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Palju õnne,  

VIIMSI!
100-aastane mere embuses Viimsi vald on 

rannarahva unikaalne kodupaik, kus
modernsus ja urbaniseerumine

kohtuvad kaluriküla kogukondlike traditsioonidega.

10 paika vaba aja veetmiseks Viimsis. lk 14  
Viimsi valla 16 tegusat külavanemat. lk 10



 Viimsi Teatajaga saab ühendust ka Whats-
Appi teel. Lisa 5686 0007 kontaktidesse ja 
kui märkad Viimsi vallas midagi, millest sinu 
arvates peaks lehetoimetus teadma, nägema 
ja kuulma, saad selle info, pildi või videoklipi 
kiiresti toimetusele edastada. Lisaks võid oma 
mõtted, soovid, ettepanekud ja looideed saata alati ka e-posti 
teel aadressil vt@viimsivv.ee.

 Veel ilmumata ja koostamisel värske Viimsi Teataja maketiga 
võib tutvuda nüüdsest vallamaja 1. korrusel, alates ilmumis-
nädala esmaspäevast. Iga päev lisanduvad küljendusest saa-
buvad leheküljed ja nii näeb lehe valmimist selle kõige eheda-
mal kujul.

 Viimsi Teataja toimetuse avalik ideekorje toimub igal 
reedel kell 11 vallamaja 1. korruse koosolekuruumis. Kui sul on 
teema, mis vajaks mõnes järgmises Viimsi Teatajas tähele-
panu, valmistu ette ja tule kohale!

Viimsi juhtimine peab 
saama korda
KOLUMN Viimsi – Eesti rikkaim ja parima elukeskkonnaga vald. 
Kui fakte hästi valida, vastab isegi tõele, aga kui hinnata tervikut, 
oleme kaugel ideaalist.

K
riitika on igati õigustatud 
ja üksikuid etteheiteid po-
le mõtet loendama haka-
tagi, sest nad kõik taandu-

vad ühele küsimusele: mis on Viimsi 
Suur Plaan?

Sa võid olla ükskõik kui kõva kap-
ten, aga kuhu sa purjetad, kui pole kok-
ku lepitud, millisesse sadamasse ta-
hetakse välja jõuda. Organisatsiooni 
ei ole võimalik juhtida, kui pole paika 
seatud eesmärki, kuhu oma töö ja te-
gevusega tahetakse välja jõuda.

Veelgi enam, kuidas saame anda 
hinnangut juba tehtud tööle, kui meil 
pole võrdlusplaani sellega, mida plaa-
niti saavutada?

Kas Viimsis on hea kooliharidus? 
Kui häid tulemusi näitavad meie di-
rektorid, õpetajad ja õpilased? Kas val-
la juhtkond on sõnastanud oma ootu-
se (tellimuse) haridusele? Millised on 
edasised sammud, tulevikuplaanid? 
Kas meil õpetavad parimad õpetajad? 
Kas pakume õpetajatele parimat kesk-
konda ja palka?

Õnneks on meil vedanud. Hoolima-
ta sellest, et valla juhtkonnalt ei ole sel-
get tellimust, on haridusega seotud ini-
mesed oma tööd südamega teinud ja 
üldised haridusnäitajad on läinud ta-
sapisi ülesmäge, arenenud on infra-
struktuur jne. Parim lahendus oleks 
konkreetne plaan, mida ühiselt val-
lana saavutada tahame, nii et saaksi-
me seda ka ressursside planeerimisel 
arvesse võtta (lihtsa näitena: õpetaja-
te palgatõus vs kilomeetrid uut ja pa-
remat teed).

Samasugust selget eesmärgistust on 
parema juhtimise ja tulemuste saavu-
tamiseks vaja mitte ainult haridusse, 
vaid kõikidesse valdkondadesse. Osa-
liselt see juba toimub. Puhas rõõm on 
sõita öösel Leppneeme ja vaadata, kui-
das targad ja kokkuhoidlikud valgus-
tid liiklejate lähenedes põlema sütti-
vad ja siis jälle kustuvad. Veel suurem 
rõõm on rääkida selle valdkonna eest 
vastutavate inimestega, kellel on sel-
ge arusaam, kuidas järgmiste aastate 
jooksul vastavalt väljatöötatud plaani-
le kogu Viimsi sarnaselt kaetud saab. 

Miks mitte kohe ja kõike ära teha? 
Sest valla finantsiline seis on pehmelt 
öeldes kesine ja kuniks Viimsist pole 
leitud naftat, saab erinevate valdkonda-
de arendamist teha vaid sammhaaval.

Kui aus olla, siis ei piisaks ka naf-
ta leidmisest, sest ei tasu unustada, et 
kohaliku omavalitsuse tulubaasi moo-
dustavad peamiselt vaid palgalt maks-
tav tulumaks ja maamaks. Ettevõtlus-
maksud või maksud dividendidelt valla 
tulubaasi ei suurenda ja oma investee-
ringuid peame tegema kaalutledes.

See oli ka põhjus, miks hääletasin 
raamatukogu Decorasse viimise vas-
tu. Raamatukogu peab saama uued 
ruumid, kuid valitud lahendus on mi-
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Viimsi tulevik on 
noorte kätes

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
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kas teadsid, et...

Meil on vedanud, 
et on võimalus 
öelda, mida me 
arvame.

nu meelest üle meie võimete ja oleks 
saanud soodsamalt.

Suurema tulubaasi saavutamiseks 
võiks teha lihtsa järelduse: Viimsisse 
tuleb luua oluliselt rohkem kõrgepal-
galisi (tarku) töökohti, kus töötaksid 
Viimsis sissekirjutust omavad inime-
sed. Proovisin omal käel järele, kui 
keeruline või lihtne see on. Tegin Viim-
sisse kontori ja töötajad väga hindavad 
seda rahu ja vaikust, mida Viimsi pak-
kuda suudab, kuid selgeks sai ka see, et 
uut 10 000 töötajaga Ülemiste Cityt siin 
olema ei saa. Ja isegi mitte 3000 tööta-
jaga Telliskivi.

Logistiliselt oleme ettevõtluse jaoks 
halva asukohaga, aga elukeskkonna ja 
laste kasvatamise vaatenurgast asume 
ideaalses lokatsioonis.

Kokkuvõtteks peame olema realis-
tid ja tegema oma valikuid praktilisu-
sest lähtuvalt ning oma võimete piires. 
Kesklinna tramm on ilus unistus, aga 
selleks, et see oleks edukas, peab tek-
kima suure klientuuriga Viimsi keskus 
ja veelgi enam peab muutuma Tallinn, 
kes suudaks kontsentreeritult teenu-
seid pakkuda. Muul juhul jääb ikkagi 
auto eelistatud transpordivahendiks.

Rohkem teenusepakkujaid Viim-
sisse – ilus unistus, aga miks tulla oma 
ettevõttega turule, kust klientuur igal 
hommikul minema sõidab? See on 
võimalik, kui elanikkond kasvab ja pii-
savalt inimesi jääb ka tööpäevadel siia 
kohapeale.

Viriseda ja näpuga näidata oskab 
igaüks. Tegijaid on rohkem vaja ja es-
malt on tarvis eesmärkides kokku lep-
pida. Vallavalitsuse ja uue vallavane-
maga koostöös on Viimsi volikogul 
selleks kõik võimalused olemas. Tee-
me ära vähemalt selle valiku, kas Viim-
si optimeerib ennast 30, 40 või 60 tu-
hande elaniku jaoks.

... Viimsi poolsaarel paiknevad rannakaitserajatised. 
Palusime ajaloohuvilisel Ranno Sõnumil tuua välja kolm 
huvitavat fakti merekindluste kohta.

 I maailmasõja aegse Miiduranna rannakaitsepatarei 
komandant Peter Filatov oli abielus Viimsi mõisa viimase 
mõisahärra Felix von Schotländeri tütre Carolinega.

 1939. aastal rajati Viimsi ülemine 
tuletorn ehk Lubja majakas, mis oli 
mõeldud Tallinna ümbruse merekind-
luste peatulejuhtimispunktina. Sellest 
tuletornist oleks saanud sõja korral 
korrigeerida ka Soome rannakaitse-
patareide tuld. Majaka asukoht on 
ühtlasi ka kõige kõrgem punkt Viimsi 
vallas. Tulekõrgus merepinnast on 59 
meetrit. 

 Miidurannas paiknev rannakaitse-
patarei nr 7 oli mõeldud reservpata-
reina, mis sõja korral oleks komplek-
teeritud kaitseliitlastega.

Taavi Kotka
Viimsi vallavolikogu 
esimees 
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Logistiliselt oleme 
ettevõtluse jaoks halva 
asukohaga, aga elu-
keskkonna ja laste 
kasvatamise vaate-
nurgast asume ideaal-
ses lokatsioonis.

Ühine pingutus, kingitus 100-aastasele Viimsile 
Viimsi Teataja 499. lehenumber teeb ajalugu – täiesti uus ja 
kaasaegne silmnägu, veelgi kogukondlikum sisu ja rekordarv 
kaastöötajaid ning kaasamõtlejaid.

Leht on nagu elav organism, mis pidevalt oma tegemiste 
läbi, saadud tagasisidelt ja kaastöötajatega aruteludest õpib, 
täieneb ja areneb. Juubelilehe kaanefoto on teinud gümnasist 
ja Hüpernoole fotograaf Tobias Tikenberg.
100-aastane Viimsi vald väärib 
sajaprotsendilise pühendumisega 
tehtud head ja sisukat lehte ning 
seetõttu on toimetuse igapäeva-
tööga liitunud nüüdsest ka Silja Oja 
ning juba aastaid lehele kaastöid 
teinud Anne-Mari Visnapuu, kelle 
tööpõld laieneb senise spordirepor-
teri ülesannete kõrval.

P E A M E  Ü H E N D U S T !
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Ü
ha rohkem on Viimsisse kolinud noori pe-
resid ning laste arv siin aina kasvab. Nende 
jaoks on meie vallas mitmeid koole: Viim-
si, Haabneeme, Randvere ja Püünsi kool, 
Prangli põhikool ning ka uhiuus Viimsi 

gümnaasium, kus mina õpin. Meie valla tulevik ongi 
noorte teha, sest nemad võiksid ju siia jääda ning 
Viimsit veelgi arendada. Küsisin oma koolikaaslaste 
käest, mida hoiaksid või muudaksid nemad esimese 
asjana, kui valla eelarve oleks nende juhtida.

Abiturient Marta arvab, et kindlasti peame säilita-
ma Viimsis meie puid ja nende mahavõtmist tuleks 
piirata. “Loodus ja puud annavad Viimsile oma võlu,” 
sõnab Marta. Samuti tahaks ta, et Lubja mäele istu-
taksime puid juurdegi ning teeksime mäele pargi, kus 
saaks mõnusalt aega veeta ning kus toimuksid näiteks 
väikesed laadad ja üritused. Selline mõte on inspiree-
ritud Marta reisist Amsterdami, kus just selliseid par-
ke oli tema ümber tohutult palju ja ta oli nendest lum-
matud. 

Üheteistkümnendas 
klassis õppiv Caroline usub, 
et Viimsis peaks olema veel 
üks kindel koht inimeste va-
ba aja sisustamiseks. Ta on 
selleks leidnud juba ka asu-
koha. Nimelt on tal idee ra-
jada Viimsi keskuse bussi-

peatuste taha koht, kus kõik saaksid mõnusalt aega 
parajaks teha. See paik võiks sarnaneda Balti jaama 
turu juures oleva kohaga, kus on astmetel istumisko-
had. Siis oleks tema hinnangul väga mõnus bussi just 
seal oodata.

Värske gümnasist Matilde tahaks luua noortele ko-
ha, kus just nemad saaksid olla. Ta soovib, et Viimsis 
oleks mingisugune hoone, kuhu igas vanuses noored 
saaksid kokku tulla ja aega veeta. Seal oleksid võima-
likud erinevad tegevused, näiteks saaks rahulikult is-
tuda ja vestelda, lugeda, õppida, lauamänge mängida. 
Samuti võiks olla korvpalliplats ja muid aktiivsemate-
le noortele mõeldud võimalusi. Sellisele mõttele tu-
li Matilde Viimsi noortevolikogu korraldatud VIID-il, 
kus noored said sõnastada, mida saaks Viimsis pare-
maks muuta.

Juhtkirja kirjutades sain aru, kui väga on meil ve-
danud, et meie noorte hääli kuulda võetakse ja et meil 
on võimalus öelda, mida arvame. Olen Viimsis elami-
sega absoluutselt rahul ja ei suuda siin mitteelamist 
ette kujutada.

Imepisikene soov on mul veel. Tahaksin, et Viim-
sisse tuleks koht, kus head jääkohvi müüdaks, sest 
hetkel pean selleks Tallinnasse sõitma. Tundub, et 
meie generatsiooni noorte seas on jääkohvi hullus pa-
ratamatus. Usun, et ülikooli tõttu kolides saan ma ra-
hulikult minna, sest tean, et Viimsi on turvalistes kätes 
ja siia tagasi tulles on kõik ainult paremaks muutu-
nud!

Emily Keersalu
Viimsi gümnaasiumi koolilehe Hüpernool toimetaja
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Vald innustab ettevõtjaid koostööle

I
gal medalil on kaks poolt,” 
selgitab usutluses Viimsi 
Teatajale abivallavanem 
Georg Aher, kes vastutab 

vallavalitsuses alus-, üld- ja huvi-
hariduse ning noorsootöö valdkon-
na eest. “Elanikkonna suurenedes 
kasvab nõudlus lasteaia- ja kooli-
kohtade järele ning seetõttu tuleb 
igal aastal avada koolide vaheast-
metes lisaklasse ning lasteaiakoh-
tade järjekord on lubamatult pikk,” 
selgitab ta.

Viimase aasta jooksul on Viim-
si valda lisandunud 575 sissekirju-
tatud kodanikku. 1. aprilli seisuga 
elab Viimsis 20 323 inimest, kellest 
2042 on vanuses kuni seitse eluaas-
tat. Viimsi munitsipaallasteaeda-
des on 2019/2020 õppeaastal kok-
ku kohti 940 lapsele. “Ka valla kõik 
eralasteaiad on pea 100-protsendi-
liselt täitunud,” ütleb Aher. “Arvu-
tuslikult on täna puudu kohti 288 

LASTEAIAKOHAD Hea taristu, mõnus elukeskkond 
ja uusarendused on Viimsisse elama meelitanud 
sadu uusi elanikke, kes aitavad oma maksulaeku-
misega hoida valda võimekamate seas Eestis. Kuid 
pidada sammu vajalike lasteaia- ja koolikohtade 
loomisega on iga-aastane väljakutse.

lapsele, kellest osa ei ole veel poo-
leteiseaastased ehk vallal pole ko-
hustust neile veel lasteaiakohta ta-
gada.”

Ennustamise keerukus
22. aprilli seisuga on Viimsi vallas 
lasteaiajärjekorras 210 last. “Siia 
lisanduvad ka lapsed, kes kolivad 
Viimsisse kevadsuvel, kelle hulka 
ja vanust ei ole võimalik ette prog-
noosida ning kellele me samuti 
tõenäoliselt kohta pakkuda ei saa,” 
räägib Aher.

“Tänast seisu vaadates on meil 
piltlikult öeldes vaja juurde ühte 
lasteaeda, kas Pargi maja tüüpi (4 
rühma) või Uus-Pärtle maja tüü-
pi (6 rühma),” teeb Viimsi Teataja 
palvel arvutuse Viimsi valla alus-
hariduse vanemspetsialist Svetla-
na Kubpart.

“Ilmselgelt ei ole kõikide nen-
de laste vanemad valmis oma lap-
si 2019/2020 õppeaastal lasteaeda 
panema – reaalne number on um-
bes 100–150 last, mis teebki 4–6 
rühmatäit,” lisab Kubpart.

Viimsi vallas sündivate laste arvu 
saab vallavalitsus umbkaudu prog-

noosida, ent valda kolivaid lastega 
peresid ja neis kasvavate laste arvu 
tuleb kohvipaksu pealt ennustada. 
“Seega on optimaalse ja kõiki rahul-
dava alusharidusvõrgu planeerimi-
ne peadmurdev ülesanne,” selgitab 
Aher. Eelmisel aastal valda lisandu-
nud umbes kuuesajast inimesest 
pea kolmandik on lapsed. “Tõsi 
küll, teisest omavalitsusest tulnu-
na jätkatakse tihti haridusteed ju-
ba harjumuspärases asutuses, kuid 
mida noorem on laps, seda suurem 
on tõenäosus, et lapsevanem otsib 
talle lasteaia- või koolikohta kodu 
lähedale,” räägib Aher.

Mudilase toetus
Lasteaiakohtadest on täna Viimsi 
vallas puudu lisaks keskusele kõigis 
piirkondades, kus käib vilgas ehi-

tustegevus – Pärnamäel, Randveres, 
Muugal. “Vallavalitsus ei ole siiski 
käed rüpes istunud,” rahustab abi-
vallavanem Georg Aher ja selgitab: 
“2017. aastal avati Uus-Pärtle laste-
aed ning tõstetud on ka eralasteaia- 

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

ja lapsehoiutoetuste suurusi. Lähi-
ajal soovime ühtlustada ka era- ja 
munitsipaallasteaedade pearahasid 
ning käsitleda kõiki samadel alustel 
ka haridusprogrammis ARNO.”

Viimsi kool on reorganiseeritud 
riigigümnaasiumi loomise arvelt põ-
hikooliks ja Haabneeme kooli juur-
deehitus on Aheri sõnul võimalda-
nud koolil kasvada põhikooliks.

“Käesoleva aasta alguses avati 
Randvere kooli moodulmaja, ku-
hu said endale sobilikud õppe-
ruumid hariduslike erivajadus-
tega lapsed. Lisaks kavandatakse 
koolihoone ehitamist Pärnamäe 
piirkonda,” loetleb abivallavanem. 
“Oleme püüdnud leida ka alterna-
tiivseid lahendusi ajutiste lasteaia-
kohtade loomiseks. Siinkohal är-
gitame ettevõtjaid looma juurde 
kohti eralasteaedades ja lapsehoi-
dudes ning FIE-sid lasteaiakohti ka 
pisihoidude näol,” teeb Aher üles-
kutse. “Neile lastevanematele, kes 
sooviksid oma mudilastega kodus 
olla, töötame välja koduse mudila-
se toetuse.”

Georg Aher sõnab, et kooli- ja 
lasteaiakohtade puudus näitab ka 
Viimsi haridusvõrgu tublidust ehk 
igal mündil on ikka kaks külge. “Kui 
Viimsi elanik soovib oma last usal-
dada siinsete lasteaiakasvatajate ja 
õpetajate hoolde, siis peame sellele 
teadmisele ja kogemusele toetudes 
meie haridusvõrku arendama, laien-
dama ja turvalisemaks muutma, et 
see tegelike vajaduste ja ootustega 
kokku klapiks.”

Kohti Viimsi munitsipaallasteaedades 
2019/2020 õppeaastal

940

Lasteaias Väike Päike 142

Viimsi eralasteaedades 243

Teiste omavalitsuste munitsipaallaste-
aedades

104

Teiste omavalitsuste eralasteaedades 399

Eralapsehoidudes 67

Lasteaiakohad Viimsi vallas

Kõik Viimsi 
lapsed täna 
vallas laste-
aedadesse ei 
mahu. Foto: 
Adobe Stock

Ahjusoe 
Muhu Leib
Iga päev värskelt küpsetatud Muhu 
leivad Viimsi Selveri pagariletist.

 Kompostimine ei ole kallis
 Komposter sobib igasse hoovi
 Kompostimine ei võta palju aega
 Kompostimullal kasvanud toit on puhas ja tervislik
 Kompostimine on vana nipp puhtama tuleviku heaks  
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MAIS 
SOODUSHIND

27€
(tavahind 32€)

SAA KIIRELT NAHAARSTI HINNANG MURET TEKITAVALE SÜNNIMÄRGILE

DERMTEST AITAB VARAKULT AVASTADA NAHAVÄHKI

Sünnimärgiuuring
DERMTEST

Info ja broneerimine tel 606 1160 või spa@spatallinn.ee
Tervisekeskus on avatud E-P

www.spatallinn.ee
Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa lepingupartner.
*laste ravi   
*täiskasvanute ravi - ja proteesihüvitis

Tegevusluba nr: L02451

KOOLITUS Kogesin koolitusel 
Barcelonas, kuidas mäng saab olla 
nauditav tegevus ka täiskasvanule, 
toetades positiivse minapildi kuju-
nemist, eneseväljenduse vabadust 
ning oskust luua sõprussuheteid 
keelebarjäärile vaatamata.

Märtsis viibisin Erasmus+ programmi 
projekti “Lapsest lähtuva õpikeskkon-
na mitmekesistamine läbi täiendus-
koolituse Euroopas“ raames õpirändel 
Barcelonas. Osalesin mängupõhise õp-
pe koolitusel, mis aitab mängulisi tege-
vusi siduda õpieesmärkidega.

Koolitus pakkus mulle huvi, kuna 
mängimine on laste jaoks kõige loo-
mulikum ja rõõmupakkuvam tegevus. 
Läbi mängu arenevad kõik olulised 
arenguvaldkonnad – kognitiivsed, sot-
siaalsed, emotsionaalsed ja füüsilised.

Kogemuste peegeldus
Mängupõhises õppes on mäng kind-
la eesmärgi ja struktuuriga ning oluli-
ne on täiskasvanupoolne tagasiside ja 
turvalise keskkonna loomine. Sellepä-
rast on oluline korraldada lastega pä-
rast mängu arutelu kogetu kohta. See 
võimaldab õpitut omakorda üle kan-
da teistesse kontekstidesse ning luua 
seoseid päriseluga ja pakkuda tulevi-
kus erinevaid probleemilahendamise 
oskuseid.

Õppimine toimub alles siis, kui lap-
sed saavad lahti mõtestada toimunu, 
suhtestada oma mängus saadud ko-

gemused päriseluga, avastada kasu-
likke seoseid ning enda mõtteid män-
gukaaslastega jagada.

Samuti analüüsisime koolitusel pä-
rast igat mängu, mis oli selle eesmärk, 
kes oli sihtgrupp, milliseid oskusi aitas 
mäng omandada, ning arutlesime või-
malike takistuste üle, mis võivad laste-
ga mängides tekkida. 

Koolitus keskendus eelkõige sot-
siaalsust ja emotsionaalseid oskusi 
arendavatele mängudele ning seekord 
ei põhinenud mängud tehnilistel va-
henditel, mida sagedasti mängupõhi-
sest õppest rääkides kasutatakse. Väga 
palju pöörati rõhku ka draamaõppele.

Draamaõpe on rollimängu ja teat-
rikunsti kasutav aktiivõppe meetod, 
mille kaudu areneb lapse eneseväljen-
dusoskus ning suureneb enesekindlus. 
Pingutus ühise eesmärgi nimel tugev-
dab sagedasti laste omavahelisi sõp-

Mäng on hea õppimisviis kõigile

russuhteid. Tegevused peavad pakku-
ma lapsele eduelamust ja rõõmu ning 
arendama loovust, mitte tekitama kon-
kurentsi ning ärevust ununenud teksti 
või liikumise pärast.

Oskus toime tulla
Tänapäevane haridussüsteem kesken-
dub akadeemiliste teadmiste kõrval 
üha rohkem sotsiaalsetel oskuste õpe-
tamisele – töötamine grupis, julge ene-
seväljendus, erimeelsuste lahendami-
ne ja oskus märgata teiste emotsioone 
ning arendada heasoovlikkust. Samuti 
on tähtsal kohal oskus toime tulla en-
da tugevate emotsioonidega, väljenda-
des neid viisil, mis ei kahjusta ennast 
ega teisi.

Soovitan vanematel enda lastega 
igapäevaselt vähemalt 20–30 minu-
tit mängida. Lapse mäng annab sageli 
sõnadest rohkem infot.

Läbi mängu saavad oma emotsioone tundma õppida ja teistega sidet luua nii 
lapsed kui ka täiskasvanud. Foto: Stefano D`Argenio

Lagle Reinup
MLA Viimsi Lasteaiad psühholoog, 
mänguterapeut

 2018. aasta populaarseim 
väikesadam oli Naissaare. Möö-
dunud aastal väisas Naissaare 
sadamat ligi poolteist tuhat alust 
ning üle 6800 külastaja, näitab 
Veeteede Ameti statistika. 

