiljuti pidasid Viimsi Kooli õpilased in-
ternetipõhist kõnevõistlust “Kuidas kaitsta 
Eestimaad?”. Vabariigi sünnipäeva eel panen 
meie kogukonnale südamele, et esmane kait-
se oleme me ise, elades ja hakkama saades 
selliselt, et jätkuks endale ja nõrgemate toe-
tamiseks. Oluline on, et keegi ei peaks meie 
riigist majanduslikel põhjustel lahkuma ega 
oma kodumaal end tõrjutuna tundma.

Elagu Eesti! Elagu me ise!
Head saabuvat vabariigi aastapäeva soo-

vides,
Jan Trei

Viimsi vallavanem

Veebruaris tõusevad valla-
eelarvest makstavate sot-
siaaltoetuste suurused.

Viimsi valla eelarveliste sot-
siaaltoetuste suurused vaatab 
volikogu üle igal aastal pärast 
vallaeelarve kinnitamist. Tä-
navu on vallavalitsus erilise tä-
helepanu all ravimitoetus ja 
omastehooldajate toetused. Val-
lavalitsuse 10.02.2015 määru-
sega nr 5 tõsteti  järgmiste  sot-
siaaltoetuste suurusi: 

1) matusetoetus tõusis 64 
eurolt 120 euroni; 

2) eakate tähtpäevatoetus 
juubeliks jääb samaks (20 eu-
rot), kuid kuld- või briljantpul-

madeks makstav toetus kasvas 
50 euroni;

3) puudega isiku transpor-
ditoetus on 65 eurot varasema 
52 euro asemel;

4) raske puudega 16-aastase 
ja vanema isiku hooldaja toetus 
on 30 eurot kuus varasema 16 
euro asemel; keskmise, raske 
või sügava puudega 3–16-aas-
tase lapse hooldajal 34 eurot 
varasema 20 euro asemel ning 
sügava puudega 16-aastase ja 
vanema isiku hooldajal 50 eu-
rot varasema 26 euro asemel;

5) ravimitoetuse suurus on 
200 eurot aastas varasema 128 
euro asemel.

Võrreldes 2014. aastaga jää-

Toetused kasvad
vad samaks sünni-, lapsehoiu-, 
lasteaias toidu eest tasumise ja 
kohatasu toetus, Tšernobõli AEJ 
avarii likvideerimisel osalenu 
toetus, suurperetoetus, toimetu-
leku tagamise toetuse ja viipe-
keele tõlketeenuse toetus. uued 
toetuse suurused hakkavad keh-
tima alates 15. veebruarist.

Tutvuge toetuse saamise 
tingimustega valla kodulehel 
“Viimsi valla eelarveliste sot- 
siaaltoetuste määramise ja maks-
mise kord” (www.riigiteataja.
ee/akt/421032014001). Täpsem 
info telefonidel 6028 825, 6028 
867.

Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet

25.02–25.03.2015 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja ree-
deti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohu-
neeme küla, Rohuneeme tee 148 detailpla-
neering (Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 
otsus nr 6).

Detailplaneering hõlmab 3865 m2 suurust kin-
nistut aadressil Rohuneeme tee 148 ja sellega 
lõunas külgnevat reformimata riigimaad, millel 
paikneb teerajatis. Planeeritav ala on poolsaa-
re põhjaosas, selle läänepiir külgneb Rohunee-
me teega, põhjas ja idas Vana-Oti kinnistuga, 
lõunas elamukruntidega Rohuneeme tee 146 
ja Eigi I. Detailplaneeringuga (KMK Stuudio OÜ 
töö nr 0819) tehakse ettepanek kehtiva Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maaka-
sutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast 
elamumaaks ja üldplaneeringu teemaplanee-

ringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mää-
ramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 
osaliseks muutmiseks planeeritava ala ulatuses, 
kuivõrd viidatud peatüki kohaselt peavad kõik 
elamud Viimsi vallas asuma üldplaneeringuga 
määratud elamumaal. Kinnistu jagatakse kaheks
üksikelamu maa krundiks (1536 m2 ja 1639 m2), 
üheks sideehitise maa krundiks (276 m2) ja 
üheks tee ja tänava maa krundiks (414 m2) 
ning reformimata riigimaale moodustatakse li-
saks üks tee ja tänava maa krunt (428 m2). Üht-
lasi määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2 
ja põhihoone kõrgusega 8,5 meetrit, abihoone-
te kõrgus on kuni 4,0 meetrit. Põhihoonetele 
on lubatud ka üks maa-alune korrus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka 
valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

JURISTI ABI
ametikoha täitmiseks 

Teenistusülesanded (täpsemalt sätestab ametijuhend):
• vallavalitsuse personalitöö korraldamine ja sellega seonduvalt käskkirjade ja õigusaktide vormistamine;
• vallavalitsuse teenistujate koolitusprogrammi koostamine;
• lepingute koostamine;
• vallavalitsuse teenistujate õigusalane nõustamine;
• vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide kehtivale seadusandlusele vastavuse kont-
rollimine ja õigusaktide koostamine;
• lepingute registri pidamine.
Nõuded kandidaadile:
• juriidiline kõrgharidus;
• peab tundma Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid, omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma 
seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövald-
konnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte. Avaliku halduse organisatsiooni 
ja avaliku teenistust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine, vallavalitsuse tegevusvaldkondade ning 
vallavalitsuse tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• suutma koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
• väga hea eesti keele oskus;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohuste täpne ja õigeaegne täitmine;
• iseseisvus oma tööülesannete täitmisel ja analüüsivõime;
• väga hea pingetaluvus;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avaliku halduse valdkonnas vähemalt 2 aastat;
• eelnev töökogemus PERSONA programmiga;
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku  teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 27. veebruariks 2015 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Harjumaa märgusõnaga “JURISTI ABI” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kristi@viimsivv.ee 

Lisateave: Kristi Tomingas, tel 6028807, kristi@viimsivv.ee 
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Alates 3. veebruarist 
kehtib Viimsis uus Viimsi 
valla teede ja tänavate 
sulgemise maksu määrus 
ja alates 2. veebruarist 
Viimsi valla teede ajutise 
sulgemise eeskiri. 

Varem reguleeris nii teede sul-
gemist kui ka teede sulgemise 
maksu korraldust Viimsi Val-
lavolikogu 8. märtsi 2005 mää-
rus nr 10 “Teede sulgemise mak-
su määrus”. 

Teede sulgemise kord
Viimsi valla teede ajutise sul-
gemise eeskiri reguleerib valla 
territooriumil asuva avalikult 
kasutatava tee või avalikus 
kasutuses oleva eratee, teelõi-
gu, parkla või väljaku täieliku 
või osalise ajutise sulgemise 
korra seoses avaliku ürituse 
korraldamise, ehitus-, avarii- 
või remonttöö vm tegevusega. 
Eeskirja ei kohaldata teehool-
dustööde ega peatumise, par-
kimise ja liiklusõnnetuse kor-
ral liiklusseaduse tähenduses.

uue määruse väljatöötami-
se tingis vajadus teede sulge-
mise menetlemise protseduuri 
põhjalikumalt ning selgemalt 
kajastada. Määrus lihtsustab 
oluliselt tööd teede sulgemisel 
ja järelevalve teostamisel. uus 
määrus on seni kehtinud mää-
rustest selgem ning kehtestata-
vad vormid muudavad ka teede 
sulgemise menetlemise lihtsa-
maks. Vallavalitsusel on kavas 
2015. aastast teede sulgemist 
menetleda e-menetlusena läbi 

Uuenes teede sulgemise kord 
ja muutus maksumäär

infosüsteemi OPIS ja hiljem 
hakata sulgemist puudutavat 
infot kodulehel kajastama. 

Teede sulgemise maks
Viimsi valla teede ja tänavate 
sulgemise maksu tasuvad füü-
silised ja juriidilised isikud ava-
liku ürituse korraldamise ning 
ehitus-, avarii- või remonttöö 
korral, kui sellega kaasneb ava-
likult kasutatava tee või avali-
kus kasutuses oleva eratee, tä-
nava, väljaku, parkla või selle 
osa sulgemine. Maksu eesmärk 
on kehtestatud liikluskorraldu-
se minimaalne piiramine ja liik-
luse sulgemisega seotud halve-
ma liikluskorralduse osaline ra-
haline kompenseerimine. 

Senine teede sulgemise mak-
su määrus oli ligi 10 aastat va-
na ja sealt puudus palju olulist. 
Näiteks puudusid mõisted, mak-
susumma arvutati keerulise va-

lemi alusel. uues määruses on 
maksusumma arvutamist liht-
sustatud, vähendatud on koe-
fitsentide ja erinevate maksu-
määrade arvu. Välja on toodud 
maksu tagastamise menetlus ja 
maksuhalduri toimingud. Täien-
datud on maksuobjektiks oleva-
te teede gruppide loetelu: I grupi 
loetellu on lisatud kolm täien-
davat teed, II grupi loetellu on 
lisatud neliteist täiendavat teed. 

uued maksumäärad on järg-
mised:

• Sõidutee täieliku sulgemi-
se maksumäärad: 

- esimese teegrupi puhul 10 
eurot tunnis;

- teise teegrupi puhul 6 eu-
rot tunnis;

- kolmanda teegrupi ja tee-
gruppide loetelus nimetamata 
teede puhul 3 eurot tunnis.

• Jalgtee täieliku sulgemise 
maksumäärad:

- esimese teegrupi puhul 3 
eurot tunnis; 

- teise teegrupi puhul 2 eu-
rot tunnis; 

- kolmanda teegrupi ja tee-
gruppide loetelus nimetamata 
jalgteede puhul 1 euro tunnis.

• Maksumäär parkla ja välja-
ku sulgemisel on 1 euro iga sule-
tud 20 täisruutmeetri eest tunnis.

• Kui tee suletakse soodus-
ajal, rakendatakse maksusum-
male koefitsienti 0,4.

Kui varem arvutati maks 
päevapõhiselt ja see korrutati 
läbi eri koefitsentide ja muuta-
jatega, siis nüüd on maksuar-
vestus tunnipõhine, see korru-
tatakse läbi ühe koefitsiendi ja 
vastavate muutujatega (suleta-
va ala laius, protsendid jmt). 
Määruse vastuvõtmine lihtsus-
tab oluliselt tööd teede sulge-
mise maksu kogumisel ning 
teede sulgemise üle järeleval-
ve teostamisel. uue määruse 
struktuur on selgem ja laia-
põhjalisem ning uued vormid 
muudavad ka teede sulgemise 
taotlemise lihtsamaks. 

Viimsi valla kodulehelt leia-
te kõik uued vormid: taot-
lus tee ajutiseks sulgemiseks, 
taotlus teede sulgemise mak-
su soodustuse saamiseks ning 
tee sulgemise maksu tagastus-
nõude taotlus. Määrustega on 
võimalik tutvuda Riigi Teataja 
kodulehel www.riigiteataja.ee 
> täpne otsing > KOV tervik-
tekstidest, sisestades pealkir-
jaks soovitud määruse.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Tee sulgemine. Foto Taavi Valgmäe

Muuga piirkonna 
õhk paraneb
Keskkonnaameti kokku kutsutud Muuga piir-
konna lõhnahäiringu töögrupp pakkus välja  
meetmed, mida töögrupp lähiajal põhjalikumalt 
arutab. Nende hulgas on ka uudsel tehnoloogial 
põhinev eNinade (eNose) süsteem. 

Meetmete kavas on Tallinna Sadama rakendatav operatiivne 
info- ja teavitussüsteem Mairis (lühend sõnadest M – Muuga, 
air – õhk, is – infosüsteem). Selle abil saavad sadama operaa-
torid piirkonna välisõhu saasteainete kriitilise piiri ületamise 
korral operatiivsemalt reageerida. Kõik terminalid registree-
rivad oma laadimised ühtses tarkvarasüsteemis ning süsteemi 
on lisatud ka pidevseireandmed. Kui saastenäitajad tõusevad 
määratud kriitilise tasemeni, toimub teavitamine ning kohe 
saab tarvitusele võtta meetmed häiringu vähendamiseks.

Töögrupis osalevad terminalid astuvad ka muid sam-
me, et vähendada võimalikke heiteid välisõhku. Termina-
lide tehnoloogiaid ja protsesse harmoniseeritakse selliselt, 
et heide oleks võimalikult väike. Keskkonnasaaste vähen-
damiseks töötatakse välja ka uusi tehnilisi lahendusi.

Kõige uuenduslikum on elektrooniliste ninade süsteem 
eNose, mida on edukalt rakendatud Hollandis Rotterdami 
sadamas ja selle äärde jäävas elamupiirkonnas. Tegu on 
lõhnahäiringu pidevseirevõrguga, mille eeliseks on mõõte-
punktide suur arv. Näitude abil saab lõhnahäiringu tuvas-
tada kohe selle tekkimisel, leida selle põhjustaja ja võtta 
kiiresti tarvidusele vastumeetmed. 

Kuigi viimastel aastatel näitavad Muuga sadamas ja 
Maardu piirkonnas läbiviidava välisõhu seire tulemused 
õhukvaliteedi paranemist ning õhukvaliteet vastab piirnor-
midele, häirib kohalikke elanikke endiselt aeg-ajalt ümbrus-
konnas leviv ebameeldiv lõhn. Tervist see otseselt ei ohusta.

Muuga piirkonna lõhnahäiringu leevendamise töögrup-
pi kuuluvad keskkonnaameti, keskkonnaministeeriumi, 
keskkonnainspektsiooni ning Tallinna Sadama ja Muuga 
sadama terminalide esindajad. Töögrupi välja pakutud 
võimalikke lahendusvariantide aruteludesse kaasatakse ka 
Jõelähtme ja Viimsi vald, Maardu linn jt huvitatud pooled. 
Leevendusmeetmed kannab keskkonnaamet vastavatele 
keskkonnakaitselubadele ning need kajastuvad ka lõhnaai-
nete vähendamise tegevuskavades, mille koostavad termi-
nalid. Tegevuskavasid hindab ja kinnitab keskkonnaamet.

Dagmar Undrits
Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist

Viimsi vallas jõustus 
2. veebruaril uus kaeve-
tööde eeskiri. 

Viimsi vallavolikogu võttis vas-
tu uue kaevetööde eeskirja, mil-
lega saate tutvuda Riigi Teata-
jas ja Viimsi valla kodulehel. 
uues eeskirjas on mõisteid, 
mida varem ei kasutatud. Mi-
tut mõistet on ka täiendatud.

Eeskiri kehtib kõigil Viim-
si valla avalikult kasutatavatel 
teedel, parklates, väljakutel, hal-
jakutel, parkides, puhkealadel. 
Avalikult kasutataval teel ula-
tub eeskirja reguleerimisala 
külgneva kinnistu piirini ning 
reformimata riigimaal, kus tee-
koridor on määratlemata, tee-
rajatisest kuni 2 meetri kaugu-
sele.

uues eeskirjas on väga pal-
ju muudetud ja täiendatud tee-
katte taastamisele esitatud nõu-
deid, kaevetööde lõpetamist ja 
kaevetööde garantiid puuduta-
vaid sätteid, et selgitada kaeva-
jale tema kohustusi ja lihtsus-
tada järelevalvet ning garantii-
objektide hindamist. Täiendu-
sed on seotud ka sellega, et saaks 
võtta kasutusele veebipõhise 
kaevetöölubade ja tee ajutise 

Viimsi vallas jõustus uus kaevetööde eeskiri

sulgemise lubade menetlemise 
infosüsteemi OPIS.

Mõned väljavõtted 
katete taastamisest 
Piki kõnniteed tehtava kaeve-
töö korral taastatakse katted järg-
miselt:

1) asfalt- ja sillutiskate taas-
tatakse kogu kõnnitee laiuselt, 
vajaduse korral reguleeritakse 
või vahetatakse välja ka ääreki-
vid. Jalakäijate ülekäigu kohta-
des madaldatakse äärekivid;

2) asfaltkate taastatakse 0,5 m 
pikkuselt üle kaeviku otsaser-

vade. Asfaltkatte taastamise 
puhul võetakse 0,5 m kauge-
maist lõhutud punktist. Kõn-
niteel tuleb teekattemärgistus 
taastada elementide kaupa.

Sõidutee suhtes risti või dia-
gonaalis tehtava kaevetöö korral 
taastatakse katted järgmiselt:

1) ühe rajatava ristisuuna-
lise tehnovõrgu korral tuleb 
asfaltkatte pealiskiht taastada 
(teekattemärgistus taastada ele-
mentide kaupa) asfaldilaoturi-
ga sõiduraja laiuselt vähemalt 
10 m pikkuse paigana, sealhul-
gas kõnniteel kogu kõnnitee 
laiuselt;

2) kui tänavaga risti rajata-
vate tehnovõrkude telgede va-
he on alla 20 m või kui 100 m 
ulatuses on kolm või enam ris-
tisuunalist kaevamist, tuleb as-
faltkate nende kohal taastada 
asfaldilaoturiga ühise paigana;

3) üle viie aasta vanused 
katted taastatakse ristisuunali-
se tehnovõrgu rajamise korral 
0,5 m kaeviku servast laiemalt 
sõidutee sõiduraja laiuselt nen-
del sõiduradadel, kus kaevetöid 
teostatakse. Vajaduse korral re-
guleeritakse või vahetatakse väl-
ja äärekivid;

4) diagonaalis paigaldavate 

tehnovõrkude kaevikute taas-
tamisel tuleb teekatted taasta-
da risti liikumissuunaga.

Piki sõiduteed tehtava kae-
vetöö korral taastatakse katted 
järgmiselt:

1) betoon- ja sillutiskatted 
taastatakse kogu tänava laiuselt;

2) asfaltkatted taastatakse 
asfaldilaoturiga kuni 6,5 m 
laiustel teedel sõidutee kogu 
laiuses, üle 6,5 m laiustel tee-
del, kus ühel sõidusuunal on 
kaks või enam sõidurada, taas-
tatakse asfaltkate vähemalt 10 m 
paigana sõidutee sõiduraja laiu-
selt nendel sõiduradadel, kus 
kaevetöid teostatakse. Vajaduse 
korral reguleeritakse või vahe-
tatakse välja äärekivid;

3) üle viie aasta vanustel 
katetel taastatakse asfaltka-
te sõidutee sõiduraja laiuselt 
nendel sõiduradadel, kus kae-
vetöid teostatakse ja 0,5 m üle 
kaeviku otsaservade. Vajaduse 
korral reguleeritakse või vahe-
tatakse välja äärekivid;

4) kui üle viie aasta vanus-
tel katetel on projektiga ette 
nähtud katete taastamine väik-
semas mahus (vähemalt 0,5 m 
üle kaeviku serva), on garan-
tiiaja pikkus viis aastat.

Avariikaevetööde puhul 
toodi eeskirja ajalised piiran-
gud suuremahuliste avariide 
korral: 

1) situatsiooni esmane hin-
damine, vee- või soojakatkes-
tusest klientide, avariide kon-
taktgrupi informeerimine ja val-
la abitelefoni informeerimine 
– 2 tunni jooksul;

2) vee- või soojatorustiku 
sulgemistöödega alustamine sa-
mal ajal veetõrje tegemisega 
ning vajadusel libedustõrje kor-
raldamine talvel koostöös tee-
hooldusettevõtetega. Veeavarii 
tagajärgede likvideerimisel tu-
leb kasutada nii vett eemale 
suunavat tehnikat (sahad, pum-
bad) kui ka ilmastikuoludele 
vastavalt kas jääd ja lund ning 
libedust ennetavaid vahendeid 
(sahad, puisted, kloriid) – 1 
tunni jooksul;

3) objektiga seotud doku-

mentide vormistamine, edasise 
tegevuse planeerimine ja or-
ganiseerimine ning vajadusel 
teiste tehnovõrguvaldajate väl-
jakutsumine ühe tunni jooksul;

4) kaeve- ja remonttöödega 
alustamine – 2 tunni jooksul 
(üle 4 tunni kestvate katkes-
tuste puhul tagatakse alterna-
tiivne veevarustus);

5) tavapärase liikluskor-
ralduse taastamine – esimesel 
võimalusel.

Muutunud on ka kõik kae-
vetööga seonduvad vormid 
(avaldus kaevetööde teostami-
seks, kaeveluba, avariikaeve-
tööde akt, tööde üleandmise-
vastuvõtmise akt), et need olek-
sid lihtsamad ja kasutajasõbra-
likumad. 

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide 

spetsialist

Kaevetööd Tülli teel. Foto Taavi 
Valgmäe

Infosüsteemi OPIS on kommunaalamet aktiivselt kasutusele võt-
mas, hetkel registreeritakse infosüsteemi RIHA-sse (riigi info-
süsteemi haldussüsteem). OPIS loob avaliku infoportaali ja kaar-
dirakenduse, mis annab täpset teavet kaevetööde, tee ajutise 
sulgemise, teehoiutööde jms kohta. OPIS võimaldab kasutusele 
võtta kaasaegsed infotehnoloogilised lahendused.
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Tartu rahulepingu aasta-
päeva puhul on Viimsi 
vallal ja Pirita linnaosal 
kujunenud traditsiooniks 
pidada koos veteranide-
ga meeles Jaan Poskat ja 
Konstantin Pätsi. 

95 aastat tagasi sõlmitud Tar-
tu rahu rahuleping lõpetas ligi 
poolteist aastat kestnud Vaba-
dussõja, milles Eesti oli kaota-
nud ligi 3600 meest ja u 14 000 
mehe tervise, kuid Eesti oli 
võitnud oma iseseisvuse. 

“Eesti Vabariigi president ja 
Viimsi valla aukodanik Lennart 
Meri nimetas Tartu rahulepingut 
meie riigi sünnitunnistuseks. 
Tartu rahulepingu sõlmimine tõi 
meie riigile kaasa võimaluse 
elada vabas Eestis”, võttis Viim-
si vallavanem Jan Trei kokku 
lepingu olulisuse. 

Lepingu sõlmimisel oli olu-
line roll riigimehel Jaan Pos-
kal, kes juhtis Tartu rahu läbi-
rääkimistel Eesti delegatsioo-
ni. Rahulepingu sõlmimisel on 
Poska öelnud: “Tänane päev 
on Eestile kõige tähtsam tema 
ajaloos 700. aasta kestel – esi-
mest korda määrab Eesti ise 
oma saatuse.” 

