
Maakaitsepäeva 
tähistamine
Esimene maakaitsepäev toimus 
aastal 1996 võidupühal Rae vallas. 
Sel aastal toimub pidulik üritus 
23. juunil Viimsis, kuhu kõik on
oodatud.  Loe lk 4–5
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OÜ-l Viimsi Haldus 
on uus juht
Mais sai äriühing OÜ Viimsi Haldus 
uue juhatuse liikme – Ragner Paevere, 
kelle sooviks on ettevõtte tegevuse 
läbipaistvuse suurendamine.  
Loe lk 8

Viimsi gümnaasiumi noor võitis ESSEEKONKURSI. Ajalooteemalise essee leiad lk 13 >>>>>

Vee kasutamisest 
Viimsis
Klientide seas läbi viidud küsitlus 
näitab, et viimsilased on siinse vee- 
ja kanalisatsiooniteenusega rahul. 
Enamik viimsilasi ei kasuta joogivett 
oma hoovi kastmiseks.  Loe lk 6–7

Jaanid lähenevad – 
hakkame sättima!
Loe lk 18
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K
ui ma Tartu tüdrukuna seitse aastat tagasi Viim-
sisse kolisin, ei teadnud ma poolsaarest suurt 
midagi. Ka käinud olin varem siin vaid üksikud 
korrad.

Poolsaarele kolides lummas mind koheselt 
Viimsi kaunis loodus. Kuna siin elades ei pea metsa jõud-
miseks kuhugi sõitma, vaid see on piltlikult öeldes kodutä-
nava taga, olen hakanud üha enam oma aega just metsa-
radadel veetma. Jalutuskäike teen enamasti koos perega, 
kuid aeg-ajalt ka täiesti üksinda. Pikad rännakud looduses 
on kosutav viis, et puhata, aga ka hea, lihtne ja soodne 
aastaringne võimalus energia saamiseks.

Muidugi on liikumine iseenesest tähtis ja vajalik nii 
meie kehale kui ka vaimule, kuid loodusesse minek on 
minu jaoks midagi enamat. Nimelt jõuavad loodushäältes 
minuni head energiat kandvad mõtted. Omadega metsas 
olles läheb mõte vabaks, süda avaneb ning vastused otsi-
tule leiavad tee minuni.

Sarnaselt metsale rõõmustab mind ka jalutuskäigu 
kaugusel asuv meri, mida võib samuti pidada Viimsis 
elamise luksuseks. Kui tahan, lähen randa päevitama või 
merre ujuma, vaatan vahuseid laineid või kuulan kaja-
kaid. Kas meie, viimsilased, ikka veel mõistame, kuivõrd 
erakordses kohas me elame, või üksnes vaatame mere 
poole, aga ei näe enam?

Olen aastate jooksul saanud Viimsis ka kogemusi, mil-
liseid mul varem ei olnud. Esimest kord osalesin viimsi-
lasena “Teeme ära!” koristustalgutel, millest on tänaseks 
saanud minu iga-aastane traditsioon. Ka garaažimüük ja 
kohvikutepäevad tulid minu suveprogrammi just Viimsis 
elades. Viimsi Püha Jaakobi kirikus käisin leerikoolis, 
Viimsis laulsin elus esimest korda segakooris ning astusin 
naiskodukaitse liikmeks. Ning Viimsi Teataja oli minu 
esimene vallaleht, mida regulaarselt lugema hakkasin.

Üks lihtsamaid viise ennast 
vallas toimuvaga kurssi viia 
ongi kohaliku lehe lugemine. 
Kuna üsna pea pärast pool-
saarele kolimist asusin tööle 
Viimsi noortekeskusesse, tuli 
juba tööst tulenevalt siinse 
eluga kursis olla. Mäletan, et 
reedeti, kui leht ilmus, otsi-
sime koos noortega sealt tut-

tavaid nägusid ning lugesime noori huvitavaid ja puudu-
tavaid artikleid. Kui ma noortekeskusest edasi ajakirjan-
dusse liikusin ning Postimees Juunioris kirjutasin, meenu-
tasin tihti neid jutuajamisi, mis meil Viimsi noorega lehe 
teemadel olid.

Nüüd olen tööalaselt tagasi Viimsis ning sinu käes on 
minu, Viimsi Teataja toimetaja, esimene leht. Viimsi Tea-
tajaga olen juba mõned aastad seotud olnud. Nimelt otsis 
umbes kolm aastat tagasi toonane toimetaja kaasautoreid 
ja mina pakkusin ennast. Ka siis oli käes juunikuu, mis-
tõttu sai minu esimeseks tööks kirjutada vallas toimuva-
test jaanipidudest. Nüüd, kui olen ise lehe toimetaja 
kingades, on jälle käes juunikuu ning taaskord on tegu 
lehega, mis ilmub vahetult enne jaanipäeva. Kes märki-
desse ja saatusesse usub, saab siit kindlasti midagi välja 
lugeda.

Viimsi Teataja on minu eakaaslane, seega usun, et 
oleme leidnud ühise ja ladusa keele. Minu soov on tuua 
viimsilasteni võimalikut mitmekülgseid teemasid. Näiteks 
saab sügisest jälle lugeda raamatusoovitusi, mis tulevad 
endiselt Reet Kuke sulest, ning ajalootudeng Ranno Sõmer 
hakkab tutvustama Viimsis asuvaid monumente. Kindlasti 
piilume sisse kultuuri- ja hariduskeskuse Artiumi uste 
vahelt, et olla kursis ka sealsete te-
gevustega. Soovin lehes rohkem sõ-
na anda valla noortele, kelle kirja-
tükke leiab juba ka sellest lehest.

Aga enne sügist algab teisi-
päeval, 21. juunil suvi ning su-
vised teemad jõuavad lugeja-
teni 8. juulil ja 26. augustil 
ilmuvates Viimsi Teataja-
tes. Head lugemist!

peaks õpetajate jaoks muutma atrak-
tiivsemaks, suurendades nende palka 
ja pakkudes nendele antud piirkonnas 
ka elukohta. See võimaldab ka väike-
koolide õpilastel õppida meie kõige 
parematelt õpetajatelt, keda on Eestis 
tohutult palju, kuid kes ei kipu väikse-
matesse linnadesse tööle minema.

 Mina unistan, et meie valitsuses 
oleksid inimesed, kes oleksid oma ala 
spetsialistid ning oskaksid koostööd 
teha. Valus on vaadata juhtimas meie 
riiki inimesi, kes ei oska ennast kont-
rollida ning tekitavad häbi riigile. Ta-
haksin, et võimul ei oleks inimesi, kes 
ohustaks meie riigi arvamust, paisa-
tes mõtlematuid sõnu suust välja. Ala-
ti jäävad alles erinevad arvamused, 
kuid need ei peaks mõjutama meie rii-
gi käekäiku. Valitsuses olevad inime-
sed peaksid paremini mõistma, kuidas 
aktsepteerida teisi isikuid, kellel on tei-
ne arvamus. Ühiste lahenduste leidmi-
ne, tagades heaolu oma riigis elavatele 
inimestele, on ju tegelikkuses riigi juh-
timise eesmärk. 

 Kuid kõikide asjade kõrval, mida 
muuta sooviksin, on ka neid, mida ta-
han rõhutada, et need jätkuks. Mulle 
kui noorele inimesele läheb väga korda 
Eesti haridus. Tunnen endas rõõmu, 
et meie riigis on võimalik omanda-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Millist Eestit me siis tahame?
KIRJA- JA MÕTTETALGUD Selleks, et mõista, millist Eestit koolinoored tahavad, 
korraldas president Alar Karis aasta alguses kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud. 
Veebruariks oli ta sellel teemal saanud 564 kirja. Omi mõtteid jagas presidendiga 
ka Viimsi gümnaasiumi õpilane Kertu-Liisa Sarap.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Jane Saks, tel 5686 0007, 
e-post jane.saks@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 8. juulil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 29. juunil kell 15.

N
ii palju, kui on erinevaid 
inimesi, on ka erisuguseid 
arvamusi. Mina saan rääki-
da sellest, millist Eestit mi-

na tahan. Kui ma vaatan meie riiki, siis 
võin öelda, et ma olen õnnelik, et mi-
nu juured on siin. Ma olen tänulik, et 
saan suveõhtul kõndida üksinda koju 
nii, et ma ei pea midagi kartma. Olen 
ekstaasis meie suurtest pidustustest 
ning ehtsatest õnnepisaratest, mis voo-
lavad isamaalisi laule lauldes. Kuid on 
asju, mis tekitavad minus arusaama-
tusi, küsimusi, mida tahaksin esitada, 
kui näen armsat kodumaal elavat ini-
mest mures. Nii siis ma räägingi, mil-
line võiks olla meie Eesti.

Esiteks juba pisikesest tüdrukust 
saadik olen märganud, kui ägedad ini-
mesed on õpetajad. Nad justkui kasva-
tavad meid koolis üles ning valmista-
vad eluks ette. Tahaksin, et õpetajad 
saaksid sellist palka, et keegi nendest 
ei peaks valima teist ametit, et kon-
kurentsiväärilist palka teenida. Õpe-
taja võiks saada nii palju palka, et ta 
ei pea oma unistust õpetajaks saami-
seks kõrvale jätma puhtalt palganumb-
ri pärast. Ei tohi unustada ja mainima-
ta jätta kiirabi ja politseid, kes tagavad 
meie turvatunde. Need on inimesed, 
kes päästavad elusid ja on telefonikõne 
kaugusel igal hetkel, iga päev. Ka ne-
mad peavad saama väärilist palka oma 
raske töö eest. Miks on seatud poliiti-
kud kõrgemale inimestest, kes meid 
hoiavad?

 Eesti loodus on kaunis. Iga päev 
siin elades ei teadvusta paljud, kui eri-
line on meid ümbritsev keskkond. Sa-
mamoodi ei teadvusta me endale, et 
seda imelist rohelust niidetakse jul-
malt maha. Mina tahan sellist Eestit, 
kus riik ei sea rahalisi ja majanduslik-
ke eesmärke kõrgemale puhtast loodu-
sest, sealhulgas metsade säilitamisest. 
Mis oleks, kui me vaataks suuremat 
pilti ja näeks, et Eesti on täiesti linnas-
tunud ning loodusega käiakse läbi kui 
kaltsunukuga? Taime- ja loomaliigid 
ei vääri väljasuremist seetõttu, et nen-
de kasvukeskkond asendatakse elura-
joonidega.

 Tahan Eestit, kus inimesed, ei pea 
linna kolima selleks, et tööl ja koolis 
käia. Mulle meeldiks, kui lapsed saak-
sid edasi käia oma mõisakoolides ilma, 
et nad peaksid varahommikul üles är-
kama, et kümnete kilomeetrite kau-
gusele kooli sõita. Tuleks toetada ka 
väikekoole, sest kõik inimesed vääri-
vad võrdväärset haridust olenemata 
asukohast. Väikekoolides töötamise 
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Las ma räägin 
Sulle endast

da kõrgharidus tasuta. Paljud inime-
sed saavad võimaluse õppida heades 
ülikoolides Eestis, ilma et nad peaksid 
oma pere rahaliste võimaluste pärast 
muretsema. Ma olen veendunud, et rii-
gi üheks suurimaks eesmärgiks peaks 
olema eestikeelse kõrghariduse pidev 
arendamine ja rahastamine, sest läbi 
selle on võimalik jõuda hetkeni, kus 
meie riigi ülikoolid on maailma ühed 
paremad ning kuhu kõik tahavad õp-
pima tulla. Esimene eeldus on selleks 
olemas – targad inimesed – ning kui 
riigi toetus kõrgharidusele suureneks, 
siis oleks selle saavutamine kindlas-
ti võimalik. Meile on kingitud võima-
lus, mida paljudes riikides ei eksistee-
ri. Käin ise Viimsi riigigümnaasiumis 
ning ütlen uhkusega, et armastan seda 
kooli. Ma omandan oskusi, mida pal-
judes teistes koolides õpilastele ei õpe-
tata. Olen külastanud väitlusega seoses 
ka teisi riigigümnaasiume ning ükski 
pole mind alt vedanud. Need on koo-
lid, mis tekitavad sinu ümber turvali-
se keskkonna ja tunde, et oled justkui 
oma teises kodus. Saan uhkusega öel-
da, et Eesti haridus on maailmas kõr-
gelt hinnatud ning meie õpilased ja 
õpetajad on ühed maailma helgemad. 
Tunnen, kuidas süda läheb soojaks sel-
le peale, sest mul on võimalik õppida 
ja areneda inimesena sellises koolis.

 Arvan, et muudatusi saab viia lä-
bi küsimuste tõstatamise, arutlemise 
ja arutelu loomisega. Kui palju parem 
ühiskond saaks meie riigis valitseda, 
kui tõstataksime rohkem taolisi arut-
elusid. Igal asjal on kaks poolt, nii hea 
kui ka halb. Halba külge vaadates ei 
tohi me unustada, et seal on ka posi-
tiivne osa, mis võib-olla lihtsalt vajab 
täiendusi. Ühtse rahvana selgitades ja 
õppides koos rajamegi sellise Eesti, na-
gu meie tahame.

Mina tahan sellist 
Eestit, kus riik ei 
sea majanduslikke 
eesmärke kõrgemale 
puhta looduse säili-
tamisest. 

Viimsi Teataja on 
minu eakaaslane, 
seega usun, et 
oleme leidnud 
ühise ja ladusa 
keele.

Jane Saks 
Viimsi Teataja 
toimetaja

Kertu-Liisa Sarap
Viimsi gümnaasiumi õpilane

Viimsi gümnaasiumi õpilane Kertu-Liisa Sarap (G3) oli palutud esinema oma 
kõnega Vabariigi Presidendi kirja- ja mõttetalgute “Millist Eestit me siis tahame?” 
tänuüritusele. Foto: Raul Mee



VALIMISED Juunikuu alguses 
kogunesid Prangli saare elanikud 
rahvamajja, et osaleda üldkogul 
ning ühtlasi valida endale saare-
vanem. Kuna kohaletulnud ini-
meste arv jäi alla poole saare 
elanikest, polnud saarevanema 
valimine paraku võimalik.