Veeteede Amet kogub igal 
aastal külalisaluseid vastu võtva-
telt väikesadamatelt külastus-
andmete statistikat. Ametile esi-
tatud andmete põhjal kuulub 
2018. aasta külastatavuse ede-
tabeli tippu Naissaare sadam, 
mida külastas eelmisel aastal 
1499 alust. Sellele järgneb Vana-
sadama jahisadam 1105 aluse 
ning Kuivastu sadam 1071 alu-
sega.

Naissaare sadamas käis eel-
misel aastal rekordilised 6826 
külastajat, populaarsuselt teine 

Teated

 Rahvas valis Viimsi uuele 
haridus- ja kultuurikeskusele 
nime, mis avalikustatakse lau-
päeval, 11. mail kell 16 Ranna-
rahva muuseumis. 16. aprillist 
5. maini toimunud avalikul hääle-
tusel said inimesed valida kahe 
žürii poolt välja valitud nimeva-
riandi vahel – kas Klint või Artium. 
Kokku anti 396 häält, millest 60 
protsenti soovis uuele haridus- 
ja kultuurikeskusele nimeks 
võidunime.

oli Vanasadama jahisadam 4420 
külastajaga ning kolmas Kuivastu 
sadam 2777 külastajaga. VT

 Üldkoosoleku kutse. 
MTÜ Äigrumäe Külaselts üld-
koosolek toimub 30. mail kell 
19 aadressil Äigrumäe tee 4 
külaplatsil.
Päevakava: 1. 2018. aasta
aruanne; 2. 2019. aastaks 
planeeritud tegevused; 
3. vaba mikrofon ja jooksvad 
küsimused.

Üldkoosolekule võib kind-
lasti kaasata ka kõiki küla-
elanikke, sest info puudutab 
meid kõiki. 

MTÜ Äigrumäe 
Külaselts juhatus

Klint ja Artium valiti eelnevalt välja 
spetsiaalselt kokku kutsutud žürii 
liikmete poolt, kes tutvusid kõigi 
konkursile esitatud 152 nime ja 
nende seletustega. Uus keskus 
valmib 2021. aastal ja sinna tuleb 
kunsti-, teadus- ja muusikakool 
ning hoones hakkab rentnikuna 
tegutsema ka Viimsi huvikeskus. 
Erinevaid valdkondi seob hoone 
ühisosa, kus paiknevad aatrium, 
kontserdisaalid, blackbox, kohviku-
ala ning administratiivruumid. VT



RAHULOLU-UURING Kaks nädalat 
tagasi käivitunud Viimsi valla 
rahulolu-uuringule on vastuseid 
andnud veidi üle 400 kodaniku, 
kuid tõese pildi saamiseks valla-
elanike ootustest ja soovidest on 
kokku vaja saada vähemalt tuhande 
inimese seisukoht ja rohkem 
vastuseid ka väikeküladest.

Kõige aktiivsemad uuringuküsimuste-
le vastajaid tänaseks on Haabneeme 
aleviku elanikud. Tublid on olnud ka 
Viimsi aleviku ja Pärnamäe küla elani-
kud, aga vastuseid oodatakse veel kõi-
kidelt Viimsi valla elanikelt sõltumata 
elukohast.

“Julgustan takka ka külade ja saarte 
elanikke olema aktiivsed kaasarääki-
jad, sest rahulolu-uuringu eesmärgiks 
on tegeleda Viimsi valla kui tervikuga, 
mitte fokusseerida ainult tõmbekes-
kustele,” selgitas Viimsi vallavalitsuse 
arendusjuht Mailis Alt.

Veel saab uuringule vastata
Uuringu korraldamist koordineeriv 
Viimsi vallavalitsuse partnerlussuhe-
te juht Liia Lõpp lisas, et kuna Viim-
si vald on mitmekülgne elukeskkond, 
kus kohtuvad linnamelu ja kalurikü-
lade rahulikum ja traditsiooniderikas 
igapäevaelu, on valla tulevikuarengute 
võtmes ääretult oluline, et oma vastu-
seid annaksid ka väikekülade ja saarte 
elanikud. “Näiteks Naissaarel elab vaid 
13 inimest, aga saare roll Viimsi valla 
arengustsenaariumites on igast vaate-
nurgast oluline. Seetõttu oleks rõõm, 
kui kõik saare elanikud küsimustiku 
täidaks, et kõlama jääks üksikute mõ-
tete asemel just ühised soovid ja näge-
mused,” rääkis Lõpp.

Möödunud aastal väisas Naissaa-
re sadamat ligi poolteist tuhat alust 
ning üle 6800 külastaja, näitab Veetee-
de Ameti kogutud statistika. See teeb 
Naissaare sadamast Eesti kõige popu-
laarsema väikesadama.

“Ka Prangli saare 63 elanikust oli 
viimastel andmetel oma Viimsi val-
la arengumõtted uuringuküsimusti-
ku läbi fikseerinud vaid kaks elanikku, 

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

aga järelduste tegemiseks vajame vä-
hemalt 10–20 inimese vastuseid,” jul-
gustasid Alt ja Lõpp vallaelanikke leid-
ma oma ajast 15-20 minutit ja rääkida 
suud puhtaks. “See ongi see koht, kus 
seda teha, sest nii saavad vallajuhid 
ka sisulist ja kasulikku sisendit, mil-
lises suunas laeva tüürida homme ja 
kümne aasta pärast, teades, et see po-
le üksikute kodanike kõlav nõudmine, 
vaid ühisosa kõikide nägemustest,” li-
sas Alt. “Sisendit soovime nii valla ül-
distele arengutele kui ka vallavalitsu-
se teenuste arendamisteks,“ kutsus ta 
kõiki vastama.”

Ühine plaan tuleb sõnastada
“Seni on inimesi enim arutlema sundi-
nud transpordi, teedeehituse ja täna-
vavalgustuse teemad ning muret val-
mistab ka üldise pildi nappus Viimsi 
valla terviklikust kasvustrateegiast, 
näitavad esimesed sissevaated uurin-
guandmetesse,” ütles uuringujuht Kai-
do Väljaots HeiVäl Consultingust.

“See kõik puudutab inimesi iga 
päev ja see, kui teel on ummik, buss on 
rahvast täis või kõrvaltänavas võetak-
se puu maha, puudutabki inimesi otse-
selt,” kommenteeris vallavanem Laine 
Randjärv. “Esimese asjana saabki val-
lavalitsus parandada infolevi, sest ega 
nende probleemide või murekohtade 
tõttu ei pea veel peatuma valla areng, 
küll aga peame paremini näitama, mil-
lised teemad millises valdkonnas ja 
millal lahenduse leiavad.”

Viimsi elanikud soovivad Eesti pa-
rimat haridust, pangateenuseid, pe-
rearstikeskuseid ja valveapteeke, kuid 
samal ajal peatada kinnisvaraarendu-
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 Adven alustab Viimsi ja Haab-
neeme soojusvõrkude rekonst-
rueerimisega. Adven alustab sel 
nädalal Viimsi ja Haabneeme 
kaugküttevõrgu rekonstrueeri-
mistöödega, mille raames ehi-
tatakse valmis 3100 meetri 
ulatuses uut eelisoleeritud soo-
justorustikku.  

Mahukate rekonstrueerimis-
tööde raames on plaanis Viimsis 
välja vahetada 600 meetri ning 
Haabneemes 2500 meetri jagu 
soojusvõrke. Ehitustööde tule-
musel, mis peaksid 2020. aasta 
mais lõpusirgele jõudma, saab 
Viimsi võrk olema 95 protsenti 
ja Haabneeme võrk 99 protsenti 
eelisoleeritud. See tähendab, et 
vähenevad torustike soojuskaod 
ning paraneb tarbijate varustus-
kindlus.  

Projekti kogumaksumus on 
1,6 miljonit eurot, millest ligi 40 
protsenti kogu investeeringu 
summast tuleb Keskkonnainves-
teeringute Keskuse Euroopa Lii-
du 2014–2020 Ühtekuuluvus-
fondi toetusskeemist “Efektiivne 
soojusenergia tootmine ja üle-
kanne”. 

Katkestuste tegemine selgub 
jooksvalt ja Adveni kliendihaldus 
teavitab kliente kirja teel täpse-
malt 1–2 nädalat ette. VT

 Viimsi valla geodeetiline 
põhivõrk valmib detsembriks. 
Vastavalt Maa-ameti, Viimsi val-
lavalitsuse ja Geo S.T. OÜ vahel 
2018. aasta alguses sõlmitud le-
pingule toimusid põhivõrgu re-
konstrueerimistööd. Töö I etapp 
(vt Viimsi Teataja  26.10.2018) 
ehk märkide paigaldamine ja 
aruande koostamine on teos-
tatud 2018. aasta lõpu seisuga. 
Põhivõrgu lõplikuks valmimise 
tähtajaks on 1. detsember 2019.

II etapp kujutab endast eel-
misel aastal paigaldatud ja re-

Teated
noveeritud põhivõrgu punktide 
mõõdistamist ettenähtud mee-
toditel, saades lõpptulemuseks 
edasises tegevuses kasutatavad 
GNSS, polügonomeetria ja 
nivellerimise koondandmed iga-
le paigaldatud või renoveeritud 
punktile.

“Viimsi valla geodeetilise 
võrgu mõõdistustööde käigus on 
palve kõikide kinnistuomanike-
le – suhtuge tööde teostajatesse 
jätkuvalt mõistvalt ja heatahtli-
kult,“ rõhutas Viimsi vallavalitsuse 
mõõdistuste ja maamaksu va-
nemspetsialist Stella Laur. “Töö-
dega seotud isikutel on alati 
kaasas töötõend ja ka riietus on 
varustatud vastava märgistusega.“

Infot teostavate tööde kohta 
on võimalik küsida Viimsi valla 
keskkonna- ja planeerimisosa-
konna mõõdistuste ja maamaksu 
vanemspetsialistilt telefonil 602 
8816 või e-posti aadressil stella.
laur@viimsivv.ee. VT

 Liiklusuuring: Viimsi vallas sõi-
dab pea 10 000 autot. Kui hinna-
ta Viimsi vallas aadressi omavate 
füüsiliste või juriidiliste isikute ni-
mele registreeritud sõidukeid, 
selgub, et Viimsi valla elanike 
autopargis on 8496 sõiduautot, 
1021 maastikusuutlikku sõiduau-
tot ning 999 veoautot.

Mullu augustis ja oktoobris viis 
AS Teede Tehnokeskus valla tee-
del läbi kokku 34 loenduspunktis 
liiklusloendused, milleks kasu-
tati voolikloendureid. Need või-
maldavad määrata tee ristlõiget 
ületavate sõidukite arvu ajape-
rioodi, liiklussuuna ja sõiduki liigi 
lõikes. 

Talvel teostati saadud loendus-
andmete põhjal uuring, mis val-
mis aprillis 2019. Uuringu koostas 
OÜ Stratum. Liiklusuuringu kokku-
võtte avaldame järgmises Viimsi 
Teatajas. VT

Viimsi areneb soovides kiiremini, 
kui reaalsed võimalused lubavad

sed ning elanike juurdevoolu, näitab 
toimetusele tehtud esmane vahekok-
kuvõte rahulolu-uuringust. “Viim-
sis on väga selge detailplaneeringute 
kord ja põhimõtted, keegi pole kuna-
gi mõelnudki rohealasid hävitama ha-
kata,” rahustas vallavanem Randjärv. 
“Aga kõiki soove läbi arvutades on sel-
ge, et elukvaliteedi tõstmine läbi mit-
mekülgsete ja hästi toimivate teenus-
te nõuab ka rohkem maksuraha. Läbi 
rahulolu-uuringu ja kommunikatsioo-
ni parendamise saame kõigepealt val-
laelanikele anda parema pildi, mis te-
gelikult toimub ja uuringutulemuste 
põhjalt langetada juba ka kõigi huve 
enam arvestavaid tulevikuotsuseid,” 
selgitas ta.

Infolevi peab paranema
“Ühelt poolt tekitab elanike juurde-
vool ajutisi või lühiajalisi ebamugavu-
si, aga teisalt näitab see, et Viimsit elu-
keskkonnana armastatakse. Kui kuskil 
Eestis on see võimalik, siis just Viim-
sis – elada kesklinnas, mere ääres ja 
metsa sees,” sõnas Randjärv. “Rahul-
olu-uuringu olulisus seisnebki selles, 
et kõik saavad oma isiklikud nägemu-
sed, vajadused ja ootused kirja panna, 
et vallajuhid saaksid seejärel langetada 
otsuseid, mis võimaldavad luua ideaa-
lilähedast elukeskkonda kõigile valla 
kogukonnaliikmetele.”

Toimetuse analüüs uuringu vahe-
tulemustele näitab, et Viimsi areneb 
elanike soovides oluliselt kiiremini, 
kui valla finantsid reaalsuses võimal-
davad – seega on arengukavale 2020. 
aastast juba praegu pandud peale suu-
red ootused ja samas ka pinge.

“Me otsime ka head lahendust het-
kel selleks, et inimest otseselt puudu-
tavad arengud ja otsused – on need 
siis haridust, ehitust või olmeküsimu-
si puudutavad – jõuaksid vallaelani-
kuni võimalikult otse ja lihtsalt,” üt-
les arendusjuht Alt. “Arusaam sellest, 
miks ja kuidas vald areneb ja mida te-
gelikult on kas juba ära tehtud või kui-
das ja mida tulevikus elukeskkonna 
parandamiseks tehakse, peab igal ju-
hul paranema.”

  Vasta Viimsi valla rahul-
olu-uuringule www.viimsi.ee 
lehel.

Ühelt poolt tekitab 
elanike juurdevool 
ajutisi või lühiajalisi 
ebamugavusi, aga 
teisalt näitab see, et 
Viimsit elukeskkon-
nana armastatakse.
Vallavanem 
Laine Randjärv

Rahulolu-uuringu täitmine võtab aega 15–20 minutit ja katab kõik põhilised teemad, mis on valla arengukava 
koostamiseks olulised. Foto: Adobe Stock

saavutus

Reedel, 3. mail peetud poolfinaa-
lide teises mängus läks KK Viimsi/
Noto (põhiturniiri 5. koht) vasta-
misi parima asetusega rakve-
relastega. Kodumeeskond asus 
mängu juhtima ja ka poolajapau-
sile läksid peatreener Valdo Lipsu 
hoolealused kodupubliku toetu-
se saatel 42:37 eduseisul. Renato 
Lindmetsa juhtimisel asus Tarvas 
teisel poolajal vahet vähendama 
ning Kristo Saage ja Mihkel Kure 
toel kuulus mängu lõpuks pare-
mus numbritega 81:93 Rakverele.

Kohtumise murdemomendiks 
võib pidada Viimsi korvialuse tu-
gitala Mihkel Allorgi viiendat viga, 
pärast mida valitses Rakvere 
lauavõitlust veelgi enam.

Meeskonna treener Martin Too-
mas tunnistas, et mänguplaanis 
võeti teatavaid riske. “Rakvere on 
teada-tuntud viskaja meeskond ja 
olime selleks valmis, kuid sealt al-
gasid teised probleemid – korvi 
all oli neil üks väga tubli mees Re-
nato Lindmets,” kommenteeris ta.

Meeskonna kapten Kristjan 
Evart tõdes, et kuigi vastas oli põ-
hiturniiri parim meeskond, oli kao-
tus kibe. “Tegelikult meile pakuti 
seda mängu, aga me ei olnud ise 
valmis seda täna ära kasutama.”

Reedel peetud poolfinaalidest 
esimeses mängus alistas KA Tal-
linna Kalev 91:79 G4S Noorteliiga.

Saku I liiga finaalturniiri Viim-
si poolne peakorraldaja, Korv-
pallikubi Viimsi/Estover tegevjuht 
Tanel Einaste pidas meeskon-
na esitust ja kogu hooaega ning 
nüüd finaalturniiri väga korda-
läinuks. “Kuigi pean tunnistama, 
et reedene kaotus kripeldab ka 
minul, ehk paari tabava viske-
ga oleks mäng võinud pöördu-
da meie kasuks, ei ole siin midagi 
kahetseda. Meeskond täitis oma 
eesmärgi kuhjaga,“ sõnas ta.

Eesti Korvpalliliidu andmete 
kohaselt vaatas reedeseid pool-
finaale kohapeal 1000 pealtvaa-
tajat. Neile lisanduvad Delfi TV 
vahendusel kohtumisi jälginud. VT

Saku I liiga pronksmedalid riputati 
kaela väljakuperemeestele
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Laine Randjärv: 

Mida oma lapsepõlvekodust ja 
vanematelt kaasa olete saanud?
Ema ja isa on mõlemad geodeedid. 
Olen neilt eluks kaasa saanud põhi-
mõtte, et “püsivus viib sihile” ja talu-
pojatarkuse vajalike otsuste tegemi-
seks. Isa juured on Raplamaal, tema 
esivanemad on olnud seotud talu-
töödega. 

Andsin just välja raamatu oma 
vaarisa mälestustega, mis kannab 
nime “Nekrut läheb sõtta”, ja selle 
sisu on noore mehe 19. sajandi lõ-
pul kirja pandud päevik, mille tä-
di mõned aastad tagasi pööningult 
leidis. Eesti talupoegi on läbi aega-
de kujutatud jõmmidena, kes ei näi-
ta oma emotsioone välja, aga tema 
päevikut lugedes avastasin, et ka üks 
eesti mees võib väga romantiline ol-
la. Ta kirjutas luuletusi! Ja see, kuidas 
ta oma naisest kirjutas, kui avameel-
selt ja julgelt oma tundeid väljendas, 
on liigutav.

Ema on sündinud ja 
õppinud Moskvas. Isa 
läks pärast Saku tehni-
kumi lõpetamist õppima 
Moskvasse maakorral-
dust ning seal ta ema-
ga tutvuski. Minagi sün-
disin Moskvas, kuid juba 
pooleteiseaastasena koli-
sin koos vanematega Ees-
tisse, sest isa suunati tööle 

LÄBI ÕPPETUNDIDE Alates tänavu veebruarist Viimsi vallavanema 
ametis töötav Laine Randjärv on tuntud Eesti poliitik, riigikogu 
XII ja XIII koosseisu liige, endine kultuuriminister, elukutselt koori-
juht ja muusikaõpetaja. Pärit Tartust, kus ta ka linnapea on olnud.

Laine Randjärv on 
vallavanemana aktiivne 
seitse päeva nädalas, 
sest külastab Viimsi 
valla erinevaid asutusi 
ja kultuurisündmusi 
nii töökohustuste tõttu 
kui ka huvist tutvuda 
kohaliku eluga. Foto: 
Rain Resmeldt Uusen

Eesti Põllumajanduse Akadeemias-
se, kus ta muuseas töötas 51 aastat 
geodeesia professorina.

Ema õppis ühe aastaga eesti kee-
le ära ning suutis juba 6 aasta pä-
rast õpetada kõrgkoolis eesti kee-
les aerofotogeodeesiat. Kuna mina 
käisin eesti lasteaias, siis kindlasti 
oli emale tähtis ka minust aru saada 
ning see kannustas teda keeleõppi-
misel tagant.

Usun, et iga keele selgeksõppimi-
se taga on tahe, olgu see keel nii kee-
ruline kui tahes. Keeleoskus on mu 
meelest suurem rikkus kui raha. Tä-
nu emale valdan vabalt ka vene keelt 
ja loen rõõmuga originaalkeeles ve-
ne klassikalist kirjandust.

Minu koorimuusikaarmastus on 
ilmselt tulnud isa kaudu, kes lau-
lis meeskooris ja võttis mind lapse-
na tihti proovidesse kaasa. Aga mu 
eesrindliku mõtlemisega ema oli 
just see, kes mind koorijuhi õpingu-

te kasuks otsustamisel toetas. Isa ar-
vas samal ajal, et ühte naisterahvast 
ootab koorijuhina ees väga raske elu.

Miks isa koorijuhi ametit naisele 
sobilikuks ei pidanud?
Tol ajal oli koorijuhtide kohta üldi-
ne arvamine see, et kui olid naine, 
siis pidid kümme korda meestest pa-
rem olema, et üldjuhi pulti pääseda.

Mõelge, kui pikk on meie laulupi-
dude ajalugu. Naiskoorid laulsid esi-
mest korda suurel laval 1933. aastal, 
aga suurepärane ja andekas koori-
juht Vaike Uibopuu pääses esime-
se naisena laulupeo üldjuhiks alles 
aastal 1985.

Minu ajal oli koorijuhtideks õppi-
jate seas 80 protsenti naisi, aga lau-
lupidude üldjuhtidena figureerisid 
peamiselt mehed. Toonane arusaam 
naise rollist oli arvatavasti see, et õi-
ge oleks istuda lastega kodus, mitte 
käia kaks korda nädalas õhtuti koo-
riproovis. Praeguseks on see muu-
tunud, sel sajandil on naised haka-
nud koorijuhtidena jõulisemalt esile 
tulema.

Koorijuhi amet pole tõesti kerge-
te killast, on tulnud võidelda selles 
maailmas minulgi, ent õnneks on 
mul olnud ka väga tugevaid toetajaid 
– näiteks Venno Laul ja Kuno Areng. 
Koorijuhi kogemus on mind edaspi-
diseks poliitiliseks konkurentsiks kõ-
vasti karastanud. Ja tuleb tunnistada, 
et on mindki mutta tambitud. Siiski 

“Kiidan seda, mida seni 
on Viimsis tehtud”

Teated

#minuviimsi

Laine Randjärve 5 lemmikkohta Viimsis
  Viimsi vaba-

õhumuuseum 
– olen käinud ju-
ba aastaid seal 
päikseloojanguid 
pildistamas.

  OKO restoran 
– tore teenindus, 
lummav mere-
vaade ja väga 
hea toit!

  Püünsi – heakorras-
tatud jalakäijate tee 
mere ääres ja kivid.

  Kelvingi küla – 
mulle lihtsalt meeldib 
sealne õhkkond, tundub 
kodune.

  Tädu kuusk – sellest 
on alles küll ainult kivi 
kallistavad juured, aga 
see ongi väga romantiline.

Ü L E S K U T S E

Kui puudel lehed 
lõpuks ometi kül-
jes ja lilled õies, 
alustab Kauni kodu 
komisjon Viimsis 
kaunite koduaeda-
de külastamist.

Kui tunnete oma 
koduaia üle uhkust 
ja soovite loodud 
silmailu jagada või 
kui teile hakkab sil-
ma teiste viimsilaste kaunis 
koduaed – andke märku! 

Kaunis kodu on selline 
paik, kus on hea olla, mil-
lesse on pühendatud tähe-
lepanu ja energiat.  Kaunid 
koduaiad rõõmustavad tä-
naval möödujate silma, 
kuid eriti suure rõõmu saa-
vad muidugi neid kujunda-
vad inimesed ise.

Värskes õhus füüsiline 
tegevus aitab toota heaolu-
hormooni endorfiini, mis pi-
durdab kehas põletikke ja 
tõstab meeleolu. Esteetiline 
loominguline tegevus, mida 
aiakujundus ju on,  nooren-
dab ka aju. Nii saabki väita, 
et kuna hea tuju aitab kaa-
sa heale tervisele, on ko-
duaedade kaunistamine 
tervislik tegevus. Ja kui sel-
list aeda vaadates rõõmus-

Kellel on Viimsi valla kõige 
kaunim koduaed?

tab ka kodakondsete silm, 
tõuseb nende tuju ja – pa-
raneb tervis. Kaunid kodud 
on osa ülevallalisest tervi-
seedendusest! 

Kutsuge meid vaatama, 
kui teie esimesed lemmik-
lilled õiepungi avavad – ja-
game meeleldi teie rõõmu 
vallarahvaga.

Hindame koduaedade 
keskkonnasõbralikkust, 
harmoonilisust ja kodusust. 
Ja seda mõistagi ka, et on 
leitud esinduslik koht Eesti 
lipule, hoonetel on kasutus-
luba ja prügimajandus on 
kenasti lahedatud. Eriti tore, 
kui ka siilikeste ja linnukes-
te peale on mõeldud. Kuid 
peamine – teie aed on teile 
endale rõõmu allikas.