Tänamaks ja mälestamaks 
Jaan Poska panust lepingu sõl-
mimisel asetasid 2. veebruari 
hommikul pärjad tema kal-
mule Tallinna Kesklinna kal-
mistul Viimsi vallavalitsuse ja 
vallavolikogu poolt abivalla-
vanem Mati Mätlik ning Pirita 
linnaosa poolt linnaosavanema 
kohusetäitja Kalle Jõks.  

Koos veteranidega viisid 
vallavanem Jan Trei ning Pirita 
linnaosa vanem Tõnis Mölder 
pärjad president Konstantin Pät-
si hauale Metsakalmistul. Tartu 
rahu sõlmimise ajal oli Päts Ees-
ti Vabariigi pea- ja sõjaminister.

“Siin, Eesti Vabariigi pre-
sidendi Konstantin Pätsi haual, 
meenutame seda, kuidas 95 
aastat tagasi kirjutati Tartus alla 
Eesti Vabariigi ja Nõukogude 
Venemaa vahelisele rahulepin-
gule, millega lõpetati Vabadus-
sõda. Julgus ja vaimustus oma 
riiki luua ühendas Vabadussõja 
alguspäevadel koolipoisid ja 
andekad väejuhid. Sündis koos-
lus, kelles tekkis võimas kaitse-
tahe! Eesti sõjaline jõud peitus 
eeskätt tahtes ja vaimsuses, 
mitte relvastuses, mis oli kehv. 
Toona oli hulljulge minna Va-
badussõtta, sest Eesti olukord 
tundus lootusetu! Aga meid, 
eestlasi, aitas usk paremasse 
homsesse, helgesse tulevikku 
ning kokkuhoidmistunne. See-
pärast on mu sõnum lihtne: 
hoidkem kokku! Meid, eestlasi, 
on liiga vähe, et võidelda oma-
vahel,“ sõnas vallavanem Jan 
Trei Metsakalmistul. 

Metsakalmistul olid nii Viim-
si kui ka Pirita veteranid. “Minu 
sügav lugupidamine Vabadus-
sõjas langenutele ja sõjavetera-
nidele, tänu kellele meie saame 

Kõnevõistlus: 
“Kuidas kaitsta 
Eestimaad?”
Teisipäeval, 27. jaanuaril toimus Viimsi Koolis 
3. vabariiklik internetipõhise kõnevõistluse lõpp-
voor. Kõnevõistluse teema oli sel aastal “Kuidas 
kaitsta Eestimaad?“.

Kõnevõistlusest võttis osa 17 õpilast, lõppvoorust üheksa 
õpilast. Kahe vooru tulemusena võitsid I–II koha Fedor 
Stomakhin Tallinna Reaalkoolist (juhendaja Ülle Salu-
mäe) ja Hans-Joosep Hanson Viimsi Kooli 10. klassist (ju-
hendaja Liis Remmel) ning III koha Laura Jõgi Tallinna 
Reaalkoolist (juhendaja Ülle Salumäe).

Lõppvoorus osalesid veel Hedvig Vahlberg Tallinna 
Reaalkoolist (juhendaja Ülle Salumäe), Carolin Kuusk-
mäe GAGist  (juhendaja Ülle Salumäe), Karl Koost Viim-
si Kooli 12. klassist (juhendaja Kirsi Rannaste), Ereli 
Muuga Viimsi Kooli 12. klassist (juhendaja Riita Järve), 
Laura Jürgenson Viimsi Kooli 10. klassist (juhendaja Liis 
Remmel), Harold Oja Viimsi Kooli 10. klassist (juhendaja 
Liis Remmel).

Lõppvooru žüriisse kuulusid Kadi Bruus, Liina Rüü-
tel, Mikk Leedjärv ja Mare Räis. Internetipõhise vooru 
kõnesid hindasid õpetajad Kirsi Rannaste, Triinu Pappel, 
Riita Järve, Reili Reintam ja Janek Murakas.

Kõnevõistluse internetipõhise osa korraldas Viimsi 
Kooli õpetaja Vilve Roosioks.

Kirsi Rannaste
Liis Remmel

Kõnevõistluse korraldajad

HANS-JooSEP HANSoNI KõNE
Pöördun Teie kui kaasmaalaste poole! 

Tegin oma kõne teemal “Kuidas kaitsta Eestimaad?“. 
Kindlasti suudate te sellele juba päris mitu vastust lei-
da, sest Eesti on täis andekaid inimesi. Minu jaoks olu-
lisemad on enesehinnangu tõstmine ja teiseks suhete 
parandamine.

Esimene – enesehinnang. Eesti on teadagi VÄGA väi-
ke riik ning suure Venemaa kõrval võime tunduda lausa 
sipelgana, kuid vaid vähesed on märganud seda, et Ees-
ti on olenemata oma väikesest pindalast saanud hakka-
ma väga suurte tegudega: me töötasime Skype’ile välja 
tehnilise lahenduse, saatsime kosmosesse ESTCube’i. 
Isegi PISA testides oleme alati saanud häid tulemusi, 
eriti veel loodusainetes. Usun, et Eestil ongi vaja rõhu-
tada seda, kui tublid me oleme, et meie enesehinnang 
eestlastena tõuseks ja väljaränne langeks. Arvan, et see 
on natukene isegi seotud minu järgmise teemaga, mil-
leks on suhted. Ma pole siiamaani otsusele jõudnud, kas 
Eesti on aktiivsete suhtlejate või siis häbelike ja vaikse-
te inimeste riik. Oskan öelda vaid seda, et Eesti on välis-
suhetes, ma mõtlen poliitiliselt, väga heas seisus. Meie  
suhted suurriikidega on tihedad ja kui probleemi korral 
abi küsime, tulevad nad meile kindlasti appi.

Kuid probleemi kui sellist näen just sisemistes suhe-
tes! Naabrid ei ole kunagi just head sõbrad ning tihti ei 
tea nad üksteise nimesidki... Pean tunnistama, et mi-
nagi ei tea oma naabrite nimesid ja ALATI on vaja kel-
legagi kana kitkuda. Ning siis nad kohe kindalt ei ole 
häbelikud nagu ka A. H Tammsaare raamatus “Tõde ja 
õigus“, kus Andres ja Pearu olid alati sõjajalal. Kuid mi-
na usun, et sedagi saab vähehaaval välja juurida, sest 
nüüd elame ikka heaoluühiskonnas, kus tüli tekib vaid 
igavusest ja arusaamatustest.

Kokkuvõtteks sobib siia  L. Koidula luuletus: 
Teid ma teretan, Eestimaa pojad
kellel kulmud kuumavad töös,
kellel südamed rindades soojad
selginud sihid silmade ees. 
Igavest kaob põline põud
ilmub isamaal teie jõud
Astuge ette!
See oli vaid esimene salm sellest luuletusest, kuid 

juba leidsin vastused meie probleemile.
Võin öelda, ei... luuletuse põhjal lausa lubada, et kui 

eestlased end kokku võtavad, edaspidigi vaeva näevad 
ning endale selgeks teevad, mida tähendab olla selle 
tubli Eestimaa pinnal, siis suudame muuta tervet riiki! 
Aeglaselt, kuid see on võimalik!

Kui minult küsite: “Kas me sellist Eestit tahtsimegi?“, 
siis ma vastan: “Jah, tahtsime, aga nüüd tahame pare-
mat! Ja alati saab paremat!“

Tänan kuulamast! 

Tartu rahulepingu 
95. aastapäev

siin vabal maal elada, peret kas-
vatada ja riiki edasi arendada,“ 
tänas vallavanem veterane.

Pärgade asetamisele järgnes 
veteranidele pidulik vastuvõtt 
ja koosviibimine Pirita Vaba Aja 
Keskuses, kus veterane tervitas 
abivallavanem Andres Kaar-
mann. “Täna seisame silmitsi 
uute ohtudega. Maailm on muu-
tunud meie ümber ning kahjuks 
ei ole rahu ilma sõjata, sest 
mitte iga vabadus ei tule laulu-
kaare all üheskoos käest kinni 
isamaalisi laulusid lauldes. Iga 
päev jõuavad läbi meediakana-
lite meieni sõjakoledused uk-

rainas. Mõistame agressiooni 
iseseisva ukraina vastu ühe-
mõtteliselt hukka ning oleme 
oma mõtetes nendega, kes täna 
oma vabaduse eest võitlevad,” 
sõnas Kaarmann. 

“Elada ja kasvatada oma 
lapsi vabas Eestis on privileeg, 
mis on samas nii õrn ja habras. 
See on sama habras kui Vaba-
duse väljaku äärde püstitatud 
klaasist ausammas oma iga-
päevaste rõõmude ja murede-
ga. Vabadussõja võidusammas 
on meie võimalus avaldada 
tänu nendele vapratele meeste-
le ja naistele, kelle verega sai 

Veteranide esindajana võttis 
sõna Eesti Vabadusvõitlejate 
Tallinna Ühenduse juhatuse liige 
Arvo Salumäe, kes meenutas, 
kuidas ta esimest korda kohtus 
Konstantin Pätsiga.

95 aastat tagasi meie priius põ-
listatud,” lisas Kaarmann. 

“Head viimsilased! Väärtus-
tagem langenud mehi ja tunnus-
tagem veterane! “Eesti ajalugu 
on meile kõigile oluline. Tänu 
Vabadussõjas võidelnutele on 
meil riik, mida hoida, ning väär-
tused, mida anda edasi järgneva-
tele põlvedele. Kohustagem en-
nast rääkima lugu vabadusest ja 
Vabadussõjast edasi oma lastele 
ja lastelastele nii nagu seda on 
meile rääkinud meie vanemad ja 
vanavanemad,” sõnas abivalla-
vanem Mati Mätlik.  

Liina Rüütel

Pirita linnaosa ja Viimsi valla esindajad on aastaid traditsiooniliselt asetanud Tartu rahulepingu 
aastapäeval pärjad Jaan Poska ja Konstantin Pätsi rahulasse. Fotod Liina Rüütel

Mati Mätlik asetamas pärga 
Jaan Poska hauale. 

Konstantin Pätsi hauale asetasid pärjad Tõnis Mölder ja Jan Trei. 

 Konstantin Pätsi mälestamisel esines puhkpilliansambel. 
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Sünnipäeva ilm iseloo-
mustavat sünnipäevalast. 
30. jaanuaril paistis päike 
ja üks hästi soe asutus – 
Viimsi Päevakeskus – tähis-
tas oma 15. sünnipäeva. 

Esmalt sai saalitäis pidulisi kin-
gituseks kontserdi. Esinema oli 
palutud bariton Jüri Palm, kla-
veril saatis Toivo Peäske. Rah-
vaviisiga “Seal, kus rukkivä-
li…” alanud kontserdikava näi-
tas Jüri Palmi suurepärast vor-
mi. Kui ei oleks kontrollinud, 
siis küll ei usuks, et laulja sün-
niaasta on 1931! 

Päevakeskus annab küpses 
eas inimestel põhjuse kodunt 
välja tulla ning laseb sarnase 
elukogemusega eakaaslastega 
mõnusalt suhelda. Siin juhtu-
vad inimestega väiksed imed. 
Need hoiavad vaimu virge, rü-
hi sirge ja meele rõõmsa. 

Keskuse õige sünnipäev 
on 1. veebruar ja MTÜ Viim-
si Päevakeskus on juriidiliselt 
vormistatud 2006. aastal. Kuid 
Sirje Saks hakkas valla eakate 
ühistegevust eest vedama palju 
varem, 2000. aasta veebruarist 
käiakse koos. Ta meenutas, et 
Rannapere pansionaadi pare-
mast tiivast saadi alustuseks 
kaks väikest korterit, päeva-
keskuse praegustes ruumides 
oli veel tükk aega raamatuko-
gu. Kohe läksid hooga käima 
laulu-, käsitöö-, kangakudumi-
se ja õmblusring, bridžiklubi 
ja jututuba. Koos käidi teatris, 
kuid korraldati ka saunatee-
nust ja pesupesemist. 

Algust aitasid meelde tu-
letada fotod ja 2000. aasta 18. 
märtsil kinnitatud sisekorraees-
kiri, kus muuhulgas seisab, et 
pansionaadimajas tuleb kanda 
vahetusjalatseid, hoida korda 
ja puhtust, täita tuleohutus-
nõudeid, seal ei või suitsetada 
ja alkoholi tarbida. Valla sot-
siaal- ja tervishoiuameti juhataja 
Reet Aljas ütles sünnipäevalisi 
tervitades, et päevakeskusesse 
on alati olnud väga hea tulla – 

40-ne Rannapere 
pansionaat järgib 
aja vaimu
Kui Rannapere pansionaat 1974. a 18. detsembril
avati, siis oli sinna keerukas asukaid leida. Eakam 
rannarahvas võõristas uut asja. Praegu on äsja 
sünnipäeva pidanud pansionaadis kõik kohad täis.

Kirovi näidiskalurikolhoos oli ajast ees ja teistele eesku-
juks. Kolhoosid polnud mujal midagi sellist ehitanud, riik-
likud vanadekodud olid kitsastes tingimustes mõisahoone-
tes jm. Viimsis projekteeris arhitekt Rein Weber hoone just 
eakate vajadusi arvestades, omaette korteritest sai näiteks 
otse rõdule ja õue jalutama minna. Haigla, raamatukogu, 
kauplus olid ja on kohe naabruses.

Ilusti renoveeritud majas töötades tuleb nüüdki üha jär-
gida aja muutlikke nõudmisi. SA Rannapere Sotsiaalkesku-
se (pansionaadi praegune ametlik nimi) direktor Kristina 
Kams rääkis 6. veebruaril peetud sünnipäevapeol, et pansio-
naat ehitati vajalikust avaram ja asukate keskmine vanus oli 
siis 65. Toona tuldi pansionaati kahe kohvri ja ka oma kap-
satünniga (seda ei saanud ju maha jätta), mis siis ühissupiks 
keedeti. Nüüd on pansionaadis 64 kohta, need kõik on täis. 
Asukate keskmine vanus on 83,2 aastat. Töötajaid on 23, ot-
sitakse kahte hooldajat. Pansionaati omal jalal elama tulijaid 
on vähe:  siinseist elanikest 1/3 on lamavad haiged, 1/3 on 
dementsed, mõlemad vajavad ööpäevaringset abi.

Hooldustöö eeldab headust ja empaatiavõimet. Hool-
daja ametis on kerge läbi põleda. Et töö füüsiliselt kergem 
oleks, kinkis Viimsi vald pansionaadile moodsa ja lisava-
rustusega protseduurikäru. 

Oma tervituskõnes meenutas ka vallavanem Jan Trei 
Kirovi aega. Ta tsiteeris Bruno Sauli mälestusteraamatut 
“Meie aeg”, kus seisab muu hulgas: “Siis sündis Viimsi 
poolsaarel sotsialismi ime… Kuna kolhoosil raha oli, siis 
mõeldi ka oma eakate peale. /…/ Enne ehitamist pidid 
osakondade juhatajad oma piirkonnas vanemaid inimesi 
küsitlema ning kirja panema, kui palju on sellise teenuse 
vajajaid. Kokku saadi 30 inimest. Seega ehitati perspektii-
vitundega valmis 54-kohaline pansionaat. Kui oli aeg sisse 
kolida, siis kolis enne soovi avaldanutest ainult 10! Siis 
käis sm Oskar Kuul isiklikult veel kandidaadid läbi ja sai 
juurde veel paar elanikku. Paari kuu möödudes tuli ka ju-
hatuse liikmetel teha ring peale potentsiaalsetele elanikele 
ja pansionaat saadi siis enam vähem täis.” 

Riigimehelikku mõtlemist kiites tunnistas vallavanem 
Jan Trei, et Viimsis on viimastel aastatel peamiselt kesken-
dutud lastele ja noortele. Tulevikule ja järgmisele 40 aasta-
le mõeldes ei tohi aga unustada, et pea iga seitsmes Viimsi 
valla elanik on eakas ja vajab kodulähedasi sotsiaalteenu-
seid. Rannapere on kõigi tänaste soovide täitmiseks juba 
väikeseks jäänud, Euroopa Liidu struktuurfondide toetu-
sega plaanib vald pansionaadi tulevikus arendada tervikli-
kuks sotsiaal- ja tervisekeskuseks. 

Asutuste peol kiidetakse tihti külalisi, omad aga unu-
nevad. Pansionaadi sünnipäeval peeti ilusti mõlemaid 
meeles. Oma töötjatest said tänukirja Tiina Anderson, Ülle 
Falkenberg, Inna Kalk, Juta Kasela, Berta Krasnova, Milvi 
Leemets, Ivika Liblik, Elini Metsalo, Olev Neem, Heidi 
Ojamaa, Eda Piirimaa, Juta Roosimägi, Sirje Saks, Ülle 
Sims, Mare Tamm, Signe Teesalu, Sirje Toomeoks, Kairi 
uuk, Ene uusmaa, Galina Vozova, Katre Õunapuu. Kü-
lalistest pälvisid tänukirja samas majas tegutseva Viimsi 
Päevakeskuse juhataja Lehte Jõemaa, vallavanem Jan Trei 
ning sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Reet Aljas. 

Kui peo algul küsiti, kas tuleb tore pidu või selline, kus 
vaadatakse ainult pilte, siis vastuseks saab öelda, et pan-
sionaadis tantsiti lõpetuseks polkat. Meeleolu hoidsid ülal 
Alar Haak ja Andres Kalvet.

Viimsi Teataja

Rannapere töötajad ja külalised ühispildil. Foto Enn Teimann 

13.–15. veebruarini kest-
val turismimessil Tourest 
2015 on Viimsi ettevõtjad 
väljas ühise veebiväravaga 
VisitViimsi.com. 

Portaal hakkab tegutsema vir-
tuaalse infokeskuse ja Viimsi 
kui põneva sihtkoha tutvusta-
jana. Ühiselt tegutsedes looda-
me lisaks turistidele paremini 
jõuda ka pealinna rahva ja 
viimsilasteni.

Viimsi spaamaastiku mit-
mekülgsus ei ole enam uudi-
seks, samuti heade restoranide 
rohkus. Muuseume tuntakse jär-
jest enam ja traditsioonilisi 
sündmusigi teatakse. Aga kas 
teate, et koos kaluriga saab 

minna merele võrke panema, 
sõita postipaadiga hülgevaat-
lusreisile või avastada silma-
piiril paistvaid Viimsi väike-
saari? Ja et teatrielamused 
tuuakse koju kätte ja Viimsis 
toimub tipptasemel kontserte? 
Viimsi on ka suurepärane koht 
teistmoodi shopinguks: siin 
asuvad Eesti paremikku kuulu-
vad Tsunfitjänese antiigipood, 
Krugeri veinipood, Viimsi liha-
pood, Viimsi taluturg, mereliste 
kingituste poed muuseumides, 
Shishi sisustusaksessuaaride 
pood jne. Aktiivse puhkuse 

VISITVIIMSI.COM tutvustab Viimsit
võimalusi on siin meresafari-
test kardisõiduni.

Visitviimsi lehele tuleb üle-
vaatlik kultuurikalender, samu-
ti tasub lehel pilk peal hoida, 
et osa saada eripakkumistest ja 
sooduskampaaniatest. Hetkel 
käib veebilehe kiire arendami-
ne, veebruari lõpuks loodame 
juba ka vene ja soome keeles 
nähtavad olla. Suvel on plaanis 
avada ka juba infokeskus-kin-
gipood.

Seoses turismimessi ja Vi-
sitviimsi.com avamisega on 
võimalik osa saada ka auhin-

namängust. Nende vahel, kes 
liituvad 13.–15. veebruaril Vi-
sitviimsi.com lehel uudiskir-
jaga ja/või asuvad Visitviimsi 
Facebooki fänniks, loositakse 
uuel nädalal välja palju põne-
vaid auhindu – spaapakette, 
merereise, kontserdi- ja teatri-
külastusi ning külluslikke õh-
tusööke. 

Kui tahate oma ettevõttega 
Visitviimsi tegevustega ühine-
da, siis võtke palun ühendust 
SA Rannarahva Muuseumi ju-
hataja Riina Aasmaga: Riina@
rannarahvamuuseum.ee.

Loodame, et Visitviimsi.com 
veebileht hoiab teid kursis kõi-
gega, mis kodukandis toimub!

Riina Aasma

15 punast roosi ja uhke 
ekraan Viimsi Päevakeskusele

siin oled nagu vanaemal külas. 
Praegu tegutseb keskuses 

14 ringi, liikumisringil on ise-
gi mitu vahetust. 2007. aastast 
päevakeskust juhatanud Lehte 
Jõemaa tänas valda, ikka rõõm-
salt esinemas käivaid koole-
lasteaedu, Pille Lille Muusikute 
Fondi ja teisi häid koostööpart-
nereid. Ta nentis, et head inime-
sed on siin nii palju käinud, et 
ei olegi ju vaja jutustada, mida 
päevakeskus annab – kõik tea-
vad niigi. Sünnipäeva puhul sai 
ta sümboolsed 15 roosi. 

Viimsi vallavanem Jan Trei 
andis üle valla kingituse: kva-
liteetse kodukinoekraani. Juba 
19. veebruaril, kui näitleja Leida 
Rammo külla tuleb, vaadatak-
se sellelt Peter Murdmaa filmi 
“August välja!”. Vallavanem 
lubas, et päevakeskuse koostöö 
vallaga saab minna ainult veel 
paremaks. Ta tunnustas eakaid 
tahtmise eest nii palju ette võt-
ta ning lubas, et õpib väärikasse 
ikka jõudes ära bridžimängu. 

Majandus- ja taristuminis-
ter urve Palo leidis, et võrrel-
des nelja aasta taguse ajaga, kui 
tal Viimsi abivallavanemana 
päevakeskusesse tihti asja oli, 
on kõik justkui nooremaks ja 
säravamaks muutunud. Heade 
soovidega olid tervitamas ka 
naabrid Rannapere pansionaa-
dist, Viimsi Huvikeskusest ja 
pensionäride ühendusest jt. Ter-
vituste osa lõpetuseks esinenud 

päevakeskuse tantsurühm Tu-
ti-Triinud meelitas külalised 
ühises ringis liigutama ja sün-
nipäevatortile ruumi tegema. 