Prangli saare üldkogu oli jaotatud ka-
heks osaks. Esimene punkt oli saare-
vanema valimine, kuhu oli üles sea-
tud ainsa kandidaadina Raimond 
Linholm. Teine osa oli mõeldud muu-
dele küsimustele. Vastavalt Viimsi val-
la põhimäärusele on üldkogu otsustus-
võimeline siis, kui kohal on vähemalt 
pooled Prangli püsielanikud, keda rah-
vastikuregistri järgi on 199. Seega oleks 
kohale pidanud tulema vähemalt 100 
inimest, ent tuli 41. “Koosolekut saab 
pidada ja teemasid arutada, kuid kah-
juks ühtegi õiguslikku jõudu omavat 
otsust vastu võtta ei ole võimalik,” sel-
gitas vallasekretär ja valimiskomisjoni 
esimees Leevi Laever ja lisas, et põhi-
määrust saab muuta Viimsi vallavoli-
kogu. Kui põhimäärus saab muudetud 
ning üldkogu taas kokku kutsutakse, 
saab valimised uuesti korraldada.

Ühe variandina on võimalik põhi-
määrust muuta sarnaselt, et koosoleku 
kokkukutsumise esmane nõue jääb sa-
maks. Ehk üldkogu on otsustusvõime-
line siis, kui kohale on tulnud vähemalt 
pooled saare püsielanikest. Kui see lä-
bi kukub, mis juhtus ka sel korral, saab 
sama päevakorraga kokku kutsuda uue 
üldkogu ja see oleks otsustusvõimeli-
ne sõltumata kohale tulnud püsielani-
ke hulgast.

Üldkogule kohale tulnud saare elani-
kud leidsid, et saarel peab siiski eestkõ-
neleja olema. Terje Lilleoks, kes on neli 
aastat saarevanem ja viimased neli aas-
tat saarerahva eestkõneleja olnud, leidis, 
et koht tühjaks jääda ei saa. “Tulevane 
saarevanem peaks olema kohalik, aus 
ja selline inimene, kes on võimeline as-
ju ajama,” täpsustas ta. Tema ise uuesti 
ei kandideerinud, kuna leidis, et kahek-
sa aastat on piisavalt pikk aeg ühe koha 
peal olemiseks. “Ma ei ütle, et ma enam 
kunagi ei kandideeri, aga praegu on mi-
nu ettepanek valida Raimond meie eest-
kõnelejaks ning soovin talle omalt poolt 
palju edu,” lisas Lilleoks.

Kuigi õiguslikus mõttes otsust vastu 
võtta ei saanud, hääletasid saareelani-
kud omakeskis enda esindajaks Lin-
holmi. Saare püsielanikuna on Lin-
holm saare murede ning rõõmudega 
kursis. “Igaüks võib alati oma murega 
minu juurde tulla, et saaksime sellele 
koos lahenduse leida,” lubas Linholm.

Üldised küsimused
Üldkogu jätkus teise päevakorrapunk-
tiga, kus elanike küsimustele andsid 
vastuseid merenduse vanemspetsia-
list Raul Ilisson ja abivallavanem Alar 
Mik. Saarerahvas kasutas võimalust 
ära ning küsimusi tuli seinast seina.

Esimese teemana võeti üles saare 
rahastu. Nimelt eraldatakse igal aastal 
Viimsi valla jooksvast eelarvest saare 
hüvanguks raha. Summa suurus sõltub 
eelmisel aastal saart külastanud turis-
tide laevapiletite arvust. Näiteks osteti 
eelmisel aastal saarele 13 362 turistipi-
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Konkurss “Viimsi kaunis 
kodu 2022” kutsub osalema!  
Ootame Viimsi vallaelanikke ja kohalikke ettevõtteid esitama kon-
kursile “Viimsi kaunis kodu 2022” ilusaid, huvitavaid, hästi hoitud või 
oskuslikult hooldatud kinnistuid. Olgu siis tegu eramu, korterelamu, 
tervikliku haljastuslahendusega rõduga, ühiskondliku hoone või ette-
võttega, mille ümber on loodud kaunis keskkond.

Konkursiga soovitakse esile tõsta Viimsi vallas asuvaid arukate ruumi-
lahendustega, loodust hoidvaid ja südamega hooldatud kinnistuid ning 
tunnustada nende omanikke või esindajaid. Konkursile “Viimsi kaunis 
kodu 2022” esitatud nominentide hindamisel käsitletakse kõikide tee-
made koosmõju (terviklik ruum, haljastus, vormid, heakord). Konkursi 
koduaedade võitjad esitatakse edasi konkursile “Eesti kaunis kodu”. 

“Viimsi kaunis kodu 2022” kategooriad ja auhinnafond jaotub järg-
nevalt:

• Kaunis kodu (eramud ja aiad):
I koht – auhinna väärtus 1200 eurot + fassaadisilt KAUNIS KODU 
2022;
II koht – auhinna väärtus 800 eurot;
III koht – auhinna väärtus 500 eurot.
• Kaunis ühiskondlik hoone/ettevõte (ja selle esine või ümbrusesse 
rajatud avalik ruum, hoov) – eriauhind ilusamale ühiskondlikule hoo-
nele/ettevõttele (eriauhinna väärtus 500 eurot).
• Kaunis rõdu (kortermajadel) – eriauhind ilusamale ja kauni tervikli-
ku haljastuslahendusega rõdule (eriauhinna väärtus 500 eurot).
• Kaunis ridaelamu või kortermaja (korterelamute terviklikud haljas-
tuslahendused) – eriauhind ilusamale kortermajale (eriauhinna väär-
tus 500 eurot). 
Infot kaunite kodude, rõdude või hoonete kohta ootame kuni 4. juulini 

e-posti aadressile allar.lehtsalu@viimsivv.ee. 
Kodude, rõdude või hoonete hindamine kohapeal toimub 1.–4. augus-

tini. Kauni Viimsi kodu tiitel ja parimad eriauhinna võitjaid autasustatakse 
detsembrikuus toimuval “Viimsi tunnustab” galal.

Kui esitate konkursile oma naabri või tuttava, siis palun enne esitamist 
veenduda selles, et ka esitatu ise soovib osaleda!

Allar Lehtsalu
konkursi “Viimsi kaunis kodu” komisjoni esimees

Muudatused Viimsi siseliinidel  
Alates 27.06.2022 alustatakse Viimsi siseliinide teenindamist suviste 
sõiduplaanide alusel. 

Alates 27. juunist minnakse üle suvistele sõiduplaanidele, mille 
käigus korrigeeritakse Viimsi siseliinidel liikumiskiiruseid ja väljumisaegu. 
Suveperioodil teenindatakse liine vähendatud sõiduplaanide järgi. 
Peatatud on teenus liinidel V4, V4A ja V8.

Sõiduplaanid on lehel www.peatus.ee! 

27. juunil muutub ka liinil V5 liikumistee Leppneeme piirkonnas. 
Lõpetatakse peatuse Lännemäe teenindamine, uus alg- ja lõpp-peatus 
on Leppneeme sadam. 

Imre Saar
kommunaalvaldkonna peaspetsialist

letit ning sel aastal on kasutada Prangli 
saare hüvanguks 13 362 eurot.

Saare inimestele tekitas muret saare 
vee kvaliteet. “Vee kvaliteediga on saa-
rel tõsiseid probleeme,” nõustus ka Alar 
Mik. Hea uudisena tõi ta välja, et vee 
kvaliteedi tõstmisega tegeletakse. Näi-
teks on Prangli spordiplatsi kinnistu 
juurde planeeritud ühine veetöötlus- 
ja joogiveemahuti.”

AS Viimsi Vesi taotles selleks väike-
saarte programmist rahastust, mis ka 
osaliselt rahuldati. Täiendava veesüs-
teemi rajamise lõplik tähtaeg on ok-
toober 2023,“ lisas Mik. Ka olemasole-
vas veetöötlusjaamas tegi Viimsi Vesi 
parendustöid ja selle tulemusena vee 
näitajad paranesid.

Tähtis teema oli Prangli ja Leppnee-
me sadamates asuvad parkimiskohad. 
“Leppneeme sadamasse on juurde pla-
neeritud mõned tasuta kohad ja koos 
kalandusühistuga käivitub üks tasuline 
parkla ehk kokku peaks tulema umbes 
30 uut lisakohta. Paralleelselt autode 
parkimiskohtade loomisega on ees-
märk suurendada Leppneeme sada-
mas kaikohtade arvu,” selgitas Ilisson. 

Laevaühenduse küsimuses puuduta-
ti nii reisijate kui ka kaupade vedu. Saare 
arengu tagamiseks on Viimsi vallavalit-
sus tellinud kaupade veoks transpordi-
ameti laevu ning sellega on kavas jätkata.

Kelnase-Leppneeme liini teenin-
dava laeva Wrangö osas soovitas saare 

Prangli saarevanem jäi 
sel korral valimata

rahvas uurida võimalust lisada laevale 
reisijakohti, sest juba suve hakul on nii 
mõnegi reisi kõik kohad välja müüdud, 
kuid igapäevaselt peavad elanikud 
mandrilt tagasi koju pääsema. Olu-
korra lahendamiseks tellitakse OÜ-lt 
Tuule Liinid Wrangö lisareise. Samu-
ti uuritakse transpordiametilt, milli-
sed on võimalused ennistada Wrangö 
jääklass, et tagada Kelase-Leppneeme 
liinil reiside toimepidevus talvel püsi-
va jääkatte tekkimisel.   

Veel tuli kõne alla  Prangli laevapile-
tite broneerimise teema. Elanike sõnul 
on üsna sage olukord, kus tuuleliinid.
ee kodulehel näitab, et laevalepiletid 
Prangli saarele on kõik broneeritud, 
kuid reaalsuses sõidab laev Leppnee-
me sadamast välja pooltühjana. “Teen 
ettepaneku, et probleemi lahendami-
seks moodustame koos töögrupi, kuhu 
on kaasatud nii vallaametnikud kui ka 
saare elanikud,” pakkus Mik ning see 
lahendus üldkogul osalejatele sobis.

Kuna ees on ootamas jaanipäev, tõs-
tatati küsimus ka uue laululava kohta. 
Alar Mik tõdes, et laululava projekt oli 
valmis, kuid algselt jäi sellel ekspertiis 
tegemata. Tänaseks on ekspertiis teh-
tud ja see näeb ette, et projekti tuleb 
oluliselt ümber teha. “Lava peab ole-
ma ohutu ja tuulisele ilmale vastu pi-
dama,” ütles Mik. Jaanipäevapidu mui-
dugi ära ei jää – pidu toimub 23. juunil 
algusega kell 18. Eelmise aasta võitja aed Männiliiva tee 23. Foto: Ülle Kosk

I N T E R VJ U U

Raimond Linholm mõistab saarerahva 
muresid ja rõõme
Miks otsustasite saarevanemaks kandideerida?

Ma näen palju kohti, mida on tarvis paremaks teha, ja ma 
usun, et inimesi kaasates saame asjad korda.

Täna räägiti just saare murekohtadest, kuid mis on saa-
rel positiivset?

Meil on suvel väga ilus ning siin käib palju külalisi. Meil ongi 
kõik hästi, aga alti võiks paremini olla.

Kas olete kurb ka, et saarevanem valimata jäi?
Ei ole. Ootame selle õige aja ära ja ma usun, et kõik läheb samamoodi edasi. 

Rahvas hääletas täna nii, et mina hakkan Prangli rahvast esindama.
Mida Teie kui võimalik saarevanem Viimsi vallavalitsuselt ootate?
Ikka mõistvat suhtumist ja proovime üheskoos saare murekohad ära lahendada.
Olete põline pranglilane. Kas olete kunagi mõelnud ka mandrile kolimisest?
Kui olin kuuene, siis me kolisime vanematega saarelt ära. Tagasi tulin ma alles 

viie aasta eest. Prangli on mul alati hinges olnud ning mulle meeldib siin. Ka mu tü-
tar käib nüüd Prangli koolis kolmandas klassis ning meie pere on siin rahul.

Mis Teid veel Pranglil hoiab?
See kogukond ja loodus. Kui ise oled piisavalt ettevõtlik, saab siin ilusti hakkama.
Milline on elu saarel suvel, milline aga talvel?
Suvel on rahvarohke, sest saart külastab palju turiste. Talvel aga on vaikne ja ra-

hulik. Siis käime rahvamajas koos piljardit mängimas või teeme kinoõhtuid.
Suvi on peaaegu käes. Mida turistidele meelde tuletaksite?
Kui nad tulevad, siis palume prügi ikka prügikasti visata ja lõkkeid teha üksnes 

selleks ettenähtud kohtades. Saarerahvas loodab, et turistid käituvad korralikult 
ning austavad ja arvestavad ka põliselanikega.

Saare eestkõneleja poolt hääletamine. Foto: Jane Saks

V5 uus liikmistee Haabneeme-
Leppneeme sadam

V5 endine liikmistee 
Haabneeme-Leppneeme sadam

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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H
arjumaal teevad tsi-
viilstruktuurid, opera-
tiivteenistused ja kait-
sejõud mitmekülgset 

ning laiapõhjalist koostööd, et ta-
gada nii Harjumaa kui ka Eesti pea-
linna elanike turvalisus. Selleks, et 
koostööd korraldada, oli juba aas-
tal 1995 Harju maavalitsuses ole-
mas ametikoht, mida teistes maa-
kondades ei olnud – maavanema 
nõunik sisejulgeolekualastes kü-
simustes.  

Pärast maavalitsuste likvidee-
rimist ja Harjumaa Omavalitsus-
te Liidu loomist on siseturvalisuse 
nõuniku roll jätkuvalt oluline. Har-
ju maavalitsuse juurde oli moodus-
tatud korrakaitsekomisjon, mille 
liikmeteks olid kaitseliidu, politsei, 
piirivalve ja päästeteenistuse esin-
dajad, kes ühiselt tegelesid maa-
konna turvalisuse probleemidega.

Tekkis ka arusaam väärtustada 
noortes isamaalist kodanikukas-
vatust, populariseerida maakon-
nas militaar- ja eriteenistusliku ha-
riduse ning elukutse omandamist. 
Teemat arutati ka tolleaegse Harju 
maavanema Mait Kornetiga ning 
otsus oli ühene – maakaitsepäev 
hakkab Soome eeskujul toimuma 
ka Harjumaal.

Pikk traditsioon
Maakaitsepäeva kui maakondliku 
suurürituse eripära seisneb selles, 
et igal aastal toimub see erinevas 
kohas ja lisaks pärgade panekule 
toimub vaatamisväärne ja muljet 
avaldav militaar- ja operatiivstruk-
tuuride tehnika paraad. 