Teateid kaunitest kodu-
dest ootame e-posti aad-
ressile Marje.Plaan@
viimsivv.ee või telefonil 602 
8866 juba 20. maiks. Alus-
tame ringsõitudega mai 
lõpus.

Jõudu ja tegutsemis-
rõõmu aias askeldajatele!

Ene Lill 
Kauni kodu komisjoni liige

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

2. mail tähistas Poola 
Vabariigi Suursaatkond 
Tallinnas Poola konsti-
tutsioonipäeva piduliku 
vastuvõtuga Eesti sõja-
muuseumis Viimsis. 

Poola suursaadik Grze-
gorz Kozłowski tervitas 
külalisi ning värskelt res-
taureeritud Maria Laidone-
ri klaverit.

Esimese pala, Ignacy Jan 
Paderewski menueti esitas 
Eesti pianist Piia Paemurru. 

Sama heliteos kõlas vii-
masel I vabariigi aegsel 

Poola saatkonna vastuvõtul 
Tallinnas.

Sama klaver on olnud 
Viimsi mõisas aastatel, mil 
seal elasid Johan Laidoner 
ja tema abikaasa, Poola 
päritolu Maria Kruszews-
ka Laidoner, kes oli ise lä-
hikodsete seas armastatud 
pianist.

Klaver läks sõjakeerises 
“rändama”, kuid leidis taas 
tee koju alles pärast Eesti 
taasiseseisvumist. Klaveri 
restaureerimist toetas Poola 
Vabariik. VT

Renoveeritud Laidoneri 
klaver sai õnnistuse

A JA LU G U

Maria Laidoneri klaver. Foto: Anne-Mari Visnapuu
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julgen väita, et naised peavad pinge-
listes olukordades päris hästi vastu 
ja saavad hakkama kõigega, mis tar-
vis. Mehed on vahest emotsionaal-
selt isegi palju haavatavamad.

Kas olete elus tihti pidanud üle-
kohtuga võitlema?
Olin 2007. aasta riigikogu valimistel 
teinud Eesti naiste rekordi, mille tä-
navu ületas esimest korda Kaja Kal-
las. Minu 9303 häält oli toona Eesti 
3. tulemus. 

Siis pakkus Andrus Ansip mul-
le kultuuriministri portfelli. See oli 
suur au ja vastutus. Ent juba 2008. 
aastal algas majanduslik surutis. 
Kõikides valdkondades kärbiti eel-
arveid, kultuur sai ka väga valusalt 
pihta ning maailma majanduskrahh 
kanaliseerus Eesti kultuuriinimeste 
jaoks minu isikusse. Kultuuriminis-
ter Jänesest sai sõnumitooja, aga mi-
da tehakse sõnumitoojatega?

NO99 etendus “Kuidas seletada 
pilte surnud jänesele” oli küll see 
hetk, mil tundsin, et mulle tehakse 
ülekohut. Masu polnud ju minu väl-
ja mõeldud või korraldatud, aga ise 
kultuurivaldkonna inimesena oma 
kolleegide eelarveid kolmandiku 
võrra vähendades tundsin end küll 
nagu reetur. See oli üks raskemaid 
aegu minu tööalases elus.

Ühiskonnas kulmineerus meele-
tu viha poliitika vastu, mida populis-
tid osavasti ära kasutasid. Tagantjä-
rele targana, ajadistantsilt näen seda 
hoopis teisiti, aga toona ma ei adu-
nud, et see oligi poliitiliste vastaste 
metoodika. Praegu võtaks ma sellist 
olukorda ratsionaalsemalt, aga siis 
oli kohutavalt valus.

Samas on mul hea meel, et me 
ei pannud vaatamata eelarvelistele 
raskustele kinni ühtegi riiklikku kul-
tuuriinstitutsiooni, muuhulgas ta-
heti muuta isegi kultuurkapitali sea-
dust. Suutsime selle kõik säilitada ja 
see oli suur võit!

Miks Te läksite poliitikasse? 
Mind kutsuti. Olin Vanemuise kont-
serdimaja direktor, kui hakkasid lä-
henema kohalikud valimised 2002. 
aastal. Minu jutul käisid järjest kõik 
erakonnad. Tartus meeldis mul-
le see, kuidas Andrus Ansip oma 
meeskonnaga linna juhtis, siis lõ-
puks “murdusin” – tema kutse pea-
le liitusin Reformierakonnaga ja 
minust sai algul Tartu abilinnapea, 
hiljem linnapea.

Kas teadsite, mis Teid ees ootab?
Ei teadnud, ma olengi selline julge 
jänes. Mina ei kartnud midagi, mul 
oli huvitav! Pealegi ei läinud ma po-
liitikasse otse koolipingist, mul oli ri-
da ametikohti kogemuste pagasis – 
olin loonud muusikakadeemia Tartu 
filiaali, käima lükanud Vanemuise 
kontserdimaja tegevuse, osalenud 
Pärnu kontserdimaja loomises.

Mu tütred olid juba 12 ja 16, seega 
olin kursis ka lapsevanema rõõmude 
ja muredega, lasteaedade ja koolide-
ga. Ma ei olnud linnavalitsusse istu-
tatud võõrkeha, et nagu oleks kaktus 
keset Antarktikat!

Mis on olnud Teie suurim õppe-
tund?
Arvestama peab sellega, et üksik-
võitleja pole sõdur lahinguväljal, 
ideid saab ellu viia vaid koos mees-
konnaga. Ja liider on see, kes otsus-
tab koos meeskonnaga. Sul võib olla 
palju häid plaane, aga kui keegi sind 
ei toeta, oled üksi. Ja üksi ei saa mi-
dagi tehtud. 

Poliitik peab julgema ja suut-
ma mõelda kaugemale ette. Meil 
Eestis tehakse arengukavasid nel-
ja aasta peale, valimistest valimis-
teni, aga peaks tegema visiooni 50–
100 aasta peale. Näiteks New Yorgis 
arutati 1902. aastal, mis on suurim 
probleem saja aasta pärast. Paljud 
arvasid, et suurim probleem on ho-
busesõnnik, mida keegi ei jaksa ho-
buste arvu suurenedes enam 21. sa-
jandil ära koristada.

Vähesed oskasid strateegiliselt 
ette näha, et tegelik probleem tuleb 
sellest, et majad on ehitatud liiga kit-
saste tänavate äärde ning liikluseks 
autopargile võib olla vähe ruumi. 

Kuidas Te Viimsi tulevikku näete?
Viimsi on unikaalne paik, kus on 
koos palju erinevaid eluviise – meie 
vald on nagu linna ja küla sümbioos. 
Viimsis peab see mitmekesisus säi-
lima, sest inimesel peaks olema 
võimalik valida, kas ta tahab elada 
rannaäärses külas, keset metsa või 
urbaniseerunud alevikus. Küsimus 
on selles, kuidas seda asustust pla-
neerida – et need, kes soovivad näha 
Viimsit aktiivse ettevõtluskeskkon-
nana, ja need, kes tahaksid end siin 
tunda kui vaikses rahulikus väikeela-
mupiirkonnas, võiksid end kõik häs-
ti tunda.

Üks suurimaid väärtusi on ulatus-
likud metsaalad, aga metsa hoidmi-
ne ei tähenda selle muutmist puutu-
matuks reservaadiks, vaid seda tuleb 
ka mõistlikult hooldada ja kui vaja, 
siis ka raiuda.

Mis arenevasse ja laienevasse 
tööstusesse puutub, siis tuleb vali-
da sellised võimalused, mis loodust 
hoidvat eluviisi toetavad, kuid pole 
ilmtingimata “mürkroheline”.

Järgmise aasta võiks Viimsis 
kuulutada näiteks keskkonnatead-
likkuse aastaks. Peaksime püüdma 
elada võimalikult säästlikult, kasu-
tades loodusressursse, mis taastu-
vad. Kahjuks raiskame igapäevaselt 
päris palju – toitu, riideid, plastikut.

Meil ei ole täna veel liigiti prügi 
sorteerimine piisavalt levinud, sel-
le harjumise omandamine nõuab 
mõtteviisi muutust. Viimsis võiksi-
me hakata gaasi- ja elektrikütte ase-
mel kasutama rohkem päikeseener-
giat. Seegi hoiaks loodust.

Mõneti häirivad mind need nõu-
kaaegsed Kirovi ajast jäänud aherva-
remed, mida leiame poolsaarelt eri-
nevatest kohtadest. Need on suures 
osas eraettevõtjate omanduses, kel-
le huvid võivad elanike huvidest 
erineda ja vaidlused kõne all oleva-
te kinnistute arengute osas kestavad 
seetõttu kaua. See on koht, kus val-
lavalitsus peab visionäärina tegut-
sema. 

Viimsi vallal puudub täna oma 
keskus, n-ö raekoja plats. Tõmbe-
keskusena toimib Haabneeme, mil-
le teemaplaneering on hetkel tege-
misel – siin võiks tulevikus olla ka 
valla lipuväljak. 

Toetan väga heasse haridusse 
panustamist. Kiidan seda, mida se-
ni on Viimsis tehtud. Planeeritav ja 
äsja endale konkursiga nime otsinud 

noorte talentide kool on kirsiks tor-
dil Haabneeme haridusmekas. Siin 
tegutsevad harrastusteatrid on väga 
heal tasemel ja sisustavad kvaliteet-
selt nii tegijate kui ka vaatajate aega.

Uhkusega mainin teaduskoo-
li Collegium Eruditionis, kelle te-
gevusse on haaratud 800 last! Pea-
le keskkonnateadlikkuse tõstmise 
aastat 2020 võikski sealt edasi mõel-
da Viimsi tulevikule ja pühendada 
2021. aasta noortele ja nende või-
malustele vallas tegutseda.

Viimsi vallavalitsuse eesmärk on 
olla kogukonna jaoks olemas igas 
mõttes. Mulle meeldib ka suhel-
da selliste ametiasutustega, kelle-
ga asjaajamine on lihtne ja sõbralik. 
Leian, et vallavalitsus on eelkõige 
elanike teenindaja ja igaüks, kes siia 
oma murede ja rõõmudega pöör-
dub, peab saama hea klienditee-
ninduse osaliseks – see on meie üks 
prioriteetidest.

Viimsis toimub ju praegugi rahul-
olu-uuring, mis on avaldatud valla 
kodulehel. Kutsun kõiki üles sellele 
aktiivselt vastama.

Rahulolu on midagi sellist, mida 
iga vallaelanik tunnetab läbi oma 
igapäevaelu. Tuleb leida lihtsalt 
mõistlik kesktee ootuste ja reaalsu-
se vahel.

Kas elanike praegune arv – üle 
20 000 – ja asustustihedus on 
Teie hinnangul Viimsis probleem? 
Eelmiste vallavalituste poolt kinni-
tatud ja praegu kehtivate detailpla-
neeringute järgi võiks siin elada ka 
30 000 inimest. Maksimaalne elani-
ke arv, kellele on võimalik siin pool-
saarel mõnusat elu korraldada, on 
ehk 40 000. Lisan ehmatuse vältimi-
seks kohe, et nii suur rahvaarv võiks 
siin olla 2050. aasta paiku. 

Kuna suurem osa siinsetest ini-
mestest töötab ilmselt ka tulevikus 
Tallinnas, peab elanikkonna suure-
nemine pidama sammu liiklemis-
võimaluste arenguga. Miks mitte 
mõelda tulevikus meretranspordile 
Miiduranna sadama ja Admiralitee-
di basseini vahel? 

Ettevõtluse arendamine on te-
retulnud ja huvilisi praegu tundub 
olevat. Hetkel on küsimus selles, kui 
palju jaksame siia lasteaedasid ehi-
tada või eralastehoidusid toetada. 
Igatahes – mõtleme suurelt!

Mis on Viimsi bränd?
Lennart Meri! Siin on elanud meie 
taasiseseisvunud vabariigi esimene 
president, kes oli meie parim visiit-
kaart Euroopas ja kelle mälestus va-
jab ta kodukohas väärikaimat jääd-
vustamist. Siia võiks luua Arvo Pärdi 
keskuse eeskujul Lennart Meri kes-
kuse ja temanimelist konverent-
si võiks hakata korraldama Viimsis. 

Lennart Meri kuvand kehastab 
kõike seda, mis Viimsis olemas on – 
ajaloo ja soome-ugri kultuuri väär-
tustamine, samas euroopalikkus, vi-
sionäärlus, julgus vaadata tulevikku. 
Tema perekonnanimi – Meri – kirjel-
dab looduses väge, mis embab Viim-
sit. Meie taasiseseisvunud Eesti esi-
mene president Lennart Meri ongi 
Viimsi sümbol.

Veebruaris ütlesite, et plaanite 
kolida Viimsisse elama?

Jah, ostsin Haabneeme alevik-
ku omale korteri. Kolin siia, et pare-
mini tajuda valla rõõmusid ja mu-
resid. Viimsisse on mind tegelikult 
alati tõmmanud. Juba aastaid. Nüüd 
olen ma siin. Ju see on õnnelik saatus. 
Mul on tunne, et olen õiges kohas.

V
aba ja sõltumatut Eesti riiki oli 
omal ajal peetud teostamatuks 
unistuseks, kohati utoopiaks. 
Ka meie riigi loojad ei osanud 

ette näha, et koheselt tuleb asuda vaba-
dust kaitsma relvaga, oma isikliku vaba-
duse, sageli ka oma elu hinnaga. Vaba-
dussõjas saavutatud vaprast võidust meie 
ajalooliste vaenlaste üle täitub järgmisel 
aastal 100 aastat. Vabadussõjas võidelnud 
viimsilaste auks ja mälestuseks, aga ees-
kätt südamlikuks tänuks nende vapruse 
eest püstitatakse Viimsi valda mälestus-
märk. Eesmärk on jäädvustada väärikal 
maastikuarhitektuuri teosel kõigi teada-
olevate Eesti vabadussõja lahingutegevu-
ses osalenud Viimsi elanike nimed. Lõplik 
nimekiri koostatakse arhiividest kogu-
tud andmete alusel, lähtudes Viimsi val-
la praegustest piiridest. 

Idee algatajad, Viimsi vallavalitsuse ja 
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri 
muuseumi esindajad ning arhitekt Juhan 
Kangilaski pidasid sõjamuuseumis esime-
se töökoosoleku. Ühiselt seati eesmärgiks 
mälestusmärk avada 23. juunil 2020. aastal 
– võidupühal, vabadussõja Võnnu lahingu 

Vabadussõjas 
võidelnud Viimsi elanike 
mälestusmärk

aastapäeval. Koostöös Eesti Arhitektide Lii-
duga töötatakse välja konkursi tingimused 
ning see kuulutatakse välja 23. juunil käes-
oleval aastal.   

Mälestusmärgi asukohana näeme 
Viimsi mõisa parki. See võiks olla olemas-
oleva Johan ja Maria Laidoneri monumen-
diga teatud harmoonias, teineteist täien-
dades, jutustada mingi loo. Viimsi mõisa 
park on ideaalne koht jalutamiseks, mõ-
tete kogumiseks, mälestamiseks ja seega 
igati väärikas ka uuele ainulaadsele mäles-
tusmärgile. Kui seni on Eestisse püstitatud 
mälestusmärke sõjas langenutele, siis sõ-
jas võidelnute nimede jäädvustamine teos-
tatakse meile teadaolevalt esmakordselt. 

Projekti algataja Raivo Tomingas on 
juba tänaseks teinud ära suure töö ning 
tuvastanud arhiividest andmed üle 20 
sõjamehe kohta. Paraku on arhiivis tule-
musrikka töö eelduseks eelneva informat-
siooni olemasolu, nagu eeskätt pere- ja 
eesnimi, kelle kohta andmeid otsima min-
na. Seetõttu kutsume üles kõiki, kes teavad 
vabadussõja lahingutegevuses osalenud 
Viimsi elanike kohta andmeid, saatma al-
lakirjutanutele nende nimed ja muud asja-
kohast teavet. Kindlasti ootame nii sõjaaeg-
seid kui ka hilisemaid fotosid sõjameestest 
ja nende elust Viimsis.  

Raivo Tomingas
raivotomingas@hotmail.com

Tõnu Tuulas
tony@leppik.ee
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Kolme sõjamehe foto. Vasakul seisab 
Oswald Friedrich Tuulas.

Oswald Tuulas 1935. aastal oma perega 
Pärnamäe külas, Künka talumaja ees. 
Vasakul abikaasa Aliide Regine Tuulas 
(Krusbak), lapsed Vilma, Osvald jr ja Leida. 
Oswald Tuulas sai Künka talu kinnistu kingiks 
Eesti Vabariigilt vabadussõjas võitlemise 
eest, kuid ta on ka Viimsis sündinud. Ta oli 
sunnitud koos perega Eestist põgenema 
1944. aasta sügisel ning elas kogu hilisema 
elu Kanadas.

Koorijuhi kogemus 
on mind edas-
pidiseks poliitiliseks 
konku rentsiks 
kõvasti karastanud.

Ü L E S K U T S E

juubilarid Viimsi vallas
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Viimsi 100 avapauk: tule sünni-
päeval konverentsile ja näitusele

S
ada aastat tagasi külma jaa-
nuarikuu 26. päeval said 
Viimsi tolleaegses kooli-
majas kokku 102 inimest ja 

otsustasid ühiselt, et nad soovivad 
eralduda Nehatu vallast ja moo-
dustada omaette Viimsi valla.

Õigupoolest oli Viimsi nime-
line omavalitsusüksus juba korra 
eksisteerinud – nimelt 19. sajandi 
lõpus, kuid toona ei haaranud see 
kõiki seisusi, vaid ainult talupoe-
gi. Nüüd sooviti moodustada aga 
Viimsi vald, kuhu kuuluksid kõik 
siinse poolsaare elanikud.

Hiljem liitusid vallaga ka lähedal 
asuvad saared. Otsus eralduda Ne-
hatust võeti vastu ühehäälselt ning 
esitati kõrgematele valitsusorgani-
tele vastav palvekiri.

Võiks ju nüüd küsida, et miks me 
ei tähista valla sünnipäeva hoopis 
jaanuaris? Igasugused bürokraat-
likud protsessid võtavad aga aega 
ja 102 Viimsi elaniku soov kinni-
tati ametlikult alles 1919. aasta 11. 
mail Harju maavalitsuse koosole-
kul – alates sellest eksisteeris Viimsi 
vald ka juriidilises mõttes. Seesama 
kuupäev on ühtlasi saanud Viimsi 
valla ametlikuks sünnikuupäevaks.

Näitus
Viimsi Rannarahva muuseumis on 
valla 100. juubeli puhul kavas ava-
da näitus, mis heidab pilgu aega, 
kui vald esmakordselt tekkis.

VIIMSI VALD 100 Tänapäeval räägitakse palju 
kodanikuühiskonnast ja sellest, kuidas igaüks peaks 
selle toimimisse panustama. Vähem on aga teada 
ehk fakt, et meie oma armas Viimsi vald on samuti 
loodud kunagi kodanikualgatuse korras.

Tallinna Linnaarhiivist on lae-
nutatud mõlemad valla loomisega 
seotud dokumendid, mis on esma-
kordselt avalikkuse ees vaatami-
seks väljas. Üldiselt peab vanu do-
kumente hoidma arhiivides, et nad 
säiliksid ka järeltulevaste põlvede 
jaoks, kuid valla juubeli puhul te-
gi linnaarhiiv erandi. Tänu sellele 
saame näitusel näha põhjust, miks 
me tänapäeval üldse omaette Viim-
si vallas elame.

Kuid asutamisdokumendid ei 
ole kaugeltki ainus põnev asi, mis 
näitusel eksponeerimisele tuleb. 
Oma pilguheites ajalukku ei piir-
dunud me ainult viimase saja aas-
taga, vaid uurisime veidi ka hoopis 
vanemat ajalugu.

Viimsis on elatud juba muinas-
ajast saadik ja sellest on jäänud 
meile päranduseks ka mitmeid ar-
heoloogilisi leide, mis tänu koos-
tööle arheoloogiakogusid haldava-
te asutustega samuti viimsilastele 
vaatamiseks tulevad.

Näha saab viimsilaste poolt kan-
tud rohkem kui tuhat aastat vanu 
ehteid, aga ka sõjariistu, millega en-
nast kaitsti. Tööriistade väljapanek 
läheb aga veelgi rohkem ajas tagasi, 
sest eksponeerimisele tuleb ka ki-
vikirveid, kalapüügi abivahendeid, 
nagu näiteks võrguraskuseid, aga ka 
eriti vana muinaskeraamikat.

Animatsioon
Selleks, et vitriinides uhkeldavad 
esemed ei jääks vaatajatele liiga 
arusaamatuks, on muuseumil val-
minud animatsiooniklipp Viimsi 

ajaloo erinevatest perioodidest. Te-
gu on esmakordse katsega elusta-
da Viimsi ajalugu hetkel teadaoleva 
teadusliku informatsiooni põhjal. 

Animatsiooni eestvedaja ning 
muuseumi juhataja Janek Šafra-
novski on selle kohta öelnud järg-
mist: 

“Oleme püüdnud taastada ob-
jekte ja keskkondi Viimsis, mida 
enam ei eksisteeri, näiteks proo-
vinud visualiseerida nii muistset 
hülgekütti tuhandete aastate eest 
kui ka Miiduranna rannapatareid 
kolmesaja aasta tagant. Lähteand-
mete uurimisel on abiks on olnud 
mitmed spetsialistid erinevatest 
valdkondadest. 

Protsess minevikupiltide ellu-
äratamisel on olnud äärmiselt põ-
nev ja tõstnud terve rea huvitavaid 
küsimusi Viimsi ajaloo kohta, mi-
da tasub edaspidi kindlasti uurida. 
Loodame, et see klipp on vaatajate-
le põnev ja annab alust samalaad-
set tööd jätkata.”

Külad
Lisaks muinasajale ning arhiivima-
terjalile võtsid muuseumitöötajad 
südameasjaks anda näitusel üle-
vaade ka Viimsi küladest, sest ilma 
nendeta poleks ju Viimsit.

Muuseumi suur saal on külade-
le pühendatud ja kuna näituse te-
gemise raames oli vaja otsida juur-
de palju uut põnevat materjali, võib 
tänu paljudele kohalikele kaastöö-
listele näha näitusel fotode repro-
duktsioone, mis siiani on kaunista-
nud ainult vanade põlisviimsilaste 
fotoalbumeid.

Lisaks ajaloolistele küladele 
pakkusid ootamatuid üllatusi ka 
uuemad Viimsi asulad – kui paljud 
näiteks teavad, et Kelvingi küla ase-
mel oleks meil olnud äkki hoopis 
Rohulepa küla?

Palju põnevat pakub ka kohalik 
mõisate lugu – alates Viimsi mõisa 
ehituslembelistest omanikest ning 
lõpetades Pringi külas paiknenud 
juugendstiilis suvemõisaga, mida 
enam alles pole.

Külade osa näitusest peaks kind-
lasti pakkuma äratundmisrõõmu va-

Maivi Kärginen-Kivi
Rannarahva muuseumi 
teadusjuht

nadele Viimsi perekondadele ning 
samas uue ja põneva info teadasaa-
mist tänapäeva Viimsi elanikele.

Konverents 
Lisaks näituse avamisele toimub 
valla sünnipäeval ehk laupäeval, 
11. mail veel üks eriline üritus.

Alates kella 11-st hommikul ku-
ni 16-ni saab kuulata mitmesu-
guseid ettekandeid Viimsi ajaloo 
kohta. Esinejateks on erinevate aja-
loovaldkondade spetsialistid ning 
muuseumi teadurid.

Konverentsil saab ülevaate sel-
lest, mida teame muinasviimsilas-
test siit leitud luutükkide põhjal, 
läheme mõttelisele avastusretke-
le Pirita kloostrisse, mida peetak-
se Viimsi mõisale alusepanijaks, 
saame teada põnevaid fakte mui-
nasaegsest kalapüügist ning sellest, 
kuidas Taani kuningas 13. sajandil 
Tallinna lahele purjetas.

Pärast lõunapausi annab eht-
ne parun ülevaate oma perekonna 
800-aastasest ajaloost, millest kil-
luke puudutab ka Viimsit. Seejärel 
järgneb ülevaade kohalikest ranna-
kabelitest ja salaviina vedamise põ-
nevast ajaloost.

Konverentsi lõpuosas saame aga 
teada, milliseid ülesandeid ja takis-
tusi peavad uurijad ajaloo elusta-
misel ületama. Peale konverent-
si lõppu toimub ühtlasi näituse 
“Viimsi 100” pidulik avamine.

Ja kui kõigest sellest veel ei pii-
sa, siis tõime oma külastajatele vaa-
tamiseks majja terve suure paadi. 
Olete alati oodatud!

  Rohkem infot www.ranna-
rahvamuuseum.ee või Ranna-
rahva muuseumi Facebooki 
lehel facebook.com/ranna-
rahvamuuseum.

Rannarahva 
muuseumisse 
saabub näi-
tuse jaoks 
paat. Foto: 
Rannarahva 
muuseum

Kaader 
Viimsi ajaloo 
animatsioo-
nist. Miidu-
ranna täht-
kants.



Eakatele

10. mail kell 14.30 emadepäeva 
kontsert Viimsi huvikeskuse 
laululastelt Viimsi päevakeskuses.
14. mail kell 13 Maarjamäe 
kommunismiohvrite memoriaali 
ja Eesti Ajaloomuuseumi külas-
tamine. Kogunemine memoriaali 
esisel platsil.
16. mail kell 11.30 Maarjamäe 
memoriaali külastus giidiga. 
NB! Eelregistreerimisega.
18. mail kell 13 Harjumaa 
seenioride tantsupidu. Osalevad 
Kobarake ja Tutitriinud Harju-
maal, Loo alevikus.
29. mail kell 15 hooaja pidulik 
lõpetamine Randvere päeva-
keskuses. Vestlusringis osaleb 
Viimsi vallavanem Laine 
Randjärv.
30. mail kell 14 hooaja pidulik 
lõpetamine Viimsi päeva-
keskuses.
16. mail kell 11.30 Eesti Ajaloo-
muuseumi ja memoriaali “Mälu-
rada” külastus ajaloomuuseumi 
kassade juures.
23. mail kell 18 “Tunnete 
filigraan” – V. Ojavere 
loominguõhtu/kohvik-klubi 
Viimsi päevakeskuses.
26. mail kell 10.30 Kallavere 
muuseumi külastus, taidlejate 
kontsert Neemel, Neeme 
külakeskuses.

Jumalateenistused

12. mail kell 14.30 jumalateenistus 
Randvere kirikus.
12. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
12. mail kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
19. mail kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK 
Randvere kirikus.
19. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
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17. mail kell 21 VJ Lenny LaVida 
Black Rose pubis.
18. mail kell 21 DJ Raunce Black 
Rose pubis.
18. mail kell 11 Pisimusa 
perehommik akordioniduoga 
H&M Viimsi huvikeskuses.
18. mail kell 22 Made In Brazil 
bänd ja DJ Raunce Black Rose 
pubis.
22. mail kell 18 tantsuõhtu Ivari 
Hanseniga Tallinn Viimsi SPA 
restoranis.
24. mail kell 21 VJ Andrus Kuzmin 
Black Rose pubis.
25. mail kell 22 Black Rose suur 
sünnipäevapidu koos Trafficuga ja 
VJ Sass Nixoniga Black Rose pubis.
29. mail kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
31. mail kell 21 VJ Lenny LaVida 
Black  Rose pubis.
18.–19. mail kell 9–18 kampaania 
“Pealinnast Piirilinna“ Spa Hotel 
Lavendel sauna ja lõõgastus-
keskuses.

Näitused

15. mail E–N kell 10–16 päeva-
keskuse huviringide näitus Viimsi 
päevakeskuses.
Kuni 14. mail E–N kell 10–16 
Taimi Pitsi ristpistes pildid Viimsi 
päevakeskuses.
Kuni 16. juuni K–P kell 11–18 
“Eesti sõjamuuseum 100” 
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis.
Mais Harvi Varkki isikunäitus 
“Kooskõlad” EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
Mais ja juunis “Eesti 
sõjamuuseum 100” Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis.
Mais ja juunis Eerika Veermäe 
maalide näitus Randvere 
päevakeskuses.
Mai – september Viimsi kunsti-
kooli näitus Viimsi huvikeskuses.
Mais “Veelinnurahvas. Lennart 
Meri filmirännakud 1969–1988” 
Viimsi raamatukogu fuajees.

Varia

10. mail kell 22–08 Gongiöö 
Elujõusaalis.
11. mail kell 11–16 Viimsi 
Graažimüük Viimsi poolsaarel.
11. mail kell 11 Viimsi valla 
100. aastapäeva ajaloo konverents. 
Näituse “Viimsi vald 100” avamine” 
Rannarahva muuseumis.
11. mail kell 12–18 Jussi aia 
kirbukas ehk Jussi pere tühjendab 
kappe jussi Õlletoa õuel.
12. mail kell 19–20.30 
gongimeditatsioon Elujõusaalis.
18. mail kell 18–23 MuuseumiÖÖ 
Eesti sõjamuuseumis.
18. mail kell 18–23 “Öös on 
mustreid” MuuseumiÖÖ 
Rannarahva muuseumis, Viimsi 
vabaõhumuuseumis.
19. mail kell 11–14 vabaõhuüritus 
Viimsi suurperedele Viimsi vaba-
õhumuuseumis.
24. mail kell 19–21 
inspiratsiooniõhtu: Hannes 
Võrno ja Kristina Paskevicius – 
mees ja naine Elujõusaalis.
26. mail kell 11–14 Kevadine 
rohevahetus ja väike (taime)
laat külaplatsil. Koerte/kasside 
kiibistamine ja vaktsineerimine 
Metsakasti külas.
26. mail kell 19–20.30 
gongimeditatsioon Elujõusaalis.
26. mail kell 10.30–11.30 
Perejooga Elujõusaalis.
28. mail kell 19–21 Elujõusaal 2! 
Sünnipäevapidu! Elujõusaalis.
30. mail kell 18 loo õhtu – Tunne 
Kelam EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Õpi- ja jututoad

11. mail kell 12 õlipastelli töötuba 
Viimsi huvikeskuses.
12. mail kell 17 Hiina tervise 
loeng Viimsi huvikeskuses.
14. mail kell 18 vestlusõhtu Eesti 
lähiajaloost ajaloolase Andres 
Adamsoniga Viimsi raamatu-
kogus.

22. mail kell 19 makramee 
tehnikas koti valmistamise töö-
tuba Viimsi huvikeskuses.
24. mail kell 18 kohtumisõhtu 
Valdur Mikitaga teemal “Kas 
maailm mõistab kukeseene 
filosoofiat?” Viimsi raamatukogus.
24. mail kell 11 õpituba lapse-
vanematele “Ainulaadne laps” 
Viimsi huvikeskuses.
26. mail kell 16 makramee 
tehnikas koti valmistamise töö-
tuba Viimsi huvikeskuses.
28. mail kell 16 Viimsi raamatu-
kogu maskott Vimpsik kuulutab 
välja 8. laste suvelugemise. 
Viimane lasteüritus praegustes 
ruumides. Viimsi raamatukogus.
30. mail kell 18 kohtumisõhtu 
Igor Volkega “Kalevi rahva tulevik”, 
viimane üritus Viimsi raamatu-
kogu praegustes ruumides). 
Viimsi raamatukogus.
23 ja 30. mail kell 10 
beebimassaaži kursus Viimsi 
huvikeskuses.

Sport

12. mail kell 17 B esiliiga mäng 
jalgpallis: Viimsi JK – Võru FC 
Helios, Viimsi staadionil.
15. mail kell 20 Lõuna-Lääne 
piirkonna II liiga mängud 
jalgpallis: Viimsi JK II – Raasiku 
Joker, Viimsi staadionil.
17. mail kell 19 paarismängu 
ajatennis – Viimsi unetuse 
paarismängud, Viimsi 
tennisekeskuses.
19. mail kell 17 B esiliiga mäng 
jalgpallis: Viimsi JK – Võru FC 
Helios, Viimsi staadionil.
19. mail kell 10 Eesti 1. 
karikavõistlused kepikõnnis, 
Viimsi poolsaarel.
25. mail kell 12 heitjate 
seeriavõistluse I etapp Viimsi 
Gala, Randeve kooli staadionil.
25. mail kell 10–12 Viimsi III 
trepijooks, Põhjakonna trepil.
30. mail kell 19.30 B esiliiga mäng 
jalgpallis: Viimsi JK – Vändra JK 
Vaprus, Viimsi staadionil.

19. mail kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK 
Randvere kirikus.
25. mail kell 21 palvus Prangli 
kirikus.
26. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
26. mail kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere 
kirikus.
26. mail kell 11 jumalateenistus 
Prangli kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

11. mail kell 12 Viimsi muusika-
kooli kevadkontsert Tallinnas 
Mustpeade Majas.
11. mail kell 12 emadepäeva 
kontsert Prangli rahvamajas.
12. mail kell 12 kevadkontsert 
Viimsi huvikeskuses.
27. mail kell 19 kontsert: sega-
koor Viimsi ja sõbrad Saksamaalt 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Noortele

10. mail kell 10.30 väikelaste 
loovushommik Viimsi 
huvikeskuses.
31. mail kell 16.30 lasteaedade 
tantsupäev Viimsi staadionil.
Kuni 11. juunini muuseumi-
tund Viimsi ajaloost. 
Eelregistreerimisega. Rannarahva 
muuseumis.

Meelelahutus ja 
muusika

10. mail kell 22 Sulo ja DJ Toomas 
Tuude Black Rose pubis.
11. mail kell 21 VJ Andrus Kuzmin 
Black Rose pubis.
15. mail kell 18 tantsuõhtu Mati 
Kärmikuga Tallinn Viimsi SPA 
restoranis.
17. mail kell 22 Made In Brazil 
bänd ja VJ Lenny LaVida Black 
Rose pubis.
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Viimsi 100 avapauk: tule sünni-
päeval konverentsile ja näitusele

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee
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Ants-Hembo Lindemann
Kelvingi küla

“Üksi pole mõtet teha, vaid 
koostöö viib tulemusteni.”

Kõige rohkem armastan oma 
külas rohelust. Me oleme siis-

ki osa loodusest ja nii kaua, kui meil 
pole Viimsis loodus piisavalt kaits-
tud, ei ole mina rahul. Samamoodi 
nagu mets tuleb hoida puhtana ja 
puutumatuna peab mõtlema ka sel-
lele, kuidas vähem õhku reostada.

Kõik need pahategurid kandu-
vad edasi järeltulevatele põlvedele. 
Kui meil ei ole enam puid ja metsa, 
ei ole planeedil ka elu.

Mulle meeldib meie külas see, et 
siin on palju inimesi, kellega koos 
võitleme nii looduse kui ka inimeste 
heaolu eest. Meie küla elanikud on 
lausa peatamatud. Siin on niivõrd 
palju aktiivseid ja omal alal edukaid 
inimesi, keda ma ei jäta mitte ühelgi 
aastal tänukirjadega tänamata.

Meie elanikud teevad kõike ühes-
koos, näiteks heiskame me juba 
mitmendat aastat 24. veebruaril 
üheskoos riigilipu.

Eero Hammer
Miiduranna küla

“Õige küla on see, kus tekib 
kodutunne.”

Kõige rohkem armastan oma 
külas Miiduranna väiksust ja 

kompaktsust. Siin on säilinud va-
na rannaküla aura, lummavad me-
reäärsed teed, vanad lautrid ja kau-
nid merevaated ühelt haruldaselt 
lõunakaldalt Eestis.

Ükskord aga kasvab küla ajaloo-
lisus kokku uuema poolega. Sada-
maala tööstus oma tänasel kujul 
taandub ja asendub uute kodudega. 
Loodan, et need kodud ei ole tulevi-
kus korrusmajades. Usun, et see on 
meie kõigi ühine soov. See on soov 
säilitada elu- ja looduskeskkonda.

Armastan meie küla kui kodu, 
kuhu oled alati oodatud ning kus on 
turvaline elada. Kunagises rannakü-
las oli kümme karjatalu ja kodukoh-
ta. Tänaseks aga on Miidurannas 
kodutunnet tundmas 350 inimest.

Miidurandlased, tegutsege koos, 
osalege kogukonna ühistes ettevõt-
mistes nii külas kui ka vallas, andke 
tagasisidet ka siis, kui kõik on hästi.

Heidy Rebane
Leppneeme küla

“Väga tähtis on küla üritustel 
leida tegevusi ja ülasandeid 
kõigile – nii ei tunne keegi 
ennast kõrvalejäetuna.”

Kõige rohkem armastan oma 
külas meie fantastilist loodust, 

merd ja vaikust. Abikaasa on mul 
mitmendat põlve leppneemelane. 
Mäletan siiani, kuidas põlise linna-
plikana maale kolides õhtuti nutsin 
ja olin mehe peale tige, et kuhu ta 
mind tassis. Nüüdseks aga olen siin 
elanud 17 aastat ja ei kujuta ettegi, 
et elu mujal üldse võimalik oleks.

Meil on oma sadam kalapaati-
de ja kivimuuliga – tõeline paradiis, 
kui otsid kohta, kus mõtteid koon-
dada ja ennast laadida. Armastan 
veel neid suvehommikuid, kui koh-
vitassiga terrassile lähen, naabrite-
le hommikulehvituse saadan ja siis 
linnulaulust vaikselt kurdiks jään.

Kurb on aga see, et vana külaak-
tiiv hakkab väsima. Sellepärast on-
gi hästi positiivne, et uued elanikud 
annavad endast märku ja soovivad 
külaelus osaleda.

Esta Järv
Püünsi küla

“Tegus küla tähendab 
tegusaid külaelanikke.”

Kõige rohkem armastan oma kü-
las Püünsi põhiväärtusi – loo-

dust ja kokkuhoidvat kogukonda. 
Püünsi elu on metsa ja mere vahel 
karges ja puhtas meretuules ning 
kõrvulukustavas vaikuses.

Väike jalutuskäik küla unikaalsel 
rannapromenaadil on lausa omaet-
te teraapiavorm, mistõttu vist kõik 
püünsilased ongi nii rõõmsad ja 
heatahtlikud. Meil elab nii põlisela-
nikke kui ka inimesi, kes alles hiljuti 
oma kodu siia on rajanud.

Seega on meil olemas ajalooline 
mälu ja uued tuuled, mis teineteise 
koosmõjul moodustavad küla iden-
titeedi ja loovad eelduse tasakaalus-
tatud arenguks.

Suure panuse annavad tõelisse 
külaellu veel kauplus, kool, raama-
tukogu, noortekeskus ja lasteaed. 
On suur rõõm, et järjest rohkem ini-
mesi liitub ka aktiivsema kogukon-
na liikumisega. Meie Püünsi tunne 
saab nii veel tugevamaks.

Raimo Tann
Lubja küla

“Iga viimsilane peab saama 
öelda, et Viimsis on hea 
elada.”

Kõige rohkem armastan oma 
külas seda, et meil on olemas 

klint ja mets. Siia on võimalus teki-
tada mitmeid rekreatsioonialasid. 
Pean oluliseks siinsete loodusväär-
tuste ja Viimsi poolsaare keskkonna 
tasakaalu säilitamist.

Minu eesmärgiks on luua miljöö-
väärtuslik rekreatsiooniala elanikele 
ja külalistele, kus on arvesse võetud, 
eksponeeritud ja kaitstud olemas-
olevaid looduslikke väärtusi. Mul-
le meeldib, et külas on mitmeid tä-
helepanuväärseid objekte – Viimsi 
ülemine tuletorn, endised militaar-
rajatised, looduskaitse all olev Ku-
radikoobas ning imeline Põhjakon-
na trepp.

See on tore, kui küladevaheline 
koostöö edeneb. Igal aastal teeme 
Pärnamäe külaga koos jaanituld. 
Oleks tore, kui elanike vahel oleks 
veelgi sujuvam ja aktiivsem suhtlus.

Jüri Martin
Rohuneeme küla

“Üheskoos on parem.”

Kõige rohkem armastan oma kü-
las suure osa elanike ühtekuu-

luvustunnet. Muidugi, põlisküla põ-
lisasukaid on vähe ja needki nende 
noorem põlvkond. Küla kasvab ja 
inimesi tuleb juurde.

Hea on see, et külaselts ühendab 
ja tegutseb juba aastaid ning sel-
le eesotsas on inimesed, kes mitte 
ainult ei kutsu kaasa, vaid kui vaja, 
teevad ise ära.

Meie külal on lipp ja vapp, me tä-
histame küla aastapäeva – arvatav 
küla algusaasta 1375 (Longenes) 
on raiutud suurde rändrahnu kü-
laväljakul. Siin on suuri rändrahne 
– kaitsealune Maisiniidi kivi –, ha-
ruldasi taimeliike ja teisi erinevaid 
metsa- ja mererannakooslusi.

Tahame seda loodusväärtust ja 
-rikkust hoida ning järeltulijatele 
selgitada loodusest lugupidamist.

Siin nad on – meie 16 imelist 
ja tegusat külavanemat
16 KANGET Viimsi poolsaare ajalugu ulatub tagasi 3.–4. sajandisse ja 
külavanemad koos oma kogukondadega annavad endast kõik, et seda aja-
loolist hõngu ka säilitada. Tänaseks on Viimsi vallas kokku 20 küla, kus kõigis 
leidub ilusaid paiku, toredaid elanikke ja huvitavaid rajatisi. Külaelul ja selle 
arengul peab aga pidevalt silma peal hoidma ning just seda teevadki meie 
16 tragi külavanemat. Nad panustavad külaellu, seda väärtustades, 
edendades ja arendades, oma aja ja südame.

V
aatamata sellele, et merega kaasneb 
briis ning ilmastikuolud ei ole alati 
täiuslikud, unustame kõik oma pa-
hurused, kui avaneb imekena vaatde 

merele. Mereäärsed jalutuskäigud mööda ran-
namuule pärast rasket päeva on parim viis aja 
maha võtmiseks. Võib väita, et elame unikaal-
ses paigas, sest päike nii tõuseb merest kui ka 
loojub sinna.

Meil on meri, sadamad ja mets
Viimsilastele kui rannarahvale on oluliseks 
väärtuseks sadamad ning neid leidub meil mit-
meid. Kuid ühe kala- ja jahisadama – Leppnee-
me sadama – kaudu peame ühendust Prangli 
saarega. Saar asub tunnise veesõidu kaugusel 
ning peidab endas kolme Viimsi valla küla. 

Elanikele olulist rolli omavad ka meie met-

satukad, mis sisemaa jaoks suurema tuule kin-
ni püüavad. Pole midagi paremat teadmisest, 
et metsa jõudmiseks tuleb vaid koduuksest 
välja astuda. Rännates meie metsamaal ei tasu 
ehmuda, kui kohtad metsloomi, sest siin asub 
metselajaid arvukalt. 

Viimsis on kokkuhoidvad ja 
aktiivsed elanikud
Niivõrd tore on olla kui üks suur pere. Viimsis 
on küll elanikke üle kahekümne tuhande, kuid 
sellest hoolimata hoiame me ühte ja austame 
üksteist. Iga järgmine üritus toob meid taaskord 
kokku ning lähendab elanikke üksteisele.

Näiteks asutakse igal kevadel koos korda te-

gema oma koduvalda Teeme ära talgute raa-
mes. Kui viimsilased aga parajasti ei korista, 
võib neid leida naabervalla kodukohvikutest, 
projektinädalatelt, Rannarahva festivali laadalt 
või vallasisestelt spordivõistlustelt.

Piiramatult võimalusi
Viimaste aastatega oleme vastu võtnud nii uu-
si poekette, spordihooneid kui ka uusarendu-
si. Tegevust jätkub kinost ja spaadest restora-
nideni. Meile on oluline, et järeltulijad oleksid 
õnnelikud ja rahul kodukohas pakutavate või-
malustega.

Valla peale on kokku viis kooli ja kaheksa las-
teaeda. Lisaks pakuvad ajaviidet mitmed noor-
tekeskused, mänguväljakud ja spordisaalid.

On hea meel tõdeda, et võimalused haridu-
se omandamiseks ja ühistegevuste jaoks on ole-
mas ka väheste elanikega Prangli saarel. 

Erinevatele rajatistele vaatamata jätkub 
Viimsis ka rahulikke ja puutumatuid kohti. Ae-
ga saab maha võtta mitmetel terviseradadel ja-
lutades, pehmel rannaliival piknikku pidades 
või muulil merevaadet nautides.

Oleme õnnistatud kodukülades asuvate 
mitmete looduspäranditega. Vaadelda saab 
nii rändrahne kui ka mitmesaja aasta vanuseid 
puid, matkata kahesaja tuhande aasta vanuses 
Soosepa rabas ja jalutada mööda kitsast ning 
madalat maasäärt Pandju saarele.

Just külavanemad on need kohalikud kogu-
konnaliikmed, kes toovad suure valla üldised 
sõnumid külaplatsile kõigile jagamiseks ja vii-
vad valda teateid põliselanike ning teiste paik-
sete muredest ja rõõmudest.

Anne-Mari Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Viimsis on küll elanikke üle 
kahekümne tuhande, kuid sellest 
hoolimata hoiame me ühte ja 
austame üksteist.
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Kristiina Kägu
Laiaküla küla

“Külavanemana on mulle 
oluline hoolitseda küla 
arenguvisiooni eest – 
Laiaküla maailmakaardile!”

Kõige rohkem armastan oma kü-
las seda, et siin asuvad ettevõt-

like, rõõmsate ja sõbralike inimeste 
kodud. Oleme koostöös valla ja toe-
tajatega arendanud küla mõnusaks 
ja turvaliseks elukeskkonnaks.

Koordineerime külaelu digitaal-
selt, ent ellu viime asju ise käsi külge 
pannes. Me peame lugu kohalikust 
omavalitsusest, üksteisest ja heast 
huumorist. Mulle meeldib, et asu-
me Tallinna piiri ääres, Viimsi valla 
keskusest vaid rattasõidu kaugusel.

Meie planeeringut iseloomusta-
vad külasisesed ringteed ja vaade 
pealinna kaunile teletornile. Kodu-
aiad on meil hoolitsetud ja piirkon-
da ümbritseb Harjumaa üks liigirik-
kamaid rohealasid. Viljaka pinnase 
tõestuseks on siit pööningult välja 
kasvanud muusika- ja spordiprojek-
tid, miljardiärid ning, mis põhiline – 
tragid ja toredad inimesed.

Terje Lilleoks
Prangli saar – Idaotsa, 
Lääneotsa ja Kelnase küla

“Tähtis on liita meie saare 
inimesi ning üheskoos saart 
tasakaalukalt arendada.” 

Kõige rohkem armastan oma 
saarel kaunist loodust, rahu ja 

toredaid inimesi. Vaatamata sellele, 
et meid on siin vähe – elu käib. Toi-
muvad erinevad ühistegevused, väl-
jasõidud ja koosolemised.

Väljasõidud toimuvad meil igal 
aastal, näiteks mullu esindasime 
Viimsi valda Vilsandil “Tipud kok-
ku” üritusel. Meil on hästi toimiv 
rahvamaja, raamatukogu, pood ja 
kool – seda on rohkem, kui enami-
kes maakohtades.

Rahvamajas saavad soovijad nii 
vaipa kududa kui ka erinevate tre-
nažööridega trenni teha. Sel keva-
del valmib spordiplats, mis rõõmus-
tab kindlasti nii suuri kui ka väikseid 
saarlasi.

Väga tähtis on meil ka töötav põ-
hikool, mis annab lootust, et roh-
kem nooremaid inimesi seavad end 
saarel püsivalt sisse.

Andrus Pihel
Muuga küla

“Külas peab olema õitsele 
puhkev kogukonnaelu ja 
omanäolised kodud, mis 
on loodud iseendale, mitte 
naabrist paremaks!”

Kõige rohkem armastan oma kü-
las selle omapärasust. Meie kü-

la on paik, kus ei ole nii-öelda sir-
geid asju. Tänavad on siin huvitavalt 
kurvilised ja tee servades on süga-
vad kraavid.

Sadama tõttu on meie loodus 
küll segatud tööstusega, kuid seda 
tasakaalustab kõrvupaitav mereko-
hin.

Merele ligipääs ei ole külas küll 
parim, kuid siiski viivad sinna väi-
kesed ja armsad teerajad. Loodu-
se poolt on aga antud meile imeli-
ne Kabelikivi, mis on suuruselt teine 
hiidrahn Eestis. 

Küla on hubane ja kodune ning 
õhkkond elanike vahel meeldiv. On 
tore vaadata, kuidas vanu pisikesi 
nõukaaegseid suvilaid tehakse kor-
da, et ehitada elamuid. 

Kadri Käärt
Pringi küla

“Pringi elanikud on end 
ühtse kogukonnana alles 
teadvustamas. Taolises 
“ärkamisajas” peitub aga 
väga palju võimalusi.”

Kõige rohkem armastan oma 
külas selle metsa rohelust, 

mere sina ning külaelanikes peitu-
vat suurt potentsiaali. Kui mitme-
tes muudes Viimsi valla külades on 
külaliikumisel juba pikemad tradit-
sioonid, siis Pringi elanikud on end 
ühtse kogukonnana alles teadvus-
tamas.

Juba mitmel varasemal aastal on 
Pringi küla olnud väärikalt esinda-
tud Rannarahva festivalil, Viimsi ko-
dukohvikute päeval ning Teeme ära 
talgutel.

Pringi külaseltsi tegevuse käivi-
tamine annab ehk ühistele ettevõt-
mistele veelgi hoogu juurde. Loo-
dan väga, et meie küla leiab üles 
enda unikaalse “näo”, säilitab oma 
loodusläheduse ka tulevikus ning 
külaelanike vaheline suhtlus ja 
koostöö muutub üha paremaks.

Toomas Luhaäär
Naissaar – Lõunaküla, Taga-
küla ja Väikeheinamaa küla

“Saarevanemana teen kõik, 
et meie ühist nägemust 
arvestataks nii valla kui ka 
Eesti riigi tasandil.”

Kõige rohkem armastan oma 
saarel seda, et Naissaar on üks 

Eesti kauneimaid saari. Siin on puu-
tumatu loodus, ajaloolised militaar-
rajatised ja aktiivne kultuurielu. 

Sellisena pakub meie saar hu-
vi tuhandetele turistidele. Naissaar 
on ka väga õrn ja haavatav ning see-
tõttu teeme kõik, et jätaksime saare-
le minimaalse jalajälje.

Tänaseks on meil taastatud küm-
mekond talukohta ja püsielanik-
kond on hakanud kasvama. Koos-
tame Naissaare uut arengukava, 
mis peaks valmima sügiseks. Ürita-
me mõtestada, millist saart me va-
jame, kuidas olla arhailine ja puutu-
matu ning samas ka tänapäevane ja 
innovaatiline.

Saarel põimuvad veel tänagi eri-
nevad ajastud… Aga millise jälje jä-
tame järglastele siia meie? 

Raivo Kaare
Tammneeme küla

“Küla tuleb arendada 
loodust kahjustamata.”

Kõige rohkem armastan oma 
külas tema väiksust ja loodus-

likult kaunist asukohta, mis laiub 
mööda mereäärset ala kahe kilo-
meetri ulatuses kõrge kaldaga ran-
najoonel.

Mets, mida meil just palju ei ole, 
aga mis on meile väga oluline ja mil-
lest me väga hoolime, kaitseb küla 
puhvrina suurema liiklusega Rand-
vere teest. Metsaala kindlustab kü-
laelanikele turvalise ning õdusa 
elupaiga. Pärast väsitavat tööpäeva 
on hea naasta tagasi siia rahulikku 
keskkonda. 

Olen Tammneeme kogukonna 
põliselanik, kes elab oma esiisade 
rajatud külas ja pean oluliseks ko-
duküla mõistlikult stabiilset aren-
gut, ilma loodust kahjustamata.

Ootan kõigilt rohkem avaramat 
vaadet, löömaks kaasa selles osas, 
mis puudutab meie ühist avalikku 
ruumi.

Siiri Visnapuu
Pärnamäe küla

“Kodu on seal, kus on süda ...” 

Kõige rohkem armastan oma 
külas selle mitmekesisust. Siin 

leidub kõike – nii lehmi karjamaal, 
murakaid rabas, kalamehi tiigi kal-
dal kui ka kortermaju. Pärnamäelt 
on avastatud üle 200 muinasleiu 
ning siin asuvad Viimsi vanimad 
kinnismuistised.

Mitmed külainimesed on otsus-
tanud elukohta küll vahetada, kuid 
uus kodu on rajatud ikkagi siia, 
meie armsasse külla. See räägib ju-
ba enda eest – nende inimeste sü-
da on siin.

Pärnamäe küla on suuruselt tei-
ne küla Eestis ja meie tähtsaks väär-
tuseks on lapsed. Küla mänguväljak 
ei ole kunagi päris tühi ning juuni 
alguses toimuv Lastepäeva üritus 
toob igal aastal kokku mitusada last.

Ühiseid traditsioone on meil 
veelgi, olgu selleks siis koos jõulu-
kuuskede põletamine, kevadine tal-
gupäev, suvine kontsert või välikino. 
Koos on lahe!

Väiko Dorbek
Äigrumäe küla

“Külavanemast peavad 
maha jääma piisavalt suured 
“jalajäljed”, mida mööda 
näeks külaelanikud ja 
külalised meie külla tulla!”

Kõige rohkem armastan oma 
külas seda, et see on nii väike, 

et mitte öelda parajalt suur, ning et 
kõik nii suured kui ka väikesed kü-
laelanikud tunnevad siin üksteist.

Meie külas ei ole kaubanduskes-
kust, spaad ega restorani, kuid sel-
le eest on palju toredaid ja abival-
mis inimesi.

Küla ongi ju nende inimeste nä-
gu, kes seal igapäevaselt elavad ning 
toimetavad ja sellepärast Äigrumäe 
meile meeldibki!

Priit Robas
Randvere küla

“Lähtun külavanemana alati 
koostegemise mõttest!”

Kõige rohkem armastan oma 
külas kodutunnet. Minu jaoks 

hakkab Randvere juba mõnevõrra 
varem kui tegelik küla, kuid see tun-
ne Randveresse jõudes on parim. 
Küla on minu jaoks kodu ja kõigis 
oma tegevustes lähtun ma sellest, 
mis on kodukohale parim.

Olen elanud siin kogu oma elu 
ning viimased kümme aastat olen 
panustanud meie küla tegemistes-
se külavanemana. Mulle meeldib, et 
meie kogukonna liikmed on aktiiv-
sed ja soovivad külaelus kaasa lüüa.

Randvere ajalugu on nii pikk kui 
ka väärikas. Meil on palju toredaid 
traditsioone ja üritusi. Küla areneb 
pidevalt ja soovin, et kõik meie ko-
gukonna liikmed tunneksid end siin 
elades hästi ja turvaliselt. Randvere-
lased kõik koos kujundavadki Rand-
vere.

Kaia-Leena Pino
Metsakasti küla

“Oluline on kogukonna 
muutumine ühtsemaks ja 
aktiivne külaelu.”

Kõige rohkem armastan oma kü-
las loomulikult Metsakasti to-

redaid inimesi! Samuti kevadeti ja 
sügiseti madalalt üle lendavaid ha-
neparvi, rohelust, rahu ja vaikust.

Aina kiiremini arenevas Viim-
sis on Metsakasti jäänud mõnusalt 
aedlinlikuks oaasiks, kus elad nagu 
maal, aga nappide minutitega oled 
vajadusel linnas. Samuti teeb hin-
ge rõõmsaks iga aastaga üha ühtse-
maks muutuv kogukond ja aina ak-
tiivsem külaelu.

Meil on kena külaplats, armas 
väike mänguväljak ning välja on ku-
junenud terve rida toredaid ja juba 
traditsiooniks saanud üritusi, kuhu 
on alati oodatud ka teiste Viimsi kü-
lade ja alevike elanikud.

Esimese hea põhjuse tulla leiab 
juba üsna varsti, nimelt toimub 26. 
mail Metsakasti külaplatsil tradit-
siooniline kevadine taimelaat ja ro-
hevahetus.
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Euroopa Parlamendi valimine  26. mail 2019

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis

 valimispäev

16.

eelhääletamine  
maakonnakeskustes

eelhääletamine  
kõigis jaoskondades

MAI 17 18

16.–19. mai

19.
MAI

20.
MAI

22.
MAI

26.
MAI

16.–22. mai   elektrooniline hääletamine

20.–22. mai

21 23 24 25

26. mai

Lisainfo:

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil.

Erakonnale arvutatakse  
võrdlusarvud (erakonna  
häälte arv/1, erakonna 
häälte arv/2 jne).

Võrreldakse  
erakondade ja  
üksikkandidaatide  
võrdlusarve.

Seitse mandaati  
saavad erakonnad või  
üksikkandidaadid, kellel on 
suuremad võrdlusarvud.

Erakonnasiseselt 
saavad mandaadi 
enim hääli kogunud 
kandidaadid. 

www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee 
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia

Pea meeles! 
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast. 

2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut. 

3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl! 

Harjumaa 
Harjumaal, va Tallinnas on 10. aprilli seisuga 107 119  hääleõiguslikku valijat.

Harjumaa valimisjaoskonnad: 

Harku vald
3 jaoskonda

Lääne-Harju vald
5 jaoskonda

Anija vald
3 jaoskonda

Saue vald
6 jaoskonda

Keila linn
2 jaoskonda

Saku vald
3 jaoskonda

Kiili vald
1 jaoskond

Rae vald
6 jaoskonda

Kose vald
4 jaoskonda

Raasiku vald
2 jaoskonda

Kuusalu vald
2 jaoskonda

Loksa linn
1 jaoskondJõelähtme vald

2 jaoskonda
Viimsi vald
4 jaoskonda

Maardu linn
3 jaoskonda

Viimsi vallas on 4 valimisjaoskonda, 
mis asuvad:

  Valimisjaoskond nr 1 (telefon 5411 
0055) asub Viimsi alevikus Nelgi tee 1 
Viimsi vallamajas. 

Hääletada saavad Viimsi aleviku, Kel-
vingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, 
Püünsi küla, Rohuneeme küla ja Naissaa-
re elanikud ning valijad, kelle elukoha 
andmed Viimsi vallas on rahvastikuregist-
risse kantud valla täpsusega. 

Samuti toimub valimisjaoskonnas nr 1 
eelhääletamine väljaspool elukohajärg-
set valimisjaoskonda perioodil 20.–22. 
mai ehk nendel kodanikel, kellel ei ole või-
malik minna hääletama sinna, kus on nen-
de registreeritud elukoht rahvastikuregistri 
andmetel. 

  Valimisjaoskond nr 2 (telefon 5411 
0056) asub Haabneeme alevikus Randve-
re tee 8 Viimsi koolis. Hääletada saavad 
ainult Haabneeme aleviku ja Pringi küla 
elanikud. 

  Valimisjaoskond nr 3 (telefon 5411 
0057) asub Randvere külas Kibuvitsa tee 1 
Randvere külakeskuses. Hääletada saa-
vad ainult Laiaküla küla, Leppneeme küla, 
Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe 
küla, Randvere küla, Tammneeme küla ja 
Äigrumäe küla elanikud. 

  Valimisjaoskond nr 4 (telefon 5411 
0058) Prangli saarel Idaotsa külas Prang-
li põhikoolis.

Hääletada saavad ainult Idaotsa küla, 
Kelnase küla ja Lääneotsa küla elanikud. 

Jaoskonnad on avatud eelhääletuse 
perioodil 20.–22. mail kell 12–20 ja vali-
mispäeval 26. mail kell 9–20. 

  Elektrooniline hääletamine
Elektrooniliselt saab hääletada 16.–22. 
maini veebilehe www.valimised.ee kaudu.

  Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisund või mõni muu mõ-
juv põhjus ei võimalda hääletada vali-
misjaoskonnas hääletamisruumis, võib ta 
taotleda kodus hääletamist.

Valija, kes soovib, et valimiskast too-
daks talle hääletamiseks koju, peab sel-
leks esitama kirjaliku avalduse Viimsi 
Vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. 
Avalduses peab olema märgitud:

• isiku nimi, isikukood;
• kontakttelefon;
• aadress kuhu valimiskasti soovitakse;
• põhjus, miks valija ei saa tulla valimis-

jaoskonda. 
Avaldusi kodus hääletamiseks saab esi-

tada 26. mail kella 14-ni. 
26. mail saab valija esitada jaoskonna-

komisjonile taotluse kodus hääletamiseks 
ka telefoni teel kell 9-14. 

Iga hääleõiguslik kodanik saab aadres-
sil https://valimised.rahvastikuregister.ee 
sisestada oma elukoha aadressi ja kaart 
näitab, millises jaoskonnas ta saab hääle-
tada. Info, millises jaoskonnas hääletada 
ja valimisjaoskonna kontakttelefon on kir-
jas ka personaalsel valijakaardil, mille väl-
jastab valijatele sisemimisteerium. 

valimised

Valimisjaoskonnad Viimsi vallas

GARAAŽIMÜÜK Viimsi 
garaažimüük toimub juba 
homme, laupäeval, 11. mail.

1.  Kogu kaup 1 euro! 
Kell 11–15, Jasmiini tee 8/5
Naisteriided, beebiriided, mängud, 
raamatud. Küpsetised.

2.  Daalia tee bazaar
Kell 11–16, Daalia tee 10
Naisteriided, beebiriided, jalanõud, 
mänguasjad, laste jalgrattad.

3.  Little Kitchen’ i Garaažikas
Kell 11–16, Miiduranna tee 19A, 
Miiduranna küla, Viimsi
Riided, raamatud, plaadid, nõud, 
ehted, kodutehnika. Kuum- ja 
külmsuitsu kala.

4.  MerDaalia
Kell 11–15, Daalia tee 3

5.  Sofi Kofik & Garaažimüük
Kell 11–16, Heldri tee 39
Erinevad asjad. Kodukohvik.

6.  Preilide Kirbubutiik
Kell 11–16, Ojakääru tee 14a
Naisteriided, lasteriided, raama-
tud, kodutarbed. Keraamikastuu-
dio soodusmüük ja naturaalsed kä-
sitööseebid.

7.  Tammneeme hoovimüük
Kell 11–16, Tammneeme tee 29
Naisteriided ja -jalanõud, lasterii-
ded ja -jalanõud, mänguasjad, raa-
matud, kodutarbed. Kodukohvik.

8.  Kasteheina tee 54
Kell 10–20, Pringi küla Kasteheina 
tee 54
Kunst, vitraažid, abstraktsed akva-
rellmaalid.

9.  Paul
Kell 11–15, Begoonia 3

Lasteasjad, raamatud, täispuit si-
seuksed, sõiduauto Mini tagatuled.

10. Hundirahva kohvik-laat!
Kell 11–15, Hundi põik, Haabnee-
me alevik
Naisteriided, meesteriided, laste-
riided ja -jalanõud, köögitarvikud, 
nõud, aiatööriistad, raamatud. Pann-
koogikohvik.

11. Rohuneeme garaaž
Kell 11–16, Rohuneeme tee 28
Riided kogu perele, lastejalanõud, 
mänguasjad, raamatud, kohvrid, 
kodutarvikud, -sisustus, nõud.

12. Tobias ja Ida
Kell 11–15, Nurme põik 19b/3-2
Riided kogu perele, nõud, raama-
tud, jooksuratas, mänguasjad. To-
bias ja Ida e-poe tooted.

Tähelepanu – homme läheb Viimsis kõik müügiks!
13. Kobar

Kell 12–21, Paadi tee 3, Viimsi Äri-
tare
Kõik söögitegemisega ja söömise-
ga seonduv, KOBARa sepik ja muud 
majahitid.

14. Smiley Chilli garaažikas
Kell 11–17, Vahe tee 4 Miiduranna 
küla, Viimsi
Erinevad asjad.

15. Päiksekiir
Kell 8–19, Nurmenuku 24, Randve-
re, Viimsi vald
Keevitusaparaat, radiaator, vee-
pump, väike bullerjan.

16. Viimsi Garaažikas – noorte ALA
Kell 11–15, Nelgi tee 1, Viimsi
Laste- ja noorteasjad.

17. Timmu leiukas!
Kell 11–16, Vaheaia tee 17
Riietest jalgratasteni.

18. LaheKlaas
Kell 10–15, Pärnamäe tee 198
Klaasitööd Tiffany tehnikas.

19. Jussi aia kirbukas
Kell 12–18, Liilia tee 2, Viimsi
Riided kogu perele, käsitööpäikese-
prillid.

20. Karulaugu hoov
Kell 11–16, Karulaugu 9

21. Kulla Org
Kell 11–16, Viimsi, Miiduranna kü-
la, Kalda tee 6
Mööbel, lasteriided, jalgrattad (ta-
suta).

22. Aadu Garaaž ja kuurikohvik
Kell 11–16, Kraavi tee 4
Riided, jalanõud, mööbel, jalgrat-
tad, antiik, vinüülplaadid, raama-
tud. Kodukohvik.

Kogu suvegarderoob Viimsi garaaži-
müügilt! Foto: Kristiina Sillaste

23. Lutserni Garaaž
Kell 11–19, Lutserni tee 6
Riided, nõud, mänguasjad, rullui-
sud,  jalanõud, DVD-l multifilmid.

24. Roosi tee 10
Kell 11–16, Roosi tee 10-2 

25. Kaks potti
Kell 11–16, Kasteheina tee 12
Kodusisustus.

26. Käärti tee 1
Kell 10–16, Käärti tee 1

27. PeoZaal
Kell 10–15, Astri tee 2/2
Tõukerattad, kiivrid, sporditarbed, 
riideid, jalanõud, toataimed, män-
gud.  Kodukohvik ja pallimeri.

28. Lageda tee
Kell 11–15, Lageda tee 38
Naiste- ja tüdrukuteriided, laua-
mängud, DVD-d lastefilmidega, 
aiatööriistad.

29. Kõik müügiks :)
Kell 9–21, Metsa tee 9, Pringi küla
Naisteriided, noorteriided, meeste-
riided, jalanõud, sööginõud, män-
guasjad, raamatud, ehted, spordi-
tarbed, peotantsukleit ja -kingad, 
lemmikloomatarbed. Nii soolast 
kui ka magusat ja kohvi ning muid 
karastavaid jooke!  Kodukohvik, 
koertenurk ja loterii.

30. Arnold & Co
Kell 11–16, Vardi tee 6, Haabneeme
Riided, kodutehnika, mänguasjad. 
Kodukohvik.

31. Jussi äri
Kell 11–15, Salu tee 6, Haabneeme
Naisteriided, tüdrukuteriided, ja-
lanõud, ehted, CD-plaadid, kotid.

32. Tammesalu hoovimüük
Kell 11–16, Tammesalu tee 4

Riided kogu perele, jalanõud ja söö-
ginõud.

33. Rummu tee 14
Kell 11–16, Rummu tee 14, Pringi
Autoosad, alumiiniumtorud, rii-
ded, raamatud.

34. Tõrukese Garaaž
Kell 11–16, Mereranna tee 20
Naisteriided, tüdrukuteriided, 
meesteriided, aksessuaarid, jala-
nõud, sööginõud, lemmiklooma-
tarbed.

35. Renjuu tuulutab mööblit
Kell 11–16, Viimsi kaubahoov, Ro-
huneeme tee 62
50-60ndate mööbel, kodusisustus, 
naisteriided, noormeesteriided.

36. PisiPai Beebibutiik
Kell 11–16, Paadi tee 109-11

37. Randvere täika, grill ja chill
Kell 11–16, Laanepüü tee 1, Rand-
vere küla
Riided, laste sohvad ja kott-toolid. 
Kodukohvik ja grill.

38. Rannametsa garaaž
Kell 11–15, Rannametsa tee 4 Viimsi
Riided, raamatud, seinamaal. 

39. Vahtra tee 3 kirbukas
Kell 11-15, Vahtra tee 3, Haabneeme
Riided, lasteasjad, lauamängud, 
DVD-d.

40. Kortermaja, Aiandi tee 2a
Kell 11–16, Aiandi tee 2a
Brändiriided, jalanõud, aksessuaa-
rid, kööginõud ja antiikesemed.

  Vaata osalejate infot ja asu-
kohti garažimüügi asukohti ka 
www.viimsipuhtaks.ee lehelt.
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10.-14. juulil NAISSAAREL
Dominy Clementsi valgusmänguline kontsertetendus

LASER JA LÄÄTSED
Cigars, Biscuits and Cognac: Bernhard Schmidt 1935

Naissaarele viib
aurik Katharina

Festivali kunstiline juht 
TÕNU KALJUSTE

Vaata kogu kava 
www.nargenfestival.ee

Muusikajuht Tiit Kikas
Lavastaja Ingmar Jõela

Valguskunstnik Priidu Adlas
Helikunstnik Haar Tammik

Esitajad: 
Oliver Kuusik (tenor)
Kadri Toomoja (orel) 
Tiit Kikas (laserharf, viiul jt instrumendid)



Rand 
Viimsi rahvas on tuntud kui ran-
narahvas ja seda just seetõttu, et 
meri ning rannad on peaaegu ko-
gu poolsaarel umbes 15-minutili-
se jalutuskäigu kaugusel ning tava-
liselt on meri ka silmapiiril. Viimsis 
on randasid ning ujumiskohti mit-
meid, kus saab mõnusalt perega 
või sõpradega koos päikest nauti-
da, juttu puhuda ning miks ka mit-
te võrkpalli mängida. 
Foto: Tobias Tikenberg

Staadion 
2015. aastal valminud Viimsi staa-
dion on üks võimalustest, mis on 
avatud kõikidele inimestele värs-
kes õhus trennitegemiseks. Staa-
dionil toimuvad jalgpalli- ning 
kergejõustikutrennid, aga ka jalg-
palliturniirid, kus tihti võistlevad 
Viimsi jalgpalliklubi noored ning 
täiskasvanud. Turniiridel omade-
le kaasaelamine on väga hea ajavii-
de ja annab ka võistlejatele moti-
vatsiooni juurde. Foto: Alisa Stoten

Laidoneri park 
Suurepärane võimalus minna lõõ-
gastavale jalutuskäigule kas üksi, 
kahekesi või lausa kõikide sõpra-
dega korraga on Viimsi mõisa juu-
res asuv Laidoneri park. Seal saab 
nautida loodust, puhata jalga par-
gipingil ning hea õnne korral koha-
ta tiigis suplevaid parte.

Omamoodi vaatamisväärsuseks 
on Johan ja Maria Laidoneri mäles-
tusmärk, mille peab iga õige viim-
silane oma silmaga ära nägema ja 
kõikidele külalistele ära näitama. 
Foto: Alisa Stoten

Mets 
Õnneks ei ole Viimsi täielikult lin-
nastunud ja saame olla uhked, et 
meie ümbruses leidub väga palju 
rohelust ning metsa. Metsas spor-
timine või jalutamine, nii koeraga 
kui ka ilma, on alati hea mõte ja ai-
tab mõtted igapäevamuredest ee-
male viia.

Ühtlasi asub Viimsi metsas Tädu 
loodusõpperada pikkusega 3,2 ki-
lomeetrit, mille läbimiseks rahuli-
kus tempos kulub veidi rohkem kui 
tund aega.

Miks mitte minna kogu perega, 
tutvuda erinevate puuliikidega, õh-
tul teha lõkkeplatsil tuld ning istuda 
vabas looduses tähistaeva all. 
Foto: Tobias Tikenberg

Piljard
Viimsi Keskuses on kuulsaal, kus 
on võimalik mängida piljardit. Pil-
jard on eriti populaarne just noor-
te seas, seal käiakse tihti sõpradega 
aega veetmas. Samuti on võimalik 
saalis korraldada kõiksugu põne-
vaid üritusi, näiteks laste ja noor-
te sünnipäevapidusid. 
Foto: Alisa Stoten

Kino- ja sparõõmud
Viimsi spaa kõrvale kerkis mõni 
aasta tagasi ka mugav ning huba-
ne kino. Seal jooksevad alati kõige 
uuemad filmid, mis tuuakse meie-
ni, kasutades uusimaid tehnoloo-
giaid – super kinoelamus on garan-
teeritud!

Viimsi spaad on aja jooksul pi-
devalt rekonstrueeritud. Seal saab 
käia lõõgastumas ning uusima 
muutusena on seal lisaks tavali-
sele spaale ka 18+ spaa, kus ei ole 
muret kilkavate ja jooksvate laste-
ga, tagades lõõgastava spaaõhtu ra-
hu ja vaikust armastavatele täiskas-
vanutele. Foto: Alisa Stoten
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Kvaliteetaeg Viimsi embuses
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Viimsist on saanud aastate jooksul aina tugevam tõmbekeskus ning 
valla elanike arv kasvab iga aastaga omajagu. Viimsi vallal on tohutult 
positiivseid külgi, tänu millele tahaks iga inimene just siia rannarahva 
sekka kolida. Mis need atraktiivsed paigad siin ikkagi on, mis inimesi 
Viimsisse meelitavad? Need kümme paika meelitavad ligi nii 
põliselanikke kui ka Viimsi külalisi.

Vimka
Vimka ehk Viimsi mäepark on ava-
tud aastaringselt. Talvel on seal 
võimalik sõita mäesuuskade, lu-
melaua ning isegi tuubi ehk lu-
merõngaga. Pisematele on avatud 
ka lastemägi, kus ka päris algajad 
saavad rahulikult sõita ja harjuta-
da.

Suvel on võimalik seiklusparki 
avastada ning suvepargis on ole-
mas ka BagJump ehk platvorm, 
kust on võimalik sooritada hüpe 
suurele õhkpadjale. Tegemist on 
suurima mäega Tallinna kesklin-
na vahetus läheduses. Terve päeva 
saaks Vimkal kindlasti põnevalt si-
sustada. Foto: Tobias Tikenberg

Bowling
Viimsi kuulsaalis on võimalik peale 
piljardi mängida ka bowlingut. Eri-
liseks muudavad kuulsaali õdus in-
terjöör ning päeva- ja õhturežiimide 
valguslahendus. Seal on mugav tutta-
vate ning perega aega veeta, jutusta-
da ja pidada maha üks meeleolukas 
mänguõhtu. Foto: Alisa Stoten

Grete Maria Ivanov
Viimsi gümnaasiumi koolilehe 
Hüpernool toimetaja
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Ei tohi unustada, kui tähtis 
on vee joomine

1  Seda mainitakse ilmselt nii 
palju, et seda teab iga inime-

ne une pealt, kuid sellest hoolima-
ta ei suuda paljud lõpuks selleni 
jõuda. Veel on väga suur positiiv-
ne mõju kehale: vesi on väga vaja-
lik kehatemperatuuri reguleerimi-
seks, seedimiseks, hingamisteede 
funktsioneerimiseks, vitamiinide 
jõudmiseks erinevatesse kehaor-
ganitesse jne.

Samuti on tõestatud, et piisa-
va koguse vee joomine päevas an-
nab väga palju energiat ning mõju-
tab enesetunnet. Seega tuleks võtta 
harjumuseks kanda kaasas veepu-
delit, sest sellega võib oma heaolu 
väga palju mõjutada.

Magamine, magamine ning 
veelkord magamine

2  Me kõik puutume kokku ini-
mestega, kes jälgivad nii-öel-

da tervislikku eluviisi. Alati tekib 
küsimus: kuidas alustada? Vastus 
sellele on lihtne.

Selleks, et inimese aju funkt-
sioneeriks hästi, väsimustunnet ei 
oleks ning vaim oleks värske, tuleb 
magada vähemalt kaheksa tundi 
ööpäevas. See on alus kõigele. Ini-
mene ei ole robot, seega vajab ini-
mese aju ja keha puhkust, mida 
saab magades.

Vahel võib tunduda, et me ei ole 
väsinud ning võime vastu pidada 
päevi magamata, kuid tegelikult ei 
vasta see tõele ning ei pruugi ko-
he välja tulla. See võib keha hoopis 
seestpoolt kahjustada nii, et me se-
da ise tähelegi ei pane. 

Hommikuvõimlemine

3 Esialgu võib see tunduda nal-
jakas või jabur, kuid inimesed, 

kes kulutavad igal hommikul paar 
minutit võimlemisele või venitami-
sele, võivad teid veenda, et sellest 
paremat äratajat ei eksisteeri.

Tegelikult on hommikuvõimle-
mise tagajärjel väga tõenäoline, et 
inimestel tekib soov süüa tervislik-
ku hommikusööki ning hoida seda 
mõtteviisi kuni õhtuni välja. Pea-
le selle tugevdab igasugune trenn 
südant ning hommikuvõimlemine 
alandab vererõhku, mis avaldab 
positiivset mõju kehale juba päe-
va alguses.

Vitamiinide tarbimine

4 Ma usun, et ka see väide on tei-
le tuttav, kuid eriti praegu, ke-

vadel, tuleb pöörata tähelepanu 
vitamiinidele oma kehas, sest just 
vitamiinipuudus põhjustab väsi-
must ja nõrkust.

Selleks, et vitamiinipuudust ära 
hoida, tuleks kindlasti süüa pal-
ju puu- ja juurvilju. Samuti on pal-
ju vitamiine lihas, eriti kalalihas, ja 
muidugi ka piimatoodetes, mis si-
saldavad suurt kogust kaltsiumit. 
Peale selle on kasulik tarbida vita-
miine ka kapslite kujul, sest kõiki 
vitamiine ei ei saa toidust alati igal 
aastaajal kätte. 

Sotsiaalmeedia kasutuse 
minimaliseerimine 

5 Täiesti arusaadav on see, et 
21. sajandi noore päevast suu-

re osa võtab sotsiaalmeedia, millel 
on ka positiivseid külgi, kuid tuleb 
meeles pidada, et sotsiaalmee-
dia liigne kasutamine mõjutab vä-
ga palju aju ning selle tööd ehk siis 
elu üldisemalt.

Kindlasti olete märganud, et sot-
siaalmeedia on põhjustanud palju 
probleeme,  nagu emotsionaalne 
kinnisus, antisotsiaalsus, depres-
sioon, sest inimesed ei suhtle enam 
üksteisega näost näkku. Kas see siis 
ei olegi meie negatiivsuse põhjus? 
Kui me suhtleks rohkem meid ümb-
ritsevate inimestega ning väldiks 
telefoni või sotsiaalmeedia liigset 
kasutust, kas see tooks rohkem po-
sitiivsust meie ellu? Kas see annaks 
meile põhjuse rõõmustada kellegi 
õnne üle või veeta aega inimeste-
ga, kes teevad meid õnnelikuks, mis 
kokkuvõttes teebki meid positiiv-
semateks inimesteks? See on nagu 
positiivsuse ahel, mis ei lõppe ku-
nagi, sest iga inimese positiivsuse 

tuluke mõjutaks kedagi, kes oma-
korda mõjutaks inimesi enda elust.

Ära koorma end üle

6 Paljud meist samastuvad kind-
lasti sellega, kui tundub, nagu 

meil oleks tohutult palju jaksu ja 
motivatsiooni teha kõiki maailma 
asju, kuid lõppude lõpuks ootab 
meid läbipõlemine.

Selle ettenägemine on väga hea, 
sest säästad energiat ja saad suuna-
ta seda kuhugi, kust saad tagasi mi-
tu korda rohkem, kui endast andsid.

Seega, milleks võtta endale pal-
ju kohustusi, mille täitmine muu-
tub koormaks ja mõjutab lõpp-
kokkuvõtteks meie õppeedukust ja 
üleüldist heaolu? Kui tunned, et as-
jad, mida sa teed, ei tee sind rõõm-
saks, siis milleks oodata, kuni see 
lööb välja suure pauguna ja toob 
ellu palju negatiivsust.

Proovi hoida oma kohustused 
füüsilise võimekusega balansis ning 
kokkuvõttes tunned end palju pa-
remini, võrreldes sellega, kui teed 
palju asju korraga, kuid seejuures 
pole sul ühtki vaba minutit, et kor-
raks maha istuda ja teha miskit ai-
nult enda jaoks. 

Jäätis

7 Mis saab olla mõnusam tun-
dest, kui sul on olnud pikk ja 

raske koolipäev ning sa tuled ko-
ju teadmisega, et külmikus on jää-
tist? Teadlased on tõestanud, et 
lusikas külma jäätist äratab ajus 
samad tunded, mis hakkavad töö-
le, kui võidad näiteks raha või kuu-
lad oma lemmikmuusikat.

Jäätis on mõnes mõttes ka kasulik 
organismile, sest see sisaldab piima 
ning piimas on vitamiine, mida su 
organism vajab, nagu eelnevalt mai-
nitud sai. Seega võib julgelt väita, et 
jäätis tõstab tuju ja teeb olemise 
heaks, vähemalt mõneks ajaks. 

Kuidas olla positiivne ja 
energiline koolinädala vältel?

Valeria Filippova
Viimsi gümnaasiumi koolilehe 
Hüpernool toimetaja

NÕUANNE Gümnaasiumi-
aeg on väga tore ning 
huvitav inimeste elus. Selle 
aja jooksul saame täiskas-
vanuteks ning õpime olema 
iseseisvad ja vastutustund-
likud. Samuti suureneb õppe-
maht ja kohustuste hulk, mis 
võib viia väsimuse ja energia-
puuduseni.

Üksteisega 
rohkem 
silmast silma 
suheldes 
ja vahetuid 
emotsioone 
jagades oleme 
rõõmsamad. 
Foto: Valeria 
Filippova

Proovi hoida oma kohustused 
füüsilise võimekusega balansis 
ning kokkuvõttes tunned end 
palju paremini.

Kvaliteetaeg Viimsi embuses

Põhjakonna trepp
2017. aasta lõpus valminud ja ka meedias palju tähelepanu saa-
nud Põhjakonna trepp avab tee küladest keskusesse – trepi kau-
du saab kiirelt Lubja külast Viimsi keskusesse jalutada. Trepp 
on ka hea variant sportimiseks ning värske õhu ja suurepära-
se vaate nautimiseks.

Põhjakonna trepp on omaette kaunis vaatamisväärsus, eriti 
õhtuti, kui trepil põleb valgustus. Põhjakonna trepp asub uue 
Karulaugu spordihalli taga ning trepi juurest läheb ka tervisera-
da, kus on võimalik joosta, kepikõndi teha või lihtsalt värskes 
õhus viibida. Foto: Tobias Tikenberg

#minuviimsi
Otsime Viimsi innukat insta-influencerit!
Tee seda, mida armastad ja oskad anyways! Ole positiivseks 
eeskujuks kümnetele tuhandetele!

Viimsi Teataja koostöös Viim-
si vallavalitsuse ja gümnaasiumi 
koolilehega Hüpernool kuulutab 
välja konkursi, leidmaks Viimsi 
kõige loomingulisemat, ägeda-
ma disainikeele ja fotomeelega 
mõjuisikut!

Kus Sina Viimsi poolsaarel ja 
saartel aega viidad ning kuidas? 

Kus vaatad päikeseloojangut ja millistes kaunites paikades kor-
raldad sõprade ja perega piknikuid? Kus käid sportimas või ro-
mantilisel jalutuskäigul? Mida soovitad teistele?

Kõik, kes postitavad oma Instagrami kontole maikuus 
vähemalt kümme foto- või videopostitust, millele on täägitud 
@viimsivald Instagrami kasutaja ja lisatud hashtag ehk teema-
viide #minuviimsi pluss veel üks Viimsi-teemaline vabalt valitud 
teemaviide (nt #viimsisuvi või #viimsirokib), osalevad väärika tiitli 
Viimsi influencer 2019 võidujooksus.

Võitjat ootab ees loomulikult ka auhind ja viimsilaste ning su-
viste külaliste siiras tähelepanu, au ja kuulsus!

Fo
to

: T
ob

ia
s 

Ti
ke

nb
er

g



TEHTUD! 5. mail toimunud 
33. Viimsi Jooksust võttis osa üle 
800 suure ja väikese spordisõbra. 
Tingimused jooksmiseks olid head 
– kuuma päikest võistluspäeval 
tasakaalustas karge kevadtuul.

Nii võistluse stardi- kui ka finišijoon 
asus Viimsi staadionil, kuhu hakati ko-
gunema juba varakult – kes võttis ko-
ha sisse tribüünil, jooksjatele kaasaela-
miseks, kes hakkas eesolevaks stardiks 
sooja tegema.

Samal ajal kui põhidistantside 
jooksjad oma stardiks valmistusid, te-
gid üritusele avapaugu lastejooksud. 
Esimesena startisid oma 200 meetri 
distantsile kuni kolmeaastased lapsed. 
Kõige nooremad osalejad, kellel jalad 
veel ei kandnud, läbisid raja vanema-
te abil ja mugavalt kärus istudes. Vaa-
tamata erinevatele läbimisviisidele oli 
võistlus väga tasavägine ja pingeline. 

Kolm järgnevat vanuseklassi jook-
sid aga 400 meetrit ehk terve staadio-
niringi. Osalejaid oli palju ning seetõt-
tu läks rajal kohati väga kitsaks, tuues 
kaasa ka paar kukkumist. Väikseid 
võistlejaid see aga ei heidutanud ning 
finišijoon sai kõigil ületatud. Laiad 
naeratused laste näol andsid kinnitust, 
et võistlusega jäädi rahule.

Kindlasti andis lastele hoogu juur-
de ka teadmine, et igat võistlejat oo-
tas finišis Viimsi100 unikaalne medal, 
maitsvad KellyBari kohukesed ning 
muidugi ka vanemate kiidusõnad.

Täpselt keskpäeval saadeti ergutus-
te saatel 15-kilomeetrisele rajale veidi 
üle saja tubli mehe ja naise. Nii mõne-
gi jaoks oli see esimene kord läbida nii 
pikka distantsi ja tänu sellele oli star-
dikoridoris tunda ka väikest elevust. 

Kui pikema distantsi läbimine va-
jab varasemat treenitust ja ka palju-
de jaoks eneseületamist, siis pool tun-
di hiljem alanud 7 kilomeetri jooks on 
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 KK Viimsi/Noto kindlustas 
pääsu Viimsis peetavale finaal-
turniirile, alistades kodupubliku 
toel teistkordselt Tamsalu Los 
Toros/TALTECHi.

Korvpalliklubi Viimsi/Estover 
esindusmeeskond KK Viimsi/
Noto alistas veerandfinaalsee-
ria teises kohtumises Saku I liiga. 
Tamsalu Los Toros/TALTECH alis-
tati 76:72 ja tagati võitudega 2:0 
pääs finaalturniirile.

Teated

 Viienda Viimsi Spring Cupi 
lõpuks jäid koju hõbe ja pronks.
26.–28. aprillil toimus Viimsi 
Spring Cup 2019, kus väljaku-
peremehed ehk KK Viimsi jättis 
koju nii hõbe- kui ka pronksme-
dalid. Hõbemedalid võitsid 2007 
vanuseklassi poisid ja pronks-
medalid läksid 2010 vanuseklassi 
poistele. 

Eesti meeskondade kõrval 
tõid turniirile külakosti Leedust 
KK Kadis Marijampolest ja ning 
KM Tornado Kaunasest. Koguni 
viie meeskonnaga turniiril osale-

“Väga raske vastane meie 
jaoks läbi terve hooaja. Kui ausalt 
öelda, siis oli tunne, et kui me täna 
ei võida, siis ei võida me ka see-
riat,” ütles meeskonna kapten 
Kristjan Evart, kes pidas mängu 
raskeks. Peatreener Valdo Lipsu 
sõnul nad mängu jooksul taktikat 
ei muutnud, küll aga teisel pool-
ajal õnnestusid kokkulepitud as-
jad paremini. VT

nud KM Tornado juhataja Dainius 
Čiuprinskas kiitis turniiri head 
korraldust ja Viimsi tingimusi.

Korvpalliklubi Viimsi/Estover 
tegevjuht Tanel Einaste rääkis, 
kuidas kolm päeva olid küll tegu-
sad, kuid nähes laste emotsioone 
ja kuuldes külaliste tagasisidet 
ununesid kõik kohatised rasku-
sed. “Suur kiitus meie korraldus-
tiimile ja kõikidele partneritele, 
kes need kolm päeva sujuvalt 
läbi viisid,” ütles Einaste. 2020. 
aasta Viimsi Spring Cup toimub 
24.–26. aprillil. VT

kindlasti kõigile jõukohane. Nii saigi 
iga liikumisharrastaja valida just enda-
le sobiva viisi raja läbimiseks. Enamus 
otsustas jooksmise kasuks, aga palju 
oli ka neid, kes kohe jooksjate kannul 
kõndides rajale suundusid.

Kõigepealt suunati jooksjad ja kõn-
dijad Laidoneri parki, kus vaatas vas-
tu korralik ja pikk tõus, mis kestis kuni 
Pärnamäe külani. Seal ootas esimene 

33. Viimsi Jooks tõi päikeselise 
ilma ja palju osalejaid

joogipunkt, mis andis võimaluse end 
korraks turgutada. Joogipunktis aga 
võistlejate teed ka lahknesid. Pikem 
distants võttis suuna Mäealuse teele, 
et joosta Randveresse, lühema distant-
si võistlejad aga seadsid sammud Lub-
ja mäe poole, et suunduda tagasi staa-
dionile.

15-kilomeetrise põhidistantsi jooks 
oli põnev. Juba esimestel kilomeetritel 
ennast teistest lahti rebinud 5-liikme-
line punt püsis koos kuni viimaste ki-
lomeetriteni. Vahepealsed kiirendu-
sed tekitasid küll ühte pidi ja teist pidi 
väikeseid vahesid, kuid sellel korral tu-
li võitjaks Viimsi Spordi tiimis jooksnud 
Timmo Jeret ajaga 00:50:18. Tema kan-
nul teisena lõpetas vaid 18 sekundit hil-
jem Bert Tippi ning kolmandana Janar 
Juhkov. Pikema distantsi esimene nai-
ne oli Eveli Rebane ajaga 01:07:32, tee-
nides sellega üldarvestuses 33. koha.

 7 kilomeetri distantsi esimeseks fi-
nišeerujaks oli Andres Hellerma aja-
ga 00:25:43. Liidri järel, 19 sekundit 
hiljem, lõpetas jooksu Artur Sadovs-
ki ning kolmandana Raivo Pärnpuu. 
Esimese naisena ja üldkokkuvõttes 9. 
kohal finišeerus Merlyn Lükk ajaga 
00:29:12.

Tähelepanu, valmis olla, START! Fotod: Jan Lepamaa

Võit jäi koduklubisse! 15 km raja liider 
Timmo Jeret finišijoont ületamas.
 

Lõpuvile kõlades ei hoidnud end tagasi keegi – finaalturniirile pääs oli 
garanteeritud. Fotol KK Viimsi/Noto mängijad. Foto: Tanel Einaste

Sarjas hõbemedalid teeninud KK Viimsi/Estover poisid (s 2007) 
ja treener Kaarel Traumann. Foto: Tanel Einaste

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja
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de eesmärk on müüa kvaliteetseid 
tõukse, et tõsta selle spordiala ta-
set. Tänu oma kogemusele teavad 
nad täpselt, milline üks õige triki-
tõuks olema peab.

Kota brändi taga seisab aga mit-
mekordne maailmameister, sot-
siaalmeediastaar ja oma ala abso-
luutne tipp Dakota Schuetz. Tema 
eesmärk on panna kõik noored 
tõukeratastel lustima, sest ägeda 
tõuksiga trikke teha on kirjeldama-
tult vinge kogemus.

Tõukerattad mõnusaks 
kulgemiseks
Tõukerattad ei ole ainult laste või 
trikitajate lõbu. Aina rohkem koh-
tame täiskasvanuid tõukeratas-
tel mõnusalt ringi kruiisimas. Kui 

võrrelda cruiseri tüüpi ratast triki-
tõuksiga, siis cruiseritel on suure-
mad rattad. Kallimatel mudelitel 
on ka amordid ja porilauad.

See on linnakeskkonnas väga 
mugav liikumisvahend, sest seda 
on väga lihtne väiksemaks kokku 
pakkida ja käe otsas näiteks kon-
torisse või ühistransporti võtta. 
Sportlandi valikus on Stunti tõu-
kerattad, mis on kvaliteetsed ja vä-
ga laheda disainiga. Tõukse leidub 
mitmes suuruses täiskummist ra-
tastega: täispumbatavate ratastega 
offroader kehvema kattega teele ja 
ketaspiduriga mudel linnas kihu-
tajale.

Samuti on pakkumises elektri-
tõukerattad, mis on mõeldud en-
nekõike jalavaeva vähendamiseks. 

R
ulluisutamise võib sel-
geks õppida igaüks, vaja 
on vaid piisavalt tahtmist 
ja hästi istuvaid rulluis-

ke. Sportlandis on saadaval maail-
ma suurima rulluisutootja K2 rul-
luisud. K2 oli esimene, kes kasutaja 
mugavuse huvides tõi turule soft-
booti ehk pehme saapaga rulluisud. 
Valikust leiavad endale sobiva paari 
nii algajad kui ka edasijõudnud, nii 
lapsed kui ka täiskasvanud.

Rulluiske valides pööra kindlasti 
tähelepanu rataste suurusele: alga-
jale sobivad väiksemad rattad ja os-
kajale suuremad. Mida väiksemad 
on rattad, seda lihtsam on uiskudel 
manööverdada. Mida suuremad on 
rattad, seda suurem on kiirus.

Rulluisutamine on lõbus sport-
lik harrastus, mis arendab osavust, 
tasakaalu, koordinatsiooni ja vastu-
pidavust. Kui saad osavamaks, võid 
nautida aina suuremat kiirust.

Trikitõukside tippklass
Tõukeratastega on lahe triki-
tada – seda teavad kõik, kes on 
proovinud. Eriti lahe on seda 
teha tõelisesse tippklassi kuu-
luvate ratastega Crisp, District või 
Kota, mis on müügil ka Sportlandis.

Crispi tõuksid on vastupidavad 
ja suurepärase disainiga. Need on 
kerged, kuid liiguvad kiiresti ja su-
juvalt. Kui oled trikiratturitee algu-
ses, siis on Crisp õige valik.

District loob tõukse sõitjatelt 
sõitjatele, sest brändi sünni taga 
seisavad prantslastest sõitjad Ke-
vin Demay ja Johann Moreau. Nen-

Pane rattad alla ning  
kihuta, kruiisi või tee trikke!

Kevad meelitab aina 
rohkem õue liikuma. 
Kui niisama kõndimine 
või jooksmine igavaks 
läheb, pane rattad alla 
ja naudi liikumist hoopis 
teises dimensioonis. 
Viimsi Keskuses 
asuva Sportlandi 
kaupluse valik aitab 
leida lemmiku igale 
spordihingele.

Rulluiskude, tõuke-
rataste ja ruladega 
saad lähemalt tutvust 
teha Viimsi Keskuse 
Sportlandis, mis on 
avatud E-L kl 10-21, 
P kl 10-19.

Tõukerattad 
muutuvad linna-
pildis järjest 
popimaks. 
Tootja fotod

Näiteks kui kodust tööle on paar ki-
lomeetrit või kui ei jaksa vanemaid 
kooli järele oodata, siis elektritõuks 
on ideaalne abivahend. Jalaga ta-

gumist porilauda all 
hoides lülitub süsteem 
tööle ja kui lükkad hoo 
sisse, siis hoiab tõu-
keratas kiirust. Rattal 
on lihtne ja puhas väl-
janägemine, ei ühtki 
juhet, kangi ega muud 
lisavidinat. Tõuks suu-
dab hoida kiirust 12–
15 km/h. Kui unustasid 

aku laadima panna või läks sõit pi-
kemaks ja aku sai tühjaks, siis vee-
reb tõuks niisamagi väga ühtlaselt 
ja mõnusalt.

Rulatades vabadusse
Rulast on saanud lahe transpor-
divahend, millega kodust kooli, 

koolist koju või sõprade juur-
de seigelda. Cruiseri või 
longboardiga sõites 
saab õppida oma keha 

paremini valitsema, 
jõuda kiiremini ühest 

punktist teise ja nautida mõnusat 
vabadusetunnet.

Sportlandis on saadaval Maui 
and Sonsi cruiser- või longboard-
tüüpi rulad. Plastist cruiser sobib 
suurepäraselt noorematele kooli-
lastele, kes õpivad sellega sõitmi-
se kiiresti selgeks. Boonuseks on 
soodne hind ning suur hulk disai-
ne ja värvilahendusi. See on kerge, 
seega saab koolilaps cruiseri igale 
poole lihtsasti kaasa võtta.

Suuremate koolipoiste ja -tüd-
rukute eelistus on longboard, mis 
on cruiserist pikem ja madalam. 
Sellega saab lahedalt sõita sileda-
tel kergliiklusteedel, aga hakkama 
saab ka tänavatel. Saadaval on hulk 
eri kuju, suuruse ja välimusega sõi-
duvahendeid.

Sõida turvaliselt!
Kuna rulluiskude, tõuksi või muu 
ratastel liikumisvahendiga sõites 
või trikitades on mängus suured 
kiirused või ohtlikud hüpped, siis 
kanna neid kasutades alati kiivrit. 
Mõistlik on sõites kanda ka põlve-, 
küünarnuki- ja randmekaitsmeid.

Merilin Piirsalu
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Viimsis 
annavad kõik 
Peetrile teed

S
õidan liinil V1 Peetriga kaa-
sa, näeme ühte tüdrukut 
peatuses istumas. Peeter 
teeb uksed lahti ja jääb oo-

tama. Tüdruk on väga kõhklev. Pee-
ter uurib, kas koju ei tahagi sõita?

Tüdruk: “Kas see on 114?”
Peeter: “Ei, aga see läheb ju sa-

masse kohta, armas tüdruk!”
Peeter tunneb enamasti juba 

kõiki, kes bussiga reisimas, ning 
teab soovitada, kuidas koju saada.

Tähelepanelik Peeter
Peeter sõidab rahulikult, sujuvalt ja 
enesekindlat, ei saa kuidagi aru, et 
härral juba 75. eluaasta jooksmas. 
Olekult on ta väga sportlik ja ääre-
tult rõõmsameelne, lahke naera-
tus näol.

BUSSIJUHI AMET Peeter on viimsilastel südames – 
ta on läbi ja lõhki omakandi inimene. Bussirool on 
tema käte vahele nagu loodud.

Põlise viimsilasena tunneb Pee-
ter kohalikke ja mõnikord teab oo-
data, kes nurga tagant tulemas, et 
bussi peale jõuda. Kui oodatud rei-
sija bussipeatusesse ei jõua, arvab 
Peeter, et küllap on täna vaba päev 
või hoopiski puhkus.

Viimsi valla bussiteed on kau-
nites rannaäärtes ja metsatukkade 
vahel ning kohtumine metslooma-
dega igapäevane. Peeter teab täp-
selt, kuidas põdrad mõne minuti 
tõtt vaatavad või kui mitu kitse par-
ves üle tee jooksevad. Just hiljaaegu 
nägi valget linnupaari, välimuselt 
meenutasid parte, aga sellised üle-
ni valged. Peeter kutsus isegi reisi-
jaid aknast vaatama, et nad sellest 
imest osa saaksid.

Mina, kes ma pole sagedane 
bussireisija, naudin sõitu väga. Esi-
teks olen sattunud eriliselt meeldi-
vasse miljöösse – Viimsi valla loo-
dus on kaunis, kõikjal väga korras 
tänavad ja majad. Teiseks jutustab 
Peeter lugusid nii, et hinge poeb 

suur rahu. Peeter räägibki rahuli-
kult, tema hääl tekitab tohutu kuu-
lamise soovi – kuulaks nagu huvi-
tavat raadiokuuldemängu, kus iga 
sõna on tähtis.

Väsinud lapsed  
tagasi koju
Uurin, mis Peetrit nii rahulikuna 
hoiab, pole ju bussijuhiamet liht-
samate killast. Närvipinge, kliente 
on palju ning Viimsi valla kitsad ja 
looklevad teed on nii mõnegi alus-
tava õpipoisi selle ameti pealt ee-
male peletanud.

Peeter vastab läbi naeru: “Ma 
pole elus kuri olnud!” 

Ei kujutagi teda ette kurjana.
Jõudsime Lennart ja Helle Meri 

maja lähedusse, kui Peetrile mee-
nub, et nad olid Lennartiga head si-
nasõbrad. Peeter on suitsumees ja 
kuulis sageli, kuidas Lennart ütles: 
“Kuule, Peeter, anna tikku! Näed, 
Helle on jälle unustanud tikke 
poest osta…”

Peeter on ka kuldsete kätega 
ehitusmees, ka Lennartiga pikalt 
arutletud, millist liistu valida ja kui-
das üht või teist ehitustööd oleks 
hea teha.

Mina, kes ma esmakordselt lii-
nibussiga Viimsis sõidan, imestun 
ikka ja jälle – sellist toredat kogu-
konnatunnet ja üksteisest lugupi-
damist polegi vist varem märga-
nud. Teed on erakordselt kitsad, 
kohalikud annavad bussile teed. 
Autod tõmbavad teeäärde ja bus-
sijuhi tööst peetakse lugu.

Peeter: “Saavad aru, et buss on 
nende jaoks, nende lapsed ju sõi-
davad siin!” Ja lisab: “Mul on siin 
koolilastega olnud küll seikasid, 
kus pisikesed algklasside lapsed on 
koolipäevast ja trennist nii väsinud, 
et jäävad bussis magama. Kui laps 
ärkab, on täitsa šokis, ei saa arugi, 
kus ta on – põrutas mööda! Alati ra-
hustan ega luba tal unesegaselt su-
valises kohas maha minna – tean, 
kus ta elab ja organiseerin bussi-
sõidu nii, et laps saaks ikka koju,” 
selgitab ta.

“Vahel aitan teise bussi peale 
minna, lapsi peab ju hoidma – kui 
nad ehmatusest teele jooksevad, 
siis võivad hoopis hullud õnnetu-
sed juhtuda. Ma ikka hoian neid 
bussis. Ükskord teadsin, et paari-
mees tuleb tagurpidi liiniga vars-
ti vastu, andsin lapse üle ja lugesin 
sõnad peale, et ta paneks poisi Kää-
ra peatuses maha.”

Amet nõuab  
omajagu täpsust
Peeter vaikib viivu ja jätkab: “Mul 
on kommikauss ka siin – näed? 
Mõnikord väike laps vaatab mulle 

sõstrasilmadega otsa ja küsib, kas 
tohib. No muidugi tohib, võta aga,” 
muigab Peeter lahkelt ning muutub 
murelikuks. “Peaks kaussi komme 
juurde poetama!”

Peeter on tõesti nagu vanaisa, 
selline headus ise, kes rahustab 
lapsed kenasti maha. Ja oma töö-
ga on ta väga rahul, ei kibele koju 
vanaduspõlve veetma. Uurisin, kas 
tal mõni hobi ka on, selle peale vas-
tas mees: “On ikka – lapselapsed! 
16-aastane, 14-aastane, 7-aastane 
ja 6-kuune.”

Ühe väikese nurina kuulen ka. 
Seoses keskuse ümberehitusega on 
nelja bussi parkimiskoha asemel 
ainult kaks ja ümberkeeramised on 
nii kitsad, et “jänesekõrvade” (nii 
nimetab ta bussi suuri küljepeeg-
leid) vahele mahub heal juhul tiku-
tops! “Peab olema väga täpne, mui-
du sõidad peeglid sodiks.”

Möödume metsapargist, kus 
lapsed tihti ekskursioonil käivad. 
Peeter muretseb, et nii populaar-
ne koht, aga busside parkimist po-
le planeeritud! Tulevad väikesed 
lasteaialapsed bussi, ei saa ju neid 
kuskile kaugele maha panna ja jät-
ta neid tee äärde kõndima.

Peetrile meenub just samast ko-
hast naljaks juhtum. Lasteaia õpe-
tajad olid lastele ilusasti selgeks 
teinud, et peab käest kinni hoidma 
kogu matka. Lapsed olid sõnakuu-
lelikud ja tahtsid matkalt tagasi tul-
les, ilusasti hanerivis paarikaupa, 
käest kinni, bussi siseneda. Peeter 
naeris südamest, no ei mahtunud 
bussiuksest enam edasi kahekesi 
kõrvuti.

No nii see bussijuhi elu on, osa-
ke elustiilist ja suure missiooniga.

Manuela Kelt
Hansabuss AS  
turundusjuht

Omaaegse 
Kirovi nimelise 
näidiskaluri-
kolhoosi esi-
mehe isiklik 
autojuht Peeter 
on rooli keera-
nud 1963. aas-
tast alates. 
Foto: Manuela 
Kelt

Kasside ja koerte marutaudivastane vaktsineerimine

V
iimaste aastate riiklik 
lemmikloomade vakt-
sineerimise statistika 
kõneleb üsna selgelt, et 

loomaomanikud on pannud võr-
dusmärgi riigi marutaudivabadu-
se ning võimaluse vahele jätta oma 
lemmikloom marutaudi vastu vakt-
sineerimata. 

Loomatauditõrje seaduse ko-
haselt on omanikul kohustus lasta 
oma lemmikloomale regulaarselt 
teha marutaudivastane vaktsiini-
süst. See seadusepügal ei ole aja-
le jalgu jäänud. 

Marutaud ei tunne     
riigipiire
Kahjuks ei ole nakkushaiguse va-
badus kunagi miski, mis on ise-
enesestmõistetav. Eriti vähepü-
sivaks võib osutuda eeldus jääda 
selles surmavaimast nakkushaigu-
sest kestvalt puutumata põhjusel, 
et marutaudi võivad nakatuda kõik 
loomaliigid.

Lisaks tuleb arvestada, et hai-
gustekitaja põhiliseks laialikand-

SEADUS NÕUAB Sel kevadel täitus Eestil kuus 
aastat ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest. 
Hoolimata sellest, et tegu on hea uudisega, on olu-
korral ka oma varjukülg.

jateks Euroopa regioonis on mets-
loomad, täpsemalt rebased ja 
kährikud, kellel pole riigipiirist soo-
ja ega külma. Eesti vahetus naaber-
riigis, Venemaal, on haigustekitaja 
laialt levinud.

Marutaudist põhjustatud sur-
majuhtumid on piiri taga loomade 
hulgas tavapärased ning surmajuh-
tumid inimeste hulgas ei ole harul-
dased. 

Globaliseeruvas maailmas reisi-
vad inimesed pidevalt ühest riigist 
teise, sealhulgas ka loomaomani-
kud, kes reisivad koos lemmikloo-
madega. Harvad ei olukorrad, kus 

lemmikloom võetakse endale kas 
plaanitult või vahel ka spontaanselt 
võõrast riigist.

Nõuetekohaselt marutaudi vas-
tu vaktsineerimata ning haigestu-
nud lemmikloomaga on samuti 
võimalik haigus pikkade vahemaa-
de tagant Eestisse sisse tuua ning 
seda on mitmes riigis ka juhtunud. 
Marutaud on haigus, mis on en-
diselt kõikidel mandritel levinud, 
nakkusest on puutumata vaid Aust-
raalia. Seega tegelikkuses on meie 
riigi marutaudivabadus väga hab-
ras. 

Surmav, kuid ennetatav
Marutaud on nakkusohtlik ning 
ühtviisi surmav nii inimestele kui 
ka loomadele. Haigusesse nakatu-
takse peamiselt haige looma ham-
mustuse tagajärjel, kui sülg satub 
haava.

  18. mail k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus 
Ravi tee bussipeatuses; k 12.00–13.00 Lubja 
külas Lubja 20 juures bussipeatuses; k 13.30–
14.30 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja 
juures.

  19. mail k 11.00–11.30 Äigrumäe külas 
pumbamaja juures; k 12.00–13.00 Muuga 
külas bussi nr 38 lõpp-peatuses; k 13.30–14.30 
Muuga külas Randoja tee platsil.

  25. mail k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna 
bussipeatuses; k 12.00–13.00 Haabneeme 
alevikus Meremärgi bussipeatuses; k 13.30–
15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures.

  26. mail k 11.00–12.00 Metsakasti külas 
külaplatsil Jäätmaa teel; k 12.30–13.30 Pringi 
külas Liivaranna bussipeatuses; k 14.00–15.00 
Leppneeme külas lasteaia bussipeatuses.

  1. juunil k 11.00–11.30 Rohuneeme külas 
bussi lõpp-peatuse juures; k 12.00–13.30 Püünsi 
külas Rohuneeme kaupluse juures; k 14.00–
14.30 Randvere külas Randvere aedlinna 
bussipeatuses.

  2. juunil k 11.00–11.30 Miiduranna külas 
Miiduranna tee sadamapoolses otsas, sadama 
väravate esisel platsil; k 12.00–12.30 Tamm-
neeme külas Haugi tee bussipeatuses; k 13.00–
14.00 Randvere külas külakeskuse juures.

  31. juulil Prangli saarel.

Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine 
on tasuta; kompleksvaktsiin maksab 10 eurot; 
mikrokiip paigaldamisega 12 eurot; lemmikloo-
mapass siseriiklik 2 ja rahvusvaheline 15 eurot. 
Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 
5554.

Viiruse ülekanne võib toimu-
da ka siis, kui haige looma sülg sa-
tub silma, ninna, suhu või värskele 
haavale. Nakatunud loom võib ise 
veel silmanähtavalt haige olemata 
nakatada suurt hulka inimesi või 
loomi, sest looma süljes võib hai-
gust põhjustav viirus esineda isegi 
kuni kaks nädalat enne, kui ilmne-
vad haigusnähud. Maailmas sureb 
marutaudi iga päev sadu inimesi, 
kusjuures umbes 95 protsendil juh-
tudest saadi nakkus koeralt.

Seega on näiliselt lihtne otsus – 
ma jätan oma lemmiklooma maru-
taudi vastu vaktsineerimata – seo-
tud väga suure riskiga.

Kuigi riik vaktsineerib metsloo-
mi ohustatud piirialadel marutaudi 
vastu regulaarselt ning jälgib lem-
mikloomade liikumist, on need 
meetmed eelkõige suunatud hai-
guse ennetamiseks riiklikul tasan-
dil. Oma lemmiklooma, lemmiku-
ga kokkupuutuvaid lähedasi ning 
tuttavaid, samuti kõiki teisi inime-
si ja loomi saab otsesest marutau-
diohust säästa siiski vaid iga loo-
maomanik ise.

Marutaud on küll surmav, aga 
täiel määral ennetatav. Haigu-
se ärahoidmiseks ei ole vaja teha 
muud, kui pöörduda loomaarsti 
poole ning lasta vähemalt kord ka-
he aasta jooksul oma kass või koer 
marutaudi vastu vaktsineerida.

Riik toetab omalt poolt maru-
taudivastast vaktsineerimist, andes 
selleks volitatud loomaarstidele ta-
suta vaktsiini ning süstitegemise 
vahendid.

Vaktsineerimiskava 
Viimsi vallas

  Marutaud on 99,9% surmav, kuid 100% ennetatav.
  Vaktsineerimine on ainus kaitse marutaudi vastu.
  Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu! 

Tee seda vähemalt kord kahe aasta jooksul!
  Ära lase oma loomi hulkuma!
  Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega!
  Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, 

isegi kui nad näivad sõbralikud!
  Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti!
  Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või pere-

arsti poole!
  Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid!

Teadmisi marutaudist

Enel Niin
Veterinaar- ja 
Toiduamet
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personal@hansabuss.ee
telefon 671 3267

VAJAME VIIMSISSE
BUSSIJUHTE

Püünsi Kool otsib oma 
tegusasse kollektiivi:
• inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta)

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks;
• klassiõpetajat/väikeklassiõpetajat 

(1,0 ametikohta);
• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta);
• sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.
 

Tööle asumine august 2019.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 26. maiks 

aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi 
küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile 

jekaterina@pyynsi.edu.ee .
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DP menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. 
Planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lg 1 koha-
selt võib DP koostamise lõpetada, kui koos-
tamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välista-
vad planeeringu elluviimise tulevikus. Antud 
juhul DP menetlemine rohkem kui 11 aastat 
ei ole mõistlik menetluse aeg ja ei saa tagada 
nõutud ruumilist planeerimist, mistõttu ot-
sustati antud detailplaneeringu menetlus lõ-
petada.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud 
alljärgneva korralduse:

 30.04.2019 korraldus nr 257 “Püünsi kü-
la, Rohuneeme tee 80 kinnistu detailpla-
neeringu menetluse lõpetamine”.

Detailplaneeringu (algatatud VV 
8.09.2006 korraldusega nr 539) koostami-
se eesmärk oli ehitusõiguste määramine ük-
sikelamute ehitamiseks ja Püünsi tee ka-
tastriüksuse määramine. DP koostamise 
lähteülesanne kehtis 2 aastat, alates DP al-
gatamise kuupäevast. Tänaseni ei ole DP 
planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, 
avalikule väljapanekule suunatud ega keh-
testatud. DP menetlemisel tuleb lähtuda ehi-
tusseadustiku ja planeerimisseaduse ra-
kendamise seadusest (EhSrS), mille § 1 lg 4 
kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud DP 
menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Tä-
naseks on nimetatud sättest tulenev tähtaeg 
möödunud, DP menetlus on väldanud aas-
taid tulemusteta ning kohalikul omavalitsu-
sel tuleb teha DP kehtestamise või kehtesta-
mata jätmise otsus. 04.03.2019 esitas DP-st 
huvitatud isik avalduse, et soovib DP me-
netluse lõpetamist, kuna Rohuneeme tee 80 
kinnistu omanikud soovivad jagada kinnis-
tu reaalosadeks ega soovi krunte. 17.04.2019 
vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosa-
kond esitas DP menetluse lõpetamise eelnõu 
huvitatud isikule arvamuse avaldamiseks, 
misjärel huvitatud isik kinnitas, et tutvus DP 
menetluse lõpetamise eelnõuga ja tal ei ole 
pretensioone. Arvestades eespool toodut 
ning EhSrS-ist tulenevat tähtajalist piirangut 
on mõistlik ja otstarbekas Rohuneeme tee 80 
kinnistu DP menetlus lõpetada. Ühtlasi puu-
dub avalik huvi DP-d edasi menetleda. Me-
netlusprotsessi lõpetamisega ei kahjustata 
avalikku huvi ega riivata ühegi isiku õigusi 
ega huvisid.

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/
index.php/teenused/planeeringud/detailpla-
neeringud/detailplaneeringu-menetluse-lope-
tamine.

Detailplaneeringud
on sätestatud, et väikeelamumaale on luba-
tud projekteerida ainult üksikelamuid. DP-ga 
moodustatakse üks 3163 m² suurune korterela-
mu- ja ärimaa krunt (EK 80% ja Ä 20%) ja üks 
103 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt (LT 
100%) Vehema tee teemaa laiendamiseks ja 
kergliiklustee ehitamiseks. Korterelamu- ja äri-
maakrundile määratakse ehitusõigus 1 nelja-
korruselise äripindadega korterelamu püstita-
miseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 
950 m² maapealsel osal ja 1600 m² maa-alusel 
osal, hoonesse kavandatud äripindade osakaal 
on 20% hoone mahust. Korterelamu suurim lu-
batud kõrgus on 12,5 m. DP koostamise ava-
lik huvi seisneb Vehema tee äärse kavandatava 
kergliiklustee jaoks eraldi krundi moodustami-
ses ning selle tasuta vallale üleandmises.

 Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala 
detailplaneeringu eskiislahendus (algata-
tud Viimsi Vallavolikogu 9.10.2018 otsuse-
ga nr 76).

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 
0,8 ha ja see paikneb Lubja külas, Pärnamäe 
tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel 
alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstar-
bega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) 
ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskor-
ralduse lahendamiseks). Planeeringuala on 
hoonestuseta ja kõrghaljastuseta, juurdepääs 
kinnistule Lubja teelt.

DP-ga moodustatakse 2 krunti, planeerin-
gualal muudetakse “Lubja küla klindiastangu 
piirkonna üldplaneeringu” kohane maaka-
sutuse juhtotstarve maatulundusmaast äri-
maaks ja määratakse ehitusõigus ühe 2-kor-
ruselise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse 
pinnaga kuni 1500 m2, max kõrgusega kuni 
11 m, lahendatakse liikluskorraldus, parki-
mine, tehnovõrgud ja haljastus. Moodustatav 
krunt pos.2 (teemaa) võõrandatakse tasuta 
Viimsi vallale.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-ga / 
DP eskiisiga on võimalik tutvuda ka valla vee-
bilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoe-
tud-ja-avalikul-valjapanekul / https://www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud/eskiisid-avalikul-valjapanekul.

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud 
alljärgnevad otsused:

 23.04.2019 otsus nr 23 “Tammneeme 
küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplanee-
ringu kehtestamine”.

Detailplaneeringu alasse kuulub 
5108 m² suurune kinnistu Uus-Põldmäe 

(89001:003:0353), mis asub Tammneeme kü-
las endisaegse tootmisala (nn segusõlme) 
vahetus naabruses ning jääb Tammneeme 
tee ja Randvere tee vahelisele maa-alale. Pla-
neeringualal kasvab kõrghaljastus, hoones-
tus puudub, kinnistu kohal asub elektri 10 kV 
õhuliin, mis DP-ga asendatakse maakaabel-
liiniga. DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 
09-17) tehakse ettepanek Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohu-
maast osaliselt väikeelamute maaks, lisaks 
üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viim-
si valla üldiste ehitustingimuste määrami-
ne. Elamuehituse põhimõtted.” muutmiseks 
osas, millega on sätestatud, et kõik elamud 
Viimsi vallas peavad asuma elamumaal. DP-
ga moodustatakse üks 2730 m² suurune kak-
sikelamukrunt, 2066 m² suurune loodusliku 
maa krunt ja üks 312 m² suurune tee- ja tä-
navamaa krunt ning määratakse elamukrun-
di ehitusõigus 1 kaksikelamu ja 2 kuni 20 m² 
ehitisealuse pinnaga abihoone ehitamiseks. 
Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 
500 m², kaksikelamu suurim lubatud kõr-
gus ümbritseva maapinna keskmisest kõr-
gusmärgist on 8,5 m (2 korrust), abihoonetel 
5,0 m. DP kehtestamise avalik huvi seisneb 
loodusliku haljasmaana säilitatava roheala 
krundi ja Tammneeme tee äärde kergliiklus-
tee ehitamiseks planeeritava krundi tasuta 
vallale võõrandamises, et tagada maade ava-
lik kasutus. DP-ga on kujundatud naaberala-
dega harmoneeruv ruumiline terviklahen-
dus, mis arvestab tasakaalustatult piirkonna 
ehitatud ja planeeritud keskkonda.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
kehtestatud-detailplaneeringud-2018.

 23.04.2019 otsus nr 25 “Pringi küla, kin-
nistu Pringi piirivalvekordon detailplanee-
ringu menetluse lõpetamine”.

Detailplaneering algatati VV 12.06.2007 
otsusega nr 52 Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu kohase maakasutuse juhtots-
tarbe muutmiseks riigikaitsemaast sotsiaal-
maaks ja elamumaaks, eesmärgiga jagada 
kinnistu ja määrata moodustatavate krun-
tide ehitusõigus munitsipaallasteaia ja kor-
terelamu ehitamiseks. Algatamise ettepa-
neku on teinud Viimsi vallavalitsus. DP 
võeti vastu ja suunati avalikule väljapaneku-
le 18.01.2011 VV otsusega nr 4. DP menetlus 
on kestnud üle 11 aasta, kuid selle aja jook-
sul ei ole planeeringut kehtestatud. EhSrS § 
1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud 

27.05–10.06.2019 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 
12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmine detail-
planeering:

 Lubja küla, kinnistute Paevälja tee 2 ja 
Paevälja tee 4 detailplaneering (vastu võe-
tud Viimsi Vallavalitsuse 23.04.2019 kor-
raldusega nr 241).

Planeeritava ala suurus on 4997 m2 ja see 
paikneb Lubja külas klindipealsel alal, hõl-
mates elamumaa sihtotstarbega Paevälja 
tee 2 (89001:010:3653) ja Paevälja tee 4 
(89001:010:3655) kinnistuid. Detailplanee-
ringuga (DP) (Casa Planeeringud OÜ töö nr 
08/18) jagatakse kinnistud kolmeks üksikela-
mumaa (EP) sihtotstarbega krundiks ning 
määratakse nendele ehitusõigus 1 üksikela-
mu ja 1 abihoone rajamiseks. DP-s arves-
tatakse üldplaneeringu teemaplaneeringu 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted.” tingimusi. 
Piirkonna üksikelamukrundi minimaalne lu-
batud suurus on 1500 m2. DP-ga kavandatav 
vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis 
planeeritavas piirkonnas on väikeelamute 
maa (EV). Lubja küla klindiastangu piirkon-
na üldplaneeringu järgi on planeeringualale 
kavandatud ridaelamumaa. Ridaelamumaa-
le üksikelamute kavandamine vastab kehti-
vale üldplaneeringule.

27.05–26.06.2019 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 
12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmised detailpla-
neeringud:

 Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 de-
tailplaneering (vastu võetud 23.04.2019 ot-
susega nr 24).

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud 
3266 m² suurune eraomandis olev kinnistu 
Vehema tee 5 (89001:010:2849). Planeeringu-
ala paikneb Vehema teega põhjas piirneval 
hoonestuseta alal, mis oli aastaid kasutu-
ses tootmismaana – kinnistul paikneb puur-
kaev-pumbamaja, mis tänaseks on kasutu-
sest väljas. DP-ga (Ehitusõigus OÜ töö nr 
17040) tehakse ettepanek Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmiseks väikeelamumaast 
korterelamute- ja ärimaaks, lisaks üldplanee-
ringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldis-
te ehitustingimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted.” muutmiseks osas, millega 

volikogus
Viimsi vallavolikogu poolt 23.04.2019 vastu võetud otsused:
nr 22 Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide 
koosseisu kinnitamine
nr 23 Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplanee-
ringu kehtestamine
nr 24 Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 detailplaneeringu 
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 25 Pringi küla, kinnistu Pringi piirivalvekordon detailplanee-
ringu menetluse lõpetamine

Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 nr 22 otsusega kinnitati 
26. mail 2019 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste läbivii-
miseks jaoskonnakomisjonid ning nimetatu nende komisjoni-
de esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 nr 23 otsusega  kehtes-
tati Viimsi valla, Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe de-
tailplaneering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 09-17), millega 
tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ko-
hase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohu-
maast osaliselt väikeelamute maaks. Detailplaneeringuga moo-
dustatakse üks 2730 m² suurune kaksikelamukrunt, 2066 m² 
suurune loodusliku maa krunt ja üks 312 m² suurune tee- ja tä-
navamaa krunt ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe 
kaksikelamu ja kahe kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga abihoo-
ne ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 
500 m², kaksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit (kaks korrust), 
abihoonetel 5,0 meetrit.

Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 nr 24 otsusega võe-
ti vastu ja esitati avalikule väljapanekule Viimsi aleviku kin-
nistu Vehema tee 5 detailplaneering (Ehitusõigus OÜ töö 
nr 17040), millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks väikeelamumaast korterelamu- ja ärimaaks, 
lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldis-
te ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ 
peatüki 4.1 muutmiseks osas, millega on sätestatud, et 
väikeelamumaale on lubatud projekteerida ainult üksik-
elamuid. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 3163 m² 
suurune korterelamu- ja ärimaa krunt (EK 80 % ja Ä 20 %) 
ning üks 103 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt (LT 100 %). 
Korterelamu- ja ärimaakrundile määratakse ehitusõigus 
ühe neljakorruselise äripindadega korterelamu püstitami-
seks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 950 m² maa-
pealsel osal ja 1 600 m² maa-alusel osal (lubatud 1 maa-
alune korrus, hoonesse kavandatavate äripindade osa-
kaal on 20 % hoone mahust). Korterelamu suurim lubatud 
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
12,5 meetrit (abs H = 59,0 meetrit).

Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 nr 25 otsusega lõpe-
tati Pringi küla, kinnistu Pringi piirivalvekordon detailplanee-
ringu koostamine.

NB! Volikogu 23.04.2019 otsuste terviktekstidega on või-
malik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi 
Teataja võrguväljaande veebilehel.

Küllasõit Keila-Joale
Tänu Viimsi valla kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide toe-
tusele korraldab VPÜ eakatele kord kuus bussiekskursioone 
Harjumaa piirides.

Esimene reis toimuski 25. aprillil ilusal päikesepaistelisel päeval. 
Käisime ära Türisalu pangal, imetlesime Keila-Joa juga, kuigi vett 
oli tänavu üllatavalt vähe.

Saime kõndida Keila-Joa lossi kaunis pargis. Oli raske mõista, et 
aastate eest oli loss purustatud ahervare ja nüüd on see suursu-
gune loss kõigile imetlemiseks. Nagu ühele tõelisele lossile koha-
ne, leidis aastakümneid Okasroosikese unes uinunud loss endale 
2010. aastal uue pererahva.

Lossi 180. aastapäeval avati külastajatele esimesed Bencken-
dorffide ja Volkonskite perekondadele kuulunud restaureeritud 
eluruumid. Tänaseks on Keila-Joa Schloss Fallils kaunis butiikho-
tell, hubane restoran, muuseum, näitusesaal ja veinikelder. Lossis 
korraldatakse ka palju erinevaid näitusi, kontserte, seminare, selts-
konna- ja privaatüritusi.

Hüüru mõisas Vääna jõe kaldal töötab aga tänapäeval raamatu-
kogu. Huvitav oli ka Kakumäe mootor- ja purjejahtide sadam. 

Reisiga jäid kõik rahule, tänu võis lugeda välja osavõtjate silma-
dest. 

Reisikorraldajad: Rein Kriis ja Volli Kallion.

ekskursioon



10. mai 2019 REKLAAM // 21

Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! 
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! 

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055

EMADEPÄEVAL LYONILT 
MAGUS KINGITUS!

Tule pühapäeval, 12. mail emaga Café Lyoni sööma, 
sest Lyon premeerib emasid magusa kingiga!

Asume Viimsi Äritares, Paadi tee 3.

Telli ette: cafelyon.ee/tellimine
MAIUSTA KA EMADEPÄEVATORDIGA!

17 AASTAT
VIIMSIKAS

15 AASTAT
KINNISVARAS

KINNISVARAKÜSIMUSTES 
PÖÖRDU MINU POOLE:
aivar.kaarus@epicenter.ee
Tel: +372 564 4346
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 Tööpakkumised
Pakkuda tööd hakkajale ja kohu-
setundlikule inimesele haljastus- 
ja niitmistöid pakkuvas ettevõttes. 
Põhilised tegevused: maa-alade 
trimmerdamine, teemaa-alade 
niitmine, haljasalade rajamine, 
istutustööd. Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus ja B-kategooria juhi-
load. Brutopalk 1000–1200 eurot 
kuus. Tel 503 0019.

 Teenus
Klaverihäälestusteenus elu-
kutseliselt häälestajalt. Vaata 
lisainfot ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.
Hispaania keel. Kutsume teid mais 
algavale hispaania keele algajate 
kursusele. Tunnid kolmapäeviti k 
18.45-20 Viimsi huvikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman
@gmail.com.
Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663 
0024.
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: 
puitkarkassmajad, kuurid, katu-
sed, vundamendid, torutööd, aiad, 
terrassid, fassaadi survepesu ja 
värvimine, parketi, akende-uste 
paigaldus. Silvar, tel 5894 4537, 
ehitusmehedharjumaal@
gmail.com.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimi-
ne (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi 
survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Vilunud kodukoristaja teeb ökoko-
ristust, hoolduskoristust, suurpu-
hastust ja peseb aknaid. Tel 5677 
0103.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadi-
ga paigaldaja Kalev Lepistu. 
Lisainfo tel 5656 2191.

Tänavakivide paigaldus, piirdeae-
dade ehitus, haljastustööd, 

Sünnimärgid kontrolli alla
PÄIKESE HEAD JA VEAD 
Päikesest saame D-vitamiini, 
mis toetab meie luude tervist. 
Päike annab meile energiat, 
parandab jumet ja immuun-
sust, lõõgastab ja loob hea 
meeleolu. Kuid kahjuks kaas-
nevad päikesekiirgusega ka 
omad ohud, sest päikesepõletus 
loob soodsa pinna nahavähi, 
melanoomi tekkeks.

M elanoom on pahaloomu-
line kasvaja, mis tekib 
pigmenti tootvatest rak-

kudest – melanotsüütidest. Mela-
noom võib areneda sünnimärgist 
või tekkida juba algselt melanoo-
mina – väikese täpina, kasvades pi-
devalt suuremaks ning muutudes 
nii kujult kui ka värvilt.

Otsi eristuvaid sünnimärke
Melanoom ei teki ainult nahal (ke-
hal, jäsemetel, peopesadel, jala-

Uuring ei 
võta kaua 
aega, ei ole 
ebameeldiv 
ega valulik. 
Foto: Tallinn 
Viimsi SPA

prügivedu, lammutustööd. Tel 
5639 1093, e-post eleanor31@
online.ee.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, be-
toon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. 
Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. SOODSAD HINNAD. 
Tel 522 0321.

Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutiseki-
vide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 12 
aastat, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.
Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi-, 
katuste-, vaheseinte-, sauna-, ter-
rasside- ning maalritööd. Parke-
ti, uste, akende, liistude paigaldus. 
Tel 5360 5083.

Vanaraua ja kodumasinate ta-
suta äravedu. Plekk, torud, la-
tid, mahutid, tööriistad, autoosad, 
seadmed, pliidid, vannid, pesuma-
sinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, 
garaažist tasuta. Korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 
5550 5017.
Muudame Teie aia  kauniks – lõi-
kame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid, freesime kände, 
niidame muru ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljas-
tus-  ja koristustöid. Helistage 
julgelt telefonil 5563 7666. Roh-
kem infot leiate kodulehelt 
www.ifhaljastus.ee.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Pikaajalise kogemusega mate-
maatikaõpetaja annab koolima-
temaatika tunde 1.-10. klassile 
Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisain-
fo tel 5340 0165, Mare.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.

Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, korsten.
korda@gmail.com.

Korstnapühkimise tööd. Kütte-
seadmete remont ja hooldus. 
Töödele garantii ja akt. Tel 5692 
1396.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
tel 5877 1665, info@puhaskolle.ee 
või www.puhaskolle.ee. 

 Müük
Küttepuude müük. Värske lõhutud 
lepp 50 cm. Miinimumkogus 10 
ruumi. Pakume ka transporti. Tel 
5648 7816.

Müüa Viimsis võõrasemasid, sarv-
kannikesi, suve-, püsi- ja toalilli, 
maasika-, tomati- ja muude köö-
giviljade taimi. Tel 5349 9081, Tiiu 
või 5349 9087, Mati.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pel-
let 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp kotis, 
kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. 
Tel 5692 4924, 637 9411.

Muld, liiv, killustik, kruus, 
freesasfalt, transport. Tel 5395 
3788.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, 
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm 
puisteveod hea manööverdusvõi-
mega soodsal väikekalluril kuni 
6 tonni. Tel 525 2632.
Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima hinna-
ga Eestis. Kvaliteetne liugvärava-
komplekt kuni 4 m avale 1595 eu-
rot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m 
avale 1150 eurot. Vaata www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809, 
info@koduvärav.ee.

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, 
e-post liuguksed@kallion.net.

 Ost ja muu
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim.

1) Reakuulutuse avaldamiseks Viimsi Teatajas alates 10. maist ilmuvast lehest 
palume teha kõigepealt ülekanne, tasudes Viimsi vallavalitsusele sõltuvalt 
kuulutuse pikkusest.
2) Seejärel saatke palun kuulutuse 
korrektne tekst juba koos tasumist 
tõendava maksekorraldusega e-posti 
aadressile vt@viimsivv.ee – palun pan-
ge tähele, et teile ei saadeta täienda-
vat kinnitust, vaid kuulutus ilmub lehes 
tavakorras ja sobivas rubriigis.

Raha saajaks märkige palun Viimsi 
Vallavalitsus, ülekande selgituseks 
Kuulutus Viimsi Teatajas, ilmumiskuu-
päev (kordade arv juhul, kui kuulutus 
peab ilmuma mitmes järjestikus numb-
ris) ja kuulutaja nimi.

Reakuulutust avaldav ettevõte saab 
soovi korral arve. Palun teavitage ar-
ve soovist kuulutuse teksti saates, li-
sades kindlasti kohe juurde: ettevõtte 
nimi, registrikood, postiaadress ja mei-
liaadress, kuhu arve saata. Arve saa-
dame e-postiga pärast kuulutus(t)e 
avaldamist.

Muudatus ei puuduta neid, kes on tänaseks tasunud oma varasemalt esi-
tatud kuulutuse eest avaldamiseks ka järgnevates lehtedes.

Aitäh mõistva suhtumise ja sujuva koostöö eest!
Viimsi Teataja

TÄHELEPANU!
MUUDATUS VIIMSI TEATAJA REAKUULUTUSTE AVALDAMISE KORRAS 
ERA- JA ÄRIKLIENTIDELE ALATES 26. APRILLIST 2019.

TASUD
Eraisik:

  Kuulutuse 1 ilmumine: hind 
5 € kuni 200 tähemärki.

  Pikem tekst 10 € (kuni 400 
tähemärki koos tühikutega).

Ettevõtted:
  Kuulutuse 1 ilmumine: hind 

10 € )kuni 200 tähemärki).
  Pikem tekst 20 € (kuni 400 

tähemärki koos tühikutega).
Vallavalitsusele makstes  
ei lisandu käibemaksu.

Kontonumber: 
EE182200221010936477  
Swedbank

taldadel, juustega kaetud peana-
hal), vaid võib esineda ka küüntel 
ja silmas. Varakult avastatud mela-
noomi suudetakse tänapäeval üs-
na edukalt ravida – 99% patsienti-
dest paraneb täielikult.

Paraku on väga raske ravida 
melanoomi, mis on juba tunginud 
läbi nahakihtide ning organismis le-
vinud. Hilises staadiumis avastatud 
melanoomi elulemuse tõenäosus on 
vahemikus 15–20%. Põhiliseks kõr-
ge suremuse põhjuseks ongi haigu-
se liiga hiline avastamine.

pöörake tähelepanu sellele, kas pole 
sünnimärki, mis teistest eristub, ehk 
inetut pardipoega.

Kontrolli end Viimsis
Eriti tähelepanelik peaks oma na-
ha suhtes olema, kui on olnud eel-
nevaid päikesepõletusi, kui olete he-
leda naha ja juustega, kui nahal on 
palju sünnimärke, kui perekonnas 
või teil endal on esinenud melanoo-
mi, kui olete mõni aeg tagasi käinud 
talvisel soojamaa- või suusareisil, 
kus UV-kiirgus on tunduvalt inten-
siivsem, või kui olete külastanud so-
laariumi. 

Tänapäeval on sünnimärgiuu-
ring muutunud kergesti kättesaa-
davaks tänu teledermatoskoopiale 
ehk dermtestile.

Tänu sellele meetodile ei pea 
enam ootama kuid, et saada aega 
nahaarstile. Dermatoskoobiga val-
gustatult ja suurendatult sünnimär-
gi vaatlemine võimaldab avastada 
melanoomi juba väga varases staa-
diumis, kui muutused pole veel sil-
male nähtavad.

Viimsis on võimalik sünnimär-
gikontrolli teha igapäevaselt Viim-
si SPA Tervisekeskuses. See uuring 
ei võta kaua aega, ei ole ebameeldiv 
ega valulik. Protseduur kestab um-
bes 20–30 minutit, olenevalt sellest, 
mitut sünnimärki uuritakse.

R E A K U U LU T U S E D

Vastava erialase koolituse läbi-
nud medõde teeb märkmed sün-
nimärgi tekke ja muutuste kohta, 
mõõdab selle ja seejärel teeb pil-
did spetsiaalse aparaadiga. Derm-
testi käigus tehakse uuring kuni kol-
mest sünnimärgist, mis saadetakse 
koos vajaliku lisainfoga turvalist te-
lemeditsiinilahendust kasutades na-
haarstidele.

Üle poole leidudest vajab 
sekkumist
2–3 päeva jooksul tuleb nahaarstilt 
vastus, kas sünnimärgis on tunnu-
seid, mis viitavad nahavähile, mela-
noomile või nende tekkele. Vastavalt 
sellele määratakse edasine tegevus – 
kas sünnimärk tuleb eemaldada, et 
teha laboriuuring, või vajab edaspi-
di jälgimist.

Viimsi SPA Tervisekeskuses on 
viimase viie aasta jooksul kahtlast 
sünnimärki kontrollimas käinud 849 
inimest ning kontrollitud on kokku 
1674 sünnimärki. Nendest 19% (324) 
vajas kirurgilist eemaldust või biop-
siat ja 36% (603) edasist jälgimist.

Kui leiate kahtlase sünnimärgi või 
nahamoodustise, mis on muutnud 
kuju või värvi, sügeleb, veritseb või 
esineb muid kaebusi, siis tasub se-
da kindlasti kontrollida lasta.

Dr Katrin Traat
Viimsi SPA  
Tervisekeskuse  
peaarst

Sünnimärkide 
jälgimisel 
peaks pöörama 
tähelepanu: 

  Asümmeetriale – ühe 
poole kuju ei ole sarnane 
teise poolega.

  Serva ebakorrapärasu-
sele – sakiline, ähmastu-
nud, sälgustunud.

  Värvuse varieeruvusele 
– ühes sünnimärgis on mär-
gata erinevaid värvitoone.

  Läbimõõdule – üle 5 mm, 
suureneb, kasvades aegla-
selt nahal laiemaks.

  Iseloomulik on ka keten-
dus, kooriku teke, veritsus, 
punetus ümbritsevas nahas.

Allikas: Katrin Traat

Enne suure suve saabumist oleks 
kasulik enda ja oma lähedaste nahk 
korralikult üle vaadata ja kahtluse 
puhul uuringul käia. Naha vaatlusel 
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Tule Viimsi Keskuse kevadlaadale 

Saabuva emadepäeva puhul toimub 

 kallitele emadele pühendatud kontsert!

11. mail kell 12.00-13.00

06.-12. mai kell 10-19

E
lus kohtame kõiksugu eri-
nevaid mõõtusid, millede 
läbi püüame võrrelda eri-
nevaid objekte, erinevaid 

olukordi ja tulemusi, mida saavuta-
da püüame. Nii mõõdame kaugust 
kilomeetrites, mahtu liitrites ja ae-
ga minutites. Need mõõdud on kõi-
kidele mõistetavad, ning nende toel 
saame võrrelda, kui kaugel on naa-
berküla, kui palju vedelikku mahub 
pudelisse või kui kaua meil oodata 
tuleb, et õnn õuele saabuks.

Kuid mida enam mingis vald-
konnas sügavuti minna, seda enam 
kohtab inimene mõõte, mis esma-
pilgul näivad täiesti arusaama-
tud, sest kuidas saab olla kauguse 
mõõtühikuks valgusaasta või mõ-
ni muu kosmilisena näiv suurus, 
mille olemust mõistusega hooma-
ta on keerukas. Nii ka elu osas on 
meie jaoks täiesti arusaadav mõõt 
aastad, ja vanemas eas kindlasti ka 
aastakümned, kuid kõneldes sajan-
ditest ja pikemateski perioodidest 
maailma ajaloos muutub inimese 
taju järjest ähmasemaks. Ehk siis, 
mida lähemal ja tajutavam mingi 
mõõt meie jaoks on, seda selgem 
tema olemus meile on.

Üheks mõõduks aga, mis on 
meile kõigile vägagi lähedal, on elu. 
See mõõt on lausa nii lähedal ja 
omane meile sageli, et selle olemu-
se üle me väga ei arutle ja lihtsalt 
elame oma päevi nii nagu oskame. 
Alles siis, kui keegi, kelle olemasolu 
on meie jaoks olnud väga oluline, 
lahkub siit elust, hakkame mõtisk-
lema selle üle, kas peale seda hetke, 
mida surmaks nimetatakse, on veel 
midagi, või ongi sellega kõik? Sel-
les osas aga on aegade jooksul tek-
kinud maailma väga erinevais pai-
gus vägagi erinevaid arvamusi, kuid 
valdav on siiski arvamus, et maine 
elu küll lõppeb surma hetkel, kuid 
see ei ole hinge lõpu hetk.

Küllap iga inimene, kes on ka-
sutanud mõõdulinti või joonlauda, 
on kogenud olukordi, kus mõõde-
tav objekt ongi lihtsalt oluliselt pi-
kem ja suurem kui vahend, millega 
seda mõõta püütakse. Nii ei ole vä-
ga mõttekas asuda vahemaad Tal-
linnast Viimsisse mõõtma joon-
lauaga, sest kuigi loomulikult oleks 
see võimalik, poleks see üldse mit-
te viljakas ja kiire tegevus.

Aga igavikulisust ja ajatust 
püüab inimene siiski millegipä-
rast mõõta maiste mõõtudega, ehk 
nende mõõtudega, mis on mõistu-
sega ja loogiliselt selgitatavad. Nii 
on inimene ikka ja taas olukorras, 
kus tuleb tõdeda, et mõistuse või-
mest jääb väheks, et mõista kõike 

seda, mis jääb väljapoole ajalikkust, 
just samamoodi, kui jääb tegeli-
kult ju hoomamatuks lihtsa inime-
se jaoks kõik see, mis toimub välja-
pool maailmaruumi.

Oleme tähistamas Viimsi valla 
100. aastapäeva. See aastapäev on 
väga väärikas ja on suur rõõm, et 
selles maanurgas mere sees on või-
nud siinsed elanikud juba nii pikalt 
ise oma elu korraldada. Selle aja-
ga on saanud rannaäärsetest kalu-
riküladest tegelikkuses ju linn, kus 
põllud on täis ehitatud maju, rää-
kimata siis ranna heinamaadest, 

kust on romantiline vaade merele 
eriti siis, kui päikese päevakaar taas 
merre lõppeb. Kui saja aasta eest oli 
iga pere suurimaks varanduseks 
Viimsis paat, millega sai merel ka-
lal käia ja seeläbi end ära elatada, 
siis nüüdseks on rannad paatidest 
palju tühjemaks jäänud ning elatist 
teenitakse teisiti.

Aga elu mõõdud, millega mõõta 
oma päevade õnnestumisi ja ilu, on 
ju tegelikult ikka needsamad, mis 
saja aasta eest, sest rõõmu ja rahu, 
headust ja armastust ihkab kogeda 
iga inimene. Nii tihedasti asustatud 

Ajatuse ja ajalikkuse mõõdud
Mikk Leedjärv
EELK Viimsi  
Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

poolsaarel on aga nende kogemi-
ne võimalik ainult siis, kui kõik an-
navad endast parima ja oma toi-
metusi sätivad teisi ja keskkonda 
arvestades. Loomulikult on meil 
inimestena kõiksugu erinevaid va-
badusi, kuid alati kaasneb vabadu-
sega vastutus ja oht, et meie vaba-
dus rikub teise inimese päeva. Kui 
meie soovime elada hästi ja rõõm-
salt, on vaja meil kõigil arvestada 
üksteisega.

See aeg ja hetk, mil meie siin 
maanurgas elame, on suuremas 
vaates tegelikult ju üürikene. Ise-
gi siis, kui kogu elu oleme elanud 
ühes paigas, on ikka ja alati vaja 
tegeleda enese mõõtmisega igavi-
kuliste mõõtudega, sest selle läbi 
saame end enam tundma õppida 
ja selle läbi võime me saada päev-
päevalt paremaks inimeseks, kui 
oskame tunda ja kogeda, et meie 
poolikud nägemised ja isekad taht-
mised tegelikult teevad teistele hai-
get ja vähendavad meie järeltulija-
tele antavate võimaluste hulka.

Rahu ja rõõm on igavikulised 
mõõdupuud, mis on antud meie 
igaühe kasutada. Leides rahu oma 
südames saab inimene olla ka tõe-
liselt rõõmus ja tänulik paiga eest, 
kus elada võib, lähedaste eest, kel-
lega oma elu jagada võib, ja loo-
mulikult kogukonna eest, kus hoo-
litakse üksteisest ning ollakse toeks 
üksteisele.

Vaadates 
kaugusesse või 
jälgides näiteks 
päikest looju-
mas, piilume
tihti hoopis ise-
enda sügavus-
tesse. Foto: 
erakogu
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