Peomeeleolus sain jutule 
liikumisrühma prouade Liia ja 
Tiiaga, kes arutasid, kumb pa-
remini näpuotsad seljal kokku 
saab. Liikumisrühm koguneb 

kaks korda nädalas, toredas selts-
konnas liigutamine on väga mõ-
nus. daamid ütlesid, et neile 
kõigile on eeskujuks kangaku-
dumisringi 80-aastane juht Maie 
Kiirats – pärast puusaoperat-
siooni käib ta jälle võimlemas.

“Päevakeskus annab väga 
palju. Kui sul pole enam ko-
hustusi, siis sind nagu polegi 
olemas. Tegutsemist tuleb leida, 
siis on elu tore. Oleme rõõmsad 
ja terved.  Kangastelgede talla-
mine on puusale hea teraapia 
ja võimlemine ka. Sel aastal 
julgen ehk koos teistega jälle 
rändamagi minna. Noorelt töö-
tasin Punases Koidus, üks siis 
tekkinud sõbrannadepunt peab 
siiani koos sünnipäevi – oma 60 
aastat! Viimsisse ehitatud koo-
peratiivkorteris elan 1986. aas-
tast. Mitte ei tea, kuhu see aeg 
lennanud on,” imestas nooruslik 
proua Kiirats. 

Meeli Müüripeal

Peo juurde käisid tort ja tulevärk. Foto Enn Teimann
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Sel talvel jõuavad kõik, 
kel Rannarahva muu-
seumi kõrge tunnustuse 
pälvinud (vt lk 1) näitus 
veel nägemata, selle oma 
ihusilmaga ära vaadata. 
Võtke siis võtmeks kaasa 
asjaosaliste mõtted.

KÜLVI KuuSK, muuseumi 
teadur-kuraator: “Näitus “Hõ-
bevalgeim” räägib meie kau-
gete esivanemate aktiivsest osa-
lemisest oma aja võimsas kau-
bandusvõrgustikus ja korrigee-
rib meie ajaloopilti. See mõjub 
nagu antidepressant. Kui põh-
jalikumalt uurida, on mõju tu-
gevam.”

MAIVI KäRgINEN, muu-
seumi teadusjuht: ““Hõbeval-
geim” on Eestile oluline, kuna 
see annab meile tagasi killu-
kese meie minevikust. Muu-
seumile annab see tausta, kust 
meie kui randlased tuleme, 
ning laseb aimata meresõidu-
traditsioonide iidsusest. Nau-
ding oli tegeleda niivõrd põne-
va ajaloolise materjaliga, see 
rikastas ka minu maailmapilti.” 

KAdI KARINE, näituse ku-
raator: “Minu meelest on tore 
lahkuda näituselt mõttega, aga 
mis siis, kui Taani laevastik 
poleks tulnud...? Kui must see 
lagi meie toal siis ikka oleks?”

SIRELI uuSMAA, muu-
seumi hariduskeskuse juht: “Hea 
näitusega kaasnevad haridus-
programmid. Seikleme muinas-
aegsetel kaubateedel, kehastu-
des tolleaegseteks kaupmees-
teks, sukeldume arheoloogide-
na aarete ja sümbolite müsti-
lisse maailma, tutvume Len-
nart Meri panusega eestlase 
kujunemisloosse.”

RIINA AASMA, muuse-
umi juhataja: ““Hõbevalgeim” 
moodustub Eesti jaoks väga 

Põhja-Eesti ainukese püsi-
asustusega väikesaare 
Prangli rahvamaja tähis-
tas 2014. aastal 60. juu-
belit. 

Hiljuti koostasid MTÜ Viim-
si Huvikeskus ja Prangli rah-
vamaja juubeli tähistamiseks 
raamatu “Prangli rahvamaja 
60”. Räägime Prangli rahva-
maja juhataja Carmen Ottiga 
elust Pranglil ja raamatu val-
mimisest. 

Carmen, milline on Prangli 
saare ja rahvamaja seos?

Rahvamaja on olnud saare 
südameks, ta on suurim hoone 
Pranglil ja ühtlasi ka kese kõi-
gile elu tähtsamatele sündmus-
tele, nii rõõmsatele kui ka kur-
badele. Siia hoonesse on aja 
jooksul tee leidnud tuhanded 
inimesed, siin on jätkunud nii 
andmis- kui ka saamisrõõmu. 

Milline on olnud hoone 
areng?

Prangli rahvamaja sai mul-

lu juba 60-aastaseks ning meil 
on hea meel, et hoone on säili-
nud täpselt sellisena, nagu see 
algselt projekteeriti. Aastate 
jooksul on olnud mitu reno-
veerimist erinevate rahastus-
fondide ja ka Viimsi valla toel, 
kuid hoone üldpilt on ikkagi 
täielikult säilinud. 

Kuidas sündis idee rah-

vamajast raamat kirjutada?
Kuna Prangli rahvamaja 

ehitusest liigub ka ametlikes 
allikates väga palju vastuolulist 
infot, otsustasime müsteeriu-
mid lahendada ja kõik paberile 
panna. Kindlasti on raamatut 
põnev lugeda, sest seal on hu-
vitavaid fakte Prangli ajaloost. 
Näiteks kirjeldatakse, millal ja 

kuidas saarele elekter tuli ja esi-
mene televiisor toodi. Esimese 
televiisori sai nimelt endale rah-
vamaja ning kõik saareelanikud 
käisid seda üheskoos vaatamas. 

Lisaks tutvustab raamat 
nõukogude ajastut Prangli saa-
rel, oma kolhoosi Noor Kaar-
divägi ning nõukogude ajastu 
isetegevust.

Kas faktid ja mõtted olid 
Teil eelnevalt juba olemas või 
kogusite neid koos?

Mõningad faktid ja telgtee-
mad olid meil olemas, ent pea-
miselt intervjueerisime Prangli 
elanikke. Raamatut koostades 
pidime mõnes asjas leidma ka 
n-ö kesktee, sest pidime tõde-
ma: inimesed mäletavad ajalu-
gu väga erinevalt. 

Raamatus on palju fotosid. 
Materjali kokku pannes oligi 
kõige keerulisem otsustada, mil-
line pilt sisse panna ja milline 
välja jätta, sest üleskutse peale 
laekus pilte oodatust palju roh-
kem. 

Prangli on Põhja-Eesti ai-

Mõtestame näitust “Hõbevalgeim” 

oluliste teemade jadast: meri 
ja mereteed läbi ajaloo, ette-
võtlikkuse geen meie genotüü-
bis, Lennart Meri elutöö jne. 
Olen väga uhke Rannarahva 
muuseumi meeskonna üle, kes 
on suutnud need nii olulised 
teemad lihtsas keeles ja ilusas 
vormis publikuni tuua ja ini-
mesi ajaloost huvituma panna. 
Faktide ja fantaasia põimimi-

ne, vaimustust tekitavad kir-
jeldused ja seosed, suured ja 
väärikad plaanid, mängulisus 
ja väike riukalikkus, ehe, kuid 
samas unustamatu olek, see 
lennartmerilik stiil ja lähene-
mine on näituse võti. Siit min-
nes tajud: ajalugu on põnev!”  

Millised olid Teie esime-
sed emotsioonid, kui kuulsite 
võidust?

ERIKA SAKS, disainibü-
roo Pult loovjuht: “Muuseu-
mirott teeb suurt rõõmu, sest 
tajusime tihedat konkurentsi. 
“Hõbevalgeim” oli ju ka kõige 
pisem näitus ja tehtud väikese-
le muuseumile. “Hõbevalgei-
ma” üks trump oli kindlasti olu-
line teema ja eestlastele omase 
madala enesehinnangu tõstmi-
ne. usun, et korraldajatele ole-
me heaks leiuks ja saame veel 
palju põnevaid töid teha, kuna 
oskame mõelda nii visuaalselt, 
verbaalselt, emotsionaalselt kui 
ka ratsionaalselt. Tänan muu-
seumiperet väga toreda koos-
töö eest: kuidas teisiti saakski 
luua head tulemust, kui vaid 
väga heas teineteisemõistmise 
vaimus.”

Mis inspireeris Teid näi-
tust disainides?

JüRI LõuN, Puldi disai-
ner: “Tahtsin seda näitust ku-
jundada nii, et kõik oleks eht-
ne. Seetõttu said läbivateks ele-

mentideks mustrid meie endi 
aladelt leitud aaretelt. Nende 
maagilisus inspireeris. Õnneks 
ekspositsiooni loomisega meie 
tegevus ei lõppenud, lõime “Hõ-
bevalge” teemal ka kingituste- 
ja meenetesarja: hõbeehted, 
kalendrid, sõbad jms. Toodetel 
kasutatud motiivid on laenatud 
Eestimaa mullast avastatud 
viikingiaegsetelt aarde- ja ehte-
leidudelt: sõlgedelt, rinnanõel-
telt, araabia müntidelt ja ripat-
sitelt. Neis esemeis peitub eest-
laste muinasaegne vägi ja rik-
kus – meie hõbevalgeim mine-
vik.” 

Mida tähendab Teie pere 
jaoks suur tunnustus, mil-
le näitus pälvis? Kas näitus 
meenutab Teile isa, meie rah-
va suurmeest, või hoopis mi-
dagi muud? 

MART MERI, Riigikogu 
liige, Lennart Meri poeg: “See 
oli äärmiselt tore üllatus! Näi-
tuse ettevalmistamine oli põ-
nev ja inspireeriv. Olen väga 
tänulik Riina Aasmale, et ta 
mindki kampa kutsus. Kui on 
hea algidee, siis saab õhinal 
edasi minna, õhin aga toob 
edu! Tundub küll, et just nii 
selle näitusega läkski.

Meenub eelkõige mu enda 

koolipoisiaeg, mil hõbevalge 
ilm täitis kogu me koduse ela-
mise. Ja elu on läinud nii, et 
hõbevalged teemad pole mi-
nust lahti lasknud. Või mina 
nendest. uus ring tuli peale, 
kui mõned aastad tagasi ot-
sustasin “Hõbevalge” uuesti 
välja anda, veidi muudetud ku-
jul – kaks omaaegset raamatut 
üheks tervikuks sulandades. 
Tundub küll, et uus väljaanne 
võeti tänulikult vastu: toimus 
teaduslikke konverentse, tehti 
raadiosaateid, ilmus artikleid. 
Mõju ulatus koguni Itaaliasse 
välja ja praegu käib “Hõbeval-
ge” tõlkimine itaalia keelde. 
Omajagu hoogu on juurde and-
nud ka viimase aja väga rikkali-
kud arheoloogilised leiud, mil- 
lest paljud peegeldavad hõbe-
valge ajastu eluolu Eestis. Aja-
lugu muutub justkui ruumili-
seks ja seda tõestab väga hästi 
Rannarahva muuseumi näitus.”

Kui paljude oma külalis-
tega olete käinud muuseumis 
näitust vaatamas? 

MART MERI: “Ega ma 
vabal ajal kuigi tihti Nõmmelt 
või Toompealt Viimsisse ei sat-
tu. Olen soovitanud näitust oma 
sõpradele Lõuna-Eestist, Soo-
mest, Rootsist ja viimasel ajal 
ka Itaaliast. Ehk kõige üllata-
vamgi on see Lõuna-Euroopas 
tärganud huvi. Eesti on nende 
jaoks mütoloogiline muinas-
põhja ala, kus “päike heidab 
magama” ja kus on toimunud 
muidki salapäraseid lugusid. 
Suvel käis Saaremaal päike-
se hauda vaatamas Itaalia üks 
kuulsamaid turismiajakirjanik-
ke ja nüüd on ta innustamas 
oma kaasmaalasigi Põhja-tee-
konda ette võtma. Nii et, jah 
– hõbevalge kiirgab ja Ranna-
rahva muuseum kiirgab!”

Liina Rüütel

TUNNUSTUS NäITUSELE
Näituse meenesari pälvis 
eelmisel suvel tunnustust 
Eesti muuseumimeene kon-
kursil ning graafilist lahen-
dust pärjati mullu septemb-
ris Eesti Disainiauhindade 
konkursil vastavas kategoo-
rias pronksmedaliga. Riina 
Aasma sai näituse ja sel-
lega seonduvate jätkute-
gevuste korraldamise eest 
Viimsi valla 2014. aasta kul-
tuuripreemia. 

Jüri Lõun disainiauhindade üleandmisel. Foto Aivar Pärtel

Auhinna võtsid vastu muuseumi juhataja Riina Aasma, teadur-kuraator Külvi Kuusk ja teadusjuht Maivi 
Kärginen. Foto Kairi Voosalu

Prangli rahvamajas on esinenud ka Georg Ots
nus püsiasustusega väikesaar. 
Mis teeb saare rahvamaja veel 
eriliseks?

Kindlasti see, et meie laval 
on esinenud mitmed Eesti tun-
tud kultuuritegelased, nende 
hulgas isegi Georg Ots.

Millised on tulevikuvisioo-
nid?

Raamatu valmimine andis 
väga palju inspiratsiooni, taha-
me ka edaspidi Prangli rahva-
maja kohta teavet koguda ning 
mine tea, võib-olla tulevikus 
isegi uue trükise välja anda. 

Kindlasti jätkab Prangli rah-
vamaja kogukonna südamena 
ka tulevikus!

Iga raamat on paljude ini-
meste töö. Kelle abi tahate 
esile tuua?

Eriliselt täname muidugi 
Anneliis Aunapuud, kes meie 
raamatu kujundas, ning Koda-
nikuühiskonna Sihtkapitali ja 
Kohaliku Omaalgatuse Prog-
rammi, kust saime raamatu 
väljaandmiseks toetust. Kiidan 
ka saarerahvast: tänu lahkelt 

jagatud mälestustele on ajalu-
gu kaante vahel ja järgmistele 
põlvkondadele jäädvustatud. 
Kiitust väärivad kõik 60 aas-
ta vältel rahvamajaga seotud 
olnud inimesed, kes on kaasa 
aidanud Prangli saare suurima 
kultuurikeskuse loomisele ja 
kestmisele.

Viimsi Teataja

Kultuurimajas sündinu vääris 
talletamist. Foto Prangli rahva-
maja

Georg ots (paremalt esimene) Prangli saarel. Foto erakogu
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Tutvustame Viimsi valla 
arenduskeskuse juhatuse 
liikme Haldo oravase iga-
päevatööd ning mõtteid 
koduvalla arhitektuurist.

Haldo Oravas alustas Viimsi 
vallavalitsuses tööd 1997. aas-
tal arhitektina, 2000. aastal jät- 
kas ehitusameti juhina ning aas-
tatel 2008–2013 juhtis Viimsit 
vallavanemana. Alates 2014. 
aastast on ta Viimsi vallavalit-
suse projektgrupi – OÜ Viimsi 
Valla Arenduskeskuse – juha-
tuse liige. 

Enne Viimsi valda tulemist 
töötas Haldo Oravas arhitekti-
na Eesti Jalgpalli Liidus, kus 
tema üheks suurimaks tööks 
oli A. Le Coq Arena projek-
teerimine. Hobikorras tegeleb 
Haldo teletööga ning ta kau-
gemaks unistuseks on töötada 
diplomaatia valdkonnas. 

Milline on Teie põhiline roll 
Viimsi Arenduskeskuses? 

Olen Viimsi Arenduskes-
kuse juhatuse liige ning tule-
nevalt Viimsi vallavalitsuse 
ja arenduskeskuse vahel sõl-
mitud lepingust konsulteerin 
valda arhitektuuri- ja planee-
rimisküsimustes. Valla peaar-
hitekti vajadusest on räägitud 
juba mitmeid aastaid.

Lepingu järgselt on aren-
duskeskus kohustatud tagama 
arhitektuurialase nõustamise ja 
konsultatsiooni. Igapäevaselt tä-
hendab see suuremate objekti-
de ning planeeringute läbivaa-
tamist, nõustamist ja järeleval-
vet.

Näiteks üks suuremaid ob-
jekte on Viimsi Marketi üm-
berehitus, mille projekteeri-
misel on arvesse võetud minu 
soovitusi. Töös on Eesti Vaba-
riigi 100. aastapäevaks planee-
ritava Saja tamme pargi ja rii-
gigümnaasiumi ala planeering.  

Lisaks on hetkel uuesti töös 
Haabneeme ja Viimsi aleviku 
üldplaneeringud ning valla tee-
de teemaplaneering. 

Milline on Teie silmis 
Viimsi tulevik – linn või vald? 

Minu silmis on Viimsi eel-
kõige aedlinn. Aedlinn, mis 
piirneb suurema linnaga, on 19. 
sajandi lõpust pärit elustiili ja 
asustuslaadi idee. See on üht-
lasi ka viimsilaste elustiiliks. 
Aedlinnadele on omane suur-
linna lähedus ja looduslähedus. 
Aga vajalik on ka oma keskus 
koos  kaubanduse, meelelahu-
tuse ja töökohtadega.

Viimsi vallas elab 2015. aas-
ta jaanuari seisuga kõigest 94 
inimest vähem kui Viljandi lin-
nas. Oleme suuruselt õige peat-
selt kuues omavalitsus Eestis 
ning on tajutav selge tendents, et 
Viimsi kasvab ja areneb veelgi. 

Täna näeme, kuidas päev-
päevalt võtab kuju Haabneeme 
keskuses kaubanduskvartal ning 
peagi on selles piirkonnas kok-
ku juba 6–7 kauplust. Viimsis 

Haldo Oravas: “Mis sobib äärelinna, 
ei pruugi sobida Viimsi väravasse”

on olemas teenindus ja toit-
lustus, spaa pakub vaba aja 
veetmise võimalusi, on spor-
diklubid ja koolid. Ent Viimsi 
keskuse kui terviku kujunda-
misel on palju planeerimis- ja 
arhitektuuriküsimusi. Kirovi ka-
lurikolhoosi lagunemise ja eras-
tamise aegadest on jäänud veel 
suhteliselt palju segadust.

Viimsi külad on huvita-
vad, meil on kõrvuti struk-
tuurne Kelvingi ja laialival-
guv Leppneeme. Kuidas Te 
iseloomustaksite arhitektuu-
riliselt Viimsi külasid?

Leppneeme ja Kelvingi pä-
rinevad täiesti erinevatest ajas-
tutest. Ühes on mereäärsed va-
nad rannatalud ja suvilarajoo-
nid, teine on iseseisev arendus-
projekt endise sõjaväe laske-
polügoni alal. 

Kelvingi on Harjumaa kau-
neimaks külaks kasvanud läbi 
raskuste – selle küla ehitamise 
algaastatel oli nõue, et kõik 
Kelvingi ehitusprojektid peab 
kooskõlastama detailplaneerin-
gu kavandanud arhitektiga, et 
saavutada uue küla ühtne hoo-
nestuspilt, lõpuks aga tulid kõik 
majad ise nägu ning oli arva-
musi, et Kelvingist saab pigem 
inetu küla. 

Aedlinnades on oluline hoo-
nete juurde käiv haljastus, mis 
seob küla, tänavad ja hooned 
tervikuks. Õunapuude, ilupuu-
de ja lillede istutamine kodude 
ümber ning puiesteed loovad 
küla miljöö, mitte üksnes hoo-
ned. Nii läks ka Kelvingis. Seal 
on palju vaeva nähtud, et saa-
vutada praegune terviklik har-
moonia.  

Kuidas olete rahul piir-
kondadega, kus suvilad on 
ümber ehitatud eramuteks? 

usun, et selles pole midagi 
halba. Enamik inimesi ei kasuta 
enam oma suvilamaad aiandus-

krundina. Nende piirkondade 
eripära on tihti see, et krundid 
on väikesed ning uute elamute 
ehitamine muudab ehitustihe-
duse suuremaks ja iluaiad ning 
murulapid väiksemaks. 

Tiheda struktuuriga nn bun-
galow-tüüpi elurajoone kohta-
me aga iga Euroopa linna ümb-
ruses. Need on rajoonid linnas 
töötavatele inimestele, kus era-
majad paiknevad väga lähestik-
ku ning aiad on pigem väikesed 
murualad kui peenramaad. Sel-
line on reeglina linnas tööl käiva 
pere tempokas elustiil.

Mis puudutab arhitektuuri-
nõudeid, siis tuleb tunnistada, 
et Eesti ehitusvaldkonna sea-
dused ei käsitle esteetika-, so-
bivuse- või iluküsimusi. Ehi-
tusnõunikel on raske vaielda, 
sest “ilu on vaataja silmades” 
ja ehituskunsti asjatundjatele 
jääb üksnes veenmise rõõm. 

Euroopa romantilistes maa-
piirkondades märkame sageli 
harmoonilisi, ühtse lahenduse-
ga külasid, mille keskel kõrgub 
kirik. Hoonete kõik katused on 
samas värvitoonis ja kõrgused 
sobivad omavahel. Tundub, et 
seal on kohalikel omavalitsus-
tel rohkem seadusest tulenevat 
õigust nõuda esteetikareeglite 
järgimist. 

Sarnase seadusandluse keh-
testamine Eestis oleks ehk mõist-
lik. Ühest küljest piirab see elani-
ku otsustusvabadust, millist maja 
ta endale soovib, ent samas loob 
paremat avalikku ruumi: tänava-
ruumi, kus majad koos moo-
dustavad ühtsema ja harmoo-
nilisema  asula terviku.

Päev-päevalt muutub 
Haabneeme keskus, valmivad 
kaubanduskeskused. Millise-
na näib Teile sealne olukord?

Kui mõnenädalase vahega 
hakkab korraga kerkima kaks 
kaubanduskeskust ning kolmas 

on veel projekteerimisel, tekib 
paratamatult küsimus, kas seda 
ei ole liiga palju. Kas on oht, et 
osa olemasolevaid kaubandus-
pindu jääb tühjaks? On oluli-
ne, et uusi hooneid ehitataks 
korrektselt, mitte kiirustades, 
lootes sedasi naaberkauplusest 
varem uksed avada. 

Loomulikult – tegu on vaba 
turuga ning kellelgi ehitamist 
keelata ei saa. Siiski peab vald 
olema planeeringutes ettenäge-
likum ja vältima suurte mono-
funktsiooniliste kvartalite teket. 
Näiteks inimtühjad kaubandus-
kvartalid on öösiti kõledad ja 
ebaturvalised.

Kuidas olete rahul Viimsi 
valla uusehitistega? 

Tahan uusehitistest kiita 
Viimsi Spa-d – nende areng on 
olnud kiire, nad on ehitanud pal-
ju ja arenevad veelgi. Peagi val-
mib uus suur kogupere veekes-
kus. See on tänuväärne Viimsi 
kogukonna arengule: meil on 
kõigil võimalus koduvallast lah-
kumata veeta aega sportides, 
kinos, pubis või spaas. 

uued kaubanduskeskused 
valmistavad rohkem muret. 
On olnud tõsist vaidlemist, et 
keskusesse ei kerkiks tohutud 
lihtsustatud hoonekastid, mis 
on dekoreeritud vaid värvilis-
te reklaamidega. Kaubandus-
keskustega kipub olema nii, 
et neid püütakse ehitada sääst-
likult, et mitte öelda odavalt. 
Mis sobib äärelinna, ei pruugi 
sobida Viimsi väravasse.

Arendatavatesse kauban-
duskeskustesse on planeeri-
tud büroopindu. Kuidas hin-
date büroopindade vajadust 
Viimsi vallas?

Mul on hea meel, et bü-
roopindasid luuakse, ent vaja-
dus on suurem kui tänastesse 
kaubanduskeskustesse planee-
ritud. Vallas on registreeritud 

enam kui 2000 ettevõtet, kel-
lest enamik tegutseb ruumide 
puudumise tõttu hoopis Tal-
linnas. Loodan, et tulevikus on 
kõigil soovijatel võimalik luua 
oma kontor Viimsisse. 

Büroopindade loomine 
võib tuua Viimsisse ka kõrg-
hooned. Milline on Teie sil-
mis kõige kõrgem hoone, mis 
Viimsis võiks olla?

Kõrghoonete lubamine või 
siis mittelubamine tuleb lahen-
dada Haabneeme üldplaneerin-
guga, mis on hetkel töös. Kind-
lasti on seisukohad ja mõtted 
tornide osas erinevad, mistõt-
tu see on põhimõtteline otsus. 
Hetkel on leitud, et kindlas-
ti ei tohiks keskusse ehitada 
hooneid, mis on kõrgemad kui 
Haabneeme klindiastang. 

Täna on kõige kõrgem hoo-
ne spaa oma kaheksa korruse-
ga. Lisaks on meieni jõudnud 
planeering Viimsi SPA laiene-
miseks, kus soovitakse hotel-
liosa täiendada 13-korruselise 
klaastorniga. Planeering on het-
kel arutelus ja n-ö veel lõpuni 
vaidlemata. 

Milline on Teie meelest 
Viimsis arhitektuuriliselt kõi-
ge põnevam hoone? 

Sisearhitektuuri mõttes kind-
lasti Viimsi Kool. Välisarhitek-
tuurilt on avalikest hoonetest 
üks põnevamaid Soosepa las-
teaed Väike Päike. Parima re-
konstruktsioonina paistab teis-
te seas silma Haabneeme endi-
ses tööstusalas asuv AS-i Viimsi 
Keevitus büroohoone, kus vana-
le hooneosale on peale projek-
teeritud metallist ja klaasist nn 
katusekorrus.

Parima ootused on mul seo-
tud ka suvel valmiva Viimsi 
Marketi uue hoonega, kus arhi-
tektuurses osas sai otsustatud, 
et arendaja lisab katusele Viim-
si sümboli – vaala. 

Lisaks on meil arhitektuuri-
liselt põnevaid üheperevillasid 
nii Rohuneeme tee ääres kui ka 
mujal mereäärsetel aladel.

Kuidas erineb tänane ar-
hitektitöö kohalikus omava-
litsuses võrreldes 20 aasta ta-
gusega? Kui palju arvesta-
takse arhitekti arvamusega?

Ma arvan, et see on omava-
litsuse intelligentsuse küsimus.
mus. Kuivõrd arvestatakse pro-
fessionaalidega? Viimsis seda 
tehakse. Palju on tehtud kon-
kursse koostöös Eesti Arhitek-
tide Liiduga. Suurematele ob-
jektidele on otsitud alati pari-
mat lahendust. 

Kuidas on Teie silmis Viim-
sis lood arhitektuuriga?

Minu arvates on Viimsil 
olnud õnne. Kui Kirovi kaluri-
kolhoos arenes, siis loodi Ki-
rovi Projektbüroo, kus sellised 
meistrid nagu Rein Hansberg, 
Rein Veber, Ado Eigi ning 
Andres Alver ja paljud teised 
panustasid oma oskuste ja tead-
mistega. Nemad lõid Haabnee-
me toonase südamiku, mis oli 
siis eeskujuks paljudele.  

Viimase 20 aasta jooksul 
on olnud Viimsi areng tormili-
ne. Viimsi arhitektuuri on suu-
nanud arhitekt Tiit Kaljuste, 
samuti Oliver Alver.

Haabneeme on täna kiiresti 
arenemas, aga kaubanduskes-
kuste ehitamisele lisaks on meil 
veel mitu suurt sammu astuda, 
et kujuneks välja kvaliteetne 
avalik ruum valla keskuses. Tä-
naseni ei ole veel selge, kus on 
selle asula peatänav ning miks 
pole välja kujunenud näiteks lin-
naruumile olulist linnaväljakut. 

Kui palju Teie kui suve-
pranglilase silmis on Prangli 
aastatega muutunud? Kas on 
oht, et saar muutub kuulsaks 
suvituskohaks, kus kõik on 
üle klantsitud? 

Prangli saar ja sealne elu on 
kiiresti arenenud. Esimest korda 
läksin Pranglile sajandivahetu-
se ajal, kui Prangli oli justkui 
elav muuseum, ajaliselt mandri-
Viimsiga nihkes. Viimastel aas-
tatel on seal kiirelt arenenud tu-
rism, mistõttu palju sellist, mis 
sajandivahetusel tundus saarele 
iseloomulik, tundub nüüd turis-
mi massilisuse tõttu klišeena. 
Aga minu silmis saart kui tervi-
kut ära rikutud ei ole. 

Prangli on püsiasustusega, 
seal on üle 140 aasta kestnud 
kool. Olen veendumusel, et ju-
hul, kui alghariduse omandami-
se võimalus saarelt kaob, lahku-
vad ka püsielanikud ning Prang-
list võib saada nn suvitajate saar. 

Möödunud aastal 60. sün-
nipäeva tähistanud Prangli rah-
vamaja on samuti hästi restau-
reeritud ja viidud võimalikult 
lähedale oma algsele kujule. 
Me peame kõik üheskoos hoid-
ma seda saart ainulaadse mil-
jööväärtusliku alana. Kuni se-
da suudame, on kõik hästi.

Liina Rüütel

Haldo oravas Haabneeme aerofotoga. Foto Liina Rüütel
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Viimsi piirkondlikus 
politseipunktis töötab 
kolm politseinikku: noor-
soopolitseinik Jelena 
Polkopa ning piirkonna-
politseinikud Aivar Sepp 
ja Egon Roosimägi. 
Viimsi turvalisuse rub-
riigis räägime kohalike 
politseinikega Viimsi 
probleemidest. 

Piirkonnapolitseinikest on 
kõige kauem Viimsis töötanud 
Aivar Sepp. Aivar, olete  Viim-
sis olnud üle nelja ja poole 
aasta. Kuidas Te siia jõudsite?

AIVAR SEPP: Olen Viim-
sis korra tagamisega seotud ol-
nud juba tegelikult 2008. aas-
tast, kui töötasin Pirita-Viimsi 
konstaablijaoskonnas, aga Viim-
si piirkonnapolitseinik olen ala-
tes 2010. aastast. Saan öelda, 
et minu politseitöö ongi olnud 
enamjaolt seotud Viimsiga. 

Kuidas on Viimsi selle aja-
ga muutunud?

AS: Võrreldes 2010. aasta-
ga on Viimsi politsei meeskond 
tugevnenud. Meil on täistöö-
ajaga noorsoopolitseinik ja kaks 
piirkonnapolitseinikku. Lisaks 
tagavad politsei operatiivse rea-
geerimise ja piirkonna turva-
lisuse Ida-Harju politseijaos-
konna patrullid. 

Jelena Polkopa, olete tä-
naseks Viimsis töötanud pea 
4 kuud. Kuidas siinne elu-
keskkond tundub?

JELENA POLKOPA: Olin 
ka varem noorsoopolitseinik n-ö 
eliitpiirkonnas, ent Viimsis tun-
nen, et siinsetel elanikel ei ole 
oma kodukohast ükskõik. Siin-
sed inimesed on hoolivad, nad 
soovivad turvalist keskkonda 
endale ja oma lähedastele. Mul 
on hea meel, et siin elab palju 
noori peresid, kes tahavad en-
dale ja oma lastele head elu. 

Hiljuti täitus esimene kuu 
piirkonnapolitseinik Egon Roo-
simägi tööleasumisest. Kui-
das Teile Viimsis tundub?

EgON ROOSIMägI: Võt-
sin üle Steven Rehelemi üles-
anded, olen sisse elanud. Viim-
sis on hea olla: inimesed on 
sõbralikud ja igati abivalmid. 
usun, et peagi tunnen Viimsit 
ja siinseid elanikke paremini!

Olete konstaablipunktis 
kolmekesi. Kuidas on tagatud 
igapäevane patrulltöö, kui 
meie vallas elab 18 000 ela-
nikku? Kas see on probleem?

AS: Viimase politseirefor-
miga saime Ida-Harju politsei-
jaoskonna üheks allüksuseks, 
tänu sellele on meil igapäevast 
reageerimisjõudu rohkem kui 
möödunud aastatel. Politsei jät-
kab tänavugi tugevalt patrull-
tööd: kontrollime kiirust, tee-
me puhumisaktsioone jms.

Millega te Viimsis veel kok-
ku puutute?

JP: Üks Viimsi valla mure-
kohti on mopeediga sõitvad ala-
ealised, kellel puudub juhti-

Aivar Sepp: Koostöö valla ja elanikega 
tagab turvalisema elukeskkonna

misõigus. Tuletan lapsevane-
matele meelde, et vastava koo-
lituse AM kategooria juhiloa 
saamiseks peavad läbima kõik, 
kes on sündinud hiljem kui 
01.01.1993. Vastavalt Liiklus-
seaduse § 103 lg 1 p 1 antakse 

tega, kontrollime koduvägival-
lajuhtumeid, teeme alaealiste 
alkoholi- ja tubakatarvitamise 
kontrollreide ning menetleme 
süütegusid, mille on toime pan-
nud alaealised. Süütegude me-
netlemise kõrval on väga olu-

line tegeleda ka ennetustöö ja 
alaealiste teavitamisega, näiteks 
loengute pidamisega piirkonna 
koolides.

AS: Võrreldes varasemate 
aastatega on märgatavalt suu-
renenud registreeritud koduvä-
givalla juhtumite arv. usun, et 
inimesed on nüüd avatumad 
ja teavitavad julgemalt vägi-
vallast enda, laste või naabrite 
suhtes. Samuti tegeleme valla 
üldiste turvalisuse ja avaliku 
korra probleemidega ning nen-
dele probleemidele lahenduste 
leidmisega.

Jelena, kas Viimsi noortel 
on probleeme ka illegaalsete 
uimastitega?

JP: Kahjuks on kanep üsna 
kättesaadav. Viimsis pole aga 
midagi hullu lahti, teeme noor-
te seas ennetustööd. Kindlasti 
jätkame piirkonnas kontroll-
reididega.

Kuidas ära tunda, et laps 
on tarvitanud kanepit?

JP: Kanepi tarvitamise tun-
demärkideks on lühiajaline hu-
vipuudus, ükskõiksus, endasse 
tõmbunud olek. Kui lapseva-
nem märkab, et tema lapsel on 
mõni neist tundemärkidest, siis 
soovitan lapsele rohkem tähe-
lepanu pöörata, teda kuulata. 
Vanemad, tegelege oma laste-
ga, suunake neid huviringides-
se ja sportima, ärge tutvustage 
neile ise alkoholi. 

Hiljuti lõppesid Politsei- 
ja Piirivalveameti üleriigili-
sed liiklustalgud. Millised on 
selle tulemused Viimsis? 

AS: Üle-eestiliselt laekus üle 
480 teate, umbes 30 neist olid 
tähelepanekud Viimsi vallas.

Valdavalt teavitasid valla-
elanikud kiiruseületamistest näi-
teks Rohuneeme, Kaluri ja Rand-
vere teel. 

Lisaks toodi välja ka keelu-
alasse sõitnud veoautod, mille 
juhtidel ei ole veoluba.

Need teed ja piirkonnad 
olid meile ka varem teada, sest 
meil on hea koostöö kohalike 
elanikega, kes teavitavad meid 
jooksvalt. 

Milline on teie koostöö teis-
te asutuste ja organisatsiooni-
dega?

AS: Kõige tihedam koos-
töö on meil valla kommunaal-
ametiga, järgnevad sotsiaal- ja 
terviseameti lastekaitsetööta-
jad, järelevalve osakond ning 
vallavalitsus ja siseturvalisuse 
nõukoda. 

Meil on hea meel, et valla-
valitsus kaasab meid ning val-
lavanema jaoks on üks olulisi 
valdkondi turvalisuse tagamine. 

Kuidas on lood kogukon-
na kui terviku kaasamisega?

AS: Viimsi elanikud on igati 
aktiivsed ja asjalikud ning hoo-
livad koduvallast. Meid usalda-
takse ka ilma kampaaniateta, 
teavitatakse ohtlikest olukor-
dadest, kiiruseületamistest, pe-
revägivallast jms. usume, et 
koostöö kogukonnaga on hea, 

vastav juhtimisõigus vähemalt 
14-aastasele isikule.

AM kategooria juhiluba ei 
ole vaja, kui juhil on mõne 
muu kategooria mootorsõiduki 
juhtimisõigus juba olemas.

Lisaks tegeleme riskiisiku-

tahame seda kindlasti hoida ja 
tugevdada. Soovin, et siinne ko-
gukond muutuks veel ühtse-
maks.

Möödunud aastal külas-
tasite üht Viimsi lasteaeda, 
kui üks väikemees Teile kir-
jutas. Kuidas teist said polit-
seinikud?

ER: Pärast keskkooli lõpe-
tamist olin aasta Eestist eemal. 
Kaugel elades sain selgeks, et 
soovin panustada koduriigi tur-
valisusse, asusin õppima Sise-
kaitseakadeemiasse. 

JP: Enne politseisse tööle 
asumist olen olnud aastaid õpe-
taja. Töötanud noortega, mär-
ganud ning jälginud nende mu-
resid ja probleeme, saamata ise 
otseselt midagi ära teha. Siis 
tekkis mõte proovida midagi 
muud, õpetajast sai noorsoo-
politseinik. 

AS: Nii nagu see lasteaia-
poiss võin öelda, et ka minu 
soov oli saada politseinikuks. 
See tahtmine on pärit lapse-
põlvest.

Lugeja küsimus: Unusta-
sin Facebooki kontost välja 
logida, hiljem sisse logides 
avastasin, et minu nimel on 
minu seinale kirjutatud pos-
titus. Kas olen selles ise süüdi 
või on selline tegu siiski ka-
ristatav? 

JP: Kui inimene on teinud 
teise inimese kontolt postituse 
ning tal puuduvad selle konto 
kasutamiseks õigused, siis on 
tegemist identiteedivargusega, 
mis on karistatav. Ka sotsiaal-
meedias ähvardamine on ka-
ristatav.  

Soovitame sellistes situat-
sioonides pöörduda veebikons-
taablite poole. Eestis töötavad 
veebikonstaablid Andero, Maar-
ja ja Oksana, leiate nad Face-
bookist.

Lugeja küsimus: Viimsis  on 
mitmete arenduspiirkondade 
vahel samaliigiliste teede rist-
mikke. Kuidas seal peaks käi-
tuma?

AS: Samaliigiliste teede rist-
mik on ristmik, kus ei ole pea-
tee märki ega anna teed mär-
ki. Seal kehtib nn parema käe 
reegel ehk teed peab andma ju-
hile, ka jalgratturile ja mopee-
dijuhile, kes on sinust paremal 
pool. 

Liina Rüütel 

Piirkonnapolitseinik Egon Roosimägi.

Noorsoopolitseinik Jelena Polkopa.

Piirkonnapolitseinik Aivar Sepp. Fotod Annika Haas
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28. jaanuaril toimus 
vallamajas foorum „Kes 
vastutab Viimsi turvalisu-
se eest?“, et leida turva-
lisuse valdkonnas uusi 
koostöövõimalusi. 

Vallavanem Jan Trei ootas foo-
rumilt uusi ja põnevaid mõt-
teid. “Turvalisus ei ole midagi 
iseenesestmõistetavat. Turvali-
se kogukonna ja elukeskkonna 
saamiseks peavad kõik panus-
tama. See tähendab hoolimist 
ja märkamist. Turvalisus puu-
dutab ja kõnetab igapäevaselt 
meie peret, sõpru, tuttavaid. 
Eelmisel aastal kutsusime ellu 
Viimsi Siseturvalisuse nõuko-
ja, kes pidevalt jälgib turvali-
suse olukorda vallas, mõtestab 
ja pakub lahendusi turvalisema 
kogukonna saamiseks.

Turvalisus saab ühiskonnas 
sündida ainult läbi eri tasandi-
te  – riigi, omavalitsuste, naab-
rivalve, turvaettevõtete, kogu-
konna – koostöö,“ sõnas Trei.

Kõik algab kodus
Foorumile kutsutud Harju maa-
vanem Ülle Rajasalu aitas lah-
ti mõtestada koostöövõimalusi 
Harjumaa tasandil. Ta rõhutas 

ka perekonna rolli õigete hoia-
kute kujunemisel. “Ühiskonna 
turvalisuse tagamine algab ko-
dust ja kasvatusest. Vanemad 
peaksid andma lastele kaasa 
käitumise põhiväärtused, vää-
rikuse ehk käitumisharjumuse. 
Vanemate roll on eeskujuna vä-
ga suur. Vaatame peeglisse! Iga 
rikkumisega antakse lapsele sig-
naal, et kui keegi ei näe, võib 

ka reegleid rikkuda, puuduta-
gu see siis prügi maha viska-
mist, ohutut liiklemist, helkuri 
kandmist.

Harju maavalitsusel on hea 
koostöö politseiga, seda eriti 
liiklusohutuse tagamisel maa-
konnas. 

2014. aastal rahastati Har-
jumaal siseturvalisuse vabataht-
liku tegevuse toetusprogram-

mist kaheksa projekti, et vaba-
tahtlikud pritsimehed ja mere-
päästjad saaksid varustust mu-
retseda. Harjumaal on 26 va-
batahtlikke kaasavat turvalisu-
sega tegelevat ühendust.

Hea näide on politsei noor-
tele suunatud narkoennetuspro-
jekt “Puhas tulevik”, millega 
on liitunud enamik omavalit-
susi,” sõnas Rajasalu.

Politsei, noored ja kirik
Foorumil olid kohal ka need, 
kelle tööks on meie turvalisuse 
tagamine: Viimsi politseinikud 
Aivar Sepp, Egon Roosimägi ja 
noorsoopolitseinik Jelena Pol-
kopa. Külalisena tegi ettekande 
politseimajor Varmo Rein. 

Tänu Viimsi Noortevoliko-
gu kaasalöömisele vaadati mit-
meid asju novaatorliku pilgu-
ga. Karl Koosti tähelepanekud 
panid kaasa mõtlema eriti nar-
kootiliste ainete koolis levimi-
se teemal. 

Turvalisusel on ka hingeline 
ja emotsionaalne aspekt. Neid 
aitas oma pöördumises esile tuua 
EELK Viimsi Püha Jaakobi ko-
guduse vaimulik Mikk Leedjärv.

Ajakirjanik Tiina Kangro 
ning Viimsi vallavalitsuse sot-
siaal- ja tervishoiuameti juha-
taja Reet Aljas selgitasid, kui 
oluline on mõista ja märgata 
eakate ja erivajadustega inimes-
te turvalisuse vajadusi. Viimsi 
Invaühingu liige Angelika Tief 
ütles, et erivajadustega inimes-
te käitumist peaksid paremini 
tundma ka politseinikud ja tur-
vaettevõtte töötajad.

Reet Aljas: “Kõik inimesed 
peaksid märkama abivajajat, 

Palusime inimestel, kes tagavad oma tööga 
iga päev meie turvalisust, vastata küsimustele, 
mis suunasid foorumi arutelu. Vastasid politsei-
major Varmo Rein (Politsei-ja Piirivalveameti 
arendusosakonna ennetus ja järelvalve büroo), 
Viimsi politseinikud Aivar Sepp, Jelena Polko-
pa ja Egon Roosimägi ning G4S esindaja Janec 
Mururand. 

 
Milline on elanike roll kogukonna turvalisuse 
loomisel ja tagamisel?

VARMO REIN: Mida tugevam kogukond, seda 
vähem kuritegevust. Kogukond koosneb meist kõi-
gist, kes me kusagil elame. Avalik kord on hüve 
või kontekst, mida me ise loome, oma igapäeva-
se käitumisega sisustame ja naudime. Elanikud saa-
vad väga palju ära teha.

AIVAR SEPP: Kõige olulisem on, et inimesed mõis-
taksid: elukeskkond ei lõppe oma koduväravas. Täht-
sad on omavaheline läbikäimine, teabe vahetamine 
ja märkamine. Heaks näiteks on toimivad naabrival-
vesektorid, kus elanikud ise vabatahtlikult panusta-
vad turvalisuse loomisesse. Ei saa alatähtsustada 
ka inimesi, kes juba omavahel teavet vahetavad 
(mitteametlik naabrivalve). Suhtlemine ja märkami-
ne tugevdavad kogukonda. Foorumil jäi kõlama mõ-
te: kõrge kuritegevus on nõrga kogukonna tunnus.

Kodukandi turvalisus sõltub meist kõigist
olgu see siis laps või eakas ini-
mene. Andke hädasolijaist teada 
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervis-
hoiuametile.”

Väga oluline oli inforing, kus 
oma tegevust tutvustasid Kait-
seliidu Harju maleva pealik ko-
lonelleitnant Gunnar Havi, Jako 
Vernik Vabatahtlike Merepääs-
teühingust, Põhja päästekeskuse 
Ida-Harju päästepiirkonna juha-
taja Leho Lõiv, G4S esindaja Ja-
nec Mururand, Kõrvetaguse kü-
la naabrivalve sektorivanem Ülle 
Laasner, Eesti külaliikumise Ko-
dukant esindaja ja Metsanurme 
külaseltsi juht Anneli Kana.

Viimsi vallavolikogu esi-
mees ja Randvere külavanem 
Priit Robas ütles arutelu kokku 
võttes: “Foorum kinnitas mu 
usku, et viimsilased tahavad 
koduvalla arengus kaasa rää-
kida. Kokkusaamised peavad 
olema regulaarsed. Üks kord 
õhinal arutades kõiki kaasa-
vat plaani valmis ei saa. Häid 
mõtteid ja uusi vaatenurki on 
selleks liiga palju. Koostööd 
tuleb õppida. Teineteisega ar-
vestades jõuame kaugemale. ”

Inga Kuus 
Viimsi Naabrivalve 

sektorite koordinaator

Viimsi Turvalisuse foorum. Foto Inga Kuus

JELENA POLKOPA: Eestis registreeritakse kesk-
miselt 2500 lähisuhte vägivalla (vägivald partne-
ri, abikaasa ja/või teiste lähedaste suhtes) juh-
tumit aastas. Tihti tülitsetakse ka laste juuresole-
kul, mis teeb juhtumi veel raskemaks. Suur osa 
koolikiusajatest on pärit vägivaldsetest perekon-
dadest. Sellistel lastel on tihti vajadus võita tä-
helepanu. Usalduslikud suhted perekonnas on 
väga olulised, siis märkavad vanemad õigel ajal 
ka ohumärke. Vägivald on tavaliselt varjatud. Kui 
tunnete, et midagi on valesti, rääkige oma kaht-
lustest politseile, sotsiaal-, lastekaitse või ohvri-
abi töötajale. Lähisuhte vägivallast teavitamine 
annab võimaluse varakult sekkuda ja ära hoida 
selle süvenemist. Vägivalda ei õigusta miski. 

Millised on eri osapoolte rollid praegu ja 
kuidas on need muutumas?

VARMO REIN: Aeg, mil arvati, et korrakaitse on 
ainult politsei ülesanne, on jäänud seljataha. Olu-
kord hakkas muutuma ammu enne korrakaitse-
seaduse jõustumist. Kohalikud omavalitsused, rii-
giasutused ja kolmas sektor tegelevad korrakaitse 
teemadega järjest enam. Kogukond on aastatega 
muutunud tugevamaks, oluliselt on suurenenud va-
batahtlike panus.

Kuidas ühendada kogukonna eri osapooli 
paremini koostööks?

Varmo Rein: Algus on raske, tuleb korraldada 
kokkusaamisi. Eestvedajaks sobib vald ja politsei. 
Kui huvilised üksteist juba tunnevad, läheb ker-
gemalt. Sageli toimivad kõige paremini väike-
sed kohalikud võrgustikud, kuhu kuuluvad ühiste 
väärtuste ja huvidega isikud. Hea on, kui tekib 
loomulik koostöö. Olen näinud käskkirjaga moo-
dustatud töörühmi, mis tööle ei hakkagi.

EGON ROOSIMÄGI: Koostöö parandamine saab 
toimuda läbi kaasamise. Ühiselt tuleb välja sel-
gitada probleemkohad ning proovida neid koos 
lahendada. Viimsi siseturvalisuse nõukokku kuu-
luvad erinevate asutuste, valla ja kogukonna 
esindajad. Üheskoos proovitakse leida lahendusi.

Kui valmis me oleme kogukonnakeskseks 
lähenemiseks turvalisuse tagamisel?

Varmo Rein: Aeg selleks on küps. Politsei ei 
taha lämmatada kogukonna initsiatiivi. Politseid 
peab olema nii vähe kui võimalik ja nii palju kui 
vajalik. Oleme heameelega kogukonna ja oma-
valitsuse partner, n-ö esimene võrdsete hulgas.

Kas oleks vaja luua infovõrgustik (või täien-
dada olemasolevat), mille kaudu saaks kriisi-
olukordades kiiremini levitada infot üle valla, 
et ennetada ohte ja tagada elanikele operatiiv-
ne abi?

VARMO REIN: Kohaliku omavalitsuse Facebooki 

leht sobib teabevahetuseks. Ma ei kannaks maha 
ka tavalist veebilehte.

Milliseid turvalisuse teemadega seotud üri-
tusi võiks veel läbi viia? Millistele teemadele 
tuleks pöörata tähelepanu, et kaasa aidata oh-
tude ennetamisele ja turvalisuse hoidmisele?

AIVAR SEPP: Ka praegu toimub Viimsi vallas üri-
tusi, kus elanikud arutavad kogukonna tähelepanu 
vajavaid küsimusi. Kindlasti ei tuleks piirduda tur-
valisusega ainult vara valvamise ja avaliku korra 
mõttes. Turvalisuse mõiste on laiem ning rääkida 
tuleb ka näiteks tuleõnnetustest, uppumisohtu-
dest, merepäästevõimekusest, liikluskorraldusest 
jne. Uued algatused on head, oluline on, et elani-
kud osaleksid vabast tahtest ja soovist hoida või 
luua enda ümber turvalist elukeskkonda. Valla po-
litseinikud on alati nõus sellistel üritustel küsimus-
tele vastama.

JANEC MURURAND: Tänast olukorda arvestades 
võiks arutleda ka teemadel, kui turvaliselt saab te-
gutseda  avalik sektor, koolide esindajate ja õpe-
tajate osalusel tuleks kõnelda koolides toimuvast 
ja suvel rannapiirkonna avalikust korrast ja ran-
navalvest. G4S-il on Viimsi vallale turvateenuse 
osutamise leping. Meie patrullauto on 24/7 valla 
territooriumil, kõik valla elanikud võivad helistada 
G4S üldnumbril 1911 ja paluda vajadusel G4S abi.

Kas jalad valutavad ja on väsinud?
Tule jalalaba uuringule 17. veebruaril kell 10–15!
l Uuring võimaldab välja valida õiged tugitallad, mis kindlustavad käimi-
se ja seismise mugavuse, leevendavad valu ning väsimust.
l Uuring on tasuta!
l Vajalik on eelregistreerimine tel: 6000 495 või kohapeal.
l Uuringupäeval on tervisejalatsid ja tallatoed soodushinnaga -10%!

Ülikooli Apteegi Viimsi apteek
Randvere tee 6, tel: 6000 495, e-post: viimsi@ya.ee, avatud: E–P 10–19.

KODUAIA 
KUJUNDAMINE
Luua Metsanduskool pakub 
õppimisvõimalust koduaia 
kujundamise kursusel.
Kursus toimub Viimsi Päevakeskuses 
laupäeviti järgmistel kuupäevadel: 
28. veebruar, 7. ja 21. märts ja 11. aprill 
2015.
Ootame neli päeva kestvale kursusele 
inimesi, kes soovivad ise teha oma aiale 
haljastusprojekti.
Rohkem infot kursuse kohta leiate: 
http://luua.kovtp.ee/koolituskalender
Registreerumine telefonil 5254 004 või 
meilil: koolitus@luua.ee
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Üks mees armastas väga 
vähke ja kalasid. Et neid 
alati silme ees hoida, 
ostis ta mõned ilusad ka-
lapildiga taldrikud. Kuid 
siis tabas teda täiesti oo-
tamatult paljudele tuttav 
kogumiskirg. Ta hankis 
üha uusi ja uusi vee-elu-
katega lauanõusid. Nüüd 
nõustus kollektsionäär 
puhvetitesse peidetud ilu 
ka teistele näitama.  

Näitusel esitletav kalaportse-
lan on imeilus. Portselanisõber 
saab esteetilise naudingu, kalur 
äratundmisrõõmu. Kuid näitu-
sel on ka teine plaan. Loodame, 
et väljapanek äratab tähelepa-
nelikus külastajas ka mõtteid, 
paneb seoseid otsima ja juhib 
tähelepanu keraamika pikale 
ja kirevale arenguloole. Vitrii-
nides seisvad ilusad lauanõud 
on valminud erinevates tööko-
dades, osa neist juba üle saja 
aasta tagasi. Nii mõnegi vaag-
na põhja all on vana kuulus 
kaubamärk: Villeroy & Boch, 
Meissen, Kuznetsov, Arabia, 
Langebraun. Näitusesaalis joo-
nistub nende kaudu välja pea-
tükk portselani ajaloost läbi 
Hiina, Itaalia ja Saksamaa kuni 
Venemaa, Soome ja Eestini. 

Kala on olnud läbi aegade 
nii lihtinimeste kui ka peenema 
rahva toidulaual. Tänapäeval on 
kalasöömise populaarsus lange-
mas ja teine vee-elukas, vähk, 
on muutunud toidulaual üsna 
haruldaseks. Täiesti unustusse 
on vajunud ka traditsioon pida-
da augusti lõpul uhkeid vähisöö-
mispidusid. Kuid põhjamaades 
on see komme sügavalt juur-
dunud ja endistel aegadel peeti 
seda pidu ka meil. Näitusel on 
väljas vähisöömistarvikuid ning 
tõendeid kohalike vähipidude 
toimumise kohta leidub ka Ran-
narahva muuseumi kogudes. 
Nimelt on meie tekstiilikogus 
hoiul erilised vähisöömingu pu-
huks tikitud salvrätid, mida ka-
sutati siinsamas lähedal asunud 
Pringi suvemõisas. 

Reisijuttude õhtu: 
Alan Adojaan
Rannarahva muuseumi reisijuttude õhtute sarjas 
kohtume kord kuus inimestega, kes ühel või 
teisel põhjusel otsustanud ette võtta pika reisi. 
Lugusid on reisidest maailma otsa, merede taha, 
aga ka sootuks lähemale, kasvõi enda sisemusse. 
Igal neist oma põhjus.  

26. veebruaril viib Alan Adojaan teid reisile, mis on täis 
uskumatuid ja hullumeeleid seiklusi. Nende otsa komistab 
ta millegipärast pidevalt, reisides ringi lõbu, töö ja armas-
tuse otsinguil. Reis tundmatusse Brasiiliasse pärast seda, 
kui ta ühe päevaga miljoni kaotab. Tutvumine vulgaarse 
džässidiiva ja gangsteritega, tänavaröövi korraldamine 
Rios, lahingud Cabo Frio ahvidega. Üliõpilasena Hollan-
dis, taksojuhina Hispaanias…

Alan viib teid lennule kohtadesse või olukordadesse, 
kuhu tavaline inimene ei sattu, lajatab mõnusa huumori, 
äraspidise elufilosoofia ning omapärase maailmavaatega.

Reisijuttude õhtutele pääseb muuseumipiletiga (3 €). 
Piletiostuga toetad muuseumi tegemisi!

Kohti saab broneerida e-posti aadressil anu@ranna-
rahvamuuseum.ee. Muuseum ja vinoteek avavad uksed 
juba kell 18.00.

Rannarahva muuseum

Rannarahva 
Kärajad 2015
Rannarahva muuseum kutsub 28. veebruaril 
kärajatele ehk avalikule foorumile muuseumi 
tulevikusuundade aruteluks!

Meie  eesmärk on kaasata kogukonda, riiki ja omavalit-
sust, sõpru ja tuttavaid, muuseumiprofessionaale ja teis-
te valdkondade spetsialiste muuseumi tulevikusuundade 
arutellu, unistustesse, plaanidesse ja tegemistesse. Tahame 
mõelda suurelt! Koos suurelt mõeldes ja tegutsedes võib 
korda saata suuri asju Viimsi ja kogu Eesti jaoks. 

Ootame teid arutama ja kaasa mõtlema, iga osalev ini-
mene ja mõte on meile väga väärtuslik. 

Ootame kõiki 28. veebruaril kell 10.30–15.30 Pringi 
külla Rannarahva muuseumi aadressil Nurme tee 3.

KäRAJATE KAVA
10.30–11.00 Kogunemine. Hommikused pannkoogid, 
soovijatele sissejuhatuseks ringkäik muuseumis
11.00–11.30 Sissejuhatus. Kes see rannarahvas siis õi-
gupoolest on?
11.30–13.00 Tulevikupilt: 
- Milline võiks Rannarahva muuseum olla aastal 2025?
- Mis teeb muuseumi eriliseks ja eristuvaks?
13.00–13.30 Tõhus lõunasöök
13.30–14.30 Eesmärgid ja tegevused:
- Millised eesmärgid võiks muuseum endale püstitada? 
Mida on vaja selleks teha?
- Milliseid uusi algatusi võiks muuseum käivitada? Mi-
da kinkida rannarahva poolt Eestile 100. sünnipäevaks?
14.30–15.15 Koostöö ja koos töö
15.15–15.30 Kokkuvõte ja lõpetamine

Osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreeruda 
veebilehel http://www.cumulus.ee/muuseum või e-posti 
aadressil riina@rannarahvamuuseum.ee.

Käramist korraldab SA Rannarahva Muuseum koos-
töös OÜga Cumulus Consulting. Lisainfo: Riina Aasma, 
e-post riina@rannarahvamuuseum.ee, tel 5094 272.

Riina Aasma
Rannarahva muuseum

Ilusaid lauanõusid armastati 
ka vanades rannataludes. Veel 
tänapäevalgi seisavad vanaema-
aegsed nõud ilusa mälestusena 
paljude kodude puhvetkappides. 
Üsna paljudel on säilinud tsaa-
riaegseid Kuznetsovi vabriku 
tasse ja taldrikuid, samuti vana 
Arabia portselani. Naissaarelt 
pärit inimesed räägivad seniaja-
ni uhkusega oma lapsepõlveko-
dus kasutusel olnud serviisidest.

Ilusaid lauanõusid oli ka Ak-
si saare peredes ja nende kohta 

teatakse rääkida üht kurvapool-
set lugu. Möödunud sajandiva-
hetusel peeti saarel pulmi ja 
pruutpaari Soomes elavad sugu-
lased tõid kingiks suure lõuna-
serviisi. Kingitus taheti kohe ka-
sutusele võtta ja anti kokkade 
kätte. Need aga pillasid korvi 
maha ja nii jäigi järele vaid pool 
serviisi. Kahjuks pole needki ese-
med ajahambale vastu pidanud. 

Rannarahva muuseumis on 
eksponeeritud kalaportselan ja 
vähisöömisnõud perekond Ar-

Kalaportselan vallutab 
muuseumi

muliku kogust. Maalingutega 
kalavaagen on elegantne ser-
veerimisnõu ja juhib juba ise-
enesest mõtted etiketile. Laua-
katmiskunsti, söögikultuuri ja 
portselani ajaloo saladusteni 
jõudmisel on abiks muuseumis 
kavandatavad esinduslikud te-
maatilised õhtusöögid. Portse-
lan aitab avada ust ununenud 
traditsioonide maailma.

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseumi 

teadur-kuraator

Nõud mäletavad kunagisi vähisöömispidusid. Foto Rannarahva muuseum

Alan Adojaan. Foto erakogu
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Saaremaa Sõjavara Selts 
ja Eesti Sõjamuuseum 
korraldavad 22. veebruaril 
kell 12 Viimsi mõisa här-
rastemaja ees ajaloolise 
taaslavastuslahingu – 
22. Weebruar 1919.

Taaslavastuse peakorraldaja 
Margus Sinimetsa sõnul vali-
ti lahing seetõttu, et lavastuse 
päevaks sattus 22. veebruar. 
“Kõige olulisem oli valida la-
hing, mis sobib päevaga. Idee 
on meil arenenud aastatega. 
Olen neli aastat korraldanud 
rahvusvahelisi Saaremaa Sõja-
ajaloo päevi, kus mastaabid on 
suuremad. Mõnikord on olnud 
lausa 150–200 meest lahingu-
väljal,” ütleb Sinimets. 

Ajaloolise taaslavastuslahin-
gu koht on valitud peamiselt 
Viimsi sõjamuuseumi hea asu-
koha pärast “Tegelikult ajaloo-
liselt ju Viimsis mängitud la-
hingut ei toimunud,” täpsustab 
Sinimets, kes korraldab vaba-
riigi aastapäevale pühendatud 
lahingut teist korda. “2014. aas-
tal korraldasin taaslavastusla-
hingu Eesti Vabaõhumuuseu-
mis. Lisaks lavastatud lahingu-
le on nüüd ka venekeelne Va-
badussõda käsitlev loeng lek-
tor Igor Kopõtinilt.” 

Viimsis võitlevad 15 sõjaaja-
loo klubi liikmed. “Lavastatud 
lahingus osaleb umbes 80 meest, 
kes on pärit Eestist, Lätist, Lee-

dust, Valgevenest ja Venemaalt. 
Tegemist on muidu-gi mängu-
ga, ent üritame selle teha või-
malikul elutruu ehk ikka nii, et 
punaseid oleks rohkem. Meeste 
vormirõivastus on nn muuseumi 
koopiad, aga varustus – rihmad, 
rakmed, padrunitaskud jms – üld-
juhul originaal. Meie rekonst-
ruktsiooni põhiline eesmärk on-
gi võimalikult autentne riietus ja 
varustus,” lisab Sinimets. 

Vaatama on oodatud kõik, 
kes soovivad. “Tegu on sünd-
musega, kus lahingule omaselt 
käib kõva paugutamine, see-
tõttu ei soovita me kaasa võtta 
pisikesi lapsi ja lemmikloomi. 
Tulge varakult kohale, et taga-
da endale parim vaateväli. Kü-
lalistele jagame Soome vaba-
tahtlike käiselindid,” tutvustab 
Sinimets plaanitut.

22. Weebruari lahingu 
taust
Pärast kolm kuud kestnud la-
hinguid oli Vabadussõda jõud-
nud veebruariks väljapoole Ees-
ti piire. Kindral Laidoner sai 

24.02.1919 Maapäevale ette kan-
da, et Eesti on punastest vaba.

Lõunarindel olid 21. veeb-
ruariks Soome vabatahtlikud 
Põhjapojad kolonel Hans Kal-
mu juhtimisel jõudnud Ma-
rienburgi (Aluksne) lähistele ja 
tegid ettevalmistusi linna rün-
damiseks lõunaküljelt. Lõuna-
rinde lahingutes oli oluline roll 
meie kitsarööpmelistel soomus-
rongidel. 21. veebruariks oli 
Marienburgi alla jõudnud ka 
soomusrong nr 2. Rünnakut 
alustas Põhjapoegade 3. kom-
panii, mida toetas soomusron-
gi dessantmeeskond. Nende üles-
anne oli Marienburgi rünnata 
põhjapoolt.

Võitlejad kandsid siis val-
davalt vene ja saksa maailma-
sõjaaegset riietust-varustust. 

Lavastuses vallutavad Ees-
ti soomusronglased ja Soome 
vabatahtlikud Marienburgi los-
si/Viimsi mõisa. Loomulikult 
ei ole taaslavastus autentne, 
vaid saab ainest tollasest la-
hingust. 

Liina Rüütel

29. jaanuaril andsid Poola 
sõjamuuseumi esindajad 
Eesti Sõjamuuseumile üle 
tanki T-34/85. Kingituse 
võtsid vastu kaitseminister 
Sven Mikser ja muuseumi 
direktor Hellar Lill. 

Poola sõjamuuseum (Muzeum 
Wojska Polskiego) tegi selle 
suure kingituse Eesti Sõja-
muuseumile 96. sünnipäevaks. 
1919. aastal asutatud Eesti Sõ-
jamuuseum taastati 2001. aastal 
Eesti Sõjamuuseumi – kindral 

Tanki pidulik üleandmine ja vastuvõtmine

Tank T-34/85 seisab kuni kevadeni tutvumiseks Viimsi mõisa ees, 
seejärel paigaldatakse see sõjamuuseumi rasketehnika angaari. 

Laidoneri muuseumi nime all. 
Muuseum tegeleb Eesti sõjan-
duse ajalooga seotud esemete 
ja materjalide väljaselgitamise, 
kogumise, säilitamise, uurimi-
se ja üldsusele vahendamisega. 
Samuti sõjaajaloolise uurimis-

tööga ning arendab rahvusva-
helisi sidemeid teiste vastavate 
institutsioonidega.

Pidulikul tseremoonial osa-
lenud kaitseminister Sven Mik-
ser ütles, et tal on hea meel ter-
vitada Poola sõpru Eesti Sõja-

muuseumis Viimsi mõisas, mis 
juba ise sümboliseerib Eesti ja 
Poola lähedasi suhteid. Kahe 
maailmasõja vahel oli mõis 
ju koduks kindral Laidonerile 
ja tema poolatarist abikaasale 
Mariale.

Poola sõjamuuseumi direk-
tor Zbigiev Wawer ütles tanki 
üle andes, et Eesti ja Poola 
sõjamuuseumite head suhted 
peegeldavad meie riikide häid 
liitlassuhteid.

Eesti Sõjamuuseum

T-34/85 on Teise maailmasõja üks kuulsamaid tanke, sellised osalesid ka Eestis peetud lahingutes. Tanki pidulikul üleandmisel osalesid Eesti 
ja Poola sõjamuuseumi, Viimsi vallavalitsuse ja kaitseministeeriumi esindajad, kaitseväelased ning kohalikud elanikud. Fotod Eesti Kaitsevägi

Esiplaanil Poola sõjamuuseumi direktor Zbigiev Wawer. 

22. veebruari taaslavastuslahing

LIIKLUSKoRRALDUS JA PARKIMINE
l 22. veebruaril on kiirusepiirang 30 km/t Aiandi tee ja Liilia tee 
ristumisest kuni Vehemaa tee ristmikuni. 
l Liiklust ja parkimist korraldavad reguleerijad. 
l Taaslavastuslahingu ajal on võimalik parkida Nelgi tee 1 (hu-
vikeskuse ja vallamaja), sõjamuuseumi ja spordiplatsi parkla-
tes. Lisaks on tähistatud parkimisala Vehemaa teepeenral. 
l Piirkonna kaardi leiate valla kodulehelt ja Facebookist.
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Viimsi vald on ligi kümme 
aastat teinud koostööd 
Saksamaal Kölnis asuva-
te õppeasutustega, kus 
koolitatakse noorsootöö-
tajaid, noorte juhenda-
jaid, lasteaia õpetajaid, 
algklasside õpetajaid 
ning sotsiaaltöötajaid.  

Meie vallas on neile praktika-
baasiks olnud põhiliselt Viimsi 
lasteaiad ja MTÜ Viimsi Huvi-
keskuse noortekeskused.

detsembris lõpetasid neli 
tublit noort: Lisa Alina Lipski, 
Helena Bahia granow, Anna 
Röttgen ja  Romina Von der 
Ruhr ning aktiivne ning särav 
noorsootöötaja Isabel Oeliger 
oma kahekuulise praktika MLA 
Viimsi Lasteaedes ning Viimsi 
ja Randvere noortekeskuses. 

Suur tänu meie õpetajatele 
ja noorsootöötajatele, kes ju-
hendasid noorte praktikat ning 
aitasid tegevusi korraldada 
ja tõlkida! Laanelinnu majas 
olid juhendajaiks Aino Tänav 
ja Triine-Liis Merbach, Pargi 
majas Eva Laasma,  Astri ma-
jas  Piia Varik ja Randvere ma-
jas  Elen Sinep. Noortekeskus-

Saksa praktikandid Viimsis

tes aga suur-suur tänu Annika 
Orgusele, Eveliis Samberkile 
ja Erik Kuldkepile!

Praktika ajal tehtut, Viimsit 
ning Eestit tutvustasid noored 
15. jaanuaril Kölnis Erzbisch-
öfliche Berufskolleg Krieler 
dom koolis toimunud Euroopa 
infopäeval. Rõõm oli näha ja 
kuulda, kui positiivse hinnan-
gu andsid noored Viimsi las-
teaedadele, noortekeskustele, 

Fotol vasakult: Romina Von Der Ruhr, Isabel oeliger, Lena Stücke 
(oli praktikal Lagedi Noortekeskuses), Edgar Stahl (professor, üli-
õpilaste juhendaja), Helena Bahia Granow, Lisa Alina Lipski, Annika 
orgus, Maie Roos, Anna Röttgen ja Kadi Bruus. Foto erakogu

koostööle meie laste ja juhen-
dajatega. 

Noorte praktika on korral-
datud Euroopa Liidu program-
mi Erasmus+ toetusel. Tänavu 
14.–16. jaanuarini olid erine-
vate praktikabaaside esinda-
jad kutsutud Kölni seminarile. 
Osales 23 praktikakorraldajat 
erinevatest Euroopa riikidest. 
Seminari raames sai praktikan-
te vastuvõtvate kolleegidega 

muljeid jagada, arutada prog-
ramme ning ideid praktikan-
tide vaba aja tegevuste kor-
raldamiseks. Arutelude kõrval 
külastasime ühte Kölni laste-
aeda ning mitmeid noorte- ja 
sotsiaalkeskuseid. 

Otsustati, et Viimsi vald on 
ka edaspidi Saksa noortele prak-
tikabaasiks. Sakslased saavad 
sedasi tutvuda Eesti ja Viimsi-
ga, meie haridus- ja noorsootöö 
korraldusega ning kindlasti on 
see hea kogemus ka meie õpe-
tajatele, noorsootöötajatele ning 
lastele ja noortele. Tore oli näha, 
et huvi Eestisse praktikale tulla 
on suur, selle taga on siin käinud 
praktikantide head kogemused 
ja mälestused, väga hea kontakt 
Saksa poole praktikajuhendaja-
tega ja meie pikaajalised koos-
töösidemed.

Seminaril osalesid Viimsi 
Lasteaiad direktor Maie Roos, 
MTü Viimsi Huvikeskuse Noor-
tekeskuste juhataja Annika Or-
gus ning vallavalitsuse noor-
soo- ja haridustöö koordinaa-
tor Kadi Bruus.

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator

Teele ja Taavi lugu algas 
21. novembri Viimsi Tea-
tajas. Siis seadsid nende 
vanemad laste huvid esi-
kohale ja otsustasid pöör-
duda pereteraapiasse.

Otsustati tegeleda oma eri-
meelsustega ja vaadata siis, 
kuidas laste elu neist lähtuvalt 
korraldada. Toimus mitu koh-
tumist pereterapeudiga, enne 
kui lapsevanemad uuesti laste-
kaitsetöötaja juurde tulid.

Mõlemad vanemad olid 
mõistnud, et soov jagada las-
tega kohtumised võrdselt poo-
leks muutis lapsed väga kur-
vaks. Kaaluti ka seda, et üks 
laps kolib ema ja teine isa 
juurde. Kuidas lapsi üksteisest 
lahutada? Kuidas tagada, et 
kumbki vanem ei jääks laste 
elust eemale? 

Vanemad tahtsid, et las-
tel säiliksid head ja lähedased 
suhted nende mõlemaga. See 
andis lastekaitsetöötajale mär-
ku, et nad on valmis tegutsema 
laste huvides. Vanemad mõist-
sid, et lastega koosolemise aega 
võrdselt jagades teeksid nad 
liiga lastele, sest see muudaks 
nende elu väga keeruliseks. 
Seepärast soovitigi spetsialis-
tilt hinnangut, kuidas olukorda 
lahendada. Edasiliikumiseks oli 
mitu võimalust: üks laps ema-
le, teine isale; mõlemad lapsed 
nädala kaupa kord ühe, siis 
teise vanema juures; mõlemad 
lapsed ühe vanema juurde ja 
teisega kokku leppida kindel 
suhtlemise kord jne. 

Laste võrdne jagamine on 
tundlik teema. On nii poolt kui 
ka vastuargumente. Arvatakse, 

et lapsel säilib kontakt vane-
maga ainult siis, kui temaga 
argipäeva jagatakse. Lapseva-
nemad leiavad tihti, et  võrdsed 
õigused laste suhtes tähenda-
vad ka võrdset kohtumisaega. 
Kuid kelle huvides vanemad 
otsuseid teevad? Kuidas mõ-
jub lapsele kodu ja lähipiiri 
pidev muutumine? Kas vane-
mate koostöö toimib või muu-
tub laps vanematevaheliseks 
“sõnumitoojaks”?  Kas sedasi 
saab lahendada paarisuhte prob-
leeme? Kas laps peab leppima 
vanemate tahtmistega? Need 
küsimused peaksid lapsevane-
mad enne läbi mõtlema, kui 
teevad suure otsuse, mis muu-
dab laste elu. Tuge võib sellis-
tele küsimustele vastamiseks  
saada pereteraapiast.

Lahutus ja vanemate 
võimalused
Levinum lahendus Eesti koh-
tupraktikas ja lastekaitsetöös 
on see, kui lapsed elavad  püsi-
valt ühe vanema juures ja koh-
tuvad teise vanemaga igal tei-

sel nädalavahetusel. Asja saab 
korraldada ka nii, et kohtumi-
sed algavad juba neljapäeval 
ja lõpevad esmaspäeval ning 
lisaks kohtutakse ka mõnel 
argipäeva õhtul. Loomulikult 
tuleb arvestada lapse vanusega 
ja vanemate elukoha kaugu-
sega. Hoopis harvemini jaga-
takse lapsega koosolemise aeg 
võrdselt, tavaliselt siis nädal/
nädal põhimõttel. Veel harul-
dasem on kokkulepe, kus lap-
sed jäävad senisesse elukohta 
ja vanemad elavad korda möö-
da nädala kaupa nende juures. 

uuringud on näidanud, et 
vanemate otsus mõjutab lapse 
toimetulekut ja heaolu. Mit-
med tegurid võivad kergen-
da või raskendada vanemate 
koostööd ja seegi mõjutab last. 
Lahutus seab vanemad olu-
korda, kus rollid ja ülesanded 
tuleb uuesti jagada. Kumbki 
vanem peab võtma enda kanda 
need ülesanded, mida varem 
jagati koos. Omavahel tuleb 
rohkem koostööd teha ja in-
fot vahetada. Koostöösoov 
sõltub kindlasti sellestki, kas 
paarisuhte lõppemisega seotud 
erimeelsused said lahendatud. 
Olukorras, kus vanematel on 
jätkuvalt erimeelsusi, on laste 
nädala kaupa jagamine kõige 
halvem. Vanemate erimeelsu-
sed  mõjutavad valitud lahen-
dusest hoolimata alati lapsi.  

Otsustades tuleb alati esi-
kohale seada lapse huvid. Väi-
kestelt lastelt on raske uurida, 
millise valiku nemad teeksid. 
Ja hoolimata soovist ei peaks 
laps valima ühe või teise va-
nema vahel. Lapsed on kahe 
kodu versiooni miinustena ise 

välja toonud mitmeid prakti-
lisi probleeme: näiteks asjade 
ühest kohast teise viimine, liig-
ne vastutus ja pideva planeeri-
mine. Kui vanemate vahel on 
konflikt, siis ei tea laps, mida 
võib vanemale rääkida asjust, 
mida tehti nädal aega teise 
vanema juures. Lapsed, kes 
on olnud kahe kodu vastu, on 
öelnud, et neil puudub sedasi 
oma kindel koht. Suurematele 
lastele on keeruline eemalolek 
oma  sõpradest. Väga harva-
del juhtudel on lapsed, kellele 
on sobinud kodude jagamine, 
öelnud, et nad saavad mõlema 
vanemaga võrselt aega veeta, 
kogeda kahe erineva kodu või-
malusi jne. 

Seega ei olegi lahutuse pu-
hul rõhuasetus kahel kodul, pi-
gem ikka sellel, milliseks ku-
junevad vanemate suhted ja 
koostöö. Vanemate konfliktid 
ja puudulik suhtlus on lapse 
arengus suureks riskiteguriks. 
Seega on väga vaja õigel ajal 
pereteraapiasse  pöörduda ja oma 
erimeelsuste lahenduseks abi 
saada. See aitab pereasju ot-
sustada nii, et lahendus vastab 
kõigi huvidele. Teele ja Taavi 
vanematele oli pereteraapia vä-
ga suureks abiks, nad jõud-
sid ka kohtuta omavahelisele 
kokkuleppele, isa võttis oma 
avalduse tagasi. Pereteraapiat 
aga jätkatakse, et sealt oma va-
nemlikule koostööle tuge saa-
da. Teele ja Taavi tundsid ker-
gendust, neid rõõmustab, et nii 
ema kui ka isa on nende jaoks 
alati olemas.

Barbara Haage 
Helen Alton

lastekaitsespetsialistid 

Elu kahes kodus: Taavi ja Teele loo lõpp

Ingliskeelse 
kõnevõistluse 
võitis Merilyn 
Sepp
Neljapäeval, 29. jaanuaril toimus Viimsi Koolis 
juba kuuendat korda ingliskeelse kõnevõistluse 
koolivoor.

Sel korral peeti kõnesid teemal To Be Ignorant of the Past 
is to Remain a Child. Osalesid 10., 11. ja 12. klassid (kok-
ku 9 kõnelejat). Kõigi kõnelejate keeletase oli meeldivalt 
kõrge, tunnustame neid julguse eest, mida nõuab avalik 
esinemine. 

Võitjaks osutus Merilyn Sepp (10. klass) kõnega Rea-
ding as Many Pages of the World as Possible. Teiseks jäi 
Isabel Kärtner (11. klass) kõnega The Power of Words. 
Kolmas koht läks jagamisele ja kuulub Hans-Joosep Han-
sonile (10. klass) kõnega Thanks, Bully! ja Brigitta Rosi-
nile (11. klass) kõnega Who Am I Living For?. Žürii andis 
välja ka kaks eriauhinda: Marie Elisabeth Jürimäele (10. 
klass) kõne How to Survive? väga väljendusrikkalt esi-
tatud ja suurepärase sõnavaraga kõne eest ja Kriss-Stina 
Vaidlale (11. klass) kõnega Can We Be Happy Without 
Eating Yellow Paint? kõige originaalsema pealkirja eest.

Žüriisse kuulusid Mirjam Mätlik, Liisi Leppik ja Sirli 
Mändla. Erikülalistena olid žüriisse kutsutud Viimsi Kooli 
vilistlane Kelly Toode, kes mõne aasta eest võitis vabariikli-
kus kõnevõistluse voorus II koha, ja Briti suursaadik Eestis 
Hr Christopher Holtby. Härra suursaadik pidas 14. jaanuaril 
Viimsi Koolis loengu kõnepidamisest. Kaks parimat võist-
lejat lähevad edasi vabariiklikule kõnevõistlusele. 

Täname kõnelejaid, žürii liikmeid, kõigi kõnepidajate 
juhendajat Merike Kausi ja publikut ning soovime palju 
õnne võitjatele!

Viimsi Kool

Palju õnne, 
Eksperiment!
23.–24. jaanuaril toimus Jõgeval üleriigiline 
luuleteatrite festival Tuulelapsed, kus Viimsi 
Kooli näitetrupp Eksperiment pälvis laureaadi-
tiitli lavastusega “Maailm on päris, aga päris 
ongi mängult“. 

Festivalil teemaks oli sel korral “Mõtelda on mõnus” ning 
oma lavastuse kokkuseadmisel võis kasutada vaid Hando 
Runneli luuletusi. 

Truppi kuuluvad: Emili Kelle, Emily Bruus, Krevon 
Alet-Märtson, Eliisabel Jõela, Getriin Kotsar, Iris Alev, 
Elisabeth Madisson, Linda Sootak, Alex Paul Pukk, Hele-
riin Lass, Pilleriin Väster, Joosep Pajus, Pia Kai Sild, Eliis 
Jõgioja, Ott Salla, Triinu Roosna, Johann Hermlin.

Näitlejapreemiad anti ka Viimsi Kooli duetipaaridele: 
Heleriin Lass 8.f ja Ott Salla 9.d ning Joosep Pajus 9.a ja 
Pia Kai Sild 9.a. Näitetruppi juhendas Külli Täht.

VT

Randvere pühapäevakool 
Randvere külakeskuses tegutseb pühapäevakool 3–9-aas-
tastele lastele. 

Õppetöö toimub pühapäeviti kell 14.30–15.30. Täpsem in-
fo: õppetöö juhendaja Mirva Lappalainen, mirva.lappalai-
nen@eelk.ee, tel 5629 5484.

EELK Randvere koguduses on võimalik saada ka leeriõpe-
tust. Teave tel 5690 4417 või aare.kimmel@eelk.ee.

Aare Kimmel

Lapsepõlv iganädalase kohvrite 
pakkimisega? Foto Meedium

Vabandame ja parandame vea
16. jaanuari Viimsi Teatajas leheküljel 3 ilmunud loos “Valla 
taasasutamise aastapäev“ jäid kahjuks välja toomata Viimsi 
vaala pälvinute seas Viimsi Pensionäride Ühendus, Tiia Tamm 
ja Riina Aasma. 

Kultuuri- ja spordiamet
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Viimsi Kooli 11. klassis 
õpib noormees Kaspar 
Haiba, kelle hobiks on 
aastaid olnud meistriliiga 
motokross, täpsemalt 
Quad Racing.

Kaspari huvi motospordi vas-
tu algas isa ja sõpradega maal 
ATV-ga sõites. “Heas mõttes on 
selles ikka isa süüdi. Ta on aas-
taid huvitanud masinatest ja 
ATV-ga mütanud. 2006. aastal 
võttis ta mind esimest korda 
ATV-ga metsa sõitma kaasa, 
sellele järgnesid võistluste vaa-
tamine ning huvi oligi ärata-
tud,” meenutab Kaspar. 

Kaks aastat metsas isa ja 
sõpradega algatas noormehe elus 
uue ajajärgu. “2008. aastal tuli 
minu ellu quad, ca 150 kg kaa-
luv tagaveoline masin, millega 
25 meetri pikkusi ja 6–7 meetri 
kõrgusi hüppeid nautida.” 

Proovides unistusi 
täitma
Proovimisest on saanud tõsine 
töö, millele Kaspar pühendub 
aastaringselt. debüüdiaastal saa-
vutas ta oma vanusegrupis Ees-
ti meistrivõistlustel II koha. 
Aasta hiljem võitis Läti meistri-
võistluste sarjas III koha ja saa-
vutas ka Eesti meistrivõistlustel 
III koha. 

2010. aastat peab Kaspar 
oma edukaimaks. “Rohke har-
jutamisega sain Eesti meistriks 
ja Läti meistrite sarjas saa-
vutasin II koha. Seadsin siis 
sihiks saavutada 2011. aastal 
Läti meistrite sarjas koha võr-
ra parem tulemus ning mul on 
hea meel, et see õnnestus. Läti 
meistri tiitli saavutamine oli 
minu unistus, kuna seal on kon-
kurents tihe,” sõnas Kaspar.

Eestis on Kaspar näidanud 
aastatega väga häid tulemusi 

Kaspar Haiba: “Kui võitma 
ei lähe, oled juba kaotaja!”

erinevates kestvuskrossi sar-
jades. Alates 2012. aastast sõi-
dab Kaspar quad open klassis 
ehk selle spordiala kõrgeimal 
tasemel. 

2014. aasta jäid suured võist-
lused finantside puudumise tõt-
tu vahele, ent täna on noor-
mees seadnud sihiks võistelda 
15 korral. 

“Treening, varustus, võist-
lustel osalemine – kõik see sõl-
tub rahalisest võimalusest.  

Tänavu soovin osaleda suu-
rematel ja kaugematel võist-
lustel, on noormees veendu-
nud.

“Kindlasti võtan osa Ees-
ti meistrivõistlustest ja Läti 
võistlustest, loodan osaleda ka 
neljal Euroopa meistrivõistlu-
sel. Esimene Euroopa tasemel 
võistlus on juba aprillis. Tuleb 
tõsiselt treenida ja olla eesmär-
gipärane. Kui võitma ei lähe, 
oled juba kaotaja,” on Kaspar 
veendunud.

õpib oma vigadest
Kui Kaspar oli noorem ja alles 
alustas quadiga sõitmist, tree-
nis teda isa. Praegu tal treenerit 
ei ole. “Õpin oma vigadest ja 
interneti vahendusel Ameerika 
professionaalide videotest!”

Kaspar tahab proovida, har-
jutada, unistada ja võita. Mo-
tospordis on üks tema unistus 
saada koolitusi parimate käe 
all. “2010. aasta hooaja lõpus 
oli mul rõõm osutuda valituks 
mitmekordse maailmameistri 
Joe Byrdi nn quadi koolitusele. 
Motivatsiooni tuli juurde, kui 
Joe Byrd valis mind kogu gru-
pist nelja parema hulka, keda 
premeeriti ka edasijõudnute koo-
litusega,” meenutab Kaspar. 

Kodus tagab isa tehnika 
korrashoiu ja ema hoolitseb 
selle eest, et võistlustel oleks 
hooldustelgis kõik kontrolli all. 
“Ema teene on see, et ma jõu-
an õigeks ajaks ning korrektses 
varustuses rajale.”

Lähim treeningrada on Ko-
sel, kuid enamasti treenib Kas-
par Türil või Kiviõlis. “Nii 
Kesk-Eestis kui ka Ida-Viru-
maal on head rajad, kus end 
võistlusvormi saada. Viimasel 
hooajal jõudis maakonnast väl-
ja umbes korra nädalas, isa oli 
minu põhiline sõidutaja. Sel 
hooajal tahan rohkem välitree-
ninguid teha. Mul on juhiload, 
ootan 18. sünnipäeva, mil saan 
hakata iseseisvalt sõitma. Loo-
dan leida ka toetajaid, kes olek-
sid huvitatud minuga koostööd 
tegema.”

Kaspari füüsilise vormi ai-
tab tagada treener daniel No-
vikov, kelle käe all ta Viimsi
Spa spordiklubis kaks korda nä-
dalas treenib. 

“Minu toetusmeeskonda 
kuulub ka mehaanik Janek Kom-
post, ta on hoolitsenud minu 
masina korrasoleku eest algus-

aastatest peale. Hooldustöid teos-
tame Rohuneeme tee töökojas 
Msu Moto ja hobikeskuses, kus 
on võimalik ka teistel mototeh-
nikat remontida.”

Mets või ringrada
ATV on populaarne sõiduriist, 
millega saab ekstreemsemates 
oludes liikuda. Viimsi poolsaare 
looduses oleks sellega aga vas-
tutustundetu kihutada. Paljud 
on noormehele öelnud, et sõi-
da siinsamas Viimsis. “Kändu-
devaheline müttamine ei ole ee-
tiline ega ka kõlba treeninguks. 
Sport on konkreetne, ettenähtud 
rajal tehniliselt jälgitav.” 

Viimsi vallavolikogu kul-
tuuri- ja spordikomisjon on 
korduvalt ATV-de probleemiga 
kokku puutunud. “Valla mu-
reks on ATV-dega sõitjad, kes 
ei teadvusta, et sihitult mööda 
metsa tuuseldades tehakse loo-
dusele ja keskkonnale kahju. 

Lahendus võiks olla see, kui 
määrata poolsaarel teatud alad, 
kus näiteks ATV-ga võib loodu-
ses liikuda. Kindlasti peab see 
olema seostatud valla liikumis-
terviseradade võrgustikuga, need 
saavad tihti kannatada, kui üle 
või mööda rajatud suusaradu 
on ATV-ga või maasturiga on 
sõidetud ja rajad mõtlematult 
lõhutud. Arusaadavalt on Viim-
si vald huvitatud mõistlikust 
koostööst, mitte usaldamatuse 
õhkkonnast.

Kaspar Haiba isa Ivar Hai-
ba on heaks eeskujuks oma 
vastutustundliku suhtumisega 
ATV-sse kui tõsisesse spor-
di- ja sõiduvahendisse,” sõnas 
valla kultuuri- ja spordiameti 
juhataja Ott Kask.

Soovime Kasparile Viimsi 
Teataja poolt turvalisi õhulen-
de ning head hooaega!

Liina Rüütel

Kohtusid noored 
ja vallajuhid
5. veebruaril toimus taas Viimsi Noortevolikogu 
ja vallavalitsuse esindajate kokkusaamine. 

Tehti kokkuvõtted noorte-
volikogu VIId projektist 
(Viimsi Innukate Ideede dis-
kussioon). Arutati bussiliik-
lust, noored esitasid oma soo-
vid seoses “ööbusside” pi-
lootprojekti ideega. Noored 
soovivad läbi viia küsitluse, 
mis puudutab ühistranspordi 
parandamist.

Räägiti valla eelarvet puudutavatest küsimustest. Noor-
tevolikogul on võimalus esitada oma ideed ja ettepanekud 
edukate laste stipendiumi/fondi loomisel.   

Arutlusel olid noortevolikogu lähiaja tegevused ja üritu-
sed ning koostöö vallavalitsuse ja volikogu komisjonidega.

Valla poolt osalesid kokkusaamisel Jan Trei ning Täh-
ve Milt. Noortevolikogu poolt olid ühise arutelu laua taga 
Karl Koost, Emil Orub, Kristiina Järve ning Henry Härm.

Järgmine kokkusaamine toimub 4. märtsil.
Viimsi  Noortevolikogu on alustanud aktiivset tegevust, 

toimuvad regulaarsed kokkusaamised, tehakse aktiivset 
koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga (ENL), valmista-
takse ette uusi projekte ning valminud on 2015. aasta tege-
vuskava.

 Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Viimsi õpetajad 
külas Šiauliais
1.–4. veebruarini külastasid viis Viimsi Kooli 
õpetajat, üks Haabneeme ja üks Randvere kooli 
õpetaja Šiauliai kesklinna algkooli, kus toimus 
projekti “Be active. Stay healthy!“ viimane 
ametlik kohtumine. Lisaks Eestile ja Leedule osa-
leb projektis ka Soome Rantakylä kool. 

Leedukate külalislahkus, soo-
jus ja sõbralikkus haarasid 
meid kohe: hotellituppa olid 
tehtud väiksed emakeelsed 
nimesildid. Kogu koolipere 
oli külalisi Soomest ja Eestis 
kaua oodanud, esmaspäeva 
hommikul võeti meid vastu 
tantsuga kooliõues, koolima-
ja seinal lehvisid Eesti ja Soo-
me lipud. Iga klass oli nende

riikidega tutvunud, sellest andsid märku postrid ja pildid. 
Kuna projekti teemaks on aktiivne ja tervislik eluviis 

ning üheks selle väljundiks on vahetundide sisustamine, 
siis jagasid projektikoolid ka seniseid saavutusi. Näiteks 
Leedu kool oli Soome eeskujul pikendanud üht vahetundi, 
et õpilased saaksid kauem õues olla ning seda ka talvel, mis 
nagu Eestiski, ei ole Leedus väga tavapärane. Õpetajad on 
leidlikult ära kasutanud vähest koridoripinda, et tekitada 
mängualasid ning klassiruumid on jagatud teemanurkadeks 
(näiteks tooliga esitlusala, kirjanduse, bioloogia jm nurk). 

Leedukad olid mõelnud ka õpetajate aktiivsele eluvii-
sile – ühel päeval viidi läbi  orienteerumismäng Šiauliai 
linna vaatamisväärsustega tutvumiseks ning teisel päeval 
küpsetasime ise tervislikku ja imehead Leedu leiba.  

Viimasel päeval kohtusime Vilniuses üle-leedulise elu-
viisi programmi Sveikatiada eestvedajatega. Sealt noppi-
sime kaasa idee teha õpilaste liikumisklipid ning koguda 
projekti jooksul hangitud materjalid, videoklipid, töölehed 
ühisesse ideepanka, mida jagada teiste õpetajatega ja koo-
lidega. Viimsi, Haabneeme ja Randvere kool keskenduvad 
vahenditele ja tegevustele, et õpilased viibiksid vahetundi-
des rohkem õues ning mais toimub liikumiskuu, mis kes-
kendub õpilaste tervislikule toitumisele ning liikumisele. 
Kindlasti jätkuvad aktiivsed vahetunnid mängujuhtide 
eestvedamisel ning tantsuvahetund. 

Projekt lõpeb küll augustis 2015, kuid kindlasti jätkuvad 
projekti jooksul alguse saanud tegevused ka järgmistel õp-
peaastatel, sest nagu ütleb rahvasuu: “Terves kehas on terve 
vaim.” Projekti toetab Nordplus juunior programm. 

Maarja Urb

Fotol Tähve Milt, Henry 
Härm, Karl Koost ja Kristiina 
Järve. Foto Kadi Bruus

Iganädalane kogunemine, 
kus õnnitletakse sünnipäe-
valisi ja räägitakse olulistel 
teemadel. Foto Maarja Urb

Kaspar Haiba ja quad. Foto erakogu

Kui soovid Kaspari treenin-
guid ja võistlusi toetada, võ-
ta ühendust kaspar-haiba
@hotmail.com.

Tulevikulootus Kaspar Haiba.
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Komöödia 
“Kaks neitsit”
Peeter Volkonski ja onu Bella toovad lavale Eesti 
esimese sit-down komöödia “Kaks neitsit“.

10. märtsil kell 19 etendub Viimsi Huvikeskuses Peeter 
Volkonski ja Onu Bella mälestuste õhtu “Kaks neitsit”. 
Pöörast elu elanud Volk ja Bella on värvikad isiksused, 
kel pole laval vaja kedagi teist mängida ega midagi välja 
mõelda. Nad on nähtused ja ikoonid. Nende meeste vahel 
tekib laval lihtsalt omavaheline keemia ning see on asi, 
mida enne surma kindlasti nägema peab. Volk on öelnud, 
et proove nad ei tee. Mehed käivad läbi teemad, mida 
laval arutama hakkavad, ja seetõttu ei tea keegi täpselt, 
mis etenduse kestel juhtuda võib. “Kuna praegu on selline 
stand-up komöödiate laine, siis me otsustasime teha mi-
dagi teistmoodi,” ütles Peeter Volkonski. “Esiteks, mitte 
üksinda, vaid kahekesi ja pigem sit-down komöödia.” 

Õhtu taaselustab meeste ühise valimiskampaania aas-
tast 1994, kultusvideote valmimislood ning ka 1990nda-
te alguse sketšid, nagu meeste omavaheline abiellumine 
1991. aastal. Esimene meeste ametlik kooselu Eestis, 23 
aastat enne kooseluseadust. 

Laval on Peeter Volkonski – näitleja, muusik, poeet, 
tõlkija, vürst, neitsi – ja Igor Maasik – Onu Bella, keemia-
õpetaja, neitsi.

Ott Sepp: “Volk ja Bella. See, mida nad teevad, see on 
nagu mingi arusaamatu satiir. Lihtsalt tehtud, aga aru saab 
alles kolmandas plaanis.”

10 asja

Armastus ei hüüa 
tulles!
16. märtsil kell 19 etendub Viimsi Huvikeskuses 
John Patricku komöödia “Armastus ei hüüa tulles!“.

Roman Baskini lavastatud teravmeelne noortekomöödia 
on kokkusaamisraskustest: neiu vannitab pesukausis beebi-
nukku ja noormees poeb sängi plastmassist mannekeeniga.

See on lugu kahe noore inimese eneseotsingutest ja 
teineteiseleidmisest, mille muudavad nauditavaks julged 
ja kohati jaburad, aga siiski võimalikud süžeepöörded 
ning vaimukas dialoog.

Armastust ei saa seda otsides, armastuse puhul ei käi 
asjad nii lihtsalt. Armastus on tomat, mis lärtsatab sulle 
näkku. See on banaanikoor, mille peale sa astud. See on 
rong, mis sust üle sõidab. Sa ei saa seda sättida sobivale 
ajale nagu äratuskella. Armastus ei hüüa tulles. Sa ärkad 
lihtsalt üles, kui see käes on…

Teatrikülalised on öelnud, et kokkuvõttes pakub see 
lavastus kahte tundi maitsekat nalja, seksika pealispinna 
all peitub sootuks tõsisem lugu eluhoiakutest, väärtustest 
ja võimumängudest. Lavastus sobib nii noortele kui ka va-
nematele. Osades Linda Vaher ja Priit Pius. 

Viimsi Teataja

Eesti Muinsuskaitse Selts avas 9. veebruaril 
Tallinnas okupatsioonide muuseumis näituse 
Eesti riigipeadest.  

Omariikluse vältel on Eestit juhtinud algul peaminister, 
riigivanem, riigihoidja, hiljem president. Näitus annab 
ülevaate 15 riigipea elust ja tegevusest kuni Eesti iseseis-
vuse taastamiseni, ehkki kaugeltki kõikide riigipeade saa-
tus ei ole täpselt teada tänagi ja kaheksa Eesti riigipea haua 
asukoht on teadmata. Küll aga on teada see, et vangistuses 
suri viis iseseisva Eesti Vabariigi riigipead ja et neli neist 
hukati nõukogude võimu poolt, üks tegi enesetapu, viis 
riigipead olid sunnitud tegutsema eksiilis. Näitusel on väl-
ja pandud ka Eesti riigipeade endi ja nende kohta kirjuta-
tud raamatud ning Eesti Posti väljaantud postmargiseeria 
“Eesti Vabariigi riigipead 1918–2018” koos esimese päe-
va ümbrikuga. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks täiendab 
Eesti Muinsuskaitse Selts näitust teabega pärast Eesti ise-
seisvumise taastamist ametis olnud riigipeade kohta.

Näitus on osa Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toeta-
tud projektist “Õppides ajaloost”.

Eesti Muinsuskaitse Selts

Näitus riigipeadest
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1. märtsil valitakse Eestile 
XIII Riigikogu. Taasise-
seisvumise järgsel ajal on 
see rahval juba 20. kord 
kas üldvalimiste (riigi-
kogu, Euroopa Parlament, 
kohalikud volikogud) või 
rahvahääletuse raames 
otsuseid langetada.

Kuigi valimiste eel ei ole va-
limisreeglites suuri muudatusi 
toimunud, tuletan meelde, mi-
da peaks valija teadma ja tähe-
le panema. 

Valimistulemuse selgitami-
seks on Eesti jaotatud 12 vali-
misringkonnaks. Valija saab 
hääletada ainult oma ringkonna 
ühe kandidaadi poolt. Valimis-
ringkond sõltub valija elukoha 
aadressist rahvastikuregistris. 
Igale valijale saadetakse hilje-
malt 9. veebruariks kas elekt-
rooniliselt või paberkujul va-
lijakaart, mis teavitab, millise 
valimisringkonna kandidaatide 
poolt ning kus ja millal ta hää-
letada saab.

Kus ja millal hääletada
Neile, kes valimiste pühapäe-
val jaoskonda minna ei saa, on 
pakkuda mitmeid teisi võima-
lusi oma eelistuse väljendami-
seks. Kümme päeva enne val-
mispäeva ehk 19. veebruarist 
algab elektrooniline hääletami-
ne, mis kestab 25. veebruarini. 
Samal ajal saab juba oma hääle 

anda ka jaoskondades: 19.–22. 
veebruarini toimub hääletami-
ne maakonnakeskustes ning 
23.–25. veebruarini on avatud 
kõik jaoskonnad. Nendel päe-
vadel viiakse läbi ka hääleta-
mine haiglates ja hoolekodu-
des, samuti kaitseväeüksustes. 
Eelhääletamise perioodil saab 
hääle anda ka väljaspool oma 
alalist elukohta. Valimispäe-
val, 1. märtsil saab hääletada 
vaid oma jaoskonnas ning siis 
saab hääletamiskasti tellida ka 
koju. Seega on meile loodud 
mitmekesised võimalused oma 
tahte avaldamiseks. 

Mis aga juhtub valija poolt 
antud häälega? Riigikogu vali-
takse proportsionaalse valimis-
süsteemi alusel. Selle eesmärk 
on tagada, et erakondade nime-
kirjad saaksid üle Eesti valijate 
poolt antud häälte arvuga võr-
reldes ligilähedaselt sama arvu 

kohti ka parlamendis. Hääle-
tades konkreetse kandidaadi 
poolt, annab valija hääle ka 
erakonnale, mille nimekirjas 
soovitud kandidaat kandidee-
rib. Enamik kohti riigikogus 
(viimastel valimistel 82 kohta 
101-st) jaotatakse kandidaadi 
isiklikust edukusest lähtuvalt. 
Siin ei ole määrav kandidaadi 
koht nimekirjas, vaid nad reas-
tatakse ümber sõltuvalt valija 
poolt antud toetusest. Viimane 
osa kohtadest (viimastel vali-
mistel 19 kohta 101-st) läheb 
jaotamisele nn parteinimekir-
jade alusel. Ka siin on valituks 
osutumisel piirang: kandidaat 
peab mandaadi saamiseks ko-
guma piisava arvu hääli (vii-
mastel valimistel sõltuvalt 
ringkonna suurusest 234–324 
häält). Üksikkandidaat võist-
leb koha eest riigikogus vaid 
oma ringkonnas. Selleks peab 

ta koguma nn kvoodi jagu hää-
li (viimastel valimistel sõltu-
valt ringkonna suurusest 6461–
4670 häält). Häälte ülekand-
mist ühelt kandidaadilt tei-
sele Eesti valimissüsteem ei 
tunne.  

Palju on küsitud seda, mis 
saab siis, kui enim hääli kogu-
nud kandidaat loobub oma ko-
hast – kas siis lähevad hääled 
kaotsi? Lühike vastus on, et 
ei lähe, sest sellisel juhul tu-
leb riigikokku sama erakonna 
asendusliige. Riigikogu koos-
seisu selgitamisel on oluline 
iga hääl. Need, kes valimistel 
ei osale, delegeerivad õiguse 
määrata riigi asjade üle otsus-
tamine järgmiseks neljaks aas-
taks neile, kes seda teevad.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni 

esimees 

1. märtsil toimuvatel XIII Riigikogu valimistel on 
Viimsi vallas avatud neli valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1 on Viimsi alevikus Viimsi vallama-
jas (Nelgi tee 1). 

Hääletada saavad Viimsi aleviku, Kelvingi, Lubja, Mii-
duranna, Püünsi ja Rohuneeme küla ning Naissaare (Lõu-
naküla/Storbyn, Väikeheinamaa/Lillängin, Tagaküla/Bak-
byn) elanikud ning valijad, kelle elukoha andmed on rah-
vastikuregistrisse kantud Viimsi valla täpsusega.

Saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda. 

Valimisjaoskond nr 2 Haabneeme alevikus Viimsi 
Koolis (Randvere tee 8). 

Hääletada saavad Haabneeme aleviku ja Pringi küla 
elanikud.  

Valimisjaoskond nr 3 Randvere külas Randvere koo-
lis (G.H.Schüdlöffeli tee 4). 

Hääletada saavad Laiaküla, Leppneeme, Metsakasti, 
Muuga, Pärnamäe, Randvere, Tammneeme ja Äigrumäe kü-
la elanikud.

Valimisjaoskond nr 4 Prangli saarel Idaotsa külas 
Prangli Põhikoolis. 

Hääletada saavad Idaotsa, Kelnase ja Lääneotsa küla 
elanikud.

Valimisjaoskonnad on avatud eelvalimisteks 23.–
25. veebruaril kell 12–20 ja valimispäeval 1. märtsil kell 
9–20.

Kodus hääletamiseks tuleb esitada põhjendatud kirja-
lik taotlus Viimsi vallavalitsusele või helistada valimis-
päeval kell 9–14 oma valimisjaoskonna telefoninumbril.

Asukohas (mitte rahvastikuregistris oleval aadressil) 
hääletamiseks tuleb esitada põhjendatud kirjalik taotlus 
hiljemalt 25. veebruariks kell 14 Viimsi vallavalitsusele.

Viimsi Vallavalitsus

Valimistel on igal häälel jõud Viimsi valla 
valimisjaoskonnad

RIIGIKoGU VALIMISED 2015
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13. veebruar – 1. märts     

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 27. veebruar
Mikk Leedjärve näitus “Tee ilu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 27. veebruar
Anne Veelmaa-Vaasa maalide 
näitus “Unistused jäid elama mu 
sisse…”
E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitused “…oma 
silmade sinimustvalgega“ ja 
“Sõber on rõõm“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 26. veebruar
Raamatunäitus “Sõbraks 
raamatuga!“
Randvere Raamatukogus

Kuni 6. märts
“2014. aasta kauneimad laste-
raamatud“
Randvere Raamatukogus

Kuni 31. märts
“Elagu Eesti kirjanikud!“ ja 
“Ohhoo! Lahedad lastekrimkad!“
Randvere Raamatukogus

Kuni 28. veebruar 
Raamatunäitus “Talverõõmud”
Prangli Raamatukogus
Filmikuu – igal nädalal linastub 
rahvamaja vanal kinolinal 
mõni huvitav film
Prangli Rahvamajas

Kuni 15. märts
Meelis Kodrese näitus 
“Fine Art“
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi I ja II korrusel

13. veebruar                       
Pidulik kalaõhtusöök näituse 
“Kala poseerib riidekapis” 
raames, 4-käiguline õhtusöök 
vahepaladega toidust, kultuurist 
ja armastusest
Hind 60 €
Broneerimine: 
Riina@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
                                               
13. veebruar k 12
Sõbrapäev
Külas on Vladas Radvilavicius
Viimsi Päevakeskuses

13. veebruar k 14
Vabadusristi, Eesti esimese 
sõjalise teenetemärgi sünniloost 
räägib ajaloolane Leho Lõhmus

NB! Kohtade arv on piiratud!
Eelregistreerimine 
10. veebruarini tel 6217 410 
või info@esm.ee
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis 

13. veebruar k 17
Sõbrapäeva karaoke
Viimsi Noortekeskuses
K 15 Sõbrapäevapidu
Randvere Noortekeskuses

13. veebruar k 19
Ott Sepa stand-up komöödia 
“Ott Sepp tõuseb üles“
Piletid 16/14 € müügil Pileti-
levis ja kohapeal
Viimsi Kooli aulas

13. veebruar k 21
Nädalavahetuse meele-
lahutusprogramm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Guido & Tarvas
DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis

14. veebruar k 11 
Jututund lastele: külas on 
Jaanus Vaiksoo
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus

14. veebruar k 20 
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Diana Klas ja Jüri Aarma
Sõbrapäeva  romantiliste 
laulude õhtu! 
Õhus ja muusikas on armastust, 
romantikat ja kirge!
Lavendel Cafés

14. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko suu-
rel ekraanil:
Duo Catarsis & DJ Aare Anton
Black Rose Pubis

15. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

16.–22. veebruar                
Vastlatrall 
Nädala sees ootame koole ja las-

teaedu, nädalavahetusel peresid
Viimsi Vabaõhumuuseumis

16. veebruar k 16.30
Sõbrapäeva pidu, kohtuvad 
Haabneeme Tuti-Triinud ja 
Randvere Kobarake 
Randvere Päevakeskuses
                                               
16. veebruar k 17
Helina töötuba: Loom Bandsi 
pliiatsikaunistused
Viimsi Noortekeskuses

17. veebruar k 11–15
Vastlapäeva võistuliug
Võistlused igasugu liulaskmises
Auhinnad parimatele!
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laste tantsuklubi ja Black&White
Rahva kutsub tantsule JJ-Street
Ekskursioonid Eesti Sõjamuu-
seumis
Vastlasõit mootorsaaniga, 
vastlakuklid ja kuum tee
NB! Toimub, kui on lund!
Viimsi mõisa mäel

17. veebruar k 13
Meie küla eided
Laine Randjärve ja Katrin 
Karisma kutsuvad kohvile
Viimsi Päevakeskuses

17. veebruar k 18
VEDA Vastlapäeva Kärajad
Väitlusõhtu “Naised ja poliitika“
Info: www.harmoonikum.ee/
koolituba/kalender
Registreerumine: 
tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

17. veebruar k 17
Vastlapäev ja kuklite valmista-
mine
Viimsi Noortekeskuses

17. veebruar
Prangli vastlapäev: potka-võistlus
Kui lund ei ole, siis mängud 
rahvamajas
Hernesupp ja vastlakuklid!
Prangli Rahvamajas

18. veebruar 
Kokkame
Osavõtumaks 1 €
Randvere Noortekeskuses
k 16 
Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse 
teemaõhtu “Kuhu kulgeb minu 
rada?“ alateemaga “Kas huvite-
gevus on ainult ajaviide?”
Viimsi Noortekeskuses

18. veebruar k 17.30
Suur Eesti toidu päev
17.30  “Leivaküpsetamise  
õpituba“
18.45  põliseestlaste toidulaud 
ehk “Ehe Eesti toit”
Registreerumine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

19. veebruar k 15 
Pärastlõuna Leida Rammoga
Peter Murdmaa film “August 
välja!”
Tasuta!
Korraldajad: Viimsi Raamatu-
kogu ja Viimsi Päevakeskus
Viimsi Päevakeskuses

19. veebruar k 17
Ühine päev: Noored vs noorsoo-
töötajad
Viimsi ja Randvere Noorte-
keskuses
 
20. veebruar k 16
Vabariigi sünnipäev Eesti 
Sõjamuuseumis
Naine ja riigikaitse
Kaetud on pidulaud
Sissepääs tasuta!
Eelregistreerimine 
15. veebruarini telefonil 
6217 410 või info@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis 

20. veebruar k 19
Henrik Normanni “Elu ilma 
Bentleyta“
Pileti hind 15/13 €
Piletid müügil Piletilevis ja Viimsi 
Huvikeskuses
Piletite broneerimine tel 6028 
838 või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

20. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Mary Ann & The Tri Tones. 
DJ Rauno Salumets
Black Rose Pubis

21. veebruar k 20
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga 
Esineb solist Edward Krimm
Lavendel Cafés

21. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:

Pitser ja T & DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis

22. veebruar k 10
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
Tutvume Lubja külaga
Korraldab VPÜ, 
info tel 6012 354
Kogunemine Viimsi haigla ees

22. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. veebruar k 12
Ajalooline taaslavastuslahing 
“22. weebruar 1919“
Korraldavad Saaremaa Sõjavara 
Selts ja Eesti Sõjamuuseum
Viimsi mõisa ees

22. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

23. veebruar k 15
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva 
tähistamine
Avakõne Urve Palolt
Meeleolu loob Priit Laatre Teppo 
lõõtsal
Randvere Päevakeskuses

24. veebruar k 11–14
Eesti Vabariigi sünnipäevapidu: 
tort ja tasuta sissepääs, 
sh 10 min autosõitu
Teave: www.liikluskohvik.ee ja 
tel 5887 6660.
Liikluskohvik 

24. veebruar k 12–14
Perepäev “Mina elan Eestis, 
Eesti elab minus“
Tähistame üheskoos Eestimaa 
sünnipäeva
Rannarahva muuseumis

24. veebruar k 12
Eesti Vabariigi sünnipäev
Külas muusik ning näitleja 
Sulev Võrno
Kohv ja kook!
Tasuta!
Prangli Rahvamajas

25.–27. veebruar k 10–15
Liikluskohviku talvelaager
Kokkame, möllame õues ja 
sõidame autoga
Teave: www.liikluskohvik.ee ja 
tel 5887 6660

26. veebruar k 16 
Raamatu “Meie küla eided 

otsivad tarkuse teri” esitlus
Kohtumine raamatu tegijatega: 
Laine Randjärv (koostaja), Ave 
Nahkur (piltide autor), Sirje 
Endre (kirjastaja) ja Ruth Maria 
Roosi-Ott (toimetaja) 
Müügil soodushinnaga raamatud 
ning Ave Nahkuri looming
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus

26. veebruar k 19
Reisijuttude õhtul kõneleb Alan 
Adojaan
Sissepääs muuseumipiletiga 3 €
Kohtade broneerimine: 
anu@rannarahvamuuseum.ee 
K 18 muuseum ja vinoteek 
avavad uksed 
Rannarahva muuseumis

27. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Ivetta Trio & DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis

28. veebruar k 10.30–15.30 
Rannarahva Kärajad 2015+
Avatud foorum muuseumi tulevi-
kusuundade aruteluks
Ootame teid arutama ja kaasa 
mõtlema! 
Eelregistreerimine: riina@ranna-
rahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

28. veebruar k 20
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Esineb solist AraBella
Lavendel Cafés

28. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Eesti Mees Bänd & DJ Marko Pille
Black Rose Pubis

28. veebruar – 1. märts
23. Eesti valdade talimängud
Murdmaa- ja mäesuusatamine, 
lauatennis, male ja kabe
Registreerumine: tel 6028 806, 
remo@viimsivv.ee
Tahkurannas

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

Tere tulemast!
l Dmitri ja Jelena Korotõtšil sündis 11. detsembril tütar Sofia.
l Elmar-Johannes Tõnsil ja Eve Lillel sündis 17. detsembril 
tütar Grete.
l Karl ja Kristina Leinusel sündis 18. detsembril poeg Hugo.
l Raino ja Kristiina Sillastel sündis 18. detsembril poeg 
Markus.
l Taavi Linholmil ja Käde Laanarul sündis 19. detsembril tütar 
Marta Liisa.
l Kristo Meltsasel ja Riste Remmelgasel sündis 21. detsemb-
ril tütar Marie.
l Mait Salvetil ja Pirjo Tartol sündis 25. detsembril poeg 
Mattias.
l Kristjan Kartaul ja Olga Kubuškinal sündis 28. detsembril 
tütar Aleksandra.
l Jaanus ja Liina Mugul sündis 31. detsembril poeg Jaan.
l Tauno Susil ja Marili Jaamal sündis 6. jaanuaril tütar Liisi.
l Hemen Pärtil ja Pille Paabutil sündis 9. Jaanuaril poeg 
Gustav.
l Kalle Küttil ja Kätlin Lehtmal sündis 11. jaanuaril poeg 
Aron.
l Raido ja Triinu Lillel sündis 15. jaanuaril tütar Lisanne.
l Raido Leppikul ja Katrin Kruusil sündis 21. jaanuaril tütar 
Karolin.
l Taavi Türnpuul ja Lilian Neemsalul sündis 23. jaanuaril poeg 
Kevin.
l Meelis ja Jelena Tasal sündis 26. jaanuaril poeg Velis.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPäEVALAPSED

Palju õnne!
l Vilma Priisalm .............. 93 
l Hella Kallak .................. 92
l Melanie Kangro ........... 92
l Lia Pikkas ...................... 90
l Adolf Rajapu ................. 85
l Hans Torim .................... 85
l Aleksei Višnevski ........ 85
l Taimi Pajusalu ............. 85
l Eino Rahumäe .............. 80
l Uuno Illak ..................... 80
l Tõnu Karner .................. 80
l Evi Varm ........................ 80
l Tarmo Piller .................. 75
l Heino Viisimaa ............. 75
l Tõnis Keridan ............... 75

l Aleksander Peresada ... 75
l Hillar Pappel ................. 75
l Elve Kuut ....................... 75
l Koidu Viikmann ............ 75
l Viive Saat ...................... 75 
l Luule Tanning ............... 75 
l Ülo Vaik ......................... 70
l Alvar Ild ......................... 70
l Hillar Kallisaar .............. 70
l Helgi Toomla ................ 70
l Anne Meitern ................ 70
l Helgi Piller .................... 70
l Helli Sisask .................... 70
l Elena Saluveer .............. 70 

Viimsi raamatukogude 
lahtiolekuajad 23. veebruaril 
Viimsi Raamatukogu kell 10.00–14.00,
Prangli Raamatukogu kell 12.00–15.00,
Randvere Raamatukogu kell 8.15–13.30
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Li Lirisman võitis 
EM-il pronksi
6.–8. veebruarini peeti Šveitsis Zürichis WKF 
Karate juunioride ja kadettide meistrivõistlused. 

Li Lirisman  võitis juunioride vanuseklassis Fu18 (kaalus 
kuni 53 kg) pronksmedali. Seega on ta esimene neiu, kes 
tõi Eestile medali Euroopa tiitlivõistlustelt.

Samas kategoorias oli 30 võistlejat ja Lil viis kohtu-
mist. Võistlustel osales 927 sportlast 47 riigist.

VT

Kõik sauna!
Eestlastele on saun olnud läbi aastasadade tervi-
se taastamise ja mõnusa ajaveetmise ning selts-
kondliku suhtlemise paik. Saunamõnu pakub 
nüüd ka terviseedenduskeskus Harmoonikum.

Saunaga on seotud palju mü-
toloogiat, uskumusi ja mui-
nasjutte. Vanarahva jutud ei 
sündinud kunagi tühja koha 
pealt, neil on kogemustele 
toetuv tõetera sees.

Tänapäeval on asjade si-
su sageli kaduma läinud, jä-
rel vaid väline kuju, mis tege-
likult ei toimi. Seda nähtust ni-
metatakse popkultuurses maa-
ilmas simulaakrumiks. Osta-
me toitu, millel kena pakend 
ja maitsegi keemiliselt teh-
tud, sisu aga ei toida keha.

Saunastki on saanud sageli midagi muud – kas peopaik või 
siis elektrikerisega kuumutuskapp. Kui asi puudutab aga 
meie keha käigushoidmist, siis ei saa ärapetmisega kaua 
hakkama. Keha hakkab streikima, kui petukauba ära tun-
neb. Nagu toidu, nii ka sauna. 

õige eestlase saun
Mida see õige eestlase saun siis endast kujutas, et temas 
nii palju väge oli? Mida me tänapeval kipume tegema tei-
siti, simuleerima? Eheda eesti sauna tagavad kaks asja: 
puudega köetav keris ja ehtsa vihaga vihtlemine.

Füüsikud ja füsioloogid on kindlaks teinud, et tervista-
vaid negatiivseid ioone (neid, mis ka mereõhu tervistavaks 
muudavad) eritab elus tuli, puudega köetav kerisekivi. 
Elektrikeriselt emiteeruvad õhku positiivsed ioonid, mis 
pole head. Kui tahate tervistavat sauna, eelistage puukütet.

Teine tähtis asi saunas on viht. “Mis vihata sauna või 
rahata poodi minna”, ütleb Eesti vanasõna. Vihtlemisel 
mõjub tervendavalt nii vihtlemise masseeriv kui ka viha-
taime fütoteraapiline toime. Kask parandab immuunsust, 
väljutab vett, niisutab nahka. Kadakas leevendab allergiaid 
ja liigesehaigusi. Mis abi tarvis, selle taimega viheldi.

Sauna peetakse tänapäeva terviseedenduses tähtsaks. 
Mõõdukas saunaprotseduur stabiliseerib südametegevuse, 
normaliseerib vererõhu, aktiveerib ainevahetuse ja orga-
nismi enesetervendusvõime, maandab stressi. No nagu 
ime kohe! Kui meie mehed igal laupäeval saunas vihtle-
mas käiksid, paraneks ehk ka kurb tervisestatistika. Eri-
ti lõõgastavalt mõjub see, kui keegi teine selja peseb ja 
vihtleb. Vanadel eestlastel oli saunas alati pesijatüdruk või 
saunanaine, kes saunaliste eest hoolitses.

Harmoonikum toetub oma tegevuses nii tänapäeva tea-
dusele kui ka Eesti traditsioonidele. Nopime üles kasuta-
misväärse, mida läbi kultuuri edasi kanda. See, mida, mil-
leks ja kuidas me igapäevaselt toimetame, ongi kultuur.

Saunaskäimine sobib meie kliima ja temperamendiga, 
saun on meile tegelikult hädavajalik. Head sauna me Har-
moonikumis pakume ja propageerimegi. Lisaks saunaruu-
mile saab tellida ka saunanaise, kes viib läbi saunarituaa-
lid – vihtleb, lausub roosisõnu ja paneb heinapebrevanni.

Saunaga ei tohi ka liiale minna – saunelge ikka mõõdu-
kas kuumuses (tervislikuks loetakse 60–80 kraadi) ja mitte 
sagedamini kui kord nädalas (muidu peseme kehalt maha 
meid kaitsva “happemantli”). Vanasti käidi saunas just 
laupäeval, et saunale järgnev päev oleks puhkepäev, mil 
keha saab täielikult lõõgastuda. Ja ikka kambakesi koos.

Vt ka harmoonikum.ee/kumblustuba/ehe-eesti-saun/.
Ene Lill

Harmoonikumi perenaine

Spordist tulekul 
Korvpall Viimsi Kooli võimlas:
13. veebruaril KK Viimsi vs Haabersti Spordiklubi (II liiga EMV).
28. veebruaril KK Viimsi vs Audentese SK (U16 EMV).
Käsipall Viimsi Kooli võimlas:
21. veebruaril kell Viimsi Tööriistamarket vs Valga Käval.

Detsembris tunnustas val-
lavalitsus Viimsi parimaid 
sportlasi 2014. aastal. 
Nende seas olid purjetaja 
Karl-Martin Rammo ja 
Korvpalliklubi Viimsi. 

Karl-Martin Rammot tunnus-
tati parima meessportlase tiit-
liga. Ta saavutas purjetamises 
Laser Standard klassis Eesti 
meistrivõistlustel 1. koha, Ees-
ti karikavõistlustel 1. koha, 
Hiinas peetud maailmakarika-
võistlustel 8. koha. Maailma 
edetabelis jõudis ta 12. koha-
ni ning Euroopa karika etapil 
Kielis sai 2. koha.

Tanel Einaste ja Korvpal-
liklubi Viimsi teenisid valla 
aasta sporditeo tiitli Euroopa 
Noorte Korvpalliliiga u15 fi-
naalturniiri korraldamise eest 
Viimsis.

Milline oli möödunud aastal 
kõige olulisem võistlus?

KARL-MARTIN RAMMO: 
Kõige tähtsamad olid kahtle-
mata maailmameistrivõistlused, 
kus jagati ka juba esimesed 
OM-i piletid. 

Erinevalt teistest regatti-
dest (nt MK-d, Euroopa KV 
jm), kus suutsin näidata suure-
päraseid tulemusi, olles ka pje-
destaalil, langesid MM-il minu 
jaoks kahjuks paljud negatiiv-
sed tegurid kokku, nii lõpeta-
sin regati oodatust kehvema 
tulemusega ning OM-i pileti 
lunastamine jäi 2015. aastaks. 

TANEL EINASTE: Noor-
korvpalluri jaoks on iga võist-
lus oluline, igast mängust tu-
leks enda arenguks võtta mak-
simum. Tulemuse mõttes oli 
kõige olulisem kindlasti Eu-
roopa Noorte Korvpalliliiga. 
Oleme seisukohal, et meile ei 
ole oluline olla just Eesti pa-
rim, tähtsam on anda oma õpi-
lastele rahvusvahelisi kogemu-
si ning võrrelda ennast abso-
luutse tipuga. Läti, Leedu, Ve-
nemaa jt seda noortekorvpallis 
kahtlemata ka on. Läbi aastate 
on see põhimõte ennast õigus-
tanud. Meie mängijad on hin-
natud Eestis ja ka välismaistes 
akadeemiates, seejuures oleme 
meeskonnana ka rahvusvahe-
lisel tasemel edu saavutanud. 

Sportlik vaade tulevikku

Nii oli ka eelmisel hooajal, kui 
Euroopa Noorte Korvpallilii-
gas õnnestus saavutada kõrge 
teine koht.

Millised sihid olete sead-
nud tänavuseks võistlushoo-
ajaks?

K-MR: Sel hooajal on kõi-
ge tähtsam siht loomulikult 
OM-i pileti lunastamine suvi-
sel MM-il Kanadas. Eesmärk 
on sel aastal siiski veel kõrgem 
kui ainult olümpiamängudele 
pääsemise tagamine – MM-ilt 
hea tulemuse kojutoomine on 
samuti prioriteet. Loodan, et 
suudan teha väikese arengu-
hüppe ja hakata tipptulemusi 

K-MR: Minu tegemisi on 
saanud juba aastaid jälgida ko-
dulehe www.kmrammo.com va-
hendusel. Samuti ka FB sport-
laslehe www.facebook.com/
kmrammo kaudu, kust leiab 
sissekandeid tihedamini kui 
blogist, kuhu kirjutan pigem 
vähe pikemaid ja kokkuvõtva-
maid postitusi. Seega: kiire Like 
sportlaslehele ja toimuv peaks 
olema kõigile kättesaadav! 

Järgmine on Euroopa KV 
sarja kuuluv Palma de Mal-
lorca regatt aprilli alguses ja 
juba 20.–26. aprillil on järgmi-
ne MK-etapp Prantsusmaal iga 
klassi neljakümnele parimale, 
kuhu olen kutse juba saanud. 

TE: Meie mängugraafik on 
päris tihe, seda nii noortel kui 
ka esindusmeeskonnal. Kodu-
mänge peame Viimsi, Haabnee-
me või Randvere kooli spordi-
saalis.

Paneme suurt rõhku sellele, 
et muuta mäng pealtvaatajatele 
atraktiivseks, tihtilugu sisusta-
vad mängupause tantsutüdru-
kud ning toimuvad publiku-
mängud.

Meie klubi ja mänguka-
lendri kohta saab infot www.
kkviimsi.ee  ja www.facebook.
com/kkviimsi.

Liina Rüütel

Karl-Martin Rammo SWC Miamil. Foto erakogu

Tanel Einaste. Foto Aime Estna

Eakate jooga
Ashtanga jooga-
ga 7 aastat tege-
lenud juhendaja
kutsub aktiivseid 
ja liikumishuvili-
si eakaid jooga-
tundi. 

Tund koosneb 
soojendusest, püstistest ja istuvatest 
asenditest, hingamisharjutustest ja lõ-
pulõdvestusest. 

Joogatunnid on Viimsi Huvikesku-
ses reedeti kl 10.30-11.30. Esimene 
tund juba 20.02. Olete oodatud!

Osalemisepanus on 7 eurot üks 
kord või 25 eurot neli järjestikust kor-
da.

Info ja registreerimine: avely@ter-
veeluviis.com või tel 5450 2384.

Hea sauna juurde kuuluvad 
viht ja elus tuli. Foto 
Harmoonikum

näitama üha stabiilsemalt roh-
kematel võistlustel, mitte vaid 
ühel või paaril.

TE: Noortega tegeledes on 
sihid pikaajalised ning ühe aas-
ta/hooaja lõikes need väga ei 
erine. Eesmärk on ette valmis-
tada oma mängijaid astumaks 
järgmist sammu ehk siis las-
tekorvapallist noorte- ja edasi 
tippkorvpalli – aidata andekail 
poistel jõuda järgmisele tase-
mele. Samas on meie kohustus 
tagada kõigile lastele võima-
lus tegeleda oma meelisalaga 
ning nende harmooniline ja 
eakohane areng, arendades li-
saks kehalistele võimetele ka 
sotsiaalseid oskusi (nt rühmas 
töötamine) ning propageeri-
da tervislikke eluviise. Kõige 
tähtsam on see, et meie õpi-
lased tegeleksid spordiga ka 
täiskasvanuna, pole oluline, 
kas tipptasemel või harrastuss-
portlasena. Tegutseme selleks, 
et Viimsis ja Eestis oleks roh-
kem sportlikke terveid inime-
si. Meie missioon on: parema 
ja sportlikuma Viimsi nimel!

Saavutatud edu või ebaedu 
mõnel mängul või turniiril me 
kindlasti analüüsime, aga seda 
ei saa võtta hinnangu aluseks.

Kuidas saavad viimsila-
sed Teie tegemisi jälgida?

Noorte jooga
Noorte jooga toimub Viimsi Huvi-
keskuses reedeti kell 15–16.

Joogaharjutustel baseeruv lihas-
treening ja venitused, kus keskendu-
takse kere keskosa lihaste treenimi-
sele.

Joogasse ootame 10–15 a noori.
Info ja registreerimine tel 5015 

945, kristiina@tervisementor.ee.

Shindo jomon 
Päevane shindo jomon venitustund 
Viimsi Huvikeskuses esmaspäeviti 
kell 14.15 ja neljapäeviti 13.15.

Mida paindlikum on inimese keha, 
seda paindlikum on tema meel – se-
da rohkem saab ta tunda end vaba-
na. Esimene tund 23. veebruaril.

Selve Miil (Ram Kirin Kaur). Eelreg 
tel 5621 6185 või selve.miil@me.com.



18 13. veebruar 2015

ERAKUULUTUSED

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
Tühjendusmüük: palju kaupa 

hinnaga 1.00 EUR

Silmalaser korraldab 14. veebr k 11 maa-

kuli degeneratsiooni teabepäeva. Ootame 

kõiki murelikke loengule kollatähni kär-

bumisest, haigusele viitavad: nägemise 

hägustumine vaatevälja keskosas, sirgete 

joonte kõveraks muutumine lähedale vaa-

dates. Kaebused võivad tekkida kiiresti ja 

ägedalt või pikema aja jooksul. 

Viime läbi Amsleri testi (võtke kaasa lu-

gemisprillid). Kui test osutub positiivseks, 

pakume esmaseid silmapõhjauuringuid.

Teabepäev toimub Silmalaseri kliinikus, 

Katusepapi 6, Tallinn. Tel 6025 380.

l Otsin Viimsisse Kelvingi külla majahooldajat kaks 
korda kuus. Helistage tel 5047 540, Raivo. 

l Aastaks üürile anda kolmetoaline korter Haab-
neemes. Teave tel 5554 449.

l Eratunnid matemaatikas ja füüsikas põhikooli
õpilasele. Abi katseteks ettevalmistumisel. 
Kontakttunnid Meriväljal. Info: javar@javar.ee.

l Firma Haabneemes pakub tööd kitlite ja pesu 
triikijatele. Töö ühes vahetuses, ka osalise töö-
ajaga. Sobib ka pensionärile. Info tel 5204 914.

l Atesteeritud massöör tuleb sobival ajal mas-
saažilauaga teie koju. Nii saate massaažist mak-
simaalse lõõgastava toime. Klassikaline-, spordi-, 
tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Vastavalt teie 
vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kom-
bineerin eri tehnikaid ja võtteid. Lisaks võimalik 
nautida REIKI-energia tervendavat mõju ja keha 
hellitavat šokolaadimassaaži. Hind alates 22 eu-
rot. Tellimine e-maili teel reedu48@hotmail.com 
või tel 5092 550, Reet. Rõõm kohtuda nii vanade 
kui ka uute klientidega!

l Kogemustega koduabiline koristab kortereid ja 
eramuid. Tel 5638 4732, Marika.

l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

l Värskenda oma elamist! Ükski töö pole liiga 
väike. Värvimis-, pahteldamis-, tapeedi- ja muud 
siseremonditööd 15-aastase töökogemusega 
meistrimehelt. Hinnad on mõistlikud ja vastavalt 
kokkuleppele. Vajadusel küsi ka soovitajaid. Tel 
5858 7227, Marko, või binbizniz@gmail.com.

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikusi, info 
telefonidel 5230 607, 5216 037.

l Pakume kodu- ja büroopindade koristust. Tagame 
teile kvaliteedi! Info: mermarphastus@gmail.com, 
tel 5818 9472.

l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodu-
masinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad, 
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise 
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550 
5017.

l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad. 
Tel 5220 321.

l Restaureerin antiikmööblit, Tallinnas. Tel 5568 
3629.

l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. 
Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betooni-
tööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste järgi. 
Helistage, pakume parima lahenduse! Teave tel 
5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.

l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.

l Maniküür, pediküür, püsilakkimine Glamlaciga. 
Rohuneeme tee 2, tel 5641 179.

l Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd. 
Teave tel 5352 9476.

l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aedade
ja terrasside ehitamine, sillutise panemine jne. 
Talvel sisetööd ja peenem viimistlus. Töö kiire 
ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja teeme 
hinnapakkumise. Tel 5348 7147, mauropeduzzi@
gmail.com.

l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 
1041. 

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi 
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad 
hinnad. Tel 5626 3857.

l Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruu-
mi pikkus 2,5 m, laius 1,7 m, kõrgus 1,4 m. Kasti 
mõõt 2 m x 3,9 m. Tel 5092 936.

l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhas-
tusainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@
smart-furniture.eu.

l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud tee-
nused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Helistage 
tel 5690 0686.

l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. 
Mesi (700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. 
Kohaletoimetamine Viimsi piirkonnas tasuta. 
Tel 506 8326, toivo@kratt.ee.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakttelefon 5074 178.

l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, 
lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on trans-
port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.

l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista jul-
gelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik.
Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@gmail.com.

l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, 
müüte maja või korterit, siis helistage telefonil 
5399 6098.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

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

l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helis-
ta julgelt ja leiame lahenduse!

l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutus-
kõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. 
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.

l Otsime inimest, kes oleks valmis tööpäeviti 
paarile inimesele vastavalt juhistele toitu valmis 
tegema ja Aiandi teel asuvasse kontorisse kohale 
tooma. Tasu kokkuleppel. Kui sa oled huvitatud, 
kirjuta e-posti aadressil greetel.lee@skeletontech.
com või helista numbril 5855 0424. Greetel
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