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Alfonso päästmine Naissaarel

Koos 50 aastat ja kauem.
Loe lk 8–9

Viimsi 8-klassilise
kooli õpilased ja
õpetajad!
Laupäeval, 7. oktoobril kell 16 olete
kõik oodatud Pringi punasesse koolimajja Nurme tee 3.
Nurgakivi pandi koolimajale 92 aastat tagasi
ja 1927. aasta sügiseks oli enamus klasse end
uues koolis sisse seadnud. Järgneva poole sajandi jooksul sai selles majas alguse suure osa
Viimsi laste haridustee. Kui õpilaste arv juba
300-ni küündis, hakati rääkima uue koolimaja
ehitamisest. 1980/81 õppeaasta jäi Pringi koolile viimaseks – 1981. aasta 1. septembril jäeti
vana kooliga pidulikult hüvasti ning liiguti rongkäigus uue koolimaja juurde.
Sissepääsuks tuleks kaasa võtta mõni kooliga seotud foto või ese, kirja pandud mälestus
või lihtsalt tore lugu, mida tahaksite teistega jagada. Kogunenud materjali alusel valmib kevadeks kooli ajaloo näitus. Üritust saab kohapeal
vabalt valitud summaga toetada.
Info: Anu Eller (tel 512 1188, eller.anu@
gmail.com), Külvi Kuusk (tel 5455 1554, kylvi
@rannarahvamuuseum.ee).

Meretagune asi – sõit Naissaarele.

Anu Eller
Külvi Kuusk

Restaureerijad Kristjan Müil, Hilkka Hiiop, Kristiina Ribelus, Varje Õunapuu
ja Mirjam Averin.

Viimsi valla kultuurikomisjon
astus 26. septembril paati,
et sõita üle mere ning üle
vaadata ja vastu võtta vastselt restaureeritud Nõukogude mereväelast kujutav
pannoo Naissaare sõjaväelinnakus kunagises klubihoones. Kohal olid ka restaureerijad ja ajaloolased.
Pannoo taastamise lugu ulatub 2013.
aastasse ja alguse sai see vajadusest vallale kuuluvat lagunevat klubihoonet remontida, aga seal leiti
seinamaaling. Viimsi valla toonane nõunik Enno Selirand arvas, et
see tuleks restaureerida. Pannoo on
üheksa meetrit lai ja katab ruumi
ühe seina. Töö kunstiline väärtus
on küsitav, küll aga ei saa eitada
selle ajaloolist tähendust. Naissaare sõjalugu ulatub Põhjasõja aega
ning Nõukogude sõjaväe periood
saarel on üks ajalookihistus.
Töö käis Kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiopi juhendamisel. Hilkka on viisteist aastat restauraatoreid õpetanud ja tegelenud
suurte šedöövritega. Koos Hilkkaga töötasid Kristiina Ribelus, Varje Õunapuu, Kristjan Müil ja Mirjam Averin.

Intrigeeriv ettevõtmine

“See siin on üks intrigeerivamaid
restaureerimisprojekte üldse, mis
mul on olnud,” tunnistas Hilkka
Hiiop. “Kui neli aastat tagasi alustasime, oli pannoo juba väga halvas seisus. Panime ta hakatuseks
marlikleebise alla, aga siis tuli restaureerimises paus – kuni eelmisel
aastal valla kultuuriametnik Ott
Kask meid üles otsis.”
Pannoo restaureeriti tänavu juulikuus ja selleks kulus viis päeva.
See ei olnud tehniliselt lihtne töö
– pannoo on maalitud õlivärvidega
tsementkrohvile, mis on ebatavaline. Samuti erandlikud tingimused
– Naissaarel tehakse generaatoriga
elektrit ja ehitusmaterjalide poodi
nurga taga ei ole. Ka sõit saarele oli
kahemeetriste lainetega. Viktor Erm
aitas seda kõike manageerida. Kohe
esimesel päeval sai punaväelane
restauraatoritelt nime – Alfonso.
“Pean tunnistama, et olin alguses skeptiline – et kas see on siis
asi, millega tegeleda? Samal ajal,
kui keskaegsete kirikute päästmiseks ei jagu raha,” arutleb Hilkka.“Viimsi vald on erakordselt julge sellist asja ette võttes. Tänaseks
arvan aga, et see oli väärt otsus.
See toob välja militaarkunsti olu-

Pärnamäe küla
üldkoosolek

Naissaare kirik võtab järjest ilmet.
Fotod Tiit Mõtus

korra laiemalt, mida on väga raske kaitsta. Näiteks kui üht sarnast
objekti Paldiskis pildistama läksime, oli sellest vaid kiviklibu alles.
Militaarkunst hävib väga kiiresti,
teadaolevast 2000-st tööst on alles
ainult 20.”
Alfonso on esimene omataoline, mis nüüd restaureeritud. Hilkka lisab, et see töö on pakkunud
ka palju huvitavat just sotsiaalsest
aspektist, sest väga paljudel on kogemus Nõukogude armeest ning
sellest tööst kuuldes on kõik tahtnud oma lugusid jutustada.

Ankrud ja tulevikuväljavaated

Taastatud pannoo juurde on koostatud selgitused, kirjeldused ja ajalooline taust. Seda aitas teha militaarpärandi spetsialist Robert Treufeldt. Militaarkunst ootab uurimist
ja käsitlemist ka laiemas kunstiteaduslikus kontekstis. Restaureerimine läks maksma kaheksa tuhat
eurot.
Restaureeritud sõjaväemaal endises klubihoones lisab Naissaarele vaatamisväärsuse ja sellega kaasnev uurimistöö aitab konteksti mõtestada. Kuid see ei ole ainus uudis.
Naissaarele toomist ootavad Hundi-

pea sadamas Muinsuskaitseametiga koostöös konserveeritud hiiglaslikud ankrusüsteemid, mis algselt leiti saare lähedalt merest. Ankrud jäävad sadamaalale ja on seal
tulevikus näha kõigile Naissaare sadama kaudu saarele saabujatele.
Vaikselt võtab ilmet ka üks Naissaare pärleid – Lõunakülas asuv
Maarja kirik, kus tegutseb RootsiMihkli kogudus. Kirik on ehitatud
aastal 1934 (pühitseti sisse 11. septembril 1938) Karl Tarvase projekti järgi ning on väga lihtsa arhitektuuriga. Kirikut on restaureeritud ning kogudus on öelnud, et
ühel päeval, kui asjad juba piisavalt kenad välja näevad, kutsuvad
nad sinna külla Rootsi kuninga.
Naissaarel on veelgi lootust edeneda, sest kui riigikogus püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatused vastu võetakse, saab ka Naissaar püsiasustusega väikesaare staatuse. Uute kriteeriumite alusel peab
püsiasustusega väikesaarel olema
vähemalt viis aastaringselt elavat
asukat ning selles nimekirjas olevad saared võivad arvestada riigi
toetusega. Viimsist on sinna nimekirja esitatud ka veel väikesaar Kräsuli, mis paikneb Aegna kõrval.

Annika Koppel

Pärnamäe küla ja MTÜ Pärnamäe külaseltsi üldkoosolek toimub 2. oktoobril
kell 18.30–20.00 pereklubi Väike Päike
saalis.
Päevakord:
1. Pärnamäe tee 186-188-190-192
detailplaneeringud.
2. Teede olukord meie külas.
3. Hobukastani kinnistu võimalik kasutusele võtmine külaseltsi poolt.

Siiri Visnapuu
külavanem

Uus perearst Viimsis
Terviseamet kinnitas 1. oktoobrist 2017
nimistu N0805 perearstiks Ingmar Lindströmi (D01614).
Nimistu piirsuuruseks on 1200–2000 isikut ja perearst Ingmar Lindströmi teeninduspiirkonnaks on Pirita linnaosa Tallinna
linnas ja Viimsi vald Harju maakonnas. Täpsem info on peagi valla kodulehel.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
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Valimisjaoskonnad
Viimsi vallas
Valimisjaoskond nr 1

Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi
alevik
Hääletamisruum: hääletamisruum asub I korruse treeningsaalis, sissepääs endise BENU
Apteegi välisuksest, edasi on
juba suunavad sildid.
Kontakttelefon: 5887 8093
Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgne jaoskond Viimsi aleviku, Kelvingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla, Rohuneeme küla ja Naissaare (Lõunaküla/Storbyn, Väikeheinamaa/Lillängin, Tagaküla/Bakbyn) elanikele.
9.–11. oktoober kell 12.00–
20.00
- toimub elukohajärgne hääletamine
- väljaspool elukohta, sh valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamine.
Jaoskonnas saavad hääletada ka valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Viimsi valla täpsusega.
15. oktoober kell 9.00–20.00
- toimub elukohajärgne hääletamine

Valimisjaoskond nr 3:

Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla (Randvere lasteaed)
Hääletamisruum: Randvere lasteaia I korruse saal. Sissepääs lasteaia peauksest.
Kontakttelefon: 5887 8119
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgne jaoskond Laiaküla,
Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe küla, Randvere küla, Tammneeme
küla ja Äigrumäe küla elanikele.
9.–11. oktoober kell 12.00–
20.00
15. oktoober kell 9.00–20.00
- toimub elukohajärgne hääletamine

Valimisjaoskond nr 2:

Asukoht: Randvere tee 8, Haabneeme alevik (Viimsi Kool)
Hääletamisruum: eelvalimiste ajal 9.–11. oktoobril asub
hääletamisruum lava garderoobis. Sissepääs asub Viimsi Kooli põhiuksest paremale jäävast
uksest. Välja on pandud ka suunavad viidad ja sildid.
Valimispäeval 15. oktoobril asub hääletamisruum kooli
aatriumis – sissepääs kooli peauksest.
Kontakttelefon: 5887 8095
Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgne jaoskond Haabneeme aleviku ja Pringi küla elanikele.
9.–11. oktoober kell 12.00–
20.00
15. oktoober kell 9.00–20.00
- toimub elukohajärgne hääletamine

Valimisjaoskond nr 4:

Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar, Prangli Põhikool
Hääletamisruum: Prangli
Põhikool.
Kontakttelefon: 5887 8124
Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgne jaoskond Idaotsa küla, Kelnase küla ja Lääneotsa
küla elanikele.
9.–11. oktoober kell 12.00–
20.00
15. oktoober kell 9.00–20.00
- toimub elukohajärgne hääletamine

Viimsi valla
valimiskomisjon

Valija meelespea
Kohalike omavalitsuste valimisel saab osaleda kas eelhääletamisel, hääletamisel valimispäeval või elektroonilisel hääletamisel.
Kui sa pole 30. septembriks saanud koju või postkasti valijakaarti
või kui sinu andmetes valijakaardil on vigu, helista 6082 8803.
n Eelhääletamine
5.–8. oktoobrini saab eelhääletada maakonnakeskuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Lisainfo: valimised.ee.
9.–11. oktoobrini saab eelhääletada kõigis Viimsi valla valimisjaoskondades. Jaoskonnakomisjonis nr 1 (asukohaga Nelgi
tee 1, Viimsi alevik) saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Samuti on antud komisjoni korraldada asukohas hääletamine, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses
hääletamine.
Jaoskonnas saavad hääletada ka valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Viimsi valla täpsusega.
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Valimisjaoskondade kohta leiate teavet ka aadressil valimised.rahvastikuregister.ee.
n Elektrooniline hääletamine
Elektrooniliselt saab hääletada aadressil valimised.ee. Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt, lõppedes 11. oktoobril kell 18.00.
n Hääletamine valimispäeval
15. oktoobril, valimispäeval, algab hääletamine valimisjaoskondades kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00, samuti saab hääletada kodus.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saab esitada taotluse ka oma valimisjaoskonna telefonil
kell 9.00–14.00.
Valimisjaoskonda võta kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
Täida hääletamissedel hääletamiskabiinis.
Kandidaadi registreerimisnumbrit, mille kirjutasid hääletamissedelile, ei tohi parandada. Eksimuse korral küsige komisjonilt
uus sedel.
Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
Hääletada saab kandidaatide poolt, kes on üles seatud valija
rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsesvalimisringkonnas.
Lisainfo valimiste kohta on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel valimised.ee.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua
ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel: 602 8840, e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 13. oktoobril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

abivallavanema VEERG

Neli aastat kündmist
vallatöö põllul
Viimsi valla tänavapilt ehk ruum,
mida me kõik kõige enam igapäevaselt näeme, muutub aasta-aastalt
aina enam ja enam. Osa otsuseid ja
nendest tulenevaid ruumilisi muutusi on tehtud varasemalt ning neid
“vilju“ saame nüüd maitsta.
Viimsi poolsaare arengut arvesse võttes ei
ole õnneks viimasel neljal aastal enam tehtud
nii drastilisi otsuseid (näiteks üleplaneerimine, mille tõttu kannataks kogu meie igapäevane elu veelgi). Viimsisse ei tohi kindlasti
enam juurde planeerida ühtegi korterelamut,
sest meie praegune süsteem (valla peamised
sissesõiduteed, ristmikud, ressursid, sotsiaalne taristu ja selle võimekus) ei pea vastu
arenduste mahule, mis on varasemalt tehtud
ja mida pole veel kõike välja ehitatudki.
Ühistranspordi osas on palju tehtud, aga
palju on veel ka teha. Viimsilane elab ja naudib siinset elu, kuid tööl, koolis ja lasteaias
käivad paljud Tallinnas ning nii veedavad
mitmed meist kahjuks igal hommikul tipptunni ummikus, kus sabad on kilomeetrite
pikkused. Ehkki ühistranspordile on loodud
eraldi BUSi tähistusega rajad, ei sobi see lahendus paljudele ja bussiga reisimise asemel
sõidetakse tihtipeale üksinda autos pealinna.
Viimsi läänekalda suunalt sõidab päris palju
bussiliine Tallinna kesklinna suunas, kuid ka
idakallas on viimastel aastatel elanike osas
jõudsalt kasvanud. See eeldab ka poolsaare idakalda linnaga ühenduse parandamist.
Randvere küla on saanud Eesti suurimaks
külaks ning ka teised asumid muutuvad vanadest suvilarajoonidest eluküladeks. Lahendust ootab otseühenduste loomine. Kindlasti aitaks kiiremat ühistransporti tagada
Pirita tee bussirajale nn taskute loomine, mis
võimaldaks panna käiku ekspressbussid või
näiteks mõnel liinil võtta peatusi vähemaks
– nii saaks ühistransport veelgi suurema eelise. See on teema, mida peavad Tallinn, ühistranspordikeskus ja Viimsi vald koostöös
lahendama.
Teede valdkonnas on ellu viidud mitmeid
miljoniprojekte ja tööd jätkuvad täie hooga.
Viimsi kommunaalmajanduse valdkonnas
on paljud Euroopa rahastusega projektid käima läinud ning saanud positiivseid otsuseid.
Üle kuue aasta sai tööd tehtud selleks, et valmiks Leppneeme ja Randvere kergliiklusteed koos valgustusega. Nüüd on need olemas ja väga tihendas kasutuses. Õhtusel ajal
on mõnus sõita, kui enda ette vaadates näed,
kuidas valgustid järjepanu heledamaks lähevad. Töösse läheb Haabneeme aleviku LEDprojekt, mille käigus vahetatakse välja üle
kahekümne viie aasta vanused lambid – uusi
saab hiljem ükskõik millisest maailma otsast
kasvõi läbi oma telefoni juhtida. Maanteeametiga koostöös saime lahendatud üle kümne aasta oodatud kergliiklustee Muuga külas,
mille kaudu saab nüüdsest turvaliselt Randvere kooli ja lasteaeda jalutada või jalgrattaga sõita. Juba küsitakse, millal saab valmis
tee kuni Muuga raudteeni – ka see projekt
on tööplaanis ning kui maaküsimused lahendatud, siis saab rajada kergliiklustee koos
valgustusega. Kui Reinu tee samuti täies ulatuses rekonstrueeritakse ja kõrvale rajatakse
kergliiklustee, siis on Viimsis väga hea ja
korralik suur kergliiklusteede võrgustik, kus
tervisesporti harrastada. Teede ja taristu rajamiseks on viimastel aastatel välisrahastust
toodud fondidest ja meetmetest suunatud üle
2 miljoni euro.
Heakord ja haljastus vajab senisest suure-

Oliver Liidemann. Foto erakogu

mat tähelepanu. Viimsi mõisapark on saanud
uue ilme, et inimesed saaksid jalutuskäike
teha ning pargipingil oma mõtteid mõlgutada. Heakord on Viimsis valdkond, mis vajab
veelgi enam vahendeid, sest pidevalt tuleb
juurde haljakuid/teemaid, mida on vaja korras hoida. Laste mänguväljakuid on hakatud
peale auditi tulemusi korda tegema. Mõisapargi mänguväljak saab kohe pärast projekti
kooskõlastusi pargimiljöösse sobivad elemendid ning juba peatselt saavad lapsed uut
linnakut nautida. Ka ranna heakorda panustati oluliselt – lisaks uuele rajatud teele on
plaanis korda teha ka muul ning anda kogu
Haabneeme rannaalale uus ja heakorrastatud
ilme. Vald on rajanud juurde lillepeenraid,
paigaldanud lilli ja istutanud puid-põõsaid.
Viimsis on rohkelt metsi, mida tuleb hoida,
sest meie oma inimesed naudivad seda rohelust, mis meil siin olemas!
Palju on Euroopast raha saanud ka meie
saared – Prangli on saanud päästevõimekuse
suurendamiseks uue paadi, rajatud on kütusetankla, toimub joogiveepuhastussüsteemi
parendamine ja amortiseerunud reoveepuhasti asemele uue reoveepuhasti rajamine,
Lääneotsa tee teise osa projekteerimine ning
töösse minek. Päästevõimekuse suurendamiseks ja vahendite soetamiseks Naissaarel on
palju abi olnud erinevatest rahastusfondidest, kust Viimsil on õnnestunud toetust saada.
Teedesse investeeritakse sel aastal 4 miljonit eurot ning praeguste plaanide kohaselt
on järgneval viiel aastal plaanis teedesse investeerida veel ligi 12 miljonit või enamgi,
aga neid otsuseid teeb juba Viimsi uus vallavolikogu ja vallavalitsus. Kes ja mis suunas
neid otsuseid tegema hakkab, seda otsustab
iga elanik iseseisvalt kas siis selle põhjal,
mis ära tehtud, mida tööplaanides täpselt kavatsetakse edasi teha või siis mida lubavad
uued tegijad läbi deklaratsioonide ja loosungite nagu “Meie oleme uued, parimad, puhastame, korrastame…”.
Praegusel vallavalitsuse meeskonnal on
olemas plaanid, mida järgmisel viiel või kümnel aastal teha. Selle nimel on pikalt tööd
tehtud ja tulemused hakkavad tasapisi ilmuma igapäevasesse vallapilti.
Tänan kõiki seni tehtu eest ja soovin jõudu kõigile uute tegevuste elluviimisel ning
uute väljakutsete lahendamisel.

Oliver Liidemann
Abivallavanem
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Viimsi Äritare avas uksed
Äritare on esimene
moodne büroohoone
Viimsis – hoone asub
Haabneeme keskuses,
aadressil Paadi tee 3.
Viimsi äritares on pinda
ligi 8000 m2.

Esimesel korrusel asuvad ruumid kaubandus- ja toitlustusettevõtetele, teisel ja kolmandal korrusel büroodele – majja
mahub ligi 200 töökohta. Viimsi
Rotary Klubi kingitusena avati
maja ees Viimsi äripink.
“Tänasest (22. septembrist)
ka pidulikult avatud büroohoone tähistab Viimsis täitsa uutmoodi mõtlemist. Kui seni on
Viimsi olnud koht, kuhu tullakse koju pärast tööd, siis moodne ärimaja Viimsi südames annab võimaluse tuua töökohti kodule lähemale. See on Viimsi
jaoks märgilise tähendusega,”
ütles Viimsi vallavanem Rein
Loik. “Hinnanguliselt ca 70%
Viimsi elanikest on Tallinnaga
seotud – peamiselt käiakse Tallinnas tööl, sest Viimsi vallas on
töökohti vähe. Uus ja ilus maja, milles on kvaliteetsed büroopinnad, annab võimaluse luua
siia rohkem kodulähedasi ja
huvitavaid töökohti.”
“Minu arvates on Viimsi
Äritare üürnike jaoks kõige olulisem argument see, et seda aega, mis muidu kuluks hommikuti ja õhtuti Tallinna vahel liikudes sõitmisele, saab kasutada millekski hoopis paremaks,”
ütles Kaarsilla Kinnisvara arendusjuht Mari-Anne Jaagant.
“Hoone ehitust alustati 2016. aasta septembris, maja valmis graafiku järgi ning esimesed üürnikud on sisse kolinud. Viimsi
Äritare võimalused üürnikele
on mitmekesised – meil leidub
nii suuremaid ruume kui ka
päris väikeseid, saame ruumide suurust vastavalt vajadusele
ka muuta. Eriline on kindlasti

Viimsi valla, Jõelähtme valla, Maardu linna ja
Tallinna linna vahel sõlmiti koostöölepe Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise projekti koostamiseks ning ehitustööde
teostamiseks.

Äritare esimesel korrusel asuvad ruumid kaubandus- ja toitlustusettevõtetele, teisel ja kolmandal
korrusel büroodele – majja mahub ligi 200 töökohta. Fotod Tiit Mõtus

Äritare seestpoolt.

see, et maja keskel on klaaskatusega valgusšaht – tänu sellele on kõikidel tööruumidel
olemas ka loomulik valgustus.”
“Kaarsilla Kinnisvara on väga kogenud arendaja, kellega
koostöö oli väga hea ning tulemuseks sündis ilus, funktsionaalne ning kvaliteetne maja,”
ütles Nordecon ASi juhatuse
liige Erkki Suurorg. “Kuigi Tallinnas on äripindade, sealhulgas ka just uute äripindade pakkumine väga suur ning üürnikel on palju valikuvõimalusi, siis
Viimsi jaoks on Äritare kindlasti väga oluline verstapost.

Uued ja kvaliteetsed büroopinnad on kindlasti põhjus ka mujalt Viimsisse tulla.”
Viimsi Äritare avamise puhul annetas Viimsi Rotary Klubi Viimsi avalikku ruumi väärika pingi, mis anti üle hoone
avamisel. Nimeks anti pingile
Viimsi Äripink. Tegemist on maailmakuulsa prantsuse tööstusdisaineri Martin Szekely disainitud pingiga. Pingi idee seisneb selles, et tööst vabal ajal
saavad hoones töötavad ettevõtlikud inimesed pingil häid
innovaatilisi mõtteid mõlgutada, mis aitavad Viimsis äril ja

ettevõtlusel kasvada. Loodetavasti sünnib pingil nii mõnigi
Viimsi elu edendav idee.
“Viimsi Äritare kui Viimsi
jaoks täiesti uuelaadse hoone
avamine innustas meid vaatamata suvisele ajale tõsiselt kokku võtma,” ütles omalt poolt
Viimsi RC president Tõnu Tuulas. “Tahtsime tunnustada Kaarsilla Kinnisvara tulevikku suunatud investeeringu ja julge
sammu eest. Väärtustada nende ettevõtmist. Kõik, mis on
suunatud Viimsis parema, huvitavama ja elurõõmsama tuleviku kindlustamiseks, on äärmiselt tervitatav ka Viimsi rotariaanide poolt.”
Hoone projekteeris arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa
OÜ, arhitektiks Jüri Siim. Viimsi Äritare 3-korruselises hoones
on pinda ligi 8000 m2: esimesel korrusel on ruumid kaubandus- ja toitlustusettevõtetele, teisel ja kolmandal korrusel
erineva suurusega büroodele,
mille suurust ja sisu on vastavalt vajadusele võimalik muuta. Äritare maa-aluses parklas
on ruumi 47, välialal 59 autole.

Karulaugu terviserada,
mis avati 2010. aastal 1,9
kilomeetri pikkusena, sai
veel 700 meetrit juurde.
Valgustatud terviseraja
pikkuseks on kokku 2,6
kilomeetrit. Suvel on rada
mõeldud jooksmiseks ja
rattasõiduks, talvel aga
suusatamiseks.

Lapsed proovisid uue rajalõigu kohe rõõmsalt ära. Foto Kristjan Rosin

Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti Ott Kase
sõnul korraldatakse terviserajal ka mitmeid võistlusi. “Rajal
on Spordiklubi CFC baas, kus
tegutsevad rattasõidu ja murdmaasuusatamise treeningrühmad ning korraldatakse igal aastal ka maastikuratta võistlust,”
rääkis Ott Kask. “Lasteaiad kor-

raldavad Haabneeme terviserajal nii rattasõidu, jooksmise
kui ka suusatamise rahvaspordivõistlusi. Viimsi vald korraldab iga aasta maikuus rahvaspordiüritust Viimsi Jooks. Alates 2015. aastast on jooksuürituse peakorraldajaks spordiklubi MyFitness koostöös Viimsi
vallavalitsusega. Jooksutrassi

Ristmiku rekonstrueerimise vajadust on arutatud Harjumaa liikluskomisjoni nõupidamisel Harju maavalitsuses,
kus osalenud Jõelähtme valla, Maardu linna, Tallinna
linna ja Viimsi valla esindajad leppisid kokku omavahelises koostöös, et lahendada see kitsaskoht. Kokkuleppe
tulemusel tellis Viimsi vallavalitsus Pärnamäe tee – Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise eskiisprojekti TO
Projekt OÜ-lt ning selle töö eest tasusid neli omavalitsust
võrdsetes osades. “Antud ristmiku rekonstrueerimine on
üks meie prioriteetidest olnud peamiselt seetõttu, et antud
transiitsõlme kaudu liiguvad väga paljud viimsilased tööle
Tallinna või lähivaldadesse. Usun, et täna tehtud valik on
parim lahendus,” sõnas abivallavanem Oliver Liidemann.
Ühisel nõupidamisel Maardu linnavalitsuses valiti koostatud variantidest eelisvariandina välja lahendus V1, mille
kohaselt paigaldatakse ristmikule valgusfoorid ja laiendatakse sõiduteid ristmiku piirkonnas vajalikul määral.
Tallinna linn korraldab riigihanke projekti elluviimiseks vajalike ehitustööde teostamiseks. Tallinna linn tasub
50%, Maardu linn 20%, Viimsi vald 20% ja Jõelähtme vald
10% ehitustööde maksumusest. Objekti rahastamiseks on
planeeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitada taotlus sihtotstarbelise toetuse eraldamiseks.

Viimsi Teataja

Randvere Kool sai
uue spordiväljaku
2013. sügisel alustas tööd Randvere Kool, 2015.
aastal valmis kooli juurde plastikkattega pallimängude väliväljak. Sellest sügisest lisandus
kompleksi välispordiväljak mitmete kergejõustikuja pallimängualade harrastamise võimalustega.

Sirli Peepson

Karulaugu terviserada pikenes 700 meetrit

“Karulaugu terviserada kasutavad Viimsi elanikud ning kõik
lähedal asuvad haridusasutused aastaringselt,” ütles Viimsi
abivallavanem Jan Trei. “Tegemist on väga põneva ja omapärase rajaga, millel on võimalik
harrastada erinevaid spordialasid nii suvel kui ka talvel. Edaspidi on Viimsi vallal kavas Haabneeme terviserada arendada põhja suunas, et luua ühendus Viimsi mäepargiga. Samuti on perspektiivis kavas edaspidi terviserada pikendada ka klindiastangu ülaossa.”

Pärnamäe tee ja
Narva mnt ristmik
uuendatakse

ühe osana kasutatakse Karulugu terviserada. Ka hiljuti valminud Viimsi staadion on Viimsi Jooksu tähtis osa – tänane kogunemise, stardi- ja finišipaik.”
Selle aasta alguses alustas
samas piirkonnas – Viimsi klindiastangu põhjaosas – tegevust
Viimsi mäepark, kus on laskumisnõlv koos kunstlume tootmisega. Uus lõik ühendab raja
Viimsi mõisapargiga ning koos
mõisapargi liikumisradadega on
võimalus teha ka kuni 3,7-kilomeetrine ring.
Terviseraja ehitust on läbi
aastate lisaks Viimsi valla eelarvevahenditele kaasrahastanud
PRIA ning SA Eesti Terviserajad. Ehitas Maatriks-RP OÜ,
projekteeris Varblane Pihus OÜ,
omaniku järelevalvet tegi Arterega OÜ. Ehitatud rajalõigu
ehitusmaksumus on kokku 105
000 eurot.

Viimsi vallavalitsus

Spordiväljakul on Randvere Koolil hea kehalise kasvatuse
tunde läbi viia. Foto Kristjan Rosin

Spordiväljakul asub loodusliku muruga jalgpalliväljak ning
tartaankattega ala 60 m jooksuks, kaugus-, kõrgus- ja teivashüppeks ning oda- ja palliviske hoovõtuks. Tartaanalal
on ka kaks pallimänguplatsi. Väljakul on kuulitõukeala
kuulitõukeringiga ja betoonalusega kuuliharjutusteks ning
kaks kettaheiteringi. Väljakul on ka abihoone spordiväljaku inventari ning talvel suuskade hoidmiseks. Randvere Kooli spordiväljak on oluline kooli kehalise kasvatuse
tundideks ning pärast kooli treeningute läbiviimiseks või
lihtsalt sportimiseks.
“Viimastel aastatel on just kergejõustiku heitealade
harrastamine olnud Viimsi vallas murelapseks. Mõned aastad tagasi rajatud Viimsi staadionil on küll 400-meetrine
ehk täispikkuses staadionring ja võimalused teha ka kergejõustiku hüppealasid, staadioni keskel on aga kunstmurukate, mis on vältimatu jalgpalliväljakule. Nüüd valminud Randvere Kooli spordiväljakul on mõeldud ka heade
tingimuste loomisele erinevatele heitealadele. Samuti loob
spordiväljak väga head eeldused kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks,” ütles abivallavanem Jan Trei.
Spordiväljaku projekteeris OÜ Klotoid, ehitas Montreco OÜ, omaniku järelevalvet teostas Arterega OÜ. Spordiväljaku haldaja ja ehituse tellija on Viimsi Haldus OÜ.
Spordiväljak läks maksma 400 000 eurot.

Viimsi vallavalitsus
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Viimsi vald vaatab sihikindlalt tulevikku – pla
Viimsi vallas asuvate metsade
säästliku majandamise korraldamise, elupaikade ja liigirikkuse säilitamise vajadusega.
Keskne teema on piirata vallas
metsa raiumist ja vältida lageraiet Riigimetsa Majandamise
Keskuse hallatavatel maadel, kus
majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi. Siin on
tarvis rakendada tavapärasest
erinevaid majandamisvõtteid,
lähtudes alade sotsiaalsetest ja
kultuurilistest iseärasustest.
Oluliselt enam on vaja valla arengut sidustada merelise
eripäraga. Viimsi valla koosseisus on 15 saart. Merepiiri pikkus on ligi 85 kilomeetrit, millest Viimsi poolsaarele jääb 30
kilomeetrit. Juhtlause, et Viimsi vald on rannarahva kodu, vajab jätkuvalt sisuga täitmist.
Tähtis on Muuga sadamast
lähtuvate keskkonnamõjude minimeerimine. Elukeskkonna kvaliteedi, unikaalsete looduskoosluste ja nende liigirikkuse säilimiseks on vaja viia kahjustav
inimmõju looduskasutusele võimalikult väikseks. Riskid seonduvad ka tootmistehnoloogiaga, inimeste ja kaupade logistilise korralduse ja võimaliku
inimliku lohakusega – ohtu-

Viimsi vallavolikogu
võttis 19. septembri
istungil vastu Viimsi valla
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018–
2022, millega uuendati
varasemad dokumendid.
Kuna seadusandja annab võimaluse teha arengukava ja eelarvestrateegia kas eraldi dokumentidena või üheskoos, siis esmakordselt valiti teine variant.
Sellise otsuse langetamise kasuks oli soov loobuda eri dokumentide korral paratamatust
tekstide dubleerimistest, muuta valla tuleviku kavandamine
ja selleks vajalike tegevuste käsitlemine terviklikumaks ning
viia investeeringute soovid enam
kooskõlla valla eelarveliste võimalustega, mis tekitab nähtava
seose valla strateegiliste eesmärkide ja selle saavutamiseks
vajaminevate ressursse vahel.
Püstitatud eesmärkide käsitlemine eelarveprognoosiga koostoimes aitab keskenduda kulude asemel lõppeesmärgile ja
maksumaksjal on võimalus mõista, kui palju üks või teine otsus
maksumaksjale maksma läheb.
Selline lähenemine aitab kindlasti kaasa otsuste suuremale
läbimõeldusele ning muudab dokumendi senisest kaalukamaks
ja avalikkusele läbipaistvamaks
valla juhtimise instrumendiks.
Kui strateegilises plaanis
püstitatakse visioon Viimsi vallast aastaks 2030, siis tegevuste rahastamises lähtutakse viieaastasest planeerimise tsüklist,
mida igal eelarveaastal täpsustatakse. Arengukava ja eelarvestrateegia koosneb sissejuhatusest, 12 peatükist, kasutatud
materjalide loetelust, kõik kokku 60 lehel.

Elanike kaasamine ja
osalus otsustustes

Dokumendi koostamisse olid
kaasatud läbi avaliku küsitluse
paljud viimsilased. Siinkohal
suur tänu kõigile, kes protsessis osalesid ja oma ettepanekutega tulemusele kaasa aitasid.
Sisend elanikelt, ametnikelt, külavanematelt ja ettevõtluse ümarlauas osalenutelt olid vajalikud
mõistmaks nii valla arenguvajadusi kui ka eri huvigruppide
nägemust nendele vastamisest.
Enne dokumendi volikogus
vastuvõtmist arutati seda kaks
korda vallavolikogu eelarveja arengukomisjonis ning toimus avalik arutelu Viimsi vallamajas, kuhu olid oodatud kõik
huvilised. Protsessi käigus oli
vallaelanikel võimalus kaasa rääkida dokumendi sisu kujundamisele, saates koostajatele oma
ettepanekud. Iga tehtud ettepanek arutati läbi, otsiti konsensust lahendustes ja valdavalt
nendega ka arvestati. Tulemuste tagasiside ilmus ka vallalehes Viimsi Teataja.
Mõjusama ja tõhusama vallajuhtimise huvides on, et elanikel on suurem huvi ja aktiivsem kaasarääkimise soov valla

Valla ruumilisest arengust täpsema tulevikupildi saamiseks tehakse üldplaneering. Aerofoto Margus Vilisoo

tuleviku kujundamisel. Millised on teemad, mis vallaelanikele enam muret valmistasid ja
kuidas need dokumendis kajastuvad? Peatume nendest kõige
olulisematel.

Rahvastiku kasv või
sellele pidur

Elanike arvu ja valla ruumimustri suhtes valitseb elanike
seas kaks vastandlikku arusaama. Ühed on veendunud, et elanike arvu juurdekasv Viimsi
vallas tuleks peatada, ning teised näevad nii elamute kui ka
äripindade kasvu osas jätkuvalt suurt potentsiaali. Nende
ideede realiseerimise tulemusena elanike arvu kiire kasv vallas jätkuks.
Suuresti sõltub tulevik sellest, kuidas lahendatakse vallakeskuse väljaehitamine Haabneeme – Viimsi – Miiduranna
kolmnurgas (Haabneeme alevik,
Miiduranna küla, Viimsi alevik).
Olukorra teeb keerulisemaks
asjaolu, et arendades Viimsi valla keskust muutub piir Tallinnaga hajusamaks ja Viimsi valla arengu kavandamine nõuab
varasemast enam Tallinna linnastupõhist käsitlemist. Näiteks
tuleb arvestada kaubanduse ja
teeninduse seoseid Merivälja ja
Piritaga.
Kaubandus- ja teenindusasutuste ning kontoripindade rajamine Viimsi keskusesse loovad vallas uusi töökohti. Oluline, et tekkivad töökohad on
kõrget lisandväärtust loovad ja
keskkonnasõbralikud, mis on
huvitavad ka Viimsi valla elanikele. Kuna Viimsi valla elanike haridustase on kõrgem kui
Eesti teistes omavalitsustes, siis
on head tööalased väljavaated

kvalifitseeritud tööjõu rakendamiseks. Pakkudes kohapeal
tööd, kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid kõrgema taseme
teenuseid, saab vähendada igapäevast pendelrännet ennekõike pealinna suunal, mis omakorda aitab vähendada tipptundidel liiklusummikuid.
Samas ei tohi jätta kõrvale
polüfunktsionaalsest vallakeskusest väljapoole jäävat arengut, kus on oluline jätkata aedlinna kontseptsiooniga. Ennekõike seondub see kvaliteetse
ja privaatse elukeskkonna tagamisega ning tihelioleku edasise suurendamise ärahoidmisega väljaspool vallakeskust.
Valla ida- ja lääneranniku
ning saarte tasakaalustatud
arendamiseks on vaja jätkata
kogukondadele elutähtsate teenuste pakkumist ning tagada
valla kõigi piirkondade kiire
ja turvaline kättesaadavus eri
liikumisviise kasutades.
Valla ruumilisest arengust
täpsema tulevikupildi saamiseks pakutakse dokumendis välja uue üldplaneeringu koostamine, mille eeltöödega on alustatud. Lahendustes on oluline
kasutada Viimsi vallale ainuomaseid arengueeldusi ja parimaid planeerimispraktikaid maailmast. Kavas on ajakohastada
valla rahvastikuprognoos, et selgitada elanikest lähtuv vajadus
taristu arendamiseks ning avalike teenuste osutamiseks.

Säästva arengu
põhimõtted ausse

Muret tuntakse, et valla maismaaosa ja saared ei minetaks
oma atraktiivsust, seda nii looduse kui ka miljööväärtuse osas.
Ennekõike on huvid seotud

Viimsi valla olulisemad investeeringud
Investeeringud

2018

2019

2020

2021

2022

Investeering
kokku

Investeeringud
sadamatesse

0

550 000

1 100 000

0

450 000

2 100 000

Investeeringud teedesse

2 350 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000

2 049 125

11 399 125

Investeeringud
tänavavalgustusse

320 000

320 000

333 000

100 000

100 000

1 173 000

Sadeveesüsteemide
renoveerimine

2 207 678

2 262 762

500 000

500 000

500 000

5 970 440

Veehaarde rajamine,
kanalisatsiooni rajamine,
rekonstrueerimistööd

956 190

896 299

815 000

850 000

720 326

4 237 815

Uus kool-lasteaed
Vehema teele –
Pärnamäe Kool

0

0

875 000

3 700 000

0

4 575 000

Randvere Kooli
juurdeehitus

0

0

0

0

300 000

300 000

Püünsi Kooli
juurdeehitus

700 000

0

0

0

0

700 000

Kaunite Kunstide Kool

500 000

3 400 000

3 000 000

0

0

6 900 000

Terviserajad,
mänguväljakud

80 000

120 000

100 000

100 000

100 000

500 000

Naissaare raudtee
rekonstrueerimine

0

0

0

0

400 000

400 000

Viimsi kõlakoja
ehitamine

0

0

100 000

0

0

100 000

Külaseltside projektide
omaosaluse toetus

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

200 000

Rannapere pansionaadi
laiendamine

0

0

0

0

700 000

700 000

Klindiastangu terviseraja
IV etapp + järgmised
etapid

50 000

100 000

100 000

200 000

0

450 000

30Miles projekt

40 000

0

0

0

0

40 000

Rannarahva muuseumi
investeeringutoetus

65 000

700 000

375 000

75 000

375 000

1 590 000

Valla geodeetilise
põhivõrgu
rekonstrueerimistööd

180 000

80 000

0

0

0

260 000

100 tamme pargi
rajamine

600 000

0

0

0

0

600 000

Muud tegevused

650 084

500 000

600 000

500 000

600 100

2 850 184

KÕIK KOKKU

8 738 952

10 969 061

10 938 000

8 065 000

6 334 551 45 045 564

5

VIIMSI TEATAJA 29. september 2017

UUDISED

an aastani 2022
deks tervisekahjustused, vara hävimine, õhusaaste, müra, vibratsioon, rannaalade erosioon,
suurõnnetused. Kesksel kohal
riskide maandamisel on inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamine, keskkonnasõbrliku
käitumise omaksvõtmine, riskianalüüside kaasajastamine ja esitatud nõuetest kinnipidamine.

Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud
teenused

Eri eluetappidel on inimestel
erinevad soovid, mistõttu on oluline, et suudetakse elanikele pakkuda kvaliteetseid, mitmekesiseid ja kättesaadavaid avalikke
teenuseid igas elukaare punktis. Avalike teenuste korraldamisega seotud probleemide väljatoomisel on esikohal nende
täitmise tulemuslikkus.
Viimsi valla elanikkond on
noor. Kesksel kohal on tagada noorte- ja peresõbralikkus
vallas. Siia kuulub lasteaia- ja
koolikohtade kindlustamine, sellise õpikeskkonna kujundamine, kus on suurepärased võimalused iga õppija arengu suunamiseks ning tema huvide ja
võimete toetamiseks kodulähedase ja võrdseid võimalusi
pakkuva haridusasutuste võrgustiku baasil. See on õppiva
valla mudel, kus koostöös tegutsevad lasteaed, kool, noortekeskus, huvikool ja nendes
särasilmsed lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja juhendajad.
Olulisel kohal on iga abivajaja võimalikult varane märkamine ning probleemidele tõhusa lahenduse pakkumine. Viim-

si vallal tuleb üha enam hakata
tähelepanu pöörama ka rahvastiku vananemisega seotud probleemidele, mille osaks on luua
eeldusi elanike võimalikult pikaks tööalaseks aktiivsuseks ja
toimetulekuriskide maandamiseks. Oluline on rahvatervise
edendamine ja tööhõive suurendamine, et tagada sotsiaalkulude üle kontroll ja võimaldada pensionil olevatel inimestel jätkata aktiivset osalemist
ühiskonnas.
Kaunis ja vaheldusrikas loodus pakub palju võimalusi tervislikuks ja aktiivseks vaba aja
veetmiseks, looduses liikumiseks ja sportimiseks. Vaja on mitmekesistada võimalusi rannapuhkuseks, merel seilamiseks,
regulaarsete liikumisharrastuste edendamiseks ja kultuurisündmustest osasaamiseks.
Valla eri osade ja naaberomavalitsustega ühenduse tagamiseks on vajalik ühistranspordi toimimise pidev seire ja elanike liikumisvajadusest lähtuv
liinivõrgu ning liikumisgraafikute korralduse optimeerimine.
Eesmärk on liikumisvõrgustike efektiivsem kasutamine ja eri
liikumisviiside multimodaalse
süsteemi laiendamine, mis hõlmaks nii jalgsi, rattaga kui ka autoga liikumise kasutamise koosmõjus ühistranspordiga.

Investeeringud
heaoluks ja arenguks

Viimsi valla eelarvestrateegia
põhitegevuse tulude prognoos
näitab kasvu. Kui 2016. aastal
oli põhitegevuse tulud 28 500
905 eurot, siis 2022. aastaks

eeldatakse 34 817 000 eurot.
Tegemist on konservatiivse eelarveprognoosiga. Eelarve peamine kasvumootor on füüsilise
isiku tulumaksu laekumine, mis
moodustab valla eelarve põhitegevuse tuludest ligikaudu 2/3.
Prognoositavad laekumise kasvud on seotud sissetulekute tõusuga ja ootused jäävad ca +5%
juurde. Kõigil Viimsi vallas elavatel inimestel on oluline mõelda, et tema elukoha registreerimisest sõltub üksikisiku tulumaksu laekumine valla eelarvesse ja sellest omakorda valla
võimekus pakkuda avalikke teenuseid või teha vajalikke investeeringuid.
Kuigi rahaline võimekus on
Viimsi vallal Eesti omavalitsuste üks kõrgemaid, ei suudeta siiski tagada kõiki vajalikke
vahendeid arenguks, mistõttu
tuleb seada eelistused. Aastatel 2018–2022 on kavandatud
investeeringuid summas veidi
enam kui 45 miljonit eurot,
sh 8,7 miljonit toetusi ja 36,2
tuhat eurot muid vahendeid (vt
tabel). Kõige enam raha pannakse taristusse – teedesse, sadeveesüsteemide arendamisse,
sadamatesse ja tänavavalgustusse. Näiteks toimub Tammepõllu tee laiendamine ja kommunikatsioonide rajamine seoses riigigümnaasiumi ehitusega. Lubja teel ja Pärnamäe teel
on kavas teekatte remont ning
alustatakse Karulaugu tee rekonstrueerimisega. Väljakutseks on kindlasti suusakeskuse
piirkonna teede projekt, millega on plaanis rajada Randvere
– Lubja ringtee, Lubja tee pi-

kendus, parkla spordikeskuse
juurde ning Pargi & Reisi rakendamise tarvis. Kavas on lahendada kogu alal liikluskorraldust ja kavandada tunnel Randvere tee alt läbi. Samuti rajatakse Nelgi ja Tulbiaia ringristmik. Suuremaid investeeringuid
nõuavad veel Reinu tee, Vehema tee, Nelgi tee ja Tulbiaia
tee rekonstrueerimistööd. Kavas on rajada uus kool-lasteaed Vehema teele, teha Randvere ja Püünsi koolile juurdeehitus, ehitada Kaunite Kunstide Kool, kus on ruumid nii
muusikakoolile, kunstikoolile
kui ka huvikeskusele. Olulisel
kohal on investeeringud vaba
aja tegevuste arendamisse. Kavas on laiendada Rannapere
pansionaati. Jätkuvalt toetatakse külaseltse oma projektide
elluviimisel.
Kokkuvõttes saab tõdeda,
et Viimsi vallavolikogu on valla arendamise teekaardi koos
ressursiplaaniga vastu võtnud
ning nüüd on vallavalitsuse ülesandeks koos partneritega selle
täitmisega võimalikult hästi hakkama saada. Tehkem üheskoos
praegustele ja tulevastele Viimsi valla elanikele parem tulevik!

Rein Loik
Rivo Noorkõiv
Arengukava on koostatud
konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia metoodikal. Loe arengukava:
www.viimsivald.ee/public/
Viimsi_valla_arengukava_
ja_eelarvestrateegia_
2018-2022.pdf

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 19.09.2017 vastu võetud otsused:
nr 59 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks jaoskonnakomisjoni koosseisude kinnitamine
nr 60 Projekti “Augmented Urbans – Visionary, Participatory
Planning and Integrated Management for Resilient Cities“ omafinantseeringu tasumise garanteerimine
nr 61 Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 144 kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu Keldri
II maaüksuse osas, osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil pos III
nr 62 Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002 otsusega nr 54: “Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Aadu I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil nr 68, aadressiga Jugapuu tee 10
Viimsi Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 61
tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000
otsusega nr 144 kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste
detailplaneering, detailplaneeringu kohase krundi pos nr III
osas, tänase aadressiga Leppneeme Sadama tee 15 (89001:
001:0276).
Viimsi Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 62
tunnistati kehtetuks kinnistu Jugapuu tee 10 osas (detailplaneeringu kohasel krundil nr 68) Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2002 otsusega nr 54 kehtestatud Aadu I maaüksuse detailplaneeringu seletuskirja peatükis 3.3.1 määratud arhitektuurne
tingimus, mille kohaselt on hoonete katuste lubatavad kalded
vahemikus 15–30 kraadi.
Viimsi Vallavolikogu poolt 19.09.2017 vastu võetud määrused:
nr 13 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2018–2022 vastuvõtmine
nr 14 Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve
NB! Volikogu 19.09.2017 otsuste terviktekstidega on võimalik
tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel: viimsivald.ee/
12044, määrustega: viimsivald.ee/12043 ning täiendavalt Riigi
Teataja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei

Droon – kas ja kus tohib seda lennutada?
Mehitamata õhusõiduk,
rahvapäraselt ka droon,
on õhusõiduk, mille
pardal ei ole pilooti ning
mille juhtimine toimub
tehniliste abivahendite
vahendusel või eelnevalt
programmeeritud lennuna
ilma piloodi juhtimiseta
autonoomselt.
Mehitamata õhusõidukite hulka kuuluvad nii raadio teel
juhitavad mudellennukid, mudelkopterid, multirootorid kui
ka autonoomselt lendavad piloodita õhusõidukid.
Eestis võib mehitamata õhusõidukit üldjuhul lennutada kõrgusel kuni 500 jalga ehk kuni
150 m, kuid seda ainult tingimusel, et tegemist ei ole kontrollitava õhuruumiga. Kõrgemal kui 150 m maa- või merepinnast tuleb ükskõik kus Eesti
osas taotleda Lennuametilt luba.
Kontrollitavas õhuruumis
mehitamata õhusõiduki lennutamiseks peab aga alati Lennuametilt taotlema loa. Kontrollitavad õhuruumid asuvad peamiselt lennuväljade ümbruses
– Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ku-

Tallinnas on loodud ala Tsoon 9, kus koolitatud ja loaga mehitama õhusõiduki juhid võivad oma
sõidukit lennutada igakordse Lennuameti loata. Foto Internet

ressaares, Kärdlas ja Ämaris
(sh ümberkaudsed vallad). Lisaks on lennutegevus piiratud
erinevatel keelu- ja piirangualadel. Keelualadeks on näiteks Matsalu ja Vilsandi looduskaitsealad ning kogu Venemaaga piirnevad alad (orienteeruvalt 5 km raadiuses piirist) ning
piirangualadeks Tapa ja Rakvere.
Luba tuleb taotleda enne
lennutamist, luba väljastatakse
enamasti aastaks ning selles

kirjeldatakse lennutamise tingimused. Lisaks tuleb iga üksik
lend eraldi eelnevalt kooskõlastada. Kuna huvi mehitamata
õhusõidukite vastu suureneb ja
need muutuvad üha kättesaadavamaks, on inimeste mugavust silmas pidades loodud Tallinnas ala (Tsoon 9), kus aastase loa olemasolul ja vastava
Lennuameti koolituse läbimisel võib mehitamata õhusõidukit lennutada kuni 60 m kõrgusel ilma igakordse Lennuameti

eelneva kooskõlastuseta.
Võib tunduda, et erinevaid
lubasid ja igakordseid kooskõlastusi tuleb taotleda palju,
kuid seda kõike on eelkõige vaja ohutuse tagamiseks, ennetades võimalikke ohuolukordi.
Alati tuleb arvestada võimaliku
ohuga, et mehitamata õhusõiduk kaotab juhitavuse ja kukub
alla. Pöörlevate tiivikute ja/või
oma massiga võib lennumasin
tekitada tõsiseid vigastusi, halvemal juhul võib õnnetus lõp-

peda fataalsete tagajärgedega.
Enne mehitamata õhusõiduki lennutamist oleks hea läbi mõelda tegevusplaan: kus
lennutada, kui kõrgel, mis ajal,
kas õhuruumis on kehtestatud
piiranguid või muid nõudeid.
Hetkel kehtivatest piirangutest
saab täpsema info Lennuliiklusteeninduse AS lennuinfo kodulehelt aim.eans.ee (VFR-kaart
või NOTAM PIB). Enne lennutamise algust tuleks veenduda,
et pealtvaatajad ja kõrvalised
isikud oleksid ohutus kauguses
(vajadusel tähistada stardi- ja
maandumisplats). Lennutamise ajal tuleks hoida mehitamata õhusõidukiga otsenähtavust
ning järgida kõrguspiiranguid.
Oluline on veel meeles pidada, et mehitamata õhusõidukiga pildistamisel ja filmimisel
kehtivad lisaks lennutamisele
rida teisi nõudeid. Näiteks ei
tohi pildile või videole jäädvustatud isikud olla tuvastatavad, kui eelnevalt ei ole saadud
nendelt antud tegevuseks luba,
rääkimata pildi/video avaldamisest (nt sotsiaalmeedias). Silmas tuleb pidada ka seda, et
Lennuameti poolt väljastatud
igakordne kooskõlastus ei an-

na automaatselt õigust mehitamata õhusõiduki lennutamiseks ürituste või rahvakogunemiste kohal – selleks peab lennutaja saama ürituse või rahvakogunemise korraldajalt loa.
Samuti ei tohi lennutades häirida teiste inimeste privaatsust.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
kontrollitu õhuruumis ehk lennujaamade lähiümbruses ja keelualadel ei tohi ilma Lennuameti loata mehitamata õhusõidukit lennutada. Kontrollimata õhuruumis, mis hõlmab
endast enamikku Eesti territooriumist, võib madalamal kui
500 jalga ehk ~150 meetrit maavõi veepinnast üldjuhul igaüks
mehitamata õhusõidukit lennutada, tehes seda nii, et see ei
ohusta inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid. Kõrgemal kui 500
jalga ehk üle 150 m tuleb igal
pool Eestis saada eelnevalt Lennuameti luba.
Täpsem info nii lubade kui
ka mehitamata õhusõidukite lennutamise kohta on leitav Lennuameti kodulehelt www.ecaa.ee.

Marelle Pihlak
Lennuameti
kommunikatsioonijuht
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11. Viimsi turvalisuse päev

Tallinna Sadam korraldas huvilistele ekskursioone Muuga sadamasse
ning kooliõuel lõbustas külastajaid sadama maskott hüljes Ülo.

Politsei- ja Piirivalveameti politseikoerad näitasid, mida oskavad. Fotod Annika Haas

16. septembril toimus
Viimsi Koolis ja selle õuealal 11. Viimsi turvalisuse
päev ja kooli infolaat.
Traditsiooniline turvalisuse päev
Viimsis toimus 16. septembril
juba 11. korda ning taas olid kohal nii Politsei- ja Piirivalveameti koerad kui ka Päästeameti autod.
Kooli õues olid oma esindustega telkides väljas erinevad organisatsioonid ja riigiasutused ning koolimajas sees
toimus infolaat, kus oma tegemisi tutvustas kokku enam kui
50 huviringi, organisatsiooni ja
spordiklubi esindust Viimsist,
Maardust ja Tallinnast.

Viimsi Teataja
Päästeamet õpetas õigesti tuld kustutama.

Turvalisuse päeva raames avati Viimsi Kooli õuel uus pinksilaud.

Taas oli kohal ka Maanteeameti “pöörlev auto“.

Korvpalliklubi Viimsi õpetas soovijaid palli korvi viskama.

Esmakordselt oli võimalus Politsei- ja Piirivalveameti telgis
pildistada “uut ID-kaarti“.

Viimsi noortekeskuse korraldamisel ja Indrek Haasi (Von Bomb)
juhendamisel toimus tänavakunsti töötuba.

Infolaadal jagasid huviringid materjale algava hooaja kohta. Fotol
Viimsi Kunstikooli esindus.
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Kõigis kortermajades tekivad
1. jaanuaril korteriühistud
1. jaanuaril 2018 jõustub
uus korteriomandi- ja
korteriühistuseadus (KrtS),
millega luuakse kõikidesse kortermajadesse korteriühistud, et parandada
elamute haldamist ning
kehtestada ühesugused
valitsemisreeglid kõikide
elamute suhtes.

KrtS rakendub kõikides majades, kus on moodustatud korteriomandid, mis koosnevad
reaalosast (elu- või mitteeluruum) ja sellega seotud kinnisasja kaasomandiosast. Ühistu
tekib ka siis, kui kinnisasjal on
ainult kaks korteriomandit või
kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule. Uus seadus ja ühistu nõue ei kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaasomandis mõtteliste osadena (näiteks igal omanikul on 1/4); ridaelamutes, kus iga elamuosa
alla on moodustatud oma krunt;
ja majades, mille omanik on
hooneühistu.
Kui täna on toimiv korteriühistu olemas, siis uus seadus
teid ei mõjuta, sest senine ühistu jätkab tegevust. Küll aga tasub uue seaduse valguses vaadata üle kehtiv põhikiri, sest
kui mõni olemasoleva põhikirja säte on uue seadusega vastuolus, siis kehtib selles osas seaduses sätestatu.
Kui korteriühistut ei ole, siis
ühistu asutamine 2017. aastal
ei ole kohustuslik. Kui te siiski
soovite seda teha, peab korteriomanike enamik vastu võtma
ühistu asutamise otsuse, kinnitama põhikirja, valima juhatu-

Lisateave ja abi korteriühistu asutamisel Eesti Omanike Keskliidust. Loe ka täpsemalt omanikud.ee/uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus.
Uue seadusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Kui kortermajades on toimiv korteriühistu olemas, siis jätkab see
tegevust. Kui ei ole, siis loob selle riik.

se ja kandma korteriühistu registrisse. Kui ühistut ei ole sel
aastal asutatud, siis 01.01.2018.
loob riik selle ise. Korteriühistu
kantakse automaatselt registrisse ja ühistu nimeks saab kinnisasja aadress täiendiga KÜ.
Kõik omanike ühise valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad üle ühistule. Sellisel ühistul ei ole esialgu põhikirja ja maja valitsemine toimub otse KrtS sätete alusel.
Kui maja haldamiseks oli
korteriomanike üldkoosoleku
poolt enne 01.01.2018 nimetatud valitseja (kinnisvarahaldusettevõte, iseseisev majahaldur
või keegi omanikest), siis alates KrtS jõustumisest on tema
automaatselt juhatuse ülesannetes. 30. juuniks 2018 tuleb re-

gistrile esitada andmed tekkinud ühistu juhatuse kohta (senise valitseja või uue valitud juhatuse andmed). Juriidiline isik
(haldusettevõte) võib ka tulevikus üldkoosoleku otsusel olla
juhatust asendav organ (valitseja).

Enne seaduse
jõustumist

Selgita välja, kas Sinu korterelamus on korteriühistu asutatud. Kui te ühistut ise ei asuta,
siis kontrollige, et oleks kehtiv
üldkoosoleku otsus valitseja nimetamise kohta. Kui keegi majaelanikest faktiliselt kogus remondifondi vahendeid või sõlmis üldelektri- ja veelepingud
enda nimel ja te soovite, et ta
jätkaks uuel aastal ühistu juha-

tuse liikmena, siis nimetage ta
käesoleval aastal ametlikult korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitsejaks.
Kui majas on kuni 10 korteriomandit või kuuluvad kõik
korteromandid ühele isikule, siis
ei pea juhatust valima ja registrit teavitama – korteriomanikud esindavad ühistut sel juhul
ühiselt või mõnele omanikule
antud volikirja alusel. Soovitav on siiski ka väikestes majades juhatus valida ja registrisse
kanda. Kuni 10 korteriomandiga elamu ühistu võib pidada
kassapõhist raamatupidamist ja
ei pea esitama majandusaasta
aruannet.
Mitme kinnisasja majandamiseks enam ühte korteriühistut asutada ei saa. Olemasolevad mitme kinnisasja korteriühistud jagunevad mitmeks
ühistuks, kui 31. detsembriks
2017 ei võetud üldkoosolekul
vastu teistsugust otsust.
Kõiki korteriühistu dokumente või teateid saab korteriühistute registrile esitada ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.
rik.ee) või notari kaudu. Registrikande eest tasutakse riigilõivu.

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

Alustab lastevanemate koolitusgrupp
Osalejale on koolitus tasuta!
Teemaõhtud toimuvad viiel
novembrikuu päeval: 2., 9.,
16., 23. ja 30. novembril kell
18–19.30 Viimsi Kooli ruumides (Randvere tee 8, Haabneeme alevik).
Registreerimine ning täiendav info telefonil 602 8823 ja
e-posti aadressil Thea.Tanav@
viimsivv.ee.
Koolitus on osaliselt rahastatud “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest.

Viimsi vallas alustab 2. novembril “Vanemluse ehituskivide” koolitusgrupp.
Koolitusele on oodatud
kõik kuni 10-aastaste laste
vanemad, kes on huvitatud oma vanemlusoskuste arendamisest.
Käsitlusele tulevad vanemluse
maja 9 ehituskivi: pühendumine, emotsioonid, konfliktid, intiimsus ja seksuaalsus, sõnad,
teod, usaldus, andestus.
Teemasid aitab lahti mõtestada ning arutelu juhib perenõustaja Lii Lilleoja.

Thea Tänav

Vanemluse maja. Foto Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Perekeskus

Lastekaitse peaspetsialist

9.–22.10.2017 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus k 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi
tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Taganiidu
tee 32 (Viimsi Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldus nr 636)
detailplaneering.
Planeeritav 3636 m2 suurune ala asub Metsakasti külas Uuesauna/Taganiidu tee äärsel alal, mis lõunast piirneb hoonestatud elamukrundiga Taganiidu tee 34, läänest kinnistuga Nurme haljak ning põhjast ja idast kinnistuga Uuesauna/Taganiidu tee. Maa-ala on tasase reljeefiga hoonestuseta ja kõrghaljastuseta looduslik rohumaa.
Kinnistu Taganiidu tee 32 detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 02-17, märts 2017; põhijoonise väljatrükk:
21.03.2017) moodustatakse üks 1335 m2 suurune üksikelamumaa krunt ja üks 2301 m2 suurune tee- ja tänavamaa krunt
ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja kahe ühekorruselise
abihoone (H = 4,5 meetrit) ehitamiseks, krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 267 m2 (20% krundi pindalast).
Tee- ja tänavamaa krunt antakse tasuta valla omandisse.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas
või valla veebilehel viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Projekteerimistingimuste
andmine

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Pringi külas, Pugomanni maatükk III kehtestatud detailplaneeringu alal Tammelaane tee 7 kinnistu osas
kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Tammelaane tee 7 krundile, Pringi külas, Viimsi vallas üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu
olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendiskeemile soovib omanik suurendada detailplaneeringus ette
nähtud hoonestusala 10%.
Tammelaane tee 7 kinnistu asub alal, kuhu Viimsi Vallavalitsuse 13.06.2003 korraldusega nr 435 on kehtestatud Pugomanni maatükk III detailplaneering. Detailplaneeringuga on
määratud hoonestusala suuruseks 242 m2. Projekteerimistingimuste taotleja soovib suurendada hoonestusala 10% ulatuses kuni 266,2 m2-ni lõunapoolses (hoovipoolses) osas.
Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või
olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist,
keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi
ulatuses esialgsest lahendusest. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamiseks ei ole vastuolus õigusaktide, isikute
õiguste või avaliku huviga ega muuda kehtivat üldplaneeringut ja selle teemaplaneeringuid.
Kehtivas detailplaneeringus on märkusena kirjas, et ehitusala asukohta on võimalik põhjendatud juhtudel täpsustada
projekteerimistingimustega.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste
andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.
1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele
kättesaadav Viimsi vallavalitsuse veebilehel ja Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva
jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitusamet

Töine politseisuvi

Kui kohe töölepingut ei sõlmita, on võimalik suunduda ka praktikale ning selle käigus oma töösoovis ja oskustes veenduda.
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus pakub tööalaste oskuste
väljaselgitamiseks ka Hamet testi, mida on töölaada raames lubanud proovima tulla üks prominentne inimene. Seega toimub meeleolukaid tegevusi Astangu töölaadal rohkesti.
Üritus on tasuta ning toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuses (Astangu 27, Tallinn).

Sel suvel tegeles politsei peamiselt noortekampade, öörahu- ja liiklusrikkumistega.
Mureallikaks oli noortekampade huvi mahajäetud hoonete
vastu. Hoonetes ronimine on eelkõige ohtlik noore enda jaoks.
Rikkumistes andsid tooni suvised grillimisõhtud, mis venisid liialt pikale ning mistõttu naabrid pidid öörahu rikkuvale seltskonnale politsei kutsuma.
Suvekuudel panustas politsei suurte jõududega ka Prangli
saare turvalisuse tagamisse. Saareelanikud olid politseile antud
tagasisides tänulikud ning kinnitasid, et paljude napsitanud
inimeste sõidud jäid just seetõttu tegemata, et politseipatrull
saarel viibis.

Astangu keskuse tööhõivespetsialist

Noorsoopolitseinik

Erivajadusega inimeste töölaadal saab pakutavat tööd kohe proovida
Eesti Töötukassa ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koostöös toimub 5. oktoobril kell 10–14 teist korda Töölaat, mis on mõeldud erivajadusega inimestele.
Töölaadal osalevad ettevõtted, kes on valmis pakkuma tööd
just erivajadusega inimestele. Sealjuures tehakse seda tavapärastest töömessidest kaasahaaravamal viisil.
Eelmisel aastal oli osalejate hulgas näiteks Swedbank, ISS, Selver, SOL, HKScan ja Daily ning Kehrwiederi kohvikud. Lisaks mitmetele eelmise aasta tööandjatele on seekord kohal ka Rimi Eesti
kaubanduskett, Maxima ning Kadarbiku Köögiviljad OÜ.

Detailplaneeringud

Mari Kalbin

Eret Elen Viidakas
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Kuldsed aastad, väärikad paarid –
ni nädal ei pruugi sinna jälle
üldse asja olla. Linnas käivad
nad peamiselt ametiasutustes,
teatris ja kontserdil.
“Üldiselt oleme eluga rahul,
tunneme ennast kindlalt, kuna
lapselapsed on läheduses,” ütleb Inge.
“Soovime, et lastel ja lapselastel hästi läheks!” ütleb Teofil. “Ja muidugi ikka tervist ka
kõigile!”

Viimsi vallavalitsus
korraldas 19. septembril
Rannarahva muuseumis
vastuvõtu neile väärikatele abielupaaridele, kes
on elanud koos viiskümmend aastat või kauem.
Eelnevalt paluti paaridel
endast teada anda – kirja
sai 16 paari.

“Eesti rahvas väärtustab kõige
rohkem oma elus peresuhteid,”
ütles kokkutulnuid tervitades
abivallavanem Margus Talsi.
“Teie olete seda teinud. Teil on
pered, lapsed ja lapselapsed ja
te olete neile suureks eeskujuks. Selleks, et väärtustada peresuhteid, oleme sotsiaalametiga kokku kutsunud paljulapselisi peresid, et neid väärtustada, ning jaganud hõbelusikaid
vastsündinutele, keda on aastas u 230. Nüüd soovime esile
tõsta ka vanavanemaid – inimesi, kes on üheskoos elanud
rõõmus ja ka mures läbi aastakümnete.”
Vallavolikogu esimees MariAnn Kelam tõi välja, et tegemist on meeliülendava algatusega, millest loodetavasti saab
traditsioon. “Viimsis on iibega
kõik korras – kui terves Eestis
oleks lapsi nagu Viimsis, poleks häda midagi. Meil on siin
palju tarmukaid noori, tegusaid vanemaid ja reipaid vanavanemaid. Mitte, et kõik oleks
ideaalne, aga me teeme koostööd, et elu oleks veelgi parem,”
ütles ta. “Kõik otsivad elus õnne, aga vähesed leiavad. Õnn
on, kui leiame endale elukaaslase, kellega saame elus minna
koos läbi kurbuse ja rõõmu,
üksteist toetades ja aidates, vahel ka tülitsedes. Aga need väikesed nägelemised taanduvad,
kui on olemas austus, armastus,
kohustus ja vastastikune lugupidamine. Soovin õnne daamidele, et olete suutnud oma mehi hoida! Mehed, hoidke oma
naisi! Kõige parem kingitus,
mida üks mees saab oma lastele teha, on armastada nende
ema.”

50 aastat kooselu ja
sõprust

Palju õnne, tervist ja rõõmu! Fotod Tiit Mõtus

Evy ja Kalju Kelder on koos olnud 71 aastat.

Kõige kauem – 71 ja
60 aastat koos

Kõige kauem on koos elanud
Evy ja Kalju Kelder. Nad abiellusid 1946 ja tähistasid tänavu oma 71. pulma-aastapäeva.
Evy ja Kalju 70. pulma-aastapäeva puhul eelmisel aastal käis
Viimsi Teataja paaril külas ja
kirjutas neist (VT 20.05.2016).
Evy ja Kalju elu kulges läbi
raskete aegade ja võib-olla just
need raskused panid teineteisest veelgi enam hoolima ja
üksteist armastama. Oli rõõm
vanapaari taas näha ja tervitada, teada saada, et kõik läheb
hästi. Ratastooli sunnitud Kalju ei pääse küll enam korterist
välja, vastuvõtt oligi talle esimene kord sel aastal kodust eemal viibida, aga seal nad olid!
“Tahtsime näha, kas keegi
on meist ette jõudnud,” naerab

Campanelli käsikellade ansambli dirigent Inna Lai mängis kelladega
muusikapalasid ja rääkis nendega seonduvaid lugusid.

Inge ja Teofil-Peep Teder ütlevad, et tuleb vara abielluda ja kaua
elada, siis saab pikalt koos olla.

Evy. “Kas keegi on meist veel
kauem koos olnud?”
Ei olnud. Kohalviibijatest on
järgmisena kauem koos olnud
Inge ja Teofil-Peep Teder – 60
aastat. Mis on nende pika kooselu saladus?
“Tuleb vara abielluda ja kaua
elada,” pakub Teofil.
“Nii on välja kukkunud, saladust pole,” arvab Inge.
Nad õppisid mõlemad Tallinna Polütehnilises Instituudis
ehitust, kohtusid koolis. Nad on
mõlemad kraadiga teadurid, töö-

nud joonestamist ja kujutavat
geomeetriat.
“Töötan veel, tõlgin Euroopa standardeid inglise ja saksa
keelest. Kui nad mulle enam
tõlkeid ei anna, siis tean, et asi
hakkab käest minema,” naerab
mees.
Nad püüavad palju liikuda
ja tervislikult toituda.
“Käin MyFitnessis jõusaalis, neli-viis korda nädalas. Olen
eluaeg spordiga tegelenud, korvpallis Eesti koondises olnud,”
räägib Teofil.

tanud teadusasutustes.
“Sel ajal oli kombeks, et teenid ise raha ja suudad perekonda toita. Abiellusime 23-aastastena. Viimsis oleme elanud alates 1997. aastast. Meil on kaks
last ja viis lapselast. Tütar elab
ka Viimsis. Elame Käärti teel,
meil on korralik aed, kus abikaasa tegutseb,” jutustab Teofil.
“Loeme palju, käime raamatukogust raamatuid toomas,” lisab naine.
Teofil-Peep on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis, õpeta-

“Korjame metsas seeni ja
marju,” lisab Inge.
“Toitume tervislikult, oleme
nisust täielikult loobunud, aga
mustikaid näiteks korjame nii
palju, et talv läbi oleks sügavkülmast võtta. Keha ja vaim tuleb virge hoida,” teab Teofil.
Nad on rahul, et Viimsi ja
pealinna vahel on hea bussiühendus. Ei pea autoga linna
sõitma, vaid saab minna bussipeatusse, auto sinna jätta ja bussiga ära käia. Kord-paar nädalas tuleb linnasõitu ette, aga mõ-

Ühe laua ääres istub lõbus seltskond: Endla ja Arvi Kalk ning
Jevgenia ja Jevgeni Rubinstein.
Tegemist on vanade tuttavate ja heade sõpradega, kes
perekonniti läbi käivad.
“Mina olen 50 aastat Viimsis elanud. Kõik naabrid on selle aja vältel vahetunud,” räägib
Endla.
“Nüüd oleme pensionärid.
Varem töötasin Eesti Reklaamfilmis Peedu Ojamaa juures. Enne seda olin Tallinnfilmis. Meil
on kaks poega ja neli lapselast
– üks nendest on õnneks tütarlaps ka. (naerab) Vanaisa teeb
meil koolitaksot. Laps tuleb koolist, sööb ja õpib, ning siis vanaisa viib bussi peale, ta läheb
linna trenni. “
“Me oleme väga tublid,” kinnitab Arvi. (naeravad)
Mis on perekond Kalgi pika kooselu saladus?
“Kannatlikkus, vahest peab
painduma nagu pajuvits. Peab
arvestama, kui paned oma sõna maksma, et kas sa midagi
kaotad või võidad,” ütleb Endla.
“Väga filosoofiline,” arvab
Arvi. Ta usub, et elu magusam
pool on veel ees.
“Soovime tervist, seda ei saa
raha eest osta,” lisab Endla.
“Arvi on eluaeg meile head
kala pakkunud,” ütleb Jevgenia. “Ta on olnud hobikalamees.
Viimasel ajal pole me kala saanud, sest Arvi pole kalal käinud. Me oleme head sõbrad
juba noorest peast. Endla õmbles mulle kooli lõpukleidi ja
ka pulmakleidi. Meil on iidne
sõprus juba! Kui meie Iisraeli
läksime, siis nad saatsid meid
– elasime 17 aastat Iisraelis.
Kui siin algas ilus elu, siis lapsed kutsusid meid ka tagasi.
Nemad ka. Lõpuks saabusime
ja nüüd elamegi lähestikku,
naabruses. Ühesõnaga väga tore on meil, nende sõbrad on
meie sõbrad ja meie sõbrad
nende sõbrad. Meie lapsed käivad ka omavahel läbi.”
Eestis tagasi on perekond
Rubinstein viimased kümme
aastat. “Paljud küsivad, et kas
tulime Israelist ära hirmu pärast, aga ei – lapselapsed on
kõige kallimad, neile on vaja
vanaema ja vanaisa,” räägib Jevgenia. “Õppisime seal Iisraelis
midagi enda jaoks, saime ilusti
hakkama, õppisime ära keele
– kõik tuleb elus kasuks. Aga
siin me nüüd oleme, eluga vä-
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– ühised rõõmud ja mured
ga rahul. Abikaasa töötab veel,
mina töötasin, nüüd olen pensionär. Meile väga meeldib
Viimsis, siin on palju võimalusi jalutamiseks, on palju rohelust.”
Mis on nende saladus?
“Mõtlesin juba noorena, et
mina tahan elada oma elu ühe
mehega, mitte nii nagu mu vanemad kunagi. Võtsin endale
kindla sihi silme ette ja siin me
nüüd oleme,” ütleb Jevgenia.
Jevgeni lisab omalt poolt:
“Ma võin öelda, et ta pole mind
kramplikult kinni hoidnud, aga
ega ma pole püüdnud ka kusagile ära joosta. Kõik on klappinud ja hästi läinud. Perega on
vedanud, meil on poeg, kaks
lapselast, tore minia. Kõik on
väga hästi. Annaks jumal tervist, tahtejõudu ja tahtmisi!”

karbike ema kirjadega, mis jäi
pikaks ajaks avamata, sest teadsin, et see tooks mulle palju
muret, pisaraid ja hirmu. Ma ei
tahtnud seda kõike uuesti läbi
elada. Nüüd, kui olen 74-aastane pensionär ning mu lapsed ja
lapselapsedki on juba suured,
tundsin tungivat soovi karbike avada ja mälestused uuesti
läbi käia. Ja ma kirjutasin ning
püüan edasi anda kujutluspildi
ajajärgust, kus kellelgi ei olnud sõnaõigust.”
Raamatu pealkiri on “Minu
poliitilise ema kirjavahetus Kasahstani vangilaagrist aastatel
1954–1956”. Selle ilmumist
saab toetada Hooandjas: hooandja.ee/projekt/emaarmastuskirjade-kaudu. Toetame Ilme raamatut, sest see on osa meie ajaloost!
Ilme kingib mälestuseks oma
luulevihiku. Seal on kirjas:

Endla ja Arvi Kalk arvavad, et vahel tuleb olla paindlik kui pajuvits,
et suhe saaks kesta.

Ema mälestuseks
raamat

55 aastat tagasi lõi linnatüdruk
Ilme maatüdrukutelt üle ilusa
poisi nimega Mihkel Ristla.
Mihklit kasvatas tädi, sest ta
ema suri, kui poiss oli kolm
päeva vana, ja isa siis, kui ta
polnud veel aastanegi. Teda kasvatas tädi, Mihkel pole ema
ega isa näinudki.
Ilme sai oma emaga ikkagi
koos olla, aga vähe. Ta isa suri,
kui laps oli 11-kuune, ema saadeti Siberisse, kui tüdruk oli
3-aastane. Tagasi tuli ema siis,
kui Ilme oli 11, koos said nad
olla kaks aastat ja siis ema suri.

Meil pole voli nooreks jääda,
on lastel juba oma elud.
Nüüd möödunust on palju
mõelda,
ka eaka elus oma võlud.
Jevgenia ja Jevgeni Rubinstein on koos olnud 50 aastat, sest Jevgenia
otsustas, et elab kogu elu ühe mehega. Ja Jevgeni oli sellega nõus.

Ilme ja Mihkel Ristla võtavad suu vett täis ja keeravad selja, kui
tuliseks läheb, ning mõne aja pärast sujub kõik taas hästi.

“Kui ema vanglast tuli, siis
saime pisikese kööktoa Koplisse tutvuse kaudu ja seal siis
emaga elasime. Abiellusin 18aastaselt. Mihkel oli 22. Olime
mõlemad orvud. Oleme mitmeid kortereid vahetanud. Viimsis elame 1990. aastast. Meil on

Mis on nende kooselu saladus?
“Kui midagi on öelda, võta
vesi suhu, keera selg ja astu
toast välja,” ütleb Mihkel muiates.
“Eks elus ole igasugust olnud, ega me kogu aeg pole kae-

kaks tütart ja kuus lapselast,”
räägib Ilme.
Eluaeg Klementis joonestaja-juurdelõikaja tööd teinud
naine naudib nüüd pensionipõlves oma aeda ja seal töötamist.

lakuti koos. Aga üldiselt ikka
on kenasti kõik praegu,” arvab
Ilme.
Ilmele on jäänud hinge Siberist tulnud ema ütlemine, et
kunagi kirjutatakse paksud raamatud sellest, mis nendega tehti. “Mul oli alles siidilindiga

Noorena seda ei märka,
kui soojaks muutub kevadtuul.
Ja seda, kuidas rohi tärkab
ning pungad kevadisel puul.
Aeg imetleda taevatähti
ja käbidega kuusepuud.
Ning sügisesi vahtralehti.
Mida tahta võiks veel muud?

Annika Koppel

Päevakeskus alustab sügishooaega
Randvere ja Viimsi
päevakeskused alustavad
2. oktoobril sügishooaega
ning ootavad kõiki treeningutesse, klubidesse ja
kultuurisündmustele.
Päevakeskused pakuvad võimalust avastada oma võimeid loovusringides, liikumistreeningutel, õpitubades ning loomulikult veeta aega meeldivate ini-

Viimsi päevakeskus
asub Kesk tee 1,
Haabneeme alevik.
Randvere päevakeskus
asub Kibuvitsa tee 1,
Randvere küla.

meste seltsis. Klubilistest tegevustest jätkub meesteklubi, Randvere reisiklubi, bridžiklubi, vest-

lusklubi, lauatenniseklubi ning
soovijate korral alustatakse ka
kokandusklubiga.
Ka sel sügisel taasalustavad
luude ja liigeste tugevdamiseks
ning üldise tervise parandamiseks liikumisrühmad, kus tegeletakse aeroobika, tervisevõimlemise, jooga ja seeniortantsudega.
Loovusringidest on valikus
õmblusring, telgedel kudumine,

portselanimaal, keraamika, lauluring ja ansambel, keraamika
ning sõnakunstiring.
Klassikalise muusika sõbrad
saavad taas rõõmustada, sest jätkub koostöö Pille Lille Muusikute Fondiga. Lisaks korraldame ka teatrikülastusi, muuseumipäevi, väljasõite Eestimaa
kaunitesse paikadesse ning rahvakalendri tähtpäevade tähistamisi.

Viimsi huvikeskuses toimuvatele teatrietendustele müüme
sooduspileteid juba hooaja avamise päeval. Kultuuriüritusi toetab ka Viimsi Pensionäride Ühing
(VPÜ), kes valib etendusi ja viib
eakaid sageli teatrisse. Tulemata ei jää ka VPÜ poolt korraldatav sügisene tantsupidu.
Tuletame meelde, et ka sel
hooajal saavad kõik seeniorid
külastada kaks korda nädalas

soodustingimustel Tallinn Viimsi SPA ujulat ja vesiaeroobikatunde. Ujulakülastust toetab ja
pääsmeid jagab Viimsi vallavalitsus.
Seenioritele mõeldud kultuurisündmustel saab silma peal
hoida Viimsi Teataja kultuurikalendrist ja päevakeskuse stendilt.

Aime Salmistu
Lehte Jõemaa

Eakate huviringid 2017 sügishooajal
Huviring

Päev

Kell

Juhendaja

Toimumiskoht

LIIKUMISRÜHMAD
Aeroobika

Sõnakunst

T

11.00

Helle Tomingas

Viimsi raamatukogu saal

Lauluansambel

K

15.00

Rein Sagar

Randvere päevakeskus

T, R

10.00

Elina-Lehta Kaasik Viimsi päevakeskuse saal

ÕPIRINGID

Tervisevõimlemine A rühm E, N

10.00

Elina-Lehta Kaasik Viimsi päevakeskuse saal

Arvutiõpe algajatele

Viimsi Kool

Tervisevõimlemine B rühm E, N

11.00

Elina-Lehta Kaasik Viimsi päevakeskuse saal

Arvutiõpe edasijõudnutele

Viimsi Kool

Eakate jooga

K, R

10.00, 11.00

Žanna Mutt

Viimsi päevakeskuse saal

Inglise keel algajatele

E

15.00

Kaitel Poobus

Viimsi päevakeskuse saal

Seeniortants

N

12.30

Eve Jänes

Viimsi päevakeskuse saal

T

15.00

Kaitel Poobus

Viimsi päevakeskuse saal

Eakate jooga

E

11.00

Marianna Pappel

Randvere päevakeskus

Inglise keel
edasijõudnutele

Tervisevõimlemine

E

13.00

Elina-Lehta Kaasik Randvere päevakeskus

Arvutiõpetus

K

15.00

Harry Lensen

Randvere päevakeskus

Seenriortants

K

10.00

Ivi Talimäe

Lauatenniseklubi

T, N

17.00–19.00

Esta Vasar

Viimsi päevakeskuse saal

Vestlusklubi

N

15.00

Lehte Jõemaa

Viimsi päevakeskuse saal

Bridžiklubi

E, N

10.00–13.00

Meesteklubi

K

17.00

Enn Teimann

Viimsi päevakeskuse saal

Loengutund

N

15.00

graafiku alusel

Viimsi päevakeskuse saal

Meeleoluõhtud

K

17.00

graafiku alusel

Viimsi päevakeskuse saal

Reisiklubi, infotund

K

12

Aime Salmistu

Randvere päevakeskus

Bridžiklubi

R

10

Randvere noortekeskus

LOOVUSRINGID
Käsitöö/õmblemine

T

11.00–14.00

Lea Pärna

Viimsi päevakeskuse saal

Telgedel kudumine

E–N

10.00–16.00

Maie Kiirats

Viimsi päevakeskuse käsitööklass

Portselanimaal

K

10.00–15.00

Lehte Jõemaa

Viimsi päevakeskuse õppeköök

Keraamika

R

9.30

Karin Kalman

Viimsi päevakeskuse õppeköök

Lauluring/ansambel

E

13.00

Sirje Põllu

Viimsi päevakeskuses saal

Keraamika

E

16.30

Kristina Markii

Randvere koolimaja F korpus,
ruum 103

KLUBILINE TEGEVUS

Viimsi päevakeskuse õppeköök

Randvere päevakeskus
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Ly Lestberg lõi
näituse spetsiaalselt
Viimsi kirikule
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus on avatud
kunstnik Ly Lestbergi fotonäitus “Risti kasvanud“.

Risti kasvanud. Foto Ly Lestberg

Ly Lestbergi töid seeriast “Risti kasvanud” esitletakse esimest korda ja see on spetsiaalselt Viimsi pühakoja jaoks
loodud ruumitervik. Sarja tööd on pildistatud läbi kahe kevade, peamiselt kunstniku kodu ümbruses. Näituse jaoks
tuli teha valik ca 5000 kaadri hulgast.
Enamik fotodest on tehtud Tallinna Siselinna kalmistul.
Kunstniku jaoks pole fookuses mitte niivõrd hauad ega kalmistukultuur, vaid seal kasvavad puud, nende võitlus oma
eluõiguse eest. Elu jõud. Arvukad hauapiirded ja ristid on
sinna samasse puude vahele väga erinevate aegadel planeeritud. Aeg kulgeb omasoodu ja kõik elav kasvab ning kujundab omatahtsi seda inimese poolt loodud korda pühaaias.
Kui sellisesse reaalsusesse süveneda, siis märkab lausa
ulmelisi kombinatsioone puutüvede kasvamisest neid ümbritsevate raudpiirete sisse või vahele nii, et neid eristada on
juba praktiliselt võimatu. Just raual oleks võime end aastakümnetega vermida puutüve orgaaniliseks osaks. Ja vastupidi. Nagu inimestel, nii on ka igal puul oma saatus. Ja võib
juhtuda, et ka rauast piik võib leida tormis kiire lõpu kortsus
puntrana hoopis naaberkünka põlispuu raskuse all.
Nagu vist inimese eluski, kui valust on saanud elukestev trauma, millega tasapisi lihtsalt tuleb leppida, et eluga
edasi minna. Aga elu tärkab ja areneb valust hoolimata.
Näitusekülastajale jääb aga alati õigus tunnetada igat
pilti eraldi, paarina või kogu ruumi tervikuna. Seda saab
võtta omamoodi mõistuloona, kus puuduvad hinnangud.
Enamasti pole ju miski täpselt nii, nagu see meile esmapilgul näib.
Näitus on ühtlasi kunstnikupoolne pühendus reformatsiooni juubeliaastale ning jääb avatuks 13. novembrini.

Erkki Juhandi
Kuraator

Väärtuslik õpikogemus
sõprusomavalitsuselt
14. septembril külastasid
valla sotsiaal- ja tervishoiuameti ning haridusja kultuuriameti esindajad Viimsi valla sõprusomavalitsust Skid.

Ski vald (ski.kommune.no) on
Viimsi valla sõprusomavalitsus
Norras, kellega viimastel aastatel vastamisi vilgas suhtlus edenenud. Läbi aastate on heades
suhetes olnud mõlema poole
koolide rahvas. Ski (asub Oslost
30 km ehk 23 minuti rongisõidu / 40 minuti autosõidu kaugusel. Norra riik ehitab täna uut
kiirraudtee tunnelit, mis valmib
2019. aastal ja see muudab Ski
– Oslo vahelise vahemaa vaid
12-minutiliseks.
Elanikke on vallas 30 698
(01.01.2017), pindala 165,5 km2.
Visiidi jooksul külastati sealseid sotsiaal-, kultuuri-, spordija noorsootöövaldkonna asutusi.

Ski raamatukogu on ainuke Norras, mis asub kaubanduskeskuses. Fotod Ott Kask

Ski raamatukogu

Ski raamatukogu on Norras ainuke kaubanduskeskuses asuv
raamatukogu. Ski vald rendib
kaubanduskeskuselt raamatukogule ruume ning kasutajad ja
töötajad on asukohaga väga rahul. Kokku on raamatukogus
pinda 2000 m2 ruumiprogrammiga läbi mitme korruse.
Tulevikuks plaanib vald
Skisse ehitada uue kompleksi:
gümnaasiumi, raamatukogu ja
kunstide kooli ning loobuda tulevikus rendipinnast, mis ärikeskuses ei ole arusaadavalt kõige odavam. Kohaliku raamatukogu ülesanne on ka koondada
ja hoida kohalikku ajalooarhiivi, süstematiseerides kroonikamaterjale ning fotosid. Fotokroonika ja sugupuude ajalugu
on kohapeal väga nõutud ja populaarsed teemad. Skil endal
puudub kohalik muuseum – piirkonnas tehakse koostööd naaberomavalitsuses asuvas muuseumis, mis talletab ka Ski ajalugu ja mälu.
Raamatukogu lastealal on
tore lugemiskoobas, kuhu pugeda ja omaette raamatusse süveneda. Raamatukogu ühe osa
moodustavad lugemis-/õppimisruumid, kuhu õpilased pääsevad ka raamatukogu mittelahtioleku ajal, et seal endale sobival ajal lugeda ja õppida. Sellel alal toimuvad ka koolide
seminarid jms. Raamatukogu ei
rendi ruume raha eest nt firmadele ja n-ö kolmandatele isikutele. Kõik teenused on kogukonna kasutajatele tasuta.
Lähiajal on plaanis käivitada lugejatele ligipääs raamatukogule n-ö igal ajal – saad
tulla, võtta või tagastada ise teaviku. Elektrooniline iseteenindus töötab juba täna, aga lisandub majja pääs igaühele sobival ajal.
Sarnaselt meiega on Norras
ka koolides raamatukogud. Raa-

EMPOs töötavad vaimsete
erivajadustega inimesed.

Betooni valatud 1990ndate
stiilis kaasaskantava raadiomaki kujuline võimendussüsteem Ski Raekoja platsil.

matute riiulid, kus võimalik, on
ratastel, et vajadusel oleks võimalik ruumi vastavalt vajadusele teisiti ümber kujundada.
Vt ski.kommune.no/biblioteket.

Raekojateater
(Rådhusteatret)

Värskelt rekonstrueeritud kultuurikeskus, mis avatakse ametlikult selle aasta oktoobris, kuid
uuenenud majas toimuvad juba mõnda aega kultuurisündmused.
Maja süda on statsionaarse
tõusuga 530-kohaline kontserdija teatrisaal. Saali akustika on
peale remonti osutunud sobivamaks just klassikalise muusika jaoks. Hetkel on murelikud võimendatud muusika tegijad – pop-, rokk-, jazzmuusikud, kuna saalis on nende jaoks
liiga palju kaja. Majal on plaanis akustilist lahendust timmida, et ka võimendatud muusika
esitaja ja kuulaja jaoks nauditavalt kostaks.
Renoveerimise käigus ehitati ka täiesti uus väike saal väiksemate kontsertide jaoks. Kasutajate jaoks on see ruum kujunenud aga pigem nõutud seminarkohaks.
Veel on hoonesse sisenedes

fuajees väike lava – sobiv jazz-,
standup jms esinemisteks – koos
hubase baari-kohviku alaga.
Raekojateatri ja sama hoone teises tiivas asuva raehoone
– vallamaja esine ala – on Ski
keskne linnaväljak. Sellest ühe
osa võttis enda alla tore väliala, kus just lastele ja noortele
mõeldes nutikaid vidinaid ja
suuremaid asju leidus. Nt kasvuhoone/klaaspaviljon puhketoa mööbli, raamatute, lampide ja teiste aksessuaaridega, siis
samas kõrval mini BMX-rada,
tehtud puitmateralist (Bikeplay),
kus jalgrataste, tõukeratastega
jmt sai ringe teha. Lahe oli betooni valatud ja 1990ndate stiilis kaasaskantava raadiomaki
kujuline võimendussüsteem: tuled oma heliedastajaga kohale
ja saad selle traadita ühendada võimendusega, et kohapeal
oma telefonist normaalse valjusega mussi kuulata. Siis vineerist maja või rongikujuline
pesa, kus tasuta wifi ühendus.
Kuigi nüüdsel ajal on kogu linna väljakuala tasuta wifiga kaetud ja rongi sellepärast ei peagi
ronima, aga seal on ka niisama
tore olla.
Vt raadhusteatret.no.

EMPO

EMPO on Ski valla poolt 1990.
aastal asutatud ettevõte vaimsete erivajadustega inimestele
töökohtade tagamiseks. Ettevõtte omanik on Ski vald, kuid selle tegevust toetab ca 75% ulatuses Norra riik. EMPO on lühend sõnast empowerment.
Ettevõttes töötab 11 töötajat, kes korraldavad igapäevaselt omakorda 45 vaimse erivajadusega inimese tööpäevi, kes
tööpäevadel kella 9.30-st kuni
13.30-ni teevad erinevaid töid:
kaupade
pakkimisteenused,
komplekteerimised, puidutoodete tootmine jms. Eriline firmamärk on eri suurustega puuviljakorvid (suuremad kaaluvad
kuni 50 kg). EMPO puuviljakorv ei ole kõige odavam, aga
tellijad teavad, mida tähendab
puuviljakorvi sees olev sildike – pakitud EMPO poolt, ja
tahavad seda tellides EMPO-t
toetada. 2009. aastal alustas et-

tevõte EMPO TV/Media osakonnaga. Kohapeal on lihtne
telestuudio koos statsionaarse
ja mobiilse varustusega. EMPO
TV on väga populaarne ja kõnetab inimesi nii Norras kui
ka tänaseks väga kaugel kodumaast.
Vt empo.no.

Finstadtunet

Eakate keskus, pansionaat, kuhu tullakse, et seal olla 3–4 nädalat. Sel ajal tegeldakse juhendajate hoole all aktiivselt
kehaliste ja vaimsete tegevuste
programmi alusel. Siis saab patsient koju, kus juba ise harjutatud programmi kodus iseseisvalt jätkata. Keskuse tegevustoad on varustatud erinevate
võimlemisriistadega, majas on
bassein ja õuealal minigolfirada.

Longhus Sportsarena

Spordikompleks pallimängude
sisehalli ja kunstmurukattega
väliväljakutega. Hooneosas uus
käsipallihall ja vanemas hoone
osas korvpalli- ja saalihokihall.
Korvpall ei ole Norras väga populaarne, küll aga on käsipalli
tase väga kõrge ja harrastajaid
väga palju. Ski ise on Norras
tähtis käsipallikeskus. Siin toimub aasta jooksul mitu esinduslikku rahvuslikul ja ka rahvusvahelisel tasemel käsipalliturniiri. Jalgpall on samuti väga populaarne.
Vt facebook.com/arenastil.
Skis käisid abivallavanemad
Margus Talsi ja Jan Trei, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Kairi Avastu, lastekaitse peaspetsialist Thea Tänav, noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus,
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Ott Kask ja volikogu
liige, noorsoo- ja haridukomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liige Ene Lill.
Skis oli meie vastuvõtja ja
päeva korraldaja Mette S. Skrikerud, Ski kultuuri ja vaba aja
valdkonna juht. Suurimad tänud Skile ning uute kohtumisteni taas Viimsis ja Skis!

Ott Kask

Kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist
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Collegium Musicale esmakordselt Viimsis
Muusikapäeval, 1. oktoobril saabub eksklusiivse uunikumbussiga
Rannarahva muuseumisse
maailmamastaabis tunnustatud kammerkoor
Collegium Musicale, et
pakkuda Veljo Tormise
loomingule pühendatud
meeldejääv kontserdielamus.

Koori süda ja hing, dirigent
Endrik Üksvärav ning mänedžer Kristel Üksvärav räägivad,
mis ühendab Collegium Musicalet nii Tormise kui ka Viimsiga ning mispärast on koorilaul karm nagu tippsport.
Viimsi ei ole teie koorile täiesti juhuslik paik.
Kristel Üksvärav:
Viimsi on otse Tallinna külje
all ja Tallinnas on Collegium
Musicale laulnud oma seitsme
tegevusaasta jooksul palju, kuid
Viimsis üldse mitte. Küll aga
seob meid Viimsiga see, et oleme käinud mitmeid kordi salvestamas EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus. Viimati salvestasime seal Pärt Uusbergi veel
ilmumata plaadi ja sellega seoses on meil lõpuks lootus tulevikus anda ka kirikus kontsert.
Lisaks oleme Rannarahva
muuseumi hoovi peal teinud
esinduspilte.
Saate Viimsi ukse Muusikapäeva kontserdiga ametlikult
lahti teha. Muusikapäev – hea
tahte sündmus, pühapäevasel
päeval, mitte kontsertideks ette
nähtud kohas. Mis toob teid
Muusikapäevale?
KÜ: Muusikapäeval oleme
osalenud ka varem ning teeme
päris palju asju, kus me ei esita
pärast arvet. On asju, mis toimuvad missioonitundest ja nii
on see ka Muusikapäeva puhul.
Tänavuse kontserdi pühendame
Veljo Tormis loomingule, mis
on meile viimastel aastatel olnud väga hingelähedane.
Endrik Üksvärav: Kuna Tormis lahkus sel aastal, on
mõtted väga intensiivselt temaga. Seetõttu oleme ka sättinud
Muusikapäeva kontserdile tema loomingu. Ta on helilooja,
keda oleme palju laulnud ja see
kõik kokku tundus väga tore
mõte.
Käisite hiljuti kaugel Karjalas Tormise loomingut esitamas.
KÜ: Tegelikult sai meie side
Tormise loominguga alguse juba 2013. aastal, kui tegime tema “Unustatud rahvaste” tsükli Eesti esiettekandes. Siis ei olnud veel viimane osa “Karjala
saatusest” valminud. Sellest sai
alguse me sõprus Veljo Tormise
endaga. Ühel aastal käisime
Muusikapäeval tema ukse taga
laulmas, tegime üllatustervituse!
EÜ: Siis just valmis ka meie
plaat.
KÜ: Muusikapäeva puhul sai
ta esimesena “Unustatud rahvaste” plaadi. Kuna see side on
sügav, kirjutasime projekti ja

Collegium Musicale. Foto erakogu

Endrik Üksvärav. Foto Egert Kamenik

Collegium Musicale haaravust saab hinnata juba
1. oktoobril Muusikapäeva
kontsertidel kell 14 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses ning Viimsi Rannarahva muuseumis
algusega kell 16. Tasuta!

oleme nüüd osa EV100 välisprogrammist. Eesmärk on käia
unustatud hõimurahvaste radadel, kelle Tormis on lauludesse
pannud ja viia Tormise töötluse läbinud rahvalaul neile tagasi nende omas keeles. Sel suvel
oli esimene reis ja see oli hästi
emotsionaalne. Koor küpses väga palju. See ei olnud selline
kogemus, kus me läksime ainult andma. Läksime ka ise saama ja saime ka. Ma arvan, et
kõik kajastub laulmises nüüd
seda enam. Need on väiksed killukesed neist unustatud rahvastest, kus on toredaid ja rõõmsaid osi, nii naeru kui ka nuttu,
kõike.
Seega igati sümboolne etteaste sel Muusikapäeval. Kuivõrd on tajutav erinevus publiku tagasisides taolistel teistmoodi kontsertidel, mis ei
toimu näiteks kontserdisaali
akadeemilises õhkkonnas?
EÜ: Pigem võtavad inimesed vastu ikka muusikat. Laulsime juuli lõpus Balti Jaama turul. Ja seal osa inimesi oli ilmselt tulnud kuulama ja osa olid
need, kes olid sinna lihtsalt sattunud. See oli väga tore! Mitumitu naisterahvast ei saanud aru,
mis asi see nüüd on, ja mõnus
ja puha (elavalt)! Pärast kontserti silmad põlesid.
KÜ: Ei taha kedagi välja-

nägemise poolest paika panna,
aga seal oli selliseid, kes jäid
seisma ja uudistama, kes muidu arvatavasti kunagi, kui nad
näeksid plakatit kutsega Veljo
Tormise kontserdile, ilmselt ei
läheks. Seal nad olid väga õhinal juures ja tegid koorist pilti.
Selles mõttes on taolised ettevõtmised toredad.
See näitab hästi, miks niisugust sündmust vaja on – et
viia muusika paljude inimesteni, kes seda muidu võib-olla
nii lihtsalt enda jaoks ei leia.
KÜ: Mis puutub Muusikapäeva kontserti, tahan öelda, et
tulge koos lastega! See ei ole
selline hillitsetud vaikne asi,
kus mitte keegi ei tohi piiksu
teha ja ringi joosta. Mis siis, kui
nad kõigest aru ei saa ja me ei
laula eesti keeles. See on selline formaat, kus alati räägime
vahele, millest laulame. Karjalas oli terve küla tulnud kuulama, vanusest kolm-neli kuni
90 ja nad istusid kõik seal reas!
See ei ole kindlasti see kontsert, kus keegi hakkab sõrmega viibutama, et olge nüüd tasa.
Kui tundub, et on vaja kaasa
laulda, siis võib kaasa laulda!
Kõik võiksid saada oma elamuse.
Muusikapäeva üks eesmärke ongi hoida kontakti
elava muusikaga. Dirigent on
reeglina suurema osa ajast publiku poole seljaga. Kuidas dirigent tajub sidet publikuga?
EÜ: Kui ma juhatan, kuulen ka selja taha, mis saalis toimub. Välitingimustes võib-olla
vähem, aga sisetingimustes saab
väga täpselt aru, kas inimesed
kuulavad või nad vahepeal hakkavad nihelema. Ja teiseks ka

see, et ma ju keeran nende poole
näoga kogu aeg ja eks ma siis
vaatan.
KÜ: Meil dirigent vahepeal
laulab ja ka suhtleb. See ei ole
selline kontsert, kus dirigent on
eemal ja ära. Just Tormise kavas suhtleme päris palju.
Kui palju tuleb ette hetki,
mil publiku tagasiside ja enda sisetunne lähevad lahku?
EÜ: Näiteks Karjalas käies
laulsime laule keeles, mida nemad publikus ise kõnelevad. Nad
võtsid laule täitsa teistmoodi
vastu kui Eestis või kuskil Saksamaal. Siin räägime küll lahti,
millest laulame ja publik aimab, et põhimõtteliselt on selline asi, kuulab hästi palju muusikat. Karjalas nad kuulasid väga täpselt, mida ütled ja nende jaoks kõlas see jutustusena.
Kui oli kurb lugu, siis reaalselt
inimesed hakkasidki nutma sellepärast, et niivõrd kurb lugu,
ja samas, kui oli naljakas, jälle
naersid. See oli ootamatu tegelikult võrreldes muu publikuga.
KÜ: See on keele ja selle
mõistmise roll. Kui palju oleneb tekstist. Kuigi ka Eestis ikkagi (kohtab emotsionaalset tagasisidet – toim)! Meil on olnud
väga vähese publikuga kontserte. Muusika-aastal 2015 ja
Tormise juubeliaastal tegime üle
kümne kontserdi Eestimaa eri
paigus tunniajase kavaga. Kilingi-Nõmme kontserdil vist oli
37 inimest, lugesin ära. See oli
tõesti üks emotsionaalsemaid
kontserte! Ma ei tea Eestis, et
pärast kontserti tullakse ja kallistatakse. Nad olid valmis kõik
lauljad ära kallistama, dirigendi ära kallistama.
EÜ: Kõik inimesed kallistasid korraldajat. Nii tore, et sa
sellise asja tõid siia ja ma teen
sulle kalli.
Muusikapäeva võtab kokku pidulik auhinnatseremoonia õhtul. Collegium Musicale on väga auhinnatud koor.
Kuivõrd väline tunnustus loomeinimesele korda läheb?
EÜ: See läheb väga korda!
See on täpselt sama hea, kui
öelda kellelegi, et näed täna väga ilus välja või vaata, see mis
sa tegid, oli suurepärane. Rääkimata siis avalikkusest ja öelda seda kõikide muusikute ja
kunstnike ees.

KÜ: Loomulikult on kõige
tähtsam tegelikult, kuidas publik reageerib ja vastu võtab ning
et publikule korda läheksime.
Tegelikult just publikust tulebki see, kui sind ühel hetkel tunnustatakse ja nähakse, et teed
midagi hästi ja teistmoodi. Aga
see kindlasti ei ole ainumäärav.
Ma ei tea, palju on neid artiste
või kollektiive, kes otseselt tunnustuse nimel midagi teevad.
Pigem on see nagu Endriku puhul. Temale ongi see eksisteerimise vorm ja eluks vajalik asi
teha seda koori. Nagu mõnele
teisele inimesele on hapnik, mida hingame. Ma aeg-ajalt küsin, et kas ta ikka tahab seda
ja kas ikka jätkame ja siis ta
ei saagi aru sellest küsimusest.
See ongi elu. Kindlasti me ei
ela sellepärast, et saada tunnustatud, aga on tore, kui keegi
märkab.
Te olete osalenud rahvusvahelistel koorikonkurssidel.
Milline see maailm on?
KÜ: Alustasimegi konkurssidega, et saada kohe tugev baas,
aga nüüd me oleme tegelikult
tagasi tõmmanud. Konkurssidel
käimine on täitsa omaette sport,
kuhu ei ole mõtet niisama minna vaatama. Kui juba lähed,
siis ikka tegema oma tipptulemust – olümpiavõitu. Otsustasime küll, et enam ei läheks,
aga Klassikaraadio esitas meid
EBU konkursile, kuhu ise kandideerida ei saa. See on BBC
algatatud raadiokonkurss, mis
käibki läbi raadiojaamade, kes
oma riigi koore esitavad. Selgus, et saime seal finaali! Positiivne, et saame kõige suurema
auditooriumi üldse, mis meil
senini on olnud. Seal on raadiokuulajaid ligi miljon ja lisaks tehakse ka online-ülekanne. Sisuliselt on publikut nii
palju kui eestlasi üldse.
EÜ: Konkursid ongi nagu
sport. See, et kell kümme hommikul tuli väga hästi välja, ei
tähenda, et kell kolm päeval
kõik jube hästi on. Ja ajastadki

tippvormi täpselt õigele hetkele. Kui kontsert on tund aega,
siis konkurss on 15 minutit. Ei
ole nii, et esimese hooga hakkad vaikselt lahti laulma ja siis
hakkab tulema. Tegelikult on see
selline plahvatuselaadne esitus.
Põled esimesest hetkest ja trrrrrr põledki ära. See pole maraton, kus pingutad ja siis kukud
pikali, ägad. Pigem 100 meetri
distants. Jooksed ära ja põhimõtteliselt oled võimeline jooksma veel viis etappi, aga praegu
loeb just see tulemus. Ja rohkem ei ole vaja joosta – aitäh!
KÜ: Kui veel spordiga võrrelda, ei ole kolme katset. Ongi
need 10 minutit laval, see ongi
su parim katse. See oleneb lauljate emotsionaalsest seisundist,
dirigendi emotsionaalsest seisundist.
EÜ: Ega punkte selle eest
saa, kuidas näiteks oda viskad.
Väga stiilne vise, paneme lisapunkti? EI pane! Punkt pannakse täpselt sinna ja nii palju, kuhu oda läks. Konkurssidel kehtib ka see, et kui mõni saab emotsionaalse laengu saalist, siis see
ei loe midagi. Meil on siin intonatsioon, rütm, tempo ja žüriil on noot ees, mis täpselt peab
olema. Seal on dünaamika ja
kui ikka midagi ei olnud, siis
ei olegi. Sellepärast see ongi
hästi sportlik.
Žürii peab tegema mingisuguse valiku, miks see koor on
teisest kaks punkti parem. Ei
loe, et neil võivad olla ilusad
riided. Loeb, kuidas sa kuuled,
kuidas heli välja tuleb. Võib-olla teine koor, kes ei saa nii palju punkte, teeb jube edukaid
kontserte, rahvale tohutult meeldivad. Aga milline on menukus
kontserdil ja milline konkursil,
ei pruugi omavahel kattuda.

Nele Volbrück
Lisainfo Muusikapäeva
sündmuste kohta leiate
muusikapaev.ee.
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Viimsi mälumängul
toimus neljas mäng
Viimsi mälumängusarja eelviimasel mängul
osales 24 võistkonda.

Mälumängu IV vooru võitsid Ränirahnud. Foto Marje Plaan

Mälumängu esikoha saavutas 48 punktiga Ränirahnud
(Jaanus Jegorov, Mikk Trave, Tambet Drell, Vahur Annsoo). Teiseks ja kolmandaks tulid vastavalt 45 ja 43 punktiga Tempo (Taivo Rist, Martti Suurorg) ja Rabarahvas
(Peeter Väljas, Heli Illipe-Sootak, Indrek Hargla, Toomas
Telling). Esiviisikusse mahtusid veel Viimsi Vallavalitsus
(Merit Renlund, Alar Mik, Randar Lohu, Erik Vest) 41 ja
Kelvingi küla (Rando Soome, Karin Soome, Toomas Uritam, Andris Viltsin) 40 punktiga.
Nelja mängu kokkuvõttes on liider Tempo 180 punktiga, kuid enne viimast vooru on nende edu Ränirahnude ees
vaid 1-punktiline. Esikohaheitlusest ei ole kindlasti mõtet
maha kanda ka Rabarahvast, kes on kogunud 176 punkti.
Mälumängusarja viimane voor toimub 18. oktoobril.

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja
Küsimused (vastused lk 20)
1. Valimised on kohe ukse ees ja tuleb tunnistada, et
ei ole midagi uut siin päikese all. 1926. aastal on üks
tuntud Mulgimaalt pärit kirjamees pannud paberile luuletuse “Kellel ma ääle annasi“, mis algab salmiga “Küll
jookseva ja sõideva na ringi, ja kulutava raha suud ja kingi, Ja egaüits püünd puru silmä aia, et muku esi jälle pukki saia“. Et tegemist on tõsise kirjamehega, kinnitab fakt,
et tema nime kannab üks Eestimaa gümnaasium. Kes?
2. Maailma mainekaim rattavõistlus on kahtlemata Tour
de France. Kokku on tuuri suutnud võita 13 riigi esindajad ja enim võite on prantslastel – 36. Kui nüüd tuuri võite võrrelda rahvaarvuga, siis küsitavale riigile vastast ei
ole. Küsitava riigi ratturid on võitnud tuuri 5 korda. Rahvaarvu ning tuuri võite arvestades saame suhtarvuks
üks Tour de France võit 115 000 elaniku kohta. Mis riik?
3. Filmides, enamasti muidugi ulmefilmides, näeme ka
väljamõeldud linnasid. Küsimegi, kes oli legendaarses Metropolise nimelises linnas tegutsev kangelane, kas Batman, Hulk, Spiderman või Superman?
4. Külma sõja ajal 1980ndatel teatas küsitava firma president Donald Kendall USA julgeolekunõunikule, et firma
desarmeerib Nõukogude Liitu kiiremini kui USA valitsus.
Jutul oli jumet, sest firmal oli ühest vähestest USA firmadest kaubanduslikud suhted NSV Liiduga. Kuivõrd rublasid jänkid ei aktsepteerinud, tasuti kaupade eest viinas
ja isegi allveelaevades. Oli hetk, kui firma oli diiselallveelaevade arvult maailma kuues sõjaline jõud maailmas. Mis firma?
5. Haldusreformi käigus kaob Eesti kaardilt ka hulk linnasid, õigemini kaovad nad omavalitsusüksuse mõistes. Kui
nüüd pealinn Tallinn välja jätta, siis mitmes omavalitsuses
Harjumaal valitakse eelolevatel valimistel linnavolikogu?
6. Eesti kõrgeim sõjaline auaste on kindral. Eristatakse
brigaadikindraleid, kindralmajoreid, kindralleitnante ning
täiskindraleid. Viimaseid on Eesti Vabariigi ajaloos olnud
vaid neli – esimene Viimsi enda mees Johan Laidoner
ning viimane tänane Kaitseväe juhataja Riho Terras. Nimetage kaks ülejäänud kindralit!

Kaire Vilgats: Lavatagune
elu on nagu põnev teadus

da, et 3 minutiga jõuab ei tea
mida teha. Aga ikkagi lavalt
ära jooksmine, ühe kostüümi
ära võtmine ja teise selga panemine – ja seda kõike nii, et
riided jäävad ikkagi terveks. Lisaks tuleb vahetada ka ehted.
Kas Teid tuntakse tänaval ära ja öeldakse võib-olla
midagi humoorikat?
Mind ikka tuntakse tänaval
aeg-ajalt ära. Ma saan aru, kui
see juhtub – isegi, kui inimene
ei tule midagi ütlema, ma tunnetan seda. Samas mõned tuleval tänaval vastu ja ütlevad:
“Tere! Oi, ma olen Teid näinud ja selline tunne on, nagu
Te oleksite nii oma, et peaks
ütlema tere!” Selliseid siiraid
pöördumisi on küll ette tulnud.
Need on väga armsad, teevad
elu ilusaks. Muidugi on tore,
kui öeldakse häid sõnu. Aga
just sellised natukene teises
võtmes ja spontaansed asjad –
need jäävad eriti meelde. Humoorikaid seiku on olnud nii
palju, kui on tuldud ütlema, et
ollakse minu suur fänn või siis
eksitakse nimega, kutsudes mind
Kadriks või Kairiks. Ei midagi
hullu, pigem mulle see ikkagi
meeldib ja on lõbus.

Varietee-etendus “Teid
kutsub kabaree” toob
taas lavale lauljatar Kaire
Vilgatsi ja Showstoppersi
imelised tantsijad glamuursetes kostüümides.

Kõlavad laulud muusikalidest
“Chicago”, “Cabaret” ja “Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised pophitid eesti ja inglise keeles ning loomulikult ka
kuulus kankaan. Elu on kabaree! Kergemeelne, kuid mitte
kõlvatu. Paheline, kuid mitte
kuri. Üleannetu, kuid mitte labane. Võtke sõõmuke šampanjat, laske end vabaks ja kõige
muu eest hoolitseb kabareediiva – muidugi on selleks Kaire
Vilgats!
Kaire, eelmisel aastal läks sõu
nii edukalt, et sel aastal tuleb
järg. Kui eelmisel aastal Mikk
Purre tegi ettepaneku osaleda – kas see tundus väga hull
idee?
Natuke tundus, sest ma olen
ilmselt inimeste mällu jäänud
pigem taustalauljana, kes ei lähe päris oma sõuga tuuritama.
Aga kuna ma olen Mikuga erinevates muusikalides ja laevasõudes niivõrd palju koostööd
teinud, siis tean täpselt, et see
ei ole mingisugune ülejala värk.
Samas ma tean ka tantsutruppi, kes meil on – nad on tõesti
väga võimekad tantsijad. Ka
kabarees on vaja natuke õiget
suhtumist ja näitlejameisterlikkust – neil kõigil on seda, ja
see on eriti hea eelis! Eelmisel
aastal olid saalid rahvast täis ja
oli näha, et publikule läheb korda, mis me laval teeme. See oli
tõesti ootamatult tore tunne! Me
ei väsinud ära, kogu see tuuritamine oli hästi lustakas ja kerge.
Eelmisel aastal sain küll trupiga
koos vähe reisida, kuna samaaegselt olid “Mamma Mia” proovid – nüüd kukub paraku täpselt samamoodi välja, kuna mul
on “Hüljatute” proovid Tartus.
Kas on siis teistsugune tunne olla päris oma sõu diiva?
Ma tavaelus ikkagi ei oska
diiva olla, aga laval ma arvan,
et hakkan vaikselt diiva rolli
sisse elama. Diiva naudib. See
ongi kõige tähtsam – nautida kogu protsessi. Miks ma taustalaulmist armastan? See on ehk
mugavustsoon, natuke ma võib-

Kaire Vilgats on diiva ja talle meeldib see! Foto Showstoppers

Monika Kuzmina

olla pelgan ka ebakindlaid hetki elus – nagu näiteks minna
esiritta ja särada. Aga laval ei
ole muud varianti – seal ma
tean täpselt, et mina olen diiva
ja mulle meeldib see. Inimesed
võtsid etendused väga-väga soojalt vastu. See tähendab mulle
väga palju!
Etenduses on kasutusel üle
saja kostüümi. Mitu korda õhtu jooksul saate kostüüme vahetada?
Paar lugu teen ühes kostüümis, aga praktiliselt kõigi ülejäänud numbrite vahel on tohutu ümberriietumine ja jooksmine. Mõnel juhul on aega täpselt
nii palju, et jõuan kostüümi
kiiruga selga tõmmata. Lavatagune elu on meil väga põnev.
Riided on tantsijatele valmis
pandud, et nad võimalikult kiiresti saaksid neid vahetada ja
järgmisse numbrisse jõuda. See
on tegelikult juba väga põnev
teadus. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, aga arvan, et äkki
see aeg on mõnel juhul mingi
2–3 minutit. Võib küll tundu-

Rannarahva muuseumi rändnäitus “Piirideta meri“ jõudis Soome

14. septembril avati Soome meremuuseumis
Rannarahva muuseumi rändnäitus “Piirideta
meri“, mis jääb avatuks kuni 7. jaanuarini 2018.
Soome lahe rannad on läbi aegade üksteist
täiendanud. “Need, kellel oli vilets põllumaa, olid
merel sellevõrra aktiivsemad. Üle lahe purjetamine oli randlastele jõukohane ning koos inimestega liikusid üle mere kombed ja kultuur. Kuni 19.
sajandini oli randades põhitoiduseks soolasilk ja
rukkileib. Soomes on head räimekudemiskohad
ja Tallinnast ida poole jäävatest rannaküladest
sõideti sinna rändpüügile. Soome rannatalupojad

purjetasid Virumaale, et vahetada kala leivavilja
vastu,” tõi muuseum näiteid kahe riigi rannarahva ajaloolistest seostest.
Näitus “Piirideta meri“ avab mere mõju piirideülese ühendajana. Külastajal avaneb võimalus
“seilata“ Soome lahel, tutvuda, millega merel sõideti, millist kaupa vahetati ja kuidas see mõjutas randlaste igapäevaelu, samuti avastada väikesaarte eriskummalisi maailmu ja astuda sisse
Malusi saare kõrtsi ning kaeda neid, kes üle mere
liikusid.
Näituse “Piirideta meri“ avamine Rannarahva muuseumis 2016. aastal. Foto Annika Haas
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Viimsi valla kultuurikalender
29. september – 13. oktoober

JUMALATEENISTUSED
1. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus koos leivamurdmisega
Viimsi vabakirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

“Tuules, päikeses, vihmas“
E–N kell 10–16
R kell 10–13
Viimsi päevakeskuses

5. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

ÕPI- JA JUTUTOAD
29. september kell 18.30
6. ja 13. oktoober kell 18.30
Loeng “Kuidas toitumine
mõjutab enesetunnet, meeleolu, kehakaalu ja tervist“
Koolitaja Evelin Märtson-Nava
Eelregistreerimine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis,
II korrusel

8. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
kell 17
Lõikustänupüha jumalateenistus
Viimsi vabakirikus
12. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August
Luusmannist
Rannarahva muuseumis
Näitus “Eesti vormi lugu
1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus jm
Eesti sõjamuuseumis
Näitus “Elupusle“
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogu fuajees
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
Randvere päevakeskuses
Elise Dobrjanski maalinäitus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis
12. oktoober – 13. november
Fotonäitus “Viimsi kaunis kodu
läbi aegade“
Viimsi huvikeskuse aatriumis
Kuni 1. november
Ly Lestbergi fotonäitus
“Risti kasvanud“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. oktoober kell 11
Töötuba “Ema aeg iseendale”
Osalustasu 25 €
Eelregistreerimine: tel 511 9684
info@hypnosynnitus.ee
Viimsi huvikeskuses
10. oktoobril kell 18
Terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orava loeng
“Kuidas end terveks süüa”
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
10. oktoober kell 19.15
Õpituba “Klaasist ehete
valmistamine”
Osalustasu 30 €
Lisainfo ja registreerimine:
mari.makus@gmail.com
Viimsi huvikeskuse päikesepesa ruumis, I korrusel
11. oktoober kell 18–21
Meigikoolitus
Osalustasu 25 €
Eelregistreerimine:
karine.terzjan@gmail.com,

tel 503 3317
Viimsi huvikeskuse kohvikuruumis, II korrusel
KONTSERDID,
TEATRIETENDUSED
29. september kell 9.30,
kell 10.45, kell 12
Kuressaare Linnateateri lasteetendus “Kolme põrsa lugu”
Piletid 5 €, Piletimaailmas ja
huvikeskuse kontoris
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
1. oktoober kell 15.30
Rahvusvaheline Muusikapäev
Orelipooltund – musitseerib
Aivar Sõerd
EELK Randvere kirikus
kell 16
Kontsert “Veljo Tormise
koorilaulud”
Collegium Musicale, dirigent
Endrik Üksvärav
Tasuta!
Rannarahva muuseumis
7. oktoober kell 16
Tsirkuseetendus
“Kuidas saada klouniks”
Pilet 5 €, Piletimaailmas ja
enne etendust kohapeal
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
SPORT
30. september kell 11–13
Lasteaedade kolmikürituse
“Sportides tugevaks!“
jooksuvõistlus
Päikeseratta ja Karulaugu
lasteaia õuealal
6. oktoober kell 20
Korvpalliklubi Viimsi/Kesklinna
korvpalliklubi – Vasar
Viimsi Kooli spordihoones
11. oktoober kell 19.30
Eesti meistrivõistluste
meistriliiga käsipallis
HC Viimsi/Tööriistamarket –
Põlva Serviti
Viimsi Kooli spordihoones
12. oktoober kell 18
Bowlinguvõistlus “Viimsi
bowlinguäss“
(individuaalarvestus)

Eelreg: viimsi@kuulsaal.ee
Viimsi Kuulsaalis
13. oktoober kell 20
Reedesed üksikmängud tennises
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine kuni 12.10:
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
29. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Debüüt / VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
30. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
6. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Indrek Rebane & Karl Haavamäe
/ VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
7. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Irena ja Ivar Hansen
Tasuta!
Jussi õlletoas
13. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Soome POPBAND The OHO /
DJ Märt Rannamäe
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
LASTELE JA NOORTELE
Kuni 15. oktoober
Haridusprogramm algklassidele:
“Tore taluelu“
Hind: 4 €
Alates 2. oktoober
Leivaprogramm lasteaia,
I–II kooliastme gruppidele

“Põllult põske“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Aastaringselt
Keskkonnaprogramm lasteaia
ja I–II kooliastme gruppidele
“Olen mere sõber“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

etendusele “Nähtamatu daam“
kell 8.15 Mähe Aedlinna bussipeatus, kell 8.30 Haabneeme
busside lõpp-peatus
Lisainfo: Aime Salmistu,
tel 5690 7520

29. september kell 16
Fotokaos tahvelarvutitega!
Randvere noortekeskuses

10. oktoober kell 11–13
Eesti/Soome jalatsivabriku
naturaalnahast lambavilla
voodriga jalatsite müük
Viimsi päevakeskuses

2. oktoober kell 16
“Teeme ise!“
Teeme klaasimaali
Viimsi noortekeskuses
5. oktoober kell 14
“Ise tehtud, hästi tehtud!“
Teeme sünnipäevakooki
Eelregistreerimine:
jane@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Randvere noortekeskuse
10. sünnipäev
Randvere noortekeskuses
9. oktoober kell 16
“Teeme ise!“
Vanadest riietest uute
meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
12. oktoober kell 11
Kohtumine Loone Otsaga
(4. klasside õpilastele)
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud“
Eelregistreerimine:
jane@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
13. oktoober kell 19
Külla tuleb jalgpallur Martin Reim
Viimsi noortekeskuses
EAKATELE
30. september kell 14
Väljasõit Ugala teatrisse

4. oktoober kell 20
Tutvumisõhtu:
Ivar Hansen
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

11. oktoober kell 15
Valimisstuudio
Erakondade ja valimisliitude
kohtumine eakatega
Viimsi päevakeskuses
kell 20
Tutvumisõhtu:
Ragnar & Co
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
VARIA
26. september kell 13
Sõdurimaali avamine
Naissaare endises klubihoones
30. september kell 10–15
Ubinapäev
Õunakoogivõistlus ja õunamahla pressimine
Eelregistreerimine:
helen.kruusvee@gmail.com,
tel 5620 1417
Viimsi vabaõhumuuseumis
1. oktoober kell 16
Õunamahla pressimine ja
sügisene rohevahetus
Eelregistreerimine:
metsakastikyla@gmail.com,
tel 5661 9649
Metsakasti külaplatsil
12. oktoober kell 18
Viimsi Kaunis Kodu 2017
võitjate autasustamine
Fotonäituse “Viimsi kaunis
kodu läbi aegade“ avamine
Viimsi huvikeskuses
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Raskustunnet jalgades saab leevendada
Mõiste “rasked jalad“
on osa igapäevaelust
ühele viiendikule
inimestest. Nagu
nimigi ütleb iseloomustab väsinud jalgu
just raskustunne –
sageli võib tunduda,
et jalgade külge on
seotud tinapommid.
Jalgade turse, valulikkuse ja raskustunde tõttu saab
mõjutatud ka üldine
energiatase.

Kõige sagedamini tekib raskustunne päeva teises pooles, eriti
peale pikaajalist seismist või istumist, sest nende asendite ja
vähese lihastöö tõttu häirub vereringlus jalgades. Kui süda on
pumbaks vereringele, siis just
jalalihased on mootoriks, mis
paneb tööle veenid ja lümfisüsteemi jalgades. Lümfi e koevedeliku abil tuuakse rakkudest
välja ainevahetuse jääkprodukte. Lümfi- ja vereringe häirumine põhjustab turseid, aeglaselt liikuv veri paisutab veene
ja venitab nende seinu. Veenid
muutuvad jämedamaks, seejärel looklevateks ja võivad tek-

kida ka muutused veenide klappides, mis normaalses seisus
väldivad vere tagasivoolu veenis, aidates nii verel liikuda südame suunas. Veenide laienemise tagajärjel võib ajapikku kujuneda välja krooniline veenipuudulikkus, selle süvenedes
aga muutused nahal (pigmentatsioon), raskemal juhul ka haavandid jalal.

Olulisteks riskiteguriteks tursete tekkel on kestvat seismist
nõudev töö (müüjad, juuksurid, õpetajad), jalgade pikaajaline sundasend (autojuhid), istuv töö (kontoritöötajad), raskuste tõstmine, rasedus. Siiski
mitte kõigil ei teki veenilaiendid. Oluline osa on siin pärilikkusel – kui pere teistel liikmetel
on olnud veenilaiendeid, tuleks

eriliselt pöörata tähelepanu oma
liikumisharjumustele, et juba
eos hoida ära selle probleemi
teke. Tursete tekkeks on ka tõsisemaid põhjusi – liigne kehakaal, vale toitumine, stress, tursed võivad tekkida ka südameja neeruhaiguste, samuti maksapuudulikkuse korral.
Et vältida probleeme jalaveenidega, on sageli palju abi

toitumise ja elustiili muutmisest. Oluline on ka füüsiline aktiivsus. Isegi mõõdukas säärelihaste pingutamine aitab veenides verevoolu parandada ja
vähendada turseid jalgades. Ka
istuvas asendis saab teha harjutusi jalgadele – ringid labajalgadega, pöia painutused ja
sirutused. Vältima peaks pikaajalist istumist ja seismist –
asendit peaks muutma kasvõi
korraks iga poole tunni jooksul. Kui istute, siis tõuske korraks püsti, tõuske varvastele,
seejärel kandadele – kasvõi mõned korrad. Kui olete pidevalt
seisnud, siis püüdke hetkekski
end kuhugi istuma toetada ja
varvastele tõusud toimivad ka
siin väga hästi. Ülekaalu korral püüdke liigsetest kilodest
vabaneda – nii väheneb üldine
koormus jalgadele ja samas ei
suru kõhusisene rasv veenidele ega takista verevoolu liikumist.
Kui on tegemist vaid tursetega ja veenides ei ole veel väljakujunenud muutusi, siis on abi
erinevatest lümfidrenaaži aktiveerivatest protseduuridest nagu lümfimassaaž, külm-kuum
dušš, jalavannid erinevate õli-

dega (nt piparmünt, mentool,
hobukastan, magneesium), eriti just massaaživannid. Hästi mõjuvad rasketele jalgadele tugisukad ja -põlvikud. Kui veenilaiendid on juba välja kujunenenud, siis peaks kindlasti konsulteerima eriarstiga, sest kui
põhjus jääb kõrvaldamata, siis
jalgade seisund ei parane.
Tallinn Viimsi SPA Tervisekeskuse meedikud soovitavad “raskete jalgade” puhul lümfidrenaaži ravikuuri, mida viiakse läbi kaasaegse Lymphastim
seadmega. Tegemist on nn massaažipükstega, mis õrna surve
abil mõjutavad lümfivoolu jalgades. Massaaži surve ja stiil
seadistatakse vastavalt kliendi
vajadustele. Protseduur on nauditav ja mugav. Kergustunne on
märgatav kohe pärast esimest
seanssi, kuid püsivamate tulemuste saamiseks soovitatakse
vähemalt 4–5 lümfidrenaažist
koosnevat ravikuuri. Lümfidrenaažile eelneb meditsiiniõe
või arsti konsultatsioon, et välistada vastunäidustused.
Kergeid jalgu!

Katrin Traat

Tallinn Viimsi SPA
Tervisekeskuse peaarst

Spordikalender
Jooksmine

n

Päikeseratta ja Karulaugu lasteaia õue-

ajatennis – Viimsi Unetus. Osavõtutasu

n

alal

25 €. Registreerimine kuni 19. oktoob-

– SK Torma Sport/Kuremaa Spordikool

rini e-posti aadressil reimo@viimsi-

n

tennis.ee.

KK – G4S Noorteliiga II

Korvpalliklubi Viimsi
kodumängud

KK – Eesti Maaülikool

Tennis

Viimsi Kooli spordikeskuses

n 8. detsember

Viimsi tennisekeskuses

n

n

30. september kell 11–13 Laste-

aedade kolmikürituse “Sportides tugevaks!“ jooksuvõistlus.

n

13. oktoober kell 20 Reedesed ük-

sikmängud tennises. Osavõtutasu 30 €.

20. oktoober kell 20 Paarismängu

29. september KK Viimsi/Kesklinna

KK – Tamsalu Los Toros/Karud

n

3. oktoober KK Viimsi/Kesklinna KK
24. november KK Viimsi/Kesklinna

oktoober KK Viimsi/Kesklinna KK

Registreerimine kuni 12. oktoobrini e-

– VASAR

posti aadressil reimo@viimsitennis.ee.

n

27. oktoober KK Viimsi/Kesklinna

n

20. oktoober kell 16 Viimsi JK – JK

Tallinna Kalev U21
n

5. november kell 16 Viimsi JK – JK

Käsipalli Eesti MV meistriliiga
kodumängud
Viimsi Kooli spordihoones
n

11. oktoober kell 19.30 HC Viimsi/

Sillamäe Kalev U21

Tööriistamarket – Põlva Serviti

Viimsi JK II kodumängud

riistamarket – Viljandi HC

1. detsember KK Viimsi/Kesklinna

n 2. november kell 19

HC Viimsi/Töö-

Viimsi staadionil

n 9. november kell 19

– Tartu Kalev/Estiko

n 7.

riistamarket – Põlva Coop

jandi JK Tulevik U21

n

Viimsi JK kodumängud

n 22.

Tööriistamarket – HC Tallinn

Viimsi staadionil

Kuressaare II

KK Viimsi/Kesklinna KK

KK – Betoonimeister/Tskk/Nord
n 6.

Linnameeskond U21

n 11.

oktoober kell 19 Viimsi JK – Paide

oktoober kell 14 Viimsi JK II – Viloktoober kell 12 Viimsi JK II – FC

n

HC Viimsi/Töö-

23. november kell 19 HC Viimsi/
7. detsember kell 19 HC Viimsi/

Tööriistamarket – SK Tapa
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SISUTURUNDUS

Viimsilaste loodud infosüsteem ELIIS
Eesti riik on tuntud
oma uudsete infotehnoloogiliste lahenduste
poolest, mis on muutnud
meie elu palju mugavamaks. On möödunud
juba 15 aastat sellest,
kui loodi eKool. Nüüd on
sarnane lahendus olemas
ka lasteaedadele ning
seda kasutab juba üle
300 lasteaia Eestis.

Eesti Lasteaedade
Internetipõnine Infosüsteem

Infosüsteemi loomise idee tekkis 2013. aastal ning 2014. aastal võtsid esimesed lasteaiad
uue lahenduse kasutusele. Eesmärk oli luua süsteem, mis lihtsustaks lasteaedade igapäeva.
tööd, parandaks suhtlust omavalitsuse ja lasteaia vahel ning
annaks lapsevanemale lasteaias toimuvast parema ülevaate.
ELIISi visuaalse poole on
loonud Pärnamäe elanik Rasmus Gross, kelle sõnul on suur
rõhk pandud just süsteemi lihtsusele ja kasutajamugavusele.
“Ka arvutikaugemad inimesed
saavad ELIISi kasutamisega kenasti hakkama. Kasutamine on
väga lihtne ning loogiline.”
ELIISi serverite töökindluse
eest hoolitseb Rohuneeme elanik Ago Asuküla. “Serverite
töökindlus ja turvalisus on mei-

pikk jõulukuul lastele sussi sisse.
Digitaalselt teadetetahvlilt saab
lapsevanem kätte kõik vajalikud ja tähtsad teated, seega ei
ole enam vaja otsida väikseid
teateid füüsiliselt tahvlilt lasteaias ning muretseda, kas midagi kahe silma vahele ei jäänud.

le alati prioriteediks. Info peab
olema kättesaadav 24/7 ning
isikuandmed peavad olema turvaliselt kaitstud.”

Lasteaiad

Lasteaiad on vabanemas mahukast paberimajandusest, mis
kulutas väga palju õpetajate aega. Nüüd on õpetajatel on rohkem aega tegeleda otseselt lastega. ELIIS sisaldab digitaalset päevikut, nädala- ja kuuplaane, lapse arengukaarti, dokumendihaldust, õppeaasta eesmärke, töögraafikut ja palju
muud.

Lapsevanemad

Lapsevanematel võimaldab see
olla paremini kursis lasteaia ja
rühma tegevustega. Lapsevanem
logib süsteemi sisse ning näeb
täpselt, millega tegeles rühm
päeval ning kuidas läheb just
tema lapsel. Enamasti on vanematel peale tööpäeva lõppu lapsele järele minnes kiire ning
õpetajaga jõutakse vaid paar
sõna vahetada. ELIIS annab
võimaluse jälgida oma lapse

arengut pikema perioodi jooksul. Võimalik on tutvuda nädalaplaaniga ning uurida sündmuste kalendrit. ELIISis on ka
galerii toimunud üritustest. Vanemad saavad olla suhtluses
rühma õpetajaga ja teiste vanematega. Kiiretel perioodidel
hoiab kõigi aega kokku võimalus kasutada küsitlusi, kus saavad vanemad ja õpetaja koos
otsustada, kuhu läheb rühm väljasõidule või mida toob päka-

Kasutatakse üle Eesti

ELIISi kasutavad peaaegu kõik
Harjumaa omavalitsused ning
lasteaiad. 2017. aastal võtsid
ELIISi kasutusele kõik Tallinna linna munitsipaallasteaiad.
ELIIS on kasutusel ka Tartus,
Pärnus, Narvas, Haapsalus, Kuressaares, Rakveres, Türil, Paides, Elvas, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kohtla-Järvel ja paljudes
väiksemates kohtades üle terve
Eesti. ELIISi on eelistanud just
need lasteaiad, kes soovivad oma
igapäevatöös olla uuenduslikud
ja teha elu mugavamaks.

Põnnipesa lasteaed

Omavalitsused

Õpetajatele on ELIISi keskkond
olnud kergesti arusaadav ja kasutajasõbralik. Meil on hea meel,
et teenuse pakkujal on olemas
ka alati kättesaadav tugiteenus,
kust saavad õpetajad vajadusel
nõu küsida. Põnnipesa lasteaia
juhatajana olen rahul, et oleme
ELIISi kasuks otsustanud.

Omavalitsuste tööd lihtsustab
võimalus ELIISi vahendusel näha detailset statistikat lasteaedade kohtade täituvusest. Lisaks saab omavalitsus infot toidukordade kohta, mis omakorda
lihtsustab arvemajandust omavalitsuses. Erinevaid aruanded
saab alla laadida pdf või excel
formaadis vastavalt laadija soovile.

Kelvingi lasteaed

Õpetajad on ELIISi hästi vastu
võtnud ja kasutavad seda meel-

Veini ja juustu nauditav kooslus
Camemberti juurde) või Chianti
Classico.
Proovi järele: Juustukuningad: Brie juust ja Kruger: Biscardo Prosecco Millessimato,
Comte de Laube Blanc de
Blancs Brut, Cava Dominio de
La Vega, Lenvol Martinet St.
Emilion.

Vein ja juust on üks
klassikalisemaid gurmeekooslusi. Kristi Kruger
Viimsi Keskuse Krugeri
veinipoest ja Taavi Porkveli Juustukuningate kauplusest annavad nõu, kuidas neid omavahel kokku
sobitada.

Veini ja juustu kokkusobitamisel on oluline lõhna ja maitse
tasakaal. Üldjuhul sobib tugevalõhnalise ja pikantsema juustu juurde aromaatsem, vürtsikam ja jõulisem vein. Mahedama juustu kõrvale jällegi kerge, kuiv valge vein. Kreemise
ja pehme juustu kõrvale lähevad hästi happelisemad valged
veinid, kõva juustu kõrvale tanniinisem vein. Soolase juustu
juurde aga poolkuiv või magus
vein, mis loob harmoonilise
kontrasti ning toob maagiliselt
esile veini magususe. Tavaliselt on ohutu pakkuda veini ja
juustu samast piirkonnast.

Toorjuustud

(mozzarella, feta,
mascarpone)
Värsked, pehmed ja madala rasva- ning soolasisaldusega juustud armastavad värskeid ja happelisi veine. Samuti on heaks
valikuks kerge mulliga kuiv
vahuvein. Veini happesus taandab toorjuustu rasvasust. Veinivalik: kerged valged itaalla-

Veini ja juustu kokkusobitamisel on oluline lõhna ja maitse
tasakaal. Foto Internet

sed Pinot Grigio, Soave, Orvieto, Prosecco. Kuiv Provence
rosé. Samuti kerged punased
itaallased: Dolcetto, Valpolicella, Beaujolais’d või kerge Pinot Noir. Vältida täidlaseid, tanniiniseid punaseid: Malbec, Cabernet Sauvignon ja Bordeaux
segud.

Valgehallitusjuustud

(Brie, Camembert)
Pehmed, täidlased ja rasvased
juustud nõuavad mahlasemat,
täidlasemat ja happelisemat veini. Küpsemate juustude juurde
sobivad marjased ja mahlased
punased. Kuiv non-vintage šampanja ja vahuvein on väga hea
valik, elavdades maitseelamust.
Valgetest veinidest sobivad Chardonnay, aromaatsed kuivad Saksa ja Austria riislingud. Punastest St. Emilioni, Pomeroli või
muud Merlot’ viinamarjast valmistatud veinid, nooremad Shirazid või Pinot Noirid (eriti

Kitsejuustud

(Chèvre, Chavroux,
Sainte-Maure)
Kuna enamik kitsejuustusid pärinevad Prantsusmaalt Loire’i
orust, siis sobivad nende juurde
suurepäraselt Loire’i oru Sauvignonid, nt Sancerre, PouillyFumé. Rohune ja mineraalne
maitsekooslus sobib suurepäraselt juustu intensiivse aroomiga. Küpsemate ja grillitud variantide juurde eksootilisemad
ja jõulisemad Uue Maailma külmade piirkondade Sauvignonid. Punastest sobivad kerged
Itaalia veinid, nt Valpolicella.
Kitsejuustusalatitega rosé Provence’ist.
Proovi järele: Juustukuningad: Arina küps kitsepiimajuust
ja Kruger: Gitton Clos Joanne
DÓrion Pouilly-Fumé, Gitton
La Vigne du Larrey Sancerre,
Boscaini Carlo Valpolicella Ca
Bussin.
Juustukuningad: kitsejuustusalat Mahe rull kitsepiimast
ja Kruger: Domaine De L’Amaurigue Cotes De Provence Rosé

Pehmed pestud
pinnaga juustud

(Epoisses, Munster,
Livarot)
Need juustud on tõelised “lõhnapommid” ja juustufriikide
lemmikud. Tänu oma pikantsele karakterile nõuavad need
veinilt vürtsikust, puuviljasust,
parfüümsust ja kõrgemat alkoholisisaldust. Munsteriga sobib
hästi Alsace Gewürztraminer,
Epossesí ja Livaroti juurde on
ideaalne kaaslane Burgundia Pinot Noir või Rhone Chateauneuf du Pape.

Poolkõvad
pressitud juustud

(Emmental, Gruyère,
Gouda, Raclette,
Appenzeller, Morbier,
Comté)
Šveitsi ja Hollandi tüüpi juustusid iseloomustab magushapu
alatoon, pähkline, õline võisus
ja ürdisus. Siin on headeks maitsekaaslasteks puuviljased Chardonnayd, Pinot Blancid, Pinot
Grigiod ning mägialade veinid
Prantsusmaalt ja Itaaliast Alto
Adigeśt. Punastest sobivad magusama alatooniga kerged veinid: Barbera, Dolcetto, Pinot
Noir, Primitivo, marjane Merlot (Gouda).
Proovi järele: Juustukuningad: Morbier ja Kruger: Castelfeder Pinot Grigio 15 Alto Adige.

Juustukuningad: Comté –
Kruger: Heinz Schneider Pinot
Noir Mosel, Castelfeder Pinot
Nero Glener Alto Adige, Castelfeder Villa Karneid Merlot.

Kõvad
pressitud juustud

(Cheddar, Parmigiano
Reggiano, Pecorino,
Manchego)
Intensiivse maitse, suure soolaja rasvasisaldusega ning hea vananemispotentsiaaliga juustud
nõuavad kõrvale täidlast ja küpset punaveini ning põneva maitseelamuse saab, kui pakkuda
kõrvale täidlast, küpset magusat valget, mis harmoneerub
juustu soolasusega. Punastest:
jõulised Bordeaux’d (Medoc) ja
Rhone’i oru veinid Prantsusmaalt, Itaaliast: Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino,
Vino Nobile di Montepulciano,
Amarone, Ripasso, super-Toscana veinid ning Hispaaniast
tammine Rioja (Hispaania Manchego).Valgetest Saksa Auslese ja väärishallitusega Sauternes ning portvein, madeira
ja šerri.
Proovi järele: Juustukuningad: Manchego ja Kruger: Bodegas Olarra Cerro Anon Reserva Rioja. Juustukuningad:
Parmigiano Reggiano ja Kruger: Talosa Vino Nobile di Montepulciano Riserva.

sasti. ELIISi keskkond on lihtne ja loogiline ja seda on kerge
kasutada.

Väike Päike

ELIIS tundus meile turul pakutavatest võimalustest kõige
usaldusväärsem. Arendajatega
kohtudes saime vastused kõikidele oma küsimustele ja tõdesime, et ELIIS on ühelt poolt
piisavalt pandlik, et sobida lastehoidudele, ja üllatavalt võimalusterohke, et sobida lastehoidudele ja üllatavalt võimalusterohke, et vastata kaasaegse
lasteaia ootustele.

Infosüsteem Haldo

Lisaks ELIISile loodi koos Tallinna Tehnikaülikooli ja Harku vallaga infosüsteem Haldo.
Haldo eesmärk on jagada lapsed lasteaedadesse ja koolidesse selliselt, et vanema enda soov
oleks esimese prioriteedina arvestatud. Haldo on läbipaistev
ja annab alati lapsevanemale
teada, mis sai otsustavaks lapse lasteaiakoha määramisel.
Prioriteetidena arvestatakse vanema enda soovi, õe/venna faktorit, kaugust lasteaiast. Harku valla kogemusele toetudes
võib öelda, et 97%-l juhtudest
said vanemad lapse just sinna
lasteaeda, kuhu sooviti.

Eliis Tarkvara OÜ

Sinihallitusjuustud

(Roquefort, Cambozola,
Bleu d’Auvergne, Stilton
ja Gorgonzola)
Siin on hoolikas sobitamine väga oluline, et pakkuda kontrasti juustu pikantsele ja soolasele
maitsele. Ajalooliselt sobivad
Bordeaux’ võimsad St. Emilioni ja Pomeroli veinid. Samuti
sobivad magusalt moosised Uue
Maailma Cabernet’d ja Shirazid. Juustu soolasusega sobivad
ideaalselt naturaalselt magusad
veinid (Sauternes, Beerenauslese ja Trockenbeerenauslese,
Tokaji) ning kangestatud veinid
(portvein, madeira, šerri, Pineau des Charentes, Floc).
Proovi järele: Juustukuningad: Bleu d’Auvergne ja Kruger: Praelatenberg Gewürztraminer Grand Cru Alsace, Chateau Roustit Sainte-Croix-DuMont Bordeaux, Duca di Saragnano Vecciano Super Toscana.
Juustukuningad: Cambozola
ja Kruger: Heinz Schneider Riesling Classic Mosel, Praelatenberg Riesling Grand Cru, Alsace.
Juustukuningate eripakkumine: pesto ja seedermänniseemnetega juust ja Kruger: Caparzo Rosso di Montalcino, Caparzo Sangiovese Toscana.
Juustukuningad: Tartufo
trühvlijuust ja Kruger: Casetta
Barbaresco Docg 2006, Casetta Barolo Docg 2010.
Viimsi Keskus
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KUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS

Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663
0024.
MÜÜK
n Müüa Viimsis erinevates suurustes toasõnajalgu
ja teisi toalilli. Tel 5349 9081 ja 5349 9087.
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 507
9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu.
Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m
avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Müüa puitbrikett, premium pellet 6 ja 8 mm, 40 l
kottides: lepp, kask ja kütteklotsid, kivisüsi (lahtine ja pakitud), multš, 3 t kalluriga toome killustikku, mulda, liiva, paekivisõelmeid, graniitkillustikku.
Laost saab osta ka paki kaupa! www.leilibrikett.ee,
tel 5692 4924, 637 9411.
n Kõik ühest kohast! Kuivad ja toored küttepuud
konteineris, võrkkotis või lahtiselt, brikett, pellet ja
litsentseeritud korstnapühkijad. Alusel kauba toome eraldi ratastõstukiga hoovi, mitte ei jäta tänavale. Telli kohe! Tel 520 0093, 600 0136 või vaata
kodulehelt lisa Puu24.ee.
TÖÖ
n Ideaalne töövõimalus kohusetundlikule ja krapsakale pensionärile Viimsist! Tallinn Viimsi SPA otsib osalise tööajaga nõudepesijat. Tööaeg graafiku
alusel. Lisaboonusena pakume kõikvõimalikke majasiseseid soodustusi. Info tel 5621 6151.
n Otsime toredat ja lapsesõbralikku hoidjat 3-aastasele poisile Viimsis. Võta meiega ühendust tel 5666
2627, ootame kõnesid E–R hommikuti ja õhtuti.
n Otsin koristajat 2-toalise korteri puhastamiseks 1
kord nädalas. Korter asub Haabneemes, Täpsem info tel 511 1119, Merle.
n Viimsi Keskuses asuv restoran otsib nõudepesijat. Töö kirjeldus: nõude ja köögitarvikute pesemine nõudepesumasinaga, oma töökoha korrashoid.
Töö graafiku alusel: pikk ja lühike nädal kell 11–20.
Lisainfo tel 5551 8092, Roman.
n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, soome, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd hästi ja
põhjalikult. Kogemust 17 aastat, olemas ka soovitajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404.
OST JA MUU
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti
Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
n Prantsuse keele eratunnid. Info tel 5344 4808.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlblikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
n Ostan teie sõidukõlbuliku, remonti vajava või
seisva sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457
5055, e-post alka515@hotmail.com.
n

n Pakume kõiki vihmaveesüsteemide ja eramu kat-

teplekkidega seotud teenuseid. Tel 527 1059, info
@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ära ka
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade
soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, remont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd,
tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 5366 4294,
ehitusm@online.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise teenust kogu Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi valla
piires. Tel 5900 2643, Rasmus.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük.
Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehitusega ning haljastusega. 14-aastane kogemus antud
valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude
/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee,
tel 5348 7318.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9-19, tel 5625 1195, Tiiu.
n Randveres, hubases koduses stuudios pakun kuni
septembrikuu lõpuni soodsalt järgmisi teenuseid: ripsmete keemiline koolutamine LashLift (15.-), kulmude modelleerimine (6.-) ja värvimine (6.-), meigikunstniku teenuseid/meik päevane (15.-) ja õhtune (25.-). Tel 5626 2330, Evelyn.
n Klassikaline massaaž, lõõgastav jalamassaaž magneesiumi jalavanniga, spordi-, näomassaaž, tselluliidiravi Viimsis. Vt ka tmassaaz.wordpress.com, FB
TMassaaz, tiina.maria.magdaleena@gmail.com, tel
526 0275.
n Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja
võrkaedasid, haljastustööd. Lammutustööd, kaevetööd. Tel 5846 0403, e-post edumehis@online.ee.
n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemused, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.
n Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Tel 514 9154, Andrus.
n Individuaaltunnid lugema ja kirjutama õpetamiseks. Parandusõpe lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele. Tel 505 9605.

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

10. oktoobril
kell 11–13 Viimsi
Päevakeskuses
(Kesk tee1)
Eesti-Soome
jalatsi-vabriku
naturaalnahast ja
lambavilla voodriga talvejalatsite
müük.
Head hinnad!

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
asjaliku ja pühendunud

HEAKORRA PEASPETSIALISTI
leidmiseks

Heakorra peaspetsialisti peamised ametiülesanded on heakorratööde kavandamine, heakorrateenistuse juhtimine, andmekogude täitmine ja täiustamine, hangete ning hinnapäringute koostamine.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitatavalt keskkonnaalane);
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks tuleb avalikus sektoris töötamise kogemus;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
• väga hea meeskonnatöö oskus ning oskus juhendada ja koordineerida töötajaid;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
• B- kategooria juhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
• nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikirja koos nägemusega Viimsi valla heakorra valdkonnast;
• elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 04.10.2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “heakorra peaspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar.Mik@viimsivv.ee, personalijuht Nele Kilk,
tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

MLA Viimsi Lasteaiad hõlmab kaheksat lasteaeda Viimsi vallas.
Pakume tööd:
• õpetajale;
• õpetaja assistendile;
• õpetaja abile;
• tervishoiutöötajale (tähtajaline tööleping).
Lisainfo ja kanideerimine:
Mirje Trei (tel 5622 0121 ja e-posti aadress mirje@viimsilasteaiad.ee)
www.viimsilasteaiad.ee

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE
ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

MÜÜA MEREVAATEGA
MAJA ROHUNEEME POOLSAAREL TUPIKTÄNAVAS!
HIND 495 000€
KONTAKT: Margit Alloja
+372 5615 9661
margit@uuskodukinnisvara.ee

• ÕPETAJA
• ÕPETAJA ASSISTENDI
Pakume meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV
ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 10.10.2017 e-postile paasupoeg@
yahoo.com.
Lisainfo telefonil 551 2055 (Katrin) ja kodulehel www.paasupoeg.ee.
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Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

TERRASSIDE
EHITUS
Kontakt:
info@terrass.eu
Tel 5333 3381,
5151 935

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