Kõik maakaitsepäevad algavad 
alati vabadussõja mälestusmärgi 
juures pärgade asetamise ning pi-
duliku tseremooniaga. Samuti pea-
vad kõne Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu juhatuse esimees ja kohaliku 
omavalitsuse juht, millele on järg-
nenud pidulik kontsert Politseior-
kestri või Tallinna Tuletõrjeühingu 
Puhkpilliorkestri saatel.

ditsioon mõne tammepuuga. Asja 
arutati ka tollaste Jõelähtme valla 
juhtidega ja nii saigi alguse Jõeläht-

Tegevusplatsil ehk korraldajate 
keeles nn actionväljakul on toimu-
nud mitmesugused üritused ja tel-
kides struktuuriüksuste esitlused. 
Päeva keskseteks üritusteks on ol-
nud aga militaar- ja operatiivtee-
nistuste demonstratsioonesinemi-
sed, sportmängud ja kultuuriprog-
ramm.

Spordivõistlustest oli varasema-
tel aastatel üks oodatumaid aasta-
jooks, mille distantsi pikkus vastab 
aastaarvule ja sellel osalesid amet-
kondade võistkonnad.

Alates kümnendast maakaitse-
päevast osaleb üritusel ka ajaloo-
klubi Frontline. Ajalooliste mund-
rite ja relvade eksponeerimine ning 
demonstratsioonlahingu “Viima-
ne sõjasuvi” esitamine on oma aja-
loolise autentsusega eriti muljet 
avaldav.

Maakaitsepäeva kõnejuhina 
toetas ürituse kordaminekut va-
batahtlik päästja ja kaitseliitlane 
Madis Milling. Tema on pälvinud 
teenete eest turvalisuse arenda-
misesse Kotkaristi V klassi teenete-
märgi, Päästeliidu Suure Kuldristi 
ja siseministeeriumi Kuldteenete-
märgi (kõik postuumselt).

Antakse üle võidutuli 
jaanitulede süütamiseks
Maakaitsepäeva programmi kuu-
lub ka Eesti Vabariigi Presidendi 
poolt süüdatud võidutule pidulik 
ja teatraliseeritud vastuvõtmine. 
Võidutuli jagatakse Harjumaa val-
lajuhtidele ja linnapeadele, kes vii-
vad selle koos kaitseliitlastega ko-
halike jaanitulede süütamiseks.

Hea meel on tõdeda, et Harju 
maakaitsepäeva mastaapsus ning 
selle kodanikukasvatuslik ja isa-
maalisuse dimensioon äratas aas-
tal 1999 ka tollase Eesti Vabariigi 
Presidendi Lennart Meri tähele-
panu. Maavanemate vastuvõtul tol-
leaegselt Harju maavanemalt Mait 
Kornetilt saadud selgituste põhjal 
soovitas Meri ka teistes maakon-
dades seda algatust järgida. Alates 
aastast 2001 on Harjumaalt alguse 
saanud traditsioon muutunud üle-
riigiliseks.

Kümnendal Harju maakaitse-

AJALUGU Esimene maakaitsepäev toimus 
aastal 1996 võidupühal Rae vallas Jüris. Tol ajal oli 
vabadussõja meenutamine kõigile hingelähedane, 
mistõttu oli üritus eelkõige isamaaline. Ürituse 
lipukirjaks sai “Mees, sa pead kodu kaitsma!”. 

Ajaloo ja traditsioonidega maakaitsepäev

päeva korraldustoimkonna koos-
olekul käis Vojeikin välja mõtte 
jäädvustada maakaitsepäeva tra-

Kaido Taberland 
Harju Omavalitsuste Liit

me vallas Loo alevikus vana kivikal-
me kõrvale rajatud Vabaduse hiis, 
kuhu toimunud maakaitsepäeva-
de omavalitsuste esindajad, Har-
ju maavalitsus ja väliskülalised is-
tutasid 12 tammepuud. Igal aastal 
lisandub korraldaja omavalitsuse, 
kaitseliidu Harju maleva juhatuse 
liikmete ja väliskülaliste poolt istu-
tatud uus tamm.

Meie riik püsib kaljukindlalt, 
kui traditsioonid on hoitud ja ini-
mesed hoiavad kokku. Iga-aastane 
maakaitsepäeva tähistamine kõi-
gis maakondades on hea võimalus 
mälestada meie riigile vabaduse 
toojaid ja hoidjaid! Ma kõik saame 
teha midagi sellist, et igapäevaelu 
turvaline püsiks ja meie riik oleks 
hästi hoitud!

Senised 
Harjumaa 
maakaitse-
päevad

  I 1996 Rae vald 
  II 1997 Saue linn 
  III 1998 Viimsi vald 
  IV 1999 Keila linn                   
  V 2000 Anija vald 
  VI 2001 Vasalemma vald 
  VII 2002 Saku vald 
  VII 2003 Maardu linn, 
  IX 2004 Kernu vald 
  X 2005 Jõelähtme vald 
  XI 2006 Kuusalu vald 
  XII 2007 Keila vald 
  XIII 2008 Tallinn 
  XIV 2009 Loksa linn 
  XV 2010 Kose vald
  XVI 2011 Paldiski linn
  XVII 2012 Raasiku vald
  XVIII 2013 Saue vald
  XIX 2014 Nissi vald
  XX 2015 Harku vald
  XXI 2016 Padise vald
  XXII 2017 Kiili vald
  XXIII 2018 Tallinna linn
  XXIV 2019 Anija vald
  XXV 2020 jäi ära
  XXVI 2021 Rae vald
  XXVII 2022 Viimsi vald

22. juuni

16:00 - Vabaduse hiis, Loo alevik, Jõelähtme valdVõidutamme istutamine
Muusikalised vahepalad: segakoor Viimsi ja ViiKerKoor, dirigent Indrek Umberg

23. juuni

07:00 - Viimsi VabaõhumuuseumVõidupüha auks lipu heiskamine

9:30 Eesti vabaduse eest langenute mälestuseks pärgade asetamine Johan ja
Maria Laidoneri monumendile - Viimsi mõisa park

11:00 - Viimsi staadionOperatiiv- ja kaitsejõudude pidulik rivistus ja paraad
Paraadi juhatab Kaitseliidu Harju maleva pealik kolonelleitnant Eero Kinnunen
Staadioni kõrval parklas eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse väljapanek kuni 16:00

12:00 HarjuXXVIIMaakaitsepäevaavaminejaIsamaalinetervituskontsert
EestiSõjamuuseum,Viimsimõisapark
Esinevad:TallinnaTuletõrjeühinguPuhkpilliorkester,dirigentRihoSild
RandverePasunakoor,dirigentKristjanJurss, rahvamuusikaansamblidKapellViimsi jaPirita,
rahvatantsurühmad:RandvereKooli lasterühmad,RandvereTantsuperenoorte segarühmja naisrühmad

14:00 Vormide esitlus ja demoesinemised
Front Line Eesti ja Kaitseliidu demolavastus. Relvade näitus

15:30 Vabariigi Presidendi poolt süüdatud Võidutule vastuvõtmine ja pidulik üleandmine
Harju maakonna omavalitsusjuhtidele - Eesti Sõjamuuseum, Viimsi mõisa park

19:00 - Viimsi Vabaõhumuuseum, Stefan, Marko Matvere & VLÜ (pääse tasuline)Jaaniõhtu

Sõjamuuseumi külastamine ja kogu üritus tasuta. Avatud kohvikud ja koostööpartnerite esitlustelgid.
Päevajuht Hannes Võrno

Harju XXVII Maakaitsepäev

Maakaitse-
päev aastal 
2018. Foto: 
Peeter Hütt

Tammede 
istutamise 
traditsioon sai 
alguse aastal 
2005. Foto: 
erakogu

Laidoneri 
mälestusmärgi 
juures võidu-
pühal. Foto: 
Tiit Mõtus
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Randvere teeremont                                     ümbersõidu marsruut

paraad ja relvastuse näitus                         ürituse ala

Harju XXVII maakaitsepäev ja 
ajutine liikluskorraldus Viimsis  
Skeemil on märgitud sündmuste piirkonnas asuvad avalikud parklad.

NB! Kell 9–17 on suletud parklad:
1) Haabneemes Randvere tee ääres asuv Viimsi staadioni parkla ala, kus 

toimub tehnika, varustuse ja relvastuse väljapanek;
2) Viimsis Aiandi teelt sissesõiduga Eesti sõjamuuseumi parkla ning Pargi 

lasteaia parkla, mis on ette nähtud sündmuse korraldajatele.



17. juuni 20226  // VIIMSI VESI

M
aikuu jooksul viisi-
me läbi küsitluse AS-i 
Viimsi Vesi klientide-
le. Oleme väga tänu-

likud pea 900 viimsilasele, kes võt-
sid selle aja, et küsitlusele vastata ja 
oma mõtteid meiega jagada. Suur 
rõõm oli näha, et kogunisti 75% 
vastanutest on meie teenusega kas 
väga rahul (5 palli vääriliseks hin-
das ca 40% vastajaid) või pigem 
rahul (4 palliga 35% vastanutest). 
AS-i Viimsi Vesi teenusega polnud 
üldse rahul vaid 26 vastajat, mis 
koguhulgast moodustab 3%. Aitäh 
selle tagasiside eest! Igapäevaselt 
pingutame selle nimel, et meie tee-
nusega oleksid rahul kõik kliendid.  

Väga hea meel on selle üle, et 
veetarbimise osas vastas 85% ini-
mestest, et nad on teadlikud põh-
javeevarude piiratusest ja pööra-
vad tähelepanu vee säästmisele. 
42% vastanutest kinnitas, et joogi-
vett nende majapidamises kastmi-
seks ei kasutata. 54% vastanutest 
kogub ise sademevett. 10% plaa-
nib soetada vahendid ja seda te-
gema hakata. Kiitus kõigile, kes 
seda teinud on! Põhjused sademe-
vee mittekogumise osas varieeru-
sid, kuid üks enimlevinud (42%) 
vastus oli, et kogumisüsteemide 

Kambriumi-Vendi põhjaveekomp-
leksi veevarud mittetaastuvad ja 
piiratud ning Viimsi vallale suure-
maid ressursse eraldada ei saa.

23. detsembril 2019 võeti vastu 
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kana-
lisatsiooni kasutamise eeskiri, mil-
lest lähtuvalt kastmisvee arvestust 
eraldi ei toimi. Ning ärajuhitava 
reovee kogus võrdsustatakse ühis-
veevärgist tarvitatud vee koguse-
ga. Selle otsuse taga on selge soov 
anda tarbijatele signaal, et joogi-
vee kastmiseks kasutamine ei ole 
jätkusuutlik ja selline tegevus po-
le aktsepteeritud. Kutsume kõiki 
üles vastutustundlikule käitumi-
sele ja keskkonnasäästlikule mõt-
lemisele, sest puhas vesi on meie 
ühine vara ja väärtus, mida hoida.

Kastmiseks sobib suurepäraselt 
vihmavesi, olles märkimisväärselt 
pehmem veetrassi omast. Lisaks 
kõigele on see tasuta ning tuleb 
enam-vähem regulaarselt taevast 
alla. Hoiustatud vihmavesi on ka 
soojem kui trassist või puurkaevust 
saadav vesi. Selle vee teeb eriliseks 
ka erakordselt kõrge lahustunud 
hapniku sisaldus. Need omadused 
teevad vihmavee väga väärtusli-
kuks taimedele ja põhjendavad te-
ma kogumist.

Eelnevatel aastatel on Viimsis 
juba esinenud olukordasid, kus vee 
tarbimine on saavutanud ööpäeva-
se lubatud maksimumi. Peamiselt 
on see seotud palavate kuivade il-
madega, kus tarbimine märkimis-
väärselt tõuseb. Oma andmetest 
näeme selgelt neid üksikuid ma-
japidamisi, kes väga intensiivselt 
meie ühist vara kulutavad. Õnneks 
enamik viimsilasi saavad aru, et su-
visel kuival perioodil on veetarbi-
misel vaja olla tähelepanelik. Risk 
on selles, et kui mitmel päeval jär-

rajamine on liiga kulukas. Järgne-
sid, et ei ole teada, millised võima-
lused selleks on (25%). 82,9% leidis, 
et alustaksid sademevee kogumist, 
kui see oleks lihtne ja soodne. 8% 
vastanutest ütles, et nemad ei teeks 
seda mingil juhul. 

Vabavastustest jäid aga silma 
mõned küsimused ja teemad, mil-
le osas anname allpool täiendavaid 
selgitusi.

Viimsi veeteenuse hind on 
Eesti keskmine
Nii mõneski vastuses oli kirjas üs-
na levinud eksiarvamus, et Viimsis 
on Eesti kalleim vesi. Nii see siiski ei 
ole. Vesi erakliendile maksab Viimsis 
1,44 eurot (veehinnad Eestis on va-
hemikus 0,612–2,532 eurot) ning ka-
nalisatsiooniteenus 2,2 eurot (Eestis 
0,912–3,6 eurot) kuupmeeter. Kokku 
teeb see 3,64 eurot (Eestis on see va-
hemik 1,524–6 eurot). Seega on meie 
veeteenuse hind pigem Eesti kesk-
miste kui kallimate hulgas. 

Veeteenuse hind kujuneb vas-
tavalt konkurentsiameti poolt väl-
jatöötatud metoodikale, kes mää-
ratleb täpselt, millised kulud ja 
tegevused peab saama kaetud 
teenuse hinnaga, ning kontrollib 
põhjalikult iga kulurida. 1. oktoob-
ril 2020 langes veeteenuse hind 
Viimsis 4% ja kanalisatsioonitee-
nuse hind 6%. 

Sageli võrreldakse Viimsis paku-
tavate teenuste hindasid Tallinna 

VESI Maikuus klientide seas läbi viidud küsitluse 
tulemused näitavad, et viimsilased on siinse vee- 
ja kanalisatsiooniteenusega rahul. Hea meel on, 
et enamik viimsilasi mõistab põhjavee ressursside 
piiratust, käitub vastutustundlikult ja ei kasuta 
joogivett oma hoovi kastmiseks. 

omadega. Oluline on teada, et tihe-
asustusega aladel on võimalik tee-
nust pakkuda oluliselt soodsamalt, 
kuna torustike pikkused ühe klien-
di kohta on tunduvalt lühemad ja 
seega investeeringud ühe klien-
di kohta on väiksemad kui Viim-
sis. Linnades on suur osa tarbija-
test korterelamud, kus kliendiks 
on ühistu ja vee-ettevõtte jaoks tä-
hendab üks kortermaja ühte klien-
ti. Kusjuures olenemata korteri-
te arvust on kortermajaga seotud 
hoolduskulud täpselt sama suured 
nagu ühepereelamul, kuid sealt 
saadav müügitulu sadades korda-
des erinev. See võimaldab ka tee-
nust pakkuda oluliselt odavamalt. 
Seega tingib Viimsi vee hinda kesk-
kond, kus me elame, ja siin teenus-
te pakkumine ongi kallim.

Miks ikkagi tuleks joogi-
veega kastmist vältida?
Vastajate hulgas oli neid, kes jaga-
sid oma muret, et kastmiseks ka-
sutatava vee üle ei peeta eraldi ar-
vestust. Järgnevalt veidi selgituseks, 
miks see nii on ja miks joogiveega 
kasta ei tohiks.

Keskkonnaministeeriumi põh-
javeekomisjon on määranud mak-
simaalse veevõtu igas põhjavee-
maardlas. Lubatud ööpäevane 
väljapumbatav kogus on määratud 
põhjalike uurimuste tulemusena, 
mille ületamisel võib merevesi ha-
kata tungima põhjavette ja rikuks 
kogu põhjaveekihi. Seega Viim-
si valla territooriumilt ei ole luba-
tud ööpäevas rohkem vett võtta, kui 
seda on komisjoni poolt määratud 
kogus. AS-i Viimsi Vesi jaoks on 
vee-erikasutusloaga kasutada an-
tud 4072 kuupmeetrit vett ööpäe-
vas. 2021. aasta oktoobris kinnitati 
ministeeriumi poolt, et Viimsis on 

jest on tarbimine suurem lubatud 
vee ammutamise kogusest, ei täi-
tu ka veepuhastusjaama reservuaa-
rid ja see võib mõjutada vee survet. 
Parim lahendus selles olukorras on 
vastutustundlik käitumine veeva-
rude kasutamisel. 

Üle pooltes maailma põhjavee-
maardlates kasutatakse puhta vee 
ressursse kiiremini, kui need taas-
tuda jõuavad. Meil tuleb arvesta-
da, et hoolimatu käitumine võib 
endaga kaasa tuua puhta joogivee 
puuduse. Selle ärahoidmiseks jäl-
gime Viimsis pidevalt põhjavee sei-
sundit ja peame arvestust veevõtu 
üle. Välja töötatakse erinevaid abi-
nõusid üleliigse põhjavee kasuta-
mise vältimiseks. Seetõttu pole ka 
mõeldav, et loome soodustingimu-
si puhta vee liigtarbimiseks kastmi-
se näol.

Veevarustuskindluse 
tagamiseks on loodud 
lisaühendusi
Suurenenud tarbimise tõttu oste-
takse vett juurde ka AS-ilt Tallin-
na Vesi. Varem oli kasutusel vaid 
1 ühendus Miiduranna piiril. Pa-
raku suveperioodil vajab Tallinna 
linn ise Merivälja piirkonnas suu-
remat veeressurssi ning tipptarbi-
mise perioodil sealt vett võimalik 
osta ei ole. Lisaühendus Tallinnast 
vee ostmiseks loodi 2018. aastal ja 
teise ühenduse ehitust plaanitak-
se alustada sel aastal. Kuid ka AS-
ilt Tallinna Vesi ostetavad vee kogu-
sed on limiteeritud ning mõeldud 
suurenenud olmetarbimise taga-
miseks, suures mahus kastmisele 
kuluvaid veekoguseid sealt ostetav 
vesi ei taga.

Täname mõistva ja keskkonna-
ga arvestavate tarbimisharjumus-
te eest! Kaunist suve!

Raul Vanem 
AS Viimsi Vesi juhatuse liige

Enamik viimsilasi on 
veekasutuses tähele-
panelikud ja arvestavad 
loodusega

Taimede 
kastmiseks 
on õigem 
kasutada 
vihmavett. 
Foto: Canva
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V
ee olemasolu meie iga-
päevaelus on iseenesest-
mõistetav ja püsiv – ve-
si kustutab janu, peseb 

meid puhtaks, kasvatab toitu ja tur-
gutab taimi. Vesi on elu häll, sest li-
gi kolm miljardit aastat tagasi tek-
kis just vees elu sellisel kujul, mida 
täna tunneme. Planeedil eksistee-
rib enam kui 5,5 miljonit liiki elus-
olendeid, kes kõik vajavad  ühel või 
teisel viisil oma elutegevuseks vett.  

Samas on vesi meid ümbritse-
vas keskkonnas pidevas muutu-
mises ja ringluses läbi veeringe – 
vee keetmisel eraldub aur, kraanis 
ja veekogus on see vedelal kujul 
ning talvel hangest ja suvel külm-
kapist saab võtta vett jääkuubikute-
na. Veeringel puudub kindel algus 
ja lõpp. Selle käivitajaks on päike, 
mis soojendab ookeanide vett, ku-
ni see hakkab aurustuma. Tõusvad 
õhuvoolud kannavad veeauru at-
mosfääri, kus see kõrguse kasvades 
hakkab jahtuma kuni kondensee-
rumiseni, mille tagajärjel moo-
dustuvad pilved. Õhuvoolude mõ-
jul hakkavad pilved Maal liikuma, 
mis ühinedes üksteisega suurene-
vad, kuni küllastumisel hakkavad 
Maa raskusjõu mõjul sademetena 
maha langema.

Inimese kasutuses on aga ainult 
2% kogu maakera veevarudest, 
sest 98% veest moodustab soola-
ne merevesi. Mageveest on oma-
korda aga kaks kolmandikku kin-
ni liustikes, seega on vesi Maal nii 
ajaliselt kui ka ruumiliselt ebaüht-
laselt jaotunud ja inimkonna jaoks 
seega väga kallihinnaline ja piira-
tud ressurss. 

Enamike Eesti asulate ja ettevõ-
tete veevajaduse katab põhjavesi. 
Eestis langevatest sademetest lä-
heb ca 10% põhjavee toiteks. Kõi-
ge intensiivsem on põhjavee toitu-
mine Pandivere kõrgustikul, mida 
võib nimetada ka meie põhjavee 
reservuaariks. Samuti toidab maa-
põuest väljavoolav põhjavesi kuiva-
del perioodidel jõgesid ja aitab nii 
säilitada vee elupaiku. Tallinnas ja 
Narvas, samuti mõnes tööstusette-
võttes (nt Sillamäel, Kohtla-Järvel, 
Kundas) kasutatakse tarbeveena ka 
pinnavett, kuna see on kättesaada-
vam ning optimaalsem. Selleks aga, 
et pinnavesi oleks joogikõlblik, tu-
leb teda eelnevalt hoolega puhasta-
da, mida põhjavee puhul sageli te-
gema ei pea. 

Eesti veevõtt vähenes 1990nda-
tel pidevalt, jõudes tasemeni al-
la 100 miljoni kuupmeetri aas-
tas. Viimase kümne aasta jooksul 
on veevõtu näitajad olnud suhte-
liselt stabiilsed. Põhjavett kasuta-
takse vahemikus 45–50 miljonit ja 
pinnasevett 50–57 miljonit kuup-
meetrit aastas.

Seega vajab see samas nii pü-
siv, kuid pidevas muutumises olev 
element – vesi – meie kõigi tähele-
panu, et ka tulevased põlvkonnad 

Puhas ja kvaliteetne vesi on hin-
damatu loodusvara. Eestis leidub 
enamasti piisavalt joogivett tänu 
klimaatilistele tingimustele ja väi-
kesele elanike arvule, kuid viimas-
tel aastatel on seoses suviste pike-
mate põuaperioodidega tekkinud 
veevarustusega probleeme tihedalt 
asustatud aladel (nt Viimsi vald) 
ning murelikuks teeb nitraatide 
esinemine põhjavees, mis on aja-
ga üha kasvamas. 

 Pinnavee seisundi muutused 
sõltuvad peamiselt reovee puhasta-
mise tõhususest, põllumajanduse 
intensiivsusest ja põllumajanduses 
rakendatavatest kaitsemeetmetest. 
Pinnaveekogude reostumine oht-
like ainetega sai alguse põlevki-
vitootmisest Ida-Virumaal 1930. 
aastatel. Põllumajandusest lähtuv 
reostuskoormus (virts, väetised, 
taimekaitsevahendite jäägid) tek-
kis aga nõukogude ajal, kui toot-
mine intensiivistus. Lisaks juhiti 
otse veekogudesse asulate ja töös-
tuse reovesi, millel puudusid toona 
puhastussüsteemid. Seetõttu hal-
venes 1970.–1980. aastatel veeko-
gude seisund oluliselt. Alates 1992. 
aastast on pinnavee reostuskoor-
mus Eestis uute reoveepuhastite 
ehitamise ja vanade renoveerimi-
se ning põllumajanduses kasutuse-
le võetud kaasaegse sõnnikulaotus-
tehnika ja uute farmikomplekside 
rajamise või olemasolevate reno-
veerimise tulemusena oluliselt vä-
henenud. Siiski on Eesti veekogud 
mõjutatud elukondlikust, toiduai-
ne- ja kergetööstusest ning põllu-
majanduslikust hajukoormusest 
pärinevatest toitainetest. Põhja- ja 
Kirde-Eestis lisandub suurtööstu-
se heitvee mõju, mis ohustab ran-
nikumerd. 

Igal aastal hinnatakse keskkon-
naagentuuri poolt Eesti pinna-

LOODUSVARA Selleks, et meil oleks kvaliteetset 
joogivett ka edaspidi, peame majandustegevust 
arendades üha hoolikamalt jälgima keskkonna-
nõuetest kinnipidamist. Siis, kui kaev on kuiv, vesi 
halva maitsega või veesurve kraanis ei ole enam 
normaalne, on juba liiga hilja mõelda vee sääst-
likule kasutamisele. 

Vesi – meie ühine rikkus ja vara

veekogumite seisundit. Hinnangu 
kohaselt on Eestis hetkel 744 pin-
naveekogumist veidi üle poole heas 
koondseisundis, kolmandik kesi-
ses koondseisundis, 14% halvas 
koondseisundis ning alla 1% väga 
halvas koondseisundis. Eesmärk 
on saavutada aga kõikide Eesti vee-
kogumite vähemalt hea koondsei-
sund, mis tähendab, et vee-elustik 
ja vee keemiline koostis on inim-
koormuse poolt võimalikult vähe 
mõjutatud.

Pinnavee hea seisundi saavu-
tamisel on suurimaks takistuseks 
kalastiku seisund. Veevool jõge-
des on tõkestatud paisudega, mis 
jagavad jõe isoleeritud lõikudeks 
ja takistavad kalade jm elustiku lii-
kumist sobivatesse kudemis-, toi-
tumis- ja elupaikadesse. Selle tule-
musel väheneb ja vaesub kalastiku 
liigiline koosseis ja arvukus. Seetõt-
tu on viimase 12 aasta jooksul ra-
jatud 120 paisu juurde kalapääsu-
sid või paisutusi likvideeritud. Pais 
muudab vooluveekogu tundmatu-
seni – sellest saab järv. Järves ei ela 
enam jõele iseloomulikud liigid, 
need asenduvad järvelistega. Elu-
paik muutub piiratuks, võimalused 
toitumiseks, kudemiseks, ebasood-
sate olude üleelamiseks on napid. 
See on mõnedes jõgedes viinud lii-
kide hävimiseni.

Jõgedel asuvad paisud ja pais-
järved on rajatud ammustel aega-
del ja täna oleme olukorras, kus 
kalastikule olulistes veekogudes 
on iseloomulikud liigid kadunud. 
Kalapääsu rajamisega antakse jõe-
le omastele liikidele taas võimalus 
paisust üles saada ja järvest üles-
voolu jõelist elupaika asustada ja 
erinevate jõeosade vahel liikuda. 
Paisutuse likvideerimise võima-
lust on kasutatud juhul, kui pais-
järve ei ole kellelegi vaja olnud. 
Ühtlasi on see jätkusuutlikum la-
hendus ja edaspidi hooldusvaba. 
Tasub meeles pidada, et kalapääsu 
rajamise või paisjärve likvideerimi-
sega ei hävitata elupaiku, liike ega 
ökosüsteeme. Juhul kui pais asub-
ki kaitstaval alal, siis vajalike tege-
vuste osas arvestatakse kaitseala 
vajadustega. Kalapääsu rajamise 
või paisutuse likvideerimisega me 
taastame jõelise elupaiga ja anna-
me jõele omastele liikidele oma ko-
du tagasi.

saaksid osa selle hindamatu loo-
dusvara hüvedest ja elu Maal saab 
olla võimalik just nii, nagu me seda 
täna teame ja tunneme.

Triin Mägi 
Keskkonnaameti veeosakond

hea teada

  Paranda tilkuvad kraanid, mille kaudu võib nädalas sõltuvalt til-
kumiskiirusest kasutult kanalisatsiooni voolata 300 kuni mitu tuhat 
liitrit vett. Jooksev kraan kulutab 9 liitrit vett minutis, pidevalt nirisev 
kraan aga ca 27 pange ööpäevas. Paranda kiiresti lekkiv WC-lopu-
tuskast. Lekkiv loputuskast kulutab ca 55 pange vett, lausa jooksev 
aga 550 pange vett ööpäevas.

  Keera kraan pärast kasutamist hoolikalt kinni. Asenda tavalised 
kraanid vett säästvate kraanide vastu. Võrreldes kahe käepidemega 
kraanidega aitavad kangsegistisd vett säästa 40%.

  Võimaluse ja vajaduse korral kaalu vanade kraanide ja WC-pot-
tide asendamist uute ja säästlikemaga. Ka uued pesu- ja nõude-
pesumasinad kasutavad vanematest tunduvalt vähem vett ja elekt-
rienergiat. Ostes uut kodumasinat, vali ökonoomsem. Näiteks eest-
laetavad pesumasinad kasutavad vähem vett kui pealtlaetavad. 

  Pesu või toidunõude pesemisel täida masin lubatud hulga pesu 
või nõudega. Poolikult täidetud pesumasin kulutab sama palju vett 
kui täielikult koormatud masin. Ühe pesukorra peale kulutavad au-
tomaatmasinad 80–100 liitrit vett. Nõude pesemisel kraani all täida 
kraanikauss veega.

  Külmunud toiduained sulata veega täidetud kausis, puu- ja 
köögivilju pese samuti kausis, kasutades seejuures harja. Tulemus 
on parem, kui seda teha voolava vee all ilma harjata.

  Toidu valmistamisel kasuta aedviljade keetmise asemel auruta-
mist. Lisaks vee säästmisele õnnestub nii paremini säilitada toidus 
olevaid vitamiine.

  Jaheda joogivee saamiseks hoia vett kannuga külmkapis, mitte 
ära lase seda kraanist minutite kaupa joosta, oodates, millal vesi 
jahedamaks muutub.

  Käi pigem duši all kui vannis, sest vanniskäimine võtab keskmi-
selt 3 korda rohkem vett kui duši all käimine. Samas arvesta, et ka 
pikk duši all viibimine võtab sama palju vett kui vannis ligunemine. 
Ka 5 minutiga saad end puhtaks. Arvesta, et minutis kulub keskmi-
selt 7–10 liitrit vett.

  Olles duši all, sulge vesi seebitamise ja šampooni kasutamise 
ajaks. Hammaste pesemisel sulge vesi harjamise ajaks. Kasuta 
veetopsi. Ka habemeajamise ajal ära lase veel jooksta. Säästad 
15–20 liitrit vett päevas.

  Ära kasuta WC-potti prügikastina, “uputades” sinna kõike, mis 
ette juhtub. Põhjendamatult suurenenud veekuluga kaasneb varem 
või hiljem kanalisatsioonitorude ummistus. Ühe korraga kulub WC-s 
11–20 l vett.

  Paranda katkised kastmisvoolikud ja nende ühenduskohad. 
Vooliku otstesse paigalda isesulguvad klappkraanid või pihustid. 
Veekadu on kõige väiksem, kui kasutada mullasisest tilkniisutust.

  Kastmistöödega tegele päeva jahedamal perioodil (varahommi-
kul või hilisõhtul), et vähendada aurumise käigus tekkivat veekadu.

  Pinnase veepidavuse võimet aitab suurendada huumusainete 
sisalduse suurendamine. Vii mulda komposti või turvast, puude ja 
põõsaste alla laota multši.

  Ära raiska vett kõnniteede ega rentsli puhastamiseks.

Näpunäited vee säästlikumaks 
kasutamiseks

Pinna- ja põhjaveevõtt. Allikas: Keskkonnaamet

Heas või väga heas koondseisus pinnaveekogumite 
osakaal. Allikas: Keskkonnaamet

Enamike Eesti 
asulate ja ette-
võtete veeva-
jaduse katab 
põhjavesi. 
Foto: Fotolia
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Saame tuttavaks valla 
äriühinguga
Detsembris 2021 valis Viimsi val-
lavalitsus ainuosanikuna OÜ-le 
Viimsi Haldus uue nõukogu, ku-
hu kuuluvad Alar Mik, Antoon 
van Rens, Jan Trei ja Gert Kerde. 
Nõukogu eesmärk on muuta OÜ 
Viimsi Halduse toimemudel efek-
tiivsemaks ja ka finantsiliselt läbi-
paistvamaks. Selleks tegi nõukogu 
otsuse muuta juhtimise struktuuri 
ja läbi avaliku kandideerimise lei-
da OÜ-le uus tippjuht. Konkursil 
osales kokku 37 kandidaati, kelle 
seast valis äriühingu nõukogu väl-
ja kuus tugevat kandidaati. Lõpp-
voorus valiti ettevõtte uueks juhiks 
Ragner Paevere. 

Ragneri kasuks rääkis tema ko-
gemus mitmes valdkonnas. Koge-
musi on tal tegevjuhina nii avalikus 
kui ka erasektoris. Tema eeliseks 
on teadmised strateegilises juhti-
mises, kogemused organisatsiooni 
kujundamisel ja oskused muuda-
tuste juhtimisel. Tal on teadmisi nii 
riigihangete valdkonnas kui ka eel-
arve juhtimise osas ja kogemused 
väga mitmekülgsed. Tema väärtus-
teks on ausus ja siirus ning suhtu-
mine vallale kuuluva ettevõtte juh-
timisse nõukogule kõige sobivam.  

Millist ülesannet täidab 
Viimsi Haldus ja tema 
meeskond?
Lühidalt tegeleb Viimsi Haldus val-
la kinnisvara haldamise, arenda-
mise ja väljarentimisega, et meie 
Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja 
sporditöötajad saaksid keskendu-
da oma põhitegevusele. Kesken-
dumine põhitegevusele annab 
võimaluse keskenduda kliendile ja 
talle pakutavale teenusele, et lap-
sed saaksid kvaliteetse hariduse ja 
igal inimesel oleks võimalik läbi lii-
kumisharrastuste hoida korras oma 
tervis.

Üldisemalt on Viimsi Haldus 
see, kes hooldab ja haldab vallale 
kuuluvaid haridus-, kultuuri- ja 
spordirajatisi ning opereerib Lepp-
neeme ja Kelnase sadamat. See töö 
on nähtamatu, aga vajalik ja me ki-
pume märkama seda siis, kui praht 
on maas või kraanid tilguvad.

Lisaks objektide haldamisele 
ja hooldamisele on Viimsi Haldus 
seotud ka valla kinnisvara arenda-
misega. Koostööd tehakse mitmel 
tasandil, alates hoonete planeeri-
misest kuni ehituse koordineeri-
miseni, olenemata, kas vaja on raja-
da varikatus või juhtida suurehituse 
projekte. Kogu ettevõtte meeskon-
nal lasub tervikvastutus, seda ka-
vandamisest kuni objekti kasutusse 
võtmiseni, ja see töö on igapäevane. 

Näiteid on mitmeid, näiteks 
Viimsi Artium ja Randvere koo-
li juurdeehitus – et need ehitised 

Viimsi Halduse eesmärk on tee-
nindada valla haridus-, kultuuri- 
ja spordiasutusi nii hästi, et nen-
de asutuste juhid ja meeskonnad 
saavad keskenduda oma põhite-
gevusele. Majade koristus, remont 
ja muud olmeteemad on Viim-
si Halduse meeskonna mure või 
isegi töörõõm. Et pakkuda pare-
mat teenust, on kavas muuta ette-
võtte suhtlemine kliendikeskseks, 
olla klientide jaoks alati olemas. 
Maksimeerime erinevate hoonete 
vajadusi, konsolideerides ettevõt-
te ostujõudu, suheldes hankijate-
ga ja kasutades avalikku raha või-
malikult säästlikult (ja vajadusel 
vaatame ka olemasolevad teenu-
selepingud üle). Oleme kogu ette-
võttega Viimsi vallavalitsusele uute 
objektide planeerimisel ja ehitami-
sel aktiivne ja kaasamõtlev partner.

Koos uue juhiga vaatame krii-
tilise pilguga üle ettevõtte teenus-
te portfoolio. Võib-olla on mõtte-
kas osasid praegustest teenustest 
pakkuda hoopis vallavalitsuse või 
mõne muu valla asutuse poolt või 
siis kasutada sisseostu. Kindlasti on 
valla asutustel mõne teenuse järgi 
suur nõudlus (või seda ostetakse 
eraldiseisvalt), kus Viimsi Haldus 
saab pakkuda abi – olgu see siis 
näiteks valveteenus, kindlustus või 
üldised vahendite hankimised koo-
lidele, lasteaedadele ja teistele val-
la asutustele. 

Silmas tuleb pidada, et Viim-
si Haldus valla äriühinguna ei ole 
lihtsalt kasumit taotlev ettevõte, 
vaid peab pakkuma vallale ja val-
la allasutustele lisandväärtust, ära 
võtma neilt selliseid ülesanded, 

saaksid õigeks ajaks ja võimalikult 
efektiivsel viisil valmis ehitatud. 
Kokkuvõttes on objekte mitmeid ja 
eelmainitule lisaks tuleb korralda-
da ka vallale kuuluva kinnisvaraga,
nagu vallamaja hoone, Randvere 
kooli, Pargi ja Päikeseratta lasteaia 
ning Haabneeme staadioni kinnis-
tute korrashoiu ja arendamisega.    

Loetelu läheb pikaks, aga kin-
nitan, et kõik kokkulepped on fik-
seeritud vallavalitsusega ja objekte 
leiab lisaks Püünsi, Haabneeme ja 
Randvere kooli näol ning seda loet-
elu saab nii veel pikalt jagada.

Lisaks eelpooltoodule on Viimsi 
Halduse tööka meeskonnaga seo-
tud ühe valdkonnana ka Viimsi 
huvikeskus. Huvikeskuse tööks on 
väärindada Viimsi Halduse poolt 
hallatavas kinnisvaras olevaid 
ruume, et tagada nendes tegevus, 
sisustus ja huvigruppidele ruumi-
de rentimine erinevate õpitubade, 
ürituste ja koolituste läbiviimiseks. 

Viimsi Halduse finantsseis
Kogukonna poolt on kõlanud pal-
ju kriitikat Viimsi Halduse suhtes. 
Ettevõttele on ette heidetud läbi-
paistmatut tegevust ja avalikku-
se eest informatsiooni varjamist. 
Selles osas on kavas avatust tõsta. 
Kasvõi juba kodulehe www.viimsi-
haldus.ee uuendamisega, plaan 
on ka käivitada kommunikatsioon 
Facebooki kaudu.

Viimsi Haldus müüs 2021. aas-
tal teenuseid summas 4 427 238,69 
eurot. Meie suurimad kliendid olid 
Viimsis tegutsevad koolid, munit-
sipaallasteaiad ja spordiklubid. 
Aastal 2021 oli personalieelarve 
summas 676 805,19 eurot, millele 
lisanduvad sotsiaal- ja töötuskind-
lustusmaks summas 230 706,22 
eurot. Kokku oli 2021. aasta jook-
sul ettevõttes tööl erineval ajal kok-
ku umbes  62 töötajat (sh ajutised 
hooajalised heakorratöötajad). Li-
saks ettevõtte töötajatele maksti ta-
su ka nõukogu liikmetele 256 eurot 
ühes kuus ning nõukogu esimehe-
le 384 eurot kuus.

Viimsi elanikud on huvi tund-
nud, kes on Viimsi Halduse tööta-
jad ja millega nad tegelevad. Seda 
informatsiooni ei soovinud 2019. 
aastal juhtorganid avalikustada, 
uus nõukogu tegi informatsioo-
ni avalikuks esimesel võimalusel 
Viimsi Halduse kodulehe kaudu. 
01.01.2022 seisuga oli sõlmitud 25 
töölepingut, 11 töövõtulepingut, 
2 juhatuse liikme lepingut ja et-
tevõttel oli 4 nõukogu liiget. Töö-
peredesse jagatuna töötas Viimsi 
Halduses jaanuari seisuga 2 juha-
tuse liiget, 1 raamatupidaja, 4 kin-
nisvarahaldurit, 1 arhitekt, 5 huvi-
keskuse töötajat, 12 lasteaia ja kooli 
majahoidjat, 1 spordiplatsi admi-
nistraator, 6 koristajat, 4 sadama-
töötajat, 1 Artiumi ehitamise pro-
jektijuht ja 1 osakoormusega jurist. 
Tänaseks suuri muudatusi pole, lõ-
petatud on üks projektijuhi leping 
seoses Artiumi valmimisega ja töö-
tajate arv kokku on 36.

ÄRIÜHING Mais sai vallale kuuluv äriühing 
OÜ Viimsi Haldus uue juhatuse liikme, kelleks 
valiti Ragner Paevere. Tema eesmärk on ettevõtte 
tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja teenuste 
kvaliteedi tõstmine. 

OÜ Viimsi Haldus sõuab uuel kursil

Majanduskulud olid 2021. aastal 
summas 2 835 571,59 eurot, seal-
hulgas küte, soojusenergia ja elek-
ter summas 644 000 eurot, koris-
tusteenus summas 664 000 eurot, 
majade remont, restaureerimine 
ja lammutamine 779 000 eurot ja 
maamaks umbes 26 000 eurot. Aas-
tal 2021 oli põhivara kulu summas 
785 769,63 eurot. Aruandeaasta pu-
haskahjum oli 307 894,06 eurot. 

Väljakutsed 
Vaatamata eelmise aasta kahjumile 
on Viimsi Halduse tegelik finants-
seis hea. Kindlasti ei ole aga pike-
mas perspektiivis kahjumis ettevõ-
te jätkusuutlik ning uus juht peab 
tegema vajalikke otsuseid selleks, 
et ettevõtte finantsseis paraneks ja 
suureneks suutlikkus teha inves-
teeringuid oma varade parenda-
misse. 

Kavas on muuta ettevõtte aru-
andlus selgemaks ja läbipaistva-
maks – tulud ja kulud selgemini ära 
jaotada objektide ja teenuste vahel. 
Teenused klientidele peavad olema 
koostatud kulupõhiselt ja erineva-
te objektide hinnakirjad peavad 
olema ühtlustatud, vältimaks valla 
objektide omavahelist konkurent-
si ning üürnike ebavõrdset kohtle-
mist. Ettevõtte finantsaruandlus – 
nii bilanss ja kasumiaruanded kui 
ka ettevõtte eelarve – peab olema 
kujundatud sarnaselt valla eelar-
vega, nii et kõik oleks üheselt aru-
saadav. Eelarve täitmise jälgimi-
se plaanime muuta kuupõhiseks. 
Kõik hoolduslepingud, aruanded 
jm olulised dokumendid saavad 
olema kodulehelt kättesaadavad. 

mis lubavad keskenduda põhitege-
vusele. Me peame olema sõbralik ja 
näoga veel rohkem kliendi poole.

Viimsi Halduse minevik pakub 
paljudele Viimsi elanikele huvi. 
Kindlasti ei ole alati asjaajamine 
olnud kõige korrektsem. Uue ju-
hi tööülesannete hulka kuulub ka 
dokumendiregistri loomine ja ar-
hiivitöö korraldus. Kehtivate lepin-
gute ülevaatamine on samuti prio-
riteet – kas firma raha kasutatakse 
juriidiliselt korrektselt ja sihtots-
tarbeliselt, tõhusalt. Vajadusel tu-
leb lõpetada lepinguid ja teha uu-
si hankeid. 

Äriühingu juhatus vastutab kor-
rektse ja läbipaistva asjaajamise 
eest, ettevõtte ja selle juhatuse te-
gevuse üle teeb järelevalvet nõuko-
gu. Kui nõukogu liikmetel on kaht-
lus, et firmaga seotud isikud ei ole 
tegutsenud äriühingu või valla hu-
vides, reageerime vastavalt.

Viimsi Halduse koht 
munitsipaalettevõttena  
Viimsi Haldus kui äriühing ei ole 
valla allasutus ja tema eelarvet ei 
saa liita valla eelarvega. Valla eel-
arves on näha, mis summas on vald 
andnud laenudena ettevõttele ja 
mis on nende laenude otstarve. Tu-
ludes on näha Viimsi Halduse mak-
sed vallale (põhiliselt laenutagasi-
maksed). Ka kinnitab vallavalitsus 
kui üldkoosolek ettevõtte eelarve ja 
see on avalikult kättesaadav Viimsi 
Halduse kodulehelt.

Viimsi Halduse ainuomanik 
on Viimsi vald, see tähendab, et 
praktikas tegutseb ettevõte avalik-
ku raha kasutades. Viimsi Halduse 
nõukogu on seisukohal, et valla äri-
ühingu kohta peab võimalikult pal-
ju informatsiooni jagama avalikku-
sega. Viimsi Halduse uus koduleht 
on valmis ning seal on avalikusta-
tud informatsioon kehtivatest le-
pingutest, koostööpartneritest, 
meeskonna koosseisust, tööprot-
sessidest ja finantsiaruannetest. 
Täiendame seda jooksvalt.

Viimsi Haldus on tegutsenud 
aastast 1999, juhatajaid ja nõukogu 
liikmeid on olnud palju. Nõukogu 
ja juhatuse prioriteet on saada sel-
gust ning muuta ettevõte kasum-
likuks ja jätkusuutlikuks. Kui kurss 
on õige, saame edasi sõuda uue hoo-
ga, õppida tehtud vigadest ning 
kindlustada ettevõte võimalikult 
professionaalse meeskonnaga.

Antoon van Rens
OÜ Viimsi Haldus 
nõukogu liige

OÜ Viimsi 
haldus vastne 
juhatuse 
liige Ragner 
Paevere. Foto: 
erakogu

Ehitusjärgus 
Artiumi suur
saal. Artium on
Viimsi Halduse
käesoleva 
aasta suurim 
valmis saav 
objekt. Foto: Tiit 
Mõtus
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ALGATATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 8.06.2022 vastu korralduse nr 240 

“Pringi külas kinnistute Rannavälja tee 2, Aasranna, Tüüri ja osa-
liselt Rannavälja tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisu-
kohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on u 4,1 ha ja see asub Pringi küla keskosa 
lääneservas. Planeeringualasse on hõlmatud kinnistud Rannavälja 
tee 2 (89002:002:0015), Aasranna (89002:002:0011), Tüüri (89002:002:
1352) ja osaliselt Rannavälja tee (89001:001:0302).

Planeeringuala piirneb läänest teemaa kinnistuga 11251 Viimsi-
Rohuneeme tee, põhjast teemaa kinnistuga Rannavälja tee, idast 
elamukruntidega Rannavälja tee 6, Rannavälja tee 4 ja Rannaveere 
tee 4 ning lõunast elamukrundiga Rannaveere tee 5 ning teemaa kin-
nistuga Rannaveere tee.

Planeeringuala põhjaosas asub ärihoone, lõunaosas naaberelamu-
krunti teenindav parkla, planeeringuala läbivad madalpinge elektri-
õhuliin ja sideliin. Valdav osa alast on üksikute puudegruppidega 
rohumaa, Aasranna kinnistul hooneid ei ole.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise eesmärk on planee-
ringualal 2 üksikelamumaa krundi, 1 ärimaa krundi ning 1 tee- ja 
tänavamaa krundi planeerimine. Ärimaa krundile määratakse ehitus-
õigus 1 ärihoone ehitamiseks ning elamukrundile, mille suurus arves-
tab üldplaneeringu nõudeid, määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 
1 abihoone ehitamiseks. Teisele elamukrundile, mille suurus jääb alla 
200 m², ehitusõigust ei määrata. DP-ga lahendatakse sidus teedevõr-
gustik, ühendamaks Rannaveere tee ja Rannavälja tee, sh määratakse 
kergliiklustee asukoht. Ühtlasi lahendatakse planeeringuala krunti-
dele juurdepääsud, määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja 
-rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja hea-
korrastuse põhimõtted ning servituudivajadusega alad.

DP vastab liigilt üldisematele planeeringutele. Vajalikud uuringud: 
topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 1.06.2022 vastu korralduse nr 227 

“Metsakasti külas Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala de-
tailplaneeringu kehtestamine kinnistu Põhja-Liiva osas (III etapp)”.

Kehtestatud DP hõlmab osalist maa-ala Viimsi Vallavolikogu 
19.01.2010 otsusega nr 4 algatatud Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 
2 ja Raudtee III vahelise ala DP-st ning käsitleb hoonestamata maa-
tulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Põhja-Liiva (89001:010:0500, 
suurusega 19 937 m²). Planeeringuala asub Metsakasti küla kaguosas 
ning piirneb lõunast AS-ile Milstrand kuuluva raudteega. Planeeringu-
alast läänes ja põhjas on varem planeeritud elamukrundid, millest 
osad on hoonestatud, idast külgneb planeeringuala Maahaldja halja-
kuga. Planeeringuala on tasase reljeefiga looduslik rohumaa, kus kõrg-
haljastust ei kasva, kaguosas, väljaspool planeeringuala kinnistut, 
asub kraav.

DP-ga (III etapp, Linnaruumi OÜ töö nr 14/10) jagatakse planee-
ringuala 4 krundiks ning moodustatakse 3 ridaelamumaa kasutamise 
sihtotstarbega krunti, suurustega 2949 m², 3021 m² ja 3397 m², ja 1 
loodusliku maa krunt (10 570 m²). Elamukruntidele määratakse ehi-
tusõigus 1 ridaelamu ehitamiseks (3 ja 4 sektsiooniga), elamute maa-
pealsete korruste arv on 2 (suurim lubatud kõrgus 8,5 m). Hoonestus-
ala kaugus naaberkruntide piiridest on 7,5 m, lõunast jääb hoones-
tusala raudtee rööpme teljest 50 m kaugusele. Suurim lubatud ehiti-
sealune pind on 3 sektsiooniga ridaelamul 600 m², 4 sektsiooniga ri-
daelamul 800 m². Suletud brutopind on vastavalt 1200 m² ja 1600 m².

Juurdepääs planeeritavatele ridaelamukruntidele toimub naaber-
ala DP-ga kavandatud teedelt, mis piirnevad Põhja-Liiva kinnistuga 
põhjast. Juurdepääsuteed ehitab ja ehitamisega seotud kulud kannab 
notariaalse lepingu kohaselt arendaja.

DP avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti 17.05.2022 võlaõiguslik 
leping kinnistu jagamise tulemusel tekkiva kinnistu (üldmaa krunt) 
tasuta võõrandamiseks vallale ning sellega seonduvad kokkulepped 
taristu rajamiseks.  DP vastab liigilt üldisematele planeeringutele.

Lisainfo Viimsi valla kodulehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

VIIMSI VALLA MANDRIOSA RANNA- JA MEREALADE 
ÜLDPLANEERINGU TEEMAPLANEERINGU LÄHTESEISU-
KOHTADE AVALIK VÄLJAPANEK

  01.07–01.08.2022 on Viimsi valla kodulehel ja Viimsi Raamatuko-
gus avalikul väljapanekul Viimsi valla mandriosa ranna- ja mere-
alade üldplaneeringu teemaplaneeringu (algatatud Viimsi Valla-
volikogu 15.06.2021 otsusega nr 32) lähteseisukohad. Ettepanekuid 
on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul Viimsi Vallavalitsuse 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viim-
si alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Lähteseisukohad on kättesaadavad Viimsi valla kodulehel al 
01.07: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/menetluses-
uldplaneeringud.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) on aja-
vahemikul 01.06–31.08.2022 avatud E–R kell 10–18. Nädalavahetustel 
ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Detailplaneeringud
SADEMEVESI 20. mail sõlmisid 
Viimsi vallavalitsus ja ehitusfirma 
AS Terrat lepingu, mille raames 
ehitatakse Haabneeme alevikus 
välja projekti CleanStormWater 
neli näidisala.

CleanStormWater projekti eesmärk on 
katsetada uudseid sademevee puhas-
tamise lahendusi, et vähendada sade-
meveega ohtlike ainete ja reoainete 
juhtimist Läänemerre. Oluline on sa-
demevett puhastada ja selle seisundit 
jälgida, et vajadusel sekkuda.

Näidisalade lahendused aitavad 
kaasa Läänemere puhtusele. Kavas on 
testida ja rakendada uusi ja innovaati-
lisi sademevee puhastamise lahendu-
si, et vähendada kahjulike ja ohtlike ai-
nete koguseid, mis satuvad merre läbi 
sademeveesüsteemide. Erinevatele la-
hendustele lisaks ühendatakse piloot-
alad veebipõhise e-lahendusega, mis 
võimaldab andmeid reaalajas koguda 
ja edastada ning vastavalt sisenditele 
reageerida. 

Tulemusena jõuab vald tarkvara 
teavituste abil reageerida ja võimalu-
sel kasutusele võtta meetmeid, et ta-
kistada saastunud vee jõudmist merre. 
Loodud lahenduste toimivuse korral 
on tulevikus võimalik kavandada ka 
teiste eesvoolukraavide ja torude pu-
hastus- ja mõõteseadmetega varusta-
mist, mis võimaldab edaspidi andmeid 
analüüsida ja järeldusi teha. 

Piloot nr 1 – eesmärgiks on kraavi 
sattunud ujuvprügi kinnipüüdmine 
enne selle jõudmist torustikku. Selleks 
kasutatakse viimast kraavilõiku enne 

suubumist torustikku, kuhu rajatak-
se raudbetoonist kamber koos võrega. 
Kaevus paikneb kõik vajalik reaalajas 
monitooringuks.

Piloot nr 2 – eesmärgiks on sademe-
vee mehaaniline puhastus enne juh-
timist kraavi. Olemasolevasse raud-
betoonist kaevu paigaldatakse kõik 
vajalik reaalajas monitooringuks. Ra-
jamistööde käigus tuleb Sõpruse tee 
pilootalal maha võtta kuusehekk, mis 
kasvab täpselt torustiku kohal ning mi-
da on võimatu säilitada. Tulevikus on 
plaanis näha ette raiutud puude ase-
mel asendusistutus.

Piloot nr 3 – visuaalselt ehk kõige 
põnevam. Olemasolevasse kraavi ko-
gu pikkuses sademevee voolukiirust 

Innovatsioon kraavides

aeglustavaid ja puhastavaid takistusi 
suurte kivirahnude ja taimestuse lõi-
kude näol. Vee voolamisel üle ja läbi 
takistuste toimub vee aereerimine ja 
puhastamine. Kive saab kasutada ka 
kraavi ületamiseks. Kollektoris paik-
neb võre ujuvprahi kinnipüüdmiseks. 
Samuti teostatakse reaalajas monitoo-
ringut.

Piloot nr 4 – kaevus toimub puhas-
tatud sademevee lõplik monitooring, 
mille tulemuste abil hinnatakse raja-
tud puhastussüsteemide efektiivsust. 
Tööde raames rekonstrueeritakse kaev 
osaliselt ning paigaldatakse sügavale 
kaevu põhja paigaldatavatele seadme-
tele ligipääsuks vajalik taristu.

Projekti CleanStormWater juhtpart-
neriks on Viimsi vallavalitsus, projek-
ti kogueelarve on 1 661 825,73 eurot, 
sealhulgas Interreg Baltic Sea Region 
programmi toetus 1 345 373,42, mil-
lele lisanduvad partnerite omafinant-
seeringud. 

Gen Mandre
Sademevee säästlike lahenduste
vanemspetsialist

Pilootalade paiknemine Haabneeme alevikus. Skeem: Gen Mandre

  Ehitustööde teostaja – 
AS Terrat

  Tööde teostusaeg – suvi- 
sügis 2022

  Ehitustööde kontaktisik – 
Mikk Mahlapuu, mikk@terrat.ee 

KLIIMA Teisipäeval, 7. juunil toimu-
nud foorumil andis Euroopa Komis-
jon teada, et Viimsi vald on valitud 
üleeuroopalise kliimamuutustega 
kohanemise missiooni liikmeks.

7. juunil Brüsselis toimunud kliima-
muutustega kohanemise esimesel foo-
rumil kuulutati Viimsi vald üheks 150 
Euroopa piirkonnast, mida toetatakse 
kliimamuutustega toimetuleku paran-
damiseks aastaks 2030. Kliimamuutu-
sega kohanemise missiooni fookuses 
on üleujutuste, liigniiskuse, ohtlike lii-
kide leviku, kuumasaarte ja paljudele 
teistele kliimamuutustest tulenevate-
le probleemidele uute lahenduste loo-
mine ja testimine. Missiooni raames 
proovitakse uusi lähenemisi 150 eri-
nevas Euroopa regioonis. Tegevusi ra-
hastatakse programmi Horizone Euro-
pe kaudu.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti 
sõnul on missiooni liikmeks valimine 
vallale oluline võimalus ja suur tun-
nustus. “Kliimamuutustega kaasne-

vad probleemid on meie ühised la-
hendamist ootavad küsimused. See 
tähendab pingutust ja senise mõtte-
viisi muutust kõikidel tasanditel. Valla-
ametnikust kuni iga kogukonnaliikme-
ni. Mul on hea meel, et saame Viimsis 
anda oma panuse sellesse, et arendada 
ja proovida uusi võimalusi, mida loo-
detavasti saavad tulevikus rakendada 
ka teised piirkonnad.”

Viimsi valla jaoks ei ole kliima-
muutustega tegelemine võõras, vaid 
selge fookus juba mõned ajad. 2021. 
aastal võeti vastu Viimsi valla kliima-
muutustega kohanemise arengukava 

Viimsi valiti Euroopa Liidu 
kliimamuutustega kohanemise 
missiooni liikmeks

2021–2031. Lisaks on varasemalt kesk-
konnasäästlike lahenduste arendami-
seks vallas saadud toetust rahvusvahe-
listest projektidest Life UrbanStorm ja 
CleanStormWater. 

Euroopa Liidu kliimamuutustega 
kohanemise missioon on üks viiest 
Euroopa Komisjoni poolt algatatud 
missioonist, vastamaks Euroopa suu-
rimatele väljakutsetele konkreetse-
te tulemustega aastaks 2030. Euroopa 
Komisjon on kutsunud Viimsi val-
da käesoleval aastal alla kirjutama ka 
missioonihartale. Sündmuse toimumi-
se aeg ja koht on veel selgumisel.

pilootala 4
pilootala 3 pilootala 2

pilootala 1

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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Viime Su idee
koos ellu ja 
teeme Viimsi
paremaks!
Esita oma projekt Viimsi valla 
2022. aasta kaasavasse eelarvesse.

Ideede korje 1.06 kuni 1.08.2022

vaata lisaks viimsi.ee/kaasaveelarve
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estis on Rohelise kooli 
programmiga liitunud 180 
kooli, huvikooli ja lasteae-
da, kellest 89 on rohelise 

lipu omanikud, kusjuures 12 õppe-
asutust on saanud rohelipu kasu-
tusõiguse juba kolmandat korda. 
Roheline lipp omistatakse kaheks 
aastaks ja selle saamisele järgneval 
aastal on kohustus jätkata tegevus-
kavas toodud tegevusi, viia läbi uus 
keskkonnaülevaatus ning esitada 
kevadel vahearuanne. Ülejärgmi-
sel õppeaastal tuleb uuesti esitada 
taotlus keskkonnamärgise “Rohe-
line lipp” saamiseks.  

Randvere koolile omistati rohe-
lipp esimest korda kaks aastat taga-
si, seejärel täitsime edukalt eelmise 
õppeaasta lõpus vahearuande ning 
oleme jätkanud aktiivsel tegevus-
tega, mis suurendavad kogu koo-
lipere keskkonnateadlikkust. Seda 
tõi välja suure plussina ka hinda-
miskomisjon. “Väga hästi koosta-

Teistmoodi koolipäevad
Sel õppeaastal toimus meil neli 
teistmoodi koolipäeva, mille pla-
neerisid ja korraldasid kooli eri-
nevad arendusmeeskonnad (Kul-
tuurikoda, KiVa, Tervisenõukogu ja 
Ettevõtlik kool), kuid suur rõõm oli 
tõdeda, et igasse teistmoodi kooli-
päeva oli toodud töötubasid, mis 
kattusid vägagi Rohelise kooli põ-
himõtetega ja andsid märkimis-
väärse panuse kogu rohelipu taot-
lemise protsessi. Näiteks viimasel 
perepäevana toimunud teistmoo-
di koolipäeval müttas mitu selts-
konda kooliaias, et üles ehitada 
kiviktaimla, istutada ümber mar-
japõõsaid, korrastati putukahotel-
lid, punuti riidejääkidest loomade 
närimiskette, ilmetud purgid ja pu-
delid said peale maalingud ja tead-
misi sai proovile panna viktoriinis, 
mille teemaks oli “Kasulikud küsi-
mused (taas)kasutamisest”.

Kui siin Rohelise kooli noor-
test ja tunnustamisest juttu oli, 
siis tänasime õppeaasta lõpus ka 
meie aktiivsemaid noori – 30-st 4.-
6. klassi noorest oli eriti aktiivseid 
panustajaid lausa 12, kes osalesid 
kõige rohkemates tegevustes (õp-

tud taotlus. Tegevustesse on haara-
tud kogu koolipere ja tegevused on 
lõimitud. Koolil on väga hea noorte 
osalus – õpilastega aktiivne ühiste-
gevus, eraldi Rohelise kooli noorte 
grupp. Tegevustesse kaasatud ko-
gu kool ja toimunud rida noorte 
ellu viidud algatusi, näiteks toidu 
raiskamise vähendamiseks meel-
detuletussildid sööklas jm. Kokku-
võtlikult võib öelda, et terviklik lä-
henemine. Kriteeriumid täidetud 
ja enamgi veel.”

Õpilaste panus
Meie kooli iseloomustades tõi li-
putseremoonia päevajuht Kristo 
Elias välja just kampaania, mille-
ga ka ise rahul oleme ning milles-
se on Rohelise kooli noored aktiiv-
selt panustanud. “Randvere kooli 
õpilased võistlevad igal aastal koo-
lihoone kõige energiasäästlikuma 
korpuse väljaselgitamises. Roheli-
se kooli noored viivad terve õppe-
aasta jooksul läbi vaatlusi ja teevad 
kokkuvõtte, milline korpus kõige 
energiasäästlikumalt käitub, näi-
teks tundide ajal koridoris tuled 
ära kustutab. Tulemused muutu-

ROHELINE KOOL 6. juunil anti Tartus Rohelise 
kooli võrgustiku lühikonverentsil üle taas kesk-
konnamärgised “Roheline lipp” ja Randvere koolil 
oli suur au rohelipp juba teist korda koju tuua. 

Randvere kool tõi Rohelise lipu taas koju!

vad aina paremaks, sest iga korpus 
on huvitatud, et rändkarikas just 
neile tuleks.” 

Tegemist on tõesti kõige mahu-
kama kampaaniaga, tulemusi hin-
dasime kaks korda õppeaasta jook-
sul ja parimad tulede kustutajad 
olid sel õppeaastal A2 (3.  ja 5.-6. sr 
klassid) ja B2 (6. klassid) korpustes. 
Tunnustus õpilastele ja õpetajate-
le, kes energia säästmise oma sü-
dameasjaks võtnud on!

pekäigud, Rohelise kooli noorte 
koosolekud, erinevad kampaaniad) 
ning kui teha veel edetabel klas-
siastmeti, siis 4. klassidest paistis 
silma Sander Laving, 5. klassidest 
Nelli Rikolas ja 6. klassidest Johan-
na Raimets.

Kes veel ei ole liitunud Rohelise 
kooli võrgustikuga või kahtleb, siis 
julgustame liituma – programmis 
osalemine annab hea raamistiku 
oma keskkonnateadlikke tegevusi 
planeerida, koordineerida, analüü-
sida ja kogu kooli- või lasteaiapere 
kaasata. Sest nagu kõlab Rohelise 
kooli võrgustiku tunnuslause – in-
nustades noor täna, hoiame hom-
set maailma.

Liina Savolainen 
Randvere kooli Rohelise kooli 
töörühma liige

Rändkarikas, mis hetkel on 
B2 korpuse pesas. Foto: Liina 
Savolainen

Rohelipuga käib kaasas ka serti-
fikaat ja kingitused. Foto: Liina 
Savolainen

Rohelise kooli 
töörühma 
liikmed uhkelt 
uue lipuga. 
Foto: Priit 
Palomets

Korrastatud 
putukahotell 
kooliaias. Foto: 
Priit Palomets

Kiviktaimla 
korrastus pere-
päeva raames. 
Foto: Priit 
Palomets
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JAANILÕKE Ilmselt ei kujuta 
keegi meist ette jaaniõhtut ilma 
lõkketa. Lisaks tuleohutusnõuete 
täitmisele tuleb lõkke ettevalmis-
tamisel järgida ka seda, et lõke 
oleks ohutu keskkonnale ja 
tervisele.

Jäta jaanilõkkest välja materjal, mis 
sinna ei kuulu. Lõkkes tohib põletada 
vaid värvimata ja immutamata puitu 
ning kiletamata pappi ja paberit. Jäät-
meid lõkkes põletada ei tohi. Lõke ei 
ole koht, kuhu panna majapidamises 
üle jäänud pakendeid, mööblit, ehitus-
prahti, riideid või rehve.

Lõkkes põlevad plasti sisaldavad 
jäätmed madalal temperatuuril ja sel-
le käigus paiskuvad õhku mürgised 
saasteained, näiteks dioksiin ja furaa-
nid. Need on silmale nähtamatud, kuid 
tervisele ja keskkonnale eriti ohtlikud, 
sest mõju tervisele ei avaldu kohe. Sis-
se hingates liiguvad saasteained ini-
mese organismi ning võivad põhjusta-
da raskeid terviseprobleeme, näiteks 
vähktõbe, väärarenguid ja arengupee-
tust. Seetõttu ongi jäätmete põletami-
ne kodustes tingimustes ka seadusega 
keelatud.

Jaaniõhtuga käib kaasas söömine 
vabas õhus. Pikniku käigus tekib aga 
paratamatult jäätmeid ja kahjuks ka-
sutatakse tihti ühekordseid nõusid. Le-
vinud eksiarvamus on, et ühekordsed 
nõud võib pärast kasutamist lõkkes põ-
letada. Enamik nn paberist või muust 
taimsest materjalist ühekordseid nõu-
sid sisaldab ka plasti ja selle põletami-
ne on samuti ohtlik nii keskkonnale kui 
ka inimeste tervisele.

Ühekordsete toodete kasutamist 

on oluline vältida igal võimalusel, sest 
loodusvarasid ja energiat kulub nen-
de tootmisele pea sama palju kui kor-
duvalt kasutatavatele toodetele. Ühe-
kordsed nõud lõpetavad paraku oma 
teekonna pärast mõneminutilist kasu-
tamist prügina. Siin ei ole parim lahen-
dus ka biolagunevad nõud, sest need 
on mõeldud samuti ühekordseks ka-
sutamiseks.

Näiteks on Räpinas juba täna või-
malik valla väliüritustel rentida toit-

Hoia jaanilõke prügist puhas 

lustamiseks ja jookide pakkumiseks 
kuni 500 komplekti korduskasutata-
vaid nõusid. Samuti on võimalik renti-
da prügikotihoidjad jäätmete liigiti ko-
gumiseks.

Hoia jaanilõke prügist puhas ja põ-
letamise asemel kogu jäätmed liigiti: 
paberi- ja papijäätmed ning plastpa-
kendid saab viia avalikesse kogumis-
konteineritesse, pandimärgiga pudelid 
taaraautomaati. Vanad mööbliesemed, 
ehitus- ja lammutusjäätmed ning reh-
vid saab anda jäätmejaama. Lähima 
jäätmejaama, avaliku pakendikon-
teineri või vastuse küsimusele, kuhu 
millised jäätmed viia, leiad netilehelt 
kuhuviia.ee.

Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonna-
teadlikkuse peaspetsialist

Teated

Anna teada!
  Kui märkad jäätmete põleta-

mist või muud keskkonnarikku-
mist, anna sellest teada riigiinfo 
telefonil 1247.

SUVI Ettevalmistustööd ranna-
hooajaks on Haabneeme rannas 
tehtud, rannavalveteenus alustas 
15. juunil.

Põhjalike hooldus- ja heakorratööde 
käigus kontrolliti suplusvee kvaliteeti, 
sõeluti rannaliiv, paigaldati renoveeri-
tud rannakabiinid ja rannatoolid ning 
uued prügikastid, ka lapsi rõõmusta-
vad kiigeraamid said uue värvikihi. 
Rannakohviku kõrvale lisandusid ka 
uued rattahoidjad. 

Rannakülalisi teenindavad välitua-
letid on külastajatele avatud: ranna-
kohviku kõrval paiknev konteiner-WC 
on igapäevaselt lahti ajavahemikus 
9.00–00.00. Konteineri puhtuse ja hü-
gieenitarvete olemasolu eest vastub 
Sena Hooldus OÜ. Kaks välikäimlat 
on lisatud Kaluri tee lõppu. 

Eelmise suvega võrreldes on Haab-
neeme randa lisandunud kaks uut 
võrkpalliväljakut, mis annavad ranna-
võrkpallihuvilistele võimaluse sel su-
vel Haabneemes rannavollet mängida 
juba viiel väljakul. Väljakutealune liiv 
on samuti välja vahetatud.

Haabneeme rand on 
rannahooajaks valmis 

Kristjan Järv
heakorra vanemspetsialist

15. juunist kuni septembri keskpai-
gani hoiab Haabneeme rannas ohutu-
sel silma peal Forus Security AS-i ran-
navalvemeeskond. Teenuse osutajaga 
on kokku lepitud, et vahetuses peab 
töötama vähemalt kolm rannavalvurit 
v.a sel ajal, kui õhutemperatuur on vas-
tutusalas alla 13 kraadi, mil peab va-
hetuses olema vähemalt kaks ranna-
valvurit. Rannavalve kasutuses on ka 
mootorpaat, et aidata operatiivselt rea-
geerida päästesündmustele.

Haabneeme rand on avalik rand, see-
pärast ei tohi randa kaasa võtta lemmik-
loomi ja klaastaarat. Rannas on suitse-
tamine keelatud!

Et suvi mööduks turvaliselt, tuleta-
me meelde rannas kehtivad reeglid ja 
võimalikud valitsevad ohud:

• ära jäta lapsi järelevalveta;
• alkohol ja ujumine ei käi kokku;
• ära hinda oma ujumisvõimeid üle;
• ära hüppa vette tundmatus kohas;
• ohu korral teavita rannavalvet.

Rand on avalik on mõeldud kasutamiseks kõigile suvitajatele. Foto: Jane Saks

Lõkketuli loob meeleolu ja annab sooja. Foto: Margit Turb

Jaanituli pole mõeldud prügi 
põletamiseks. Foto: Canva

Ehitustööd muudavad Viimsi 
keskuses liikluskorraldust  
Kolmapäeval, 8. juunil kell 8 algasid põhjalikud ümberehitustööd 
Viimsi keskuses Rohuneeme tee ja Randvere tee ringristmikul, mis on 
suletud kuni septembrini. Lisaks tehakse ehitustöid Miiduranna ring-
tee ja remonditava ringtee vahelisel lõigul – ümbersõit toimub Muuli 
tee või Aiandi tee kaudu.

8. juunist on ristmik liiklusele suletud ning sõidukid suunatakse ümber-
sõidule, läbipääs on tagatud vaid operatiivsõidukitele ja ühistranspor-
dile. Ümbersõit toimub Muuli tee või Aiandi tee kaudu. Transpordiameti 
teatel saab uue ringristmiku täielikult liiklusele avada eeldatavalt 
1. septembril ja tööd peaksid valmima septembrikuu lõpuks.

Olemasolev ringristmik rekonstrueeritakse ümber kaherealiseks 
turbo-ringristmikuks. Vahetult enne ringristmikku ja ringristmikul eralda-
takse sõidurajad eralduskividega ning seega tuleb liiklejal teha õige 
sõiduraja valik enne ringristmikule jõudmist ja ringristmikul ei toimu 
rajavahetusi. Turbo-ringristmiku lahenduse puhul on ristmiku läbimise 
kiirused madalad ja esineb vähem konfliktpunkte ning seetõttu on 
õnnetuste esinemise võimalus märksa väiksem. Samuti on sellise liiklus-
sageduse ja sõiduradade juures ristmiku läbilaskvus suurem ja suju-
vam. Viimsi keskuses asuval ringristmikul on suur liiklussagedus ja 
ristmikul on toimunud palju liiklusõnnetusi. Olemasoleval ringristmikul 
eksivad juhid sõiduradade valikuga ning liiklejate jaoks jääb kohati 
arusaamatuks teeandmise kohustus. Ringristmikku läbitakse suurtel 
kiirustel ja ringilt väljudes ei märgata seetõttu õigeaegselt jalakäijaid.

Miiduranna ringristmiku ja keskuse ringristmiku vahelisel teelõigul 
toimub asfaltkatte taastusremont ja Rohuneeme teele Rimi toidupoe 
poolsele küljele rajatakse uus bussipeatus. Töid teostab Viaston Infra 
OÜ ja tööde maksumus on 876 849 eurot.

Ehitustööde teostamise perioodil on oodata olulisi liikluskorralduse 
muudatusi, millest teavitatakse liiklejaid ette. Tööde teostamise perioo-
dil palume varuda liiklejatel aega ja kannatust. Täpsemat infot liiklus-
korralduste muudatuste kohta saab jälgida rakendusest www.tarktee.ee.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Kogukonnal on võimalus 
kaasa rääkida uue jäätme-
hooldus eeskirja loomisel  
17. juunist kuni 1. juulini on Viimsi raamatukogus ja vallavalitsuse 
kodulehel avalikul väljapanekul Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja 
eelnõu.

Põhjus uuendamiseks on seotud peamiselt sellega, et senine doku-
ment on ajale jalgu jäänud ega vasta enam tänastele keskkonnahoiu 
suundadele. Näiteks ootab riik 2023. aastaks kohalikelt omavalitsustelt 
biojäätmete liigiti kogumist või ringlussevõttu. 

Sinu ettepanekud, mõtted ja kommentaarid on oodatud e-posti aad-
ressile info@viimsivv.ee või paberkandjal vallavalitsuse aadressil Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Ehitusaegne ümbersõidu skeem. Joonis: Waymark OÜ
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J uuni algas Viimsi kooli 7. ja 8. 
klasside õpilastele keskkon-
nateemade lainel. Vaatlemas 
on käidud nii tiigi- kui ka ran-

nikuelustikku ning rännatud isegi 
kaugesse tulevikku.  

Tiigielustikuga tutvuma suun-
dusid õpilased oma kodusesse Lai-
doneri parki koos Reet Kristianiga 
keskkonnaametist. Õppeprogram-
mi organiseeris bioloogiaõpetaja 
Meri Heinsalu.

Saadi teada, et sisalikud vees 
ei ela (need on hoopis vesilikud); 
pargitiigis olevaid kaane kartma ei 
pea; selgsõudur polegi sõdur, vaid 
ujub selili; ujurid aga võtavad õhu-
mulli vee alla kaasa. Oluline oli ka 
sõna otseses mõttes omal nahal ko-
getu, et pole olemas halba ilma, on 
mittesobiv riietus.

miseks, kas saata oma teadlasi teise 
uurimisjaama, kas otsida haavatud 
pilooti enne kui abipakke ja palju 
muud.

Pärast mängu arutles Madis Vas-
ser noortega teemal, kuidas seos-
tub mäng meie praeguse maail-
maga ning mida võiks teha edasi, 
et taolist tulevikku ennetada.

Õpilaagri teisel päeval vaatasid 
osalejad filmi “Enne veeuputust” 

Elu vees
Juba samal nädalal toimus koos 
kõikide 8. klassidega Haabneeme 
rannas rannikuvaatlus, mis andis 
kohe võimaluse rannikut äsja näh-
tud tiigielustikuga võrrelda. Õpila-
sed läbisid grupis mitmeid punkte, 
kus õppisid märkama ja määrama 
erinevaid liike, teostama vee mõõt-
misi, tundma ära rannikutüüpi ja 
selle valdavat materjali ning näge-
ma loodus- ja inimmõju rannikule. 
Õppepäevaga loodeti tõsta õpilas-
te keskkonnateadlikkust, arendada 
vaatluste tegemise oskust ning an-
da uusi teadmisi Läänemere olu-
korra, rannikutaimede ja elustiku 
kohta. 

Õppepäev oli seotud UNESCO 
ühendkoolide võrgustiku Lääne-
mere projekti rannikuvaatluste 
programmiga. Selle Eesti-sisene 
programmijuht on Viimsi kooli 
õpetaja Karin Keert, kes koos Kers-
ti Ojassaluga rannikuvaatluse päe-
va ka korraldas.

ROHELINE KOOL Üle kolme aasta on Viimsi kool 
olnud osa Rohelise kooli programmist ning ära 
teeninud ka ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud 
keskkonnamärgise rohelise lipu. Viimsi koolis on 
programmi eestvedajaks Kersti Ojassalu. 

Viimsi kooli noored õpivad 
keskkonnateemasid läbi mängu

Õpihuvilaagris kehastuti 
teadlasteks
Paralleelselt toimus Viimsi kooli 
keskkonnateemaline õpihuvilaa-
ger, kus osales 7. ja 8. klassidest üle 
kolmekümne õpilase. Laagris toi-
mus kolmeosaline hariduslik rol-
limäng “Eesti 2121”, kus õpilased 
kehastusid tulevikuteadlasteks uu-
rimislaboris, kes kliimamuutustest 
rikutud loodust taastada püüavad. 
Varasemalt on mängu läbi viidud 
Räpinas. Uurimisjaama eesmärk 
oli taastada piirkonna ökoloogili-
ne mitmekesisus. 

Mängus oli neli töörühma – 
teadlased, energeetikud, meedi-
kud ja sidepidamine, kes täitsid 
jooksvaid ülesandeid ja analüüsi-
sid proove. Kolme päeva jooksul 
pidid nad lahendama kriise, nagu 
saastetorm, epideemia, kahjustu-
nud päikesepatareid ja sidemast. 
Samuti olid noored vastamisi eeti-
liste dilemmadega, nagu kas kasu-
tada oma ressursse kohalike aita-

ning toimus maailmakohviku mee-
todil arutelu, kus noored filmist ja 
teemaga laiemalt seotud küsimus-
te üle arutlesid. Õpilased lisasid ka 
oma küsimusi, nagu kuidas mõju-
tavad kliimamuutused mind Ees-
tis, miks on kliimasoojenemine tä-
na nii hull ning kas koolides saaks 
õpilasi paremini taaskasutama ja 
teadlikumalt tarbima suunata.

Tulevikku viis osalejaid ka õpi-
mäng “NOA 2424”, kus oldi kauges 
tulevikus ning inimkond oli koli-
mas Marsile. Mängus pidid grupid – 
toidutootjad, loodusteadlased, va-
litsus, hiigelettevõtted (korporat-
sioonid) ja kultuuritegelased – kok-
kuleppele jõudma, milliseid liike 
ja varusid teisele planeedile kaasa 
võtta. Laagri eesmärk oli läbi män-
guliste ja arutlevate tegevuste õp-
pida rohkem keskkonnateemade 
kohta, lõimides reaalaineid ja sot-
siaalseid küsimusi ning eetilisi di-
lemmasid.

Meil on vaja anda noortele töö-
riistad üha komplekssemas maa-
ilmas toimetulemiseks ja kaasa-
rääkimiseks. Kogemuspõhine õues-
õppe aktiivmeetod on väärtuslik 
viis maailma kohta õppida, uurida 
ja arendada uudishimu. Tänased 
lapsed ja noored otsustavad tule-
vikus, millises maailmas elame ja 
kuidas Maa rikkust kasutatakse. 
Muutused algavad meist endist!

Lea Kirotar 
Viimsi kooli kommunikatsiooni- ja 
noortejuht

hea teada

Mis on Rohelise kooli programm?
  Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Glo-

bal, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppe-
asutustele, milles osaleb üle 70 riigi. Programm toob keskkonna-
hoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja 
terviklikult. Programmi eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda 
jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Prog-
rammi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) 
Taanis, Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodus-
maja.

Allikas: viimsirohelinekool.wordpress.com

Haabneeme 
rannas tegut-
sesid õpilased 
gruppidena. 
Fotod: Viimsi 
kool

Õppepäevad 
õpetavad 
nägema ja 
vaatama.
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hea teada
Esseekonkurss tõi võidu Viimsisse

  Toompea lossis kuulutati välja Eesti riigi looja August Rei ning Eesti esimese 
parlamendi Asutava Kogu ajaloolist rolli mõtestava koolinoorte esseekonkursi 
võitjad. Parimateks valiti Elisa Tamm Viimsi gümnaasiumist, keda juhendas sama 
kooli ajalooõpetaja Kristiina Noormets, ning Artur Skatškov Kohila gümnaasiu-
mist, juhendaja sama kooli ajalooõpetaja Nele Aus.

“Heameel on tõdeda, et mitmed esseed laekusid vene emakeelega noortelt ning 
need on väga hästi kirjutatud. Positiivselt üllatas seekord loominguline lähenemine, 
üks töö saabus joonistusena,” ütles žüriisse kuulunud  Eesti NATO Ühingu esinaine 
Krista Mulenok.

Samuti konkursi žüriisse kuulunud riigikogu liikmest ajaloopopulariseerija Jaak 
Juske selgitas: “Rõõm on näha, et noored on avastanud August Rei rolli Eesti ajaloos.
Rahvusväeosade ühe loojana seisis Rei selle eest, et Eestimaa inimesed oleksid 
I maailmasõja lõpukeerises kaitstud. Hiljem teenis Rei Eestit riigivanema, Tallinna linna-
volikogu esimehe ja diplomaadina. Aga paraku oli ta sunnitud ka nägema, kuidas 
II maailmasõjas võõras võim vallutas kodumaa ja meie inimesed olid sunnitud põge-
nema terrori eest välismaale. Ta ei kaotanud usku iseseisvasse Eestisse ning koos 
aatekaaslastega hoidis pikki aastaid Eesti omariiklust eksiilvalitsuse juhina – pea-
ministrina presidendi ülesannetes.“

Konkursi korraldas Riigivanem August Rei SA koostöös Eesti NATO Ühingu ning Eesti 
Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga ning see oli suunatud 9.–12. klassi õpilastele.

A
ugust Rei on tänapäe-
va noorele pigem tund-
matu nimi. Koolist ja ko-
dust olen küll kuulnud 

sõnu ajutine valitsus, riigivanem ja 
Eesti Vabariigi valitsus eksiilis, kuid 
inimestest on tuntuim ikka Kons-
tantin Päts. Rei on jäänud tahaplaa-
nile ehk selle tõttu, et ta veetis ligi 
kolmandiku oma elust Rootsis, või 
sellepärast, et üldiselt ei olnud ta 
ühel ametipostil pikemalt kui aasta. 
Tähelepanelikumalt uurides selgub 
aga, et mehel oli oluline roll Eesti 
Vabariigi tekkes, säilimises ja prae-
guses olekus.  

August Reid uurides jääb kõla-
ma tema radikaalne suhtumine. 
Äärmuslikkus pidi kaasa tulema 
kodust, sest juba koolieas toimu-
nud sündmustes väljendub tema 
meelsus ja rahvuslus. Seda esi-
teks Tartu Aleksandri koolis, kust 
ta oleks välja visatud, sest esindas 
õpilasi, kes soovisid saada haridust 
emakeeles. Täpselt nii nagu algsed 
plaanid Aleksandri kooliga ka olid. 
Ühtlasi näitab see tema julgust, 
milleta poleks ta läinud lapseva-
nemate juurde allkirju koguma või 
Postimehe ajalehte Jaan Tõnissoni 
juurde tulemusi näitama. Teine as-
pekt, kus tema meelsus väljendus, 
oli koolinoorte rahvusrevolutsioo-
nilises ühingus, “Külvaja”, kus ta oli 
üks peamisi sõnavõtjaid.

Oma meelsuse väljendamiseks 
ja poolehoidjate saamiseks kasu-
tas Rei ära oma imelist kirjaoskust 

sel Peterburgi, et õpinguid jätkata, 
sest haridus oli tingimata vajalik 
selleks, et võidelda “rahva vabadu-
se ja sotsiaalse õigluse eest”, millest 
oli saanud tema ülim eesmärk. Te-
ma iseloom, iseäranis just seesama 
võrdsuse printsiip, peegeldus tema 
juhitud Asutavas Kogus. 

Kõige suurem ja mõjuvõimsam 
seadus oli aga progressiivne maa-
seadus, mis oli just tänu Reile nii 
radikaalne. Selle äärmuslikkusest 
annab märku ka see, et tollane opo-
sitsionäär Jaan Tõnisson ei nõustu-
nud nii suurte muutustega lõpuni 
välja. Siiski jäi Rei endale kindlaks. 
Ta oli veendunud, et eestlastel, kes 
võitlesid vabadussõjas, on see mo-
tiveeriv, ning tal oli õigus. Kõigist 
neist eestlastest, keda ta aitas Tsaa-
ri-Venemaa sõjaväest relvadega ta-
gasi kutsuda ja kellest Johan Lai-
doner moodustas rahvaväe, oli 
võitluses kasu. Oma maa omamine 
selles samas riigis, mille eest võit-
led, pidi olema suureks motivaato-
riks, sest Eesti võitis vabadussõja.

August Rei panuse kaalukust 

ning oli mitmete ajalehtede toime-
taja. Sealhulgas andes oma esimest 
lehte, Sotsiaaldemokraat, välja sa-
laja. 20-aastaselt seitungi väljaand-
mine oli ilmselt kasuks talle endale, 
saamaks selge arusaam oma väär-
tustest ja sellest, kuidas on võimalik 
rahvast mõjutada. Mõtete kogumi-
seks olid kasulikud ka ajalehe väl-
jaandmisele eelnenud vanglas vee-
detud viis kuud.

Radikaalsus oli üks August Rei 
trumpe Eesti vabariigi juhtimise 
protsessis. Jääb ainult oletada, mil-
line ajalugu olnuks Eestil, kui oleks 
käitutud konservatiivsemalt. Ilm-
selt kõnetas paadi nina täiesti teises 
suunas pööramine ka rahvast, sest 
Asutava Kogu valimised 1919. aas-
tal võitis üllatuslikult ülekaalukalt 
Eesti Sotsiaaldemokraatiline Töö-
liste Partei, mille liige ja üks juhte 
oli Rei, mitte Konstantin Pätsi juhi-
tud Maaliit, mida peeti favoriidiks.   

August Rei üks suuremaid edu-
samme oli kindlasti tema juhti-
misel tehtud töö Asutavas Kogus. 
Ülesanne oli raske – luua uuele 
riigile põhiseadus, mis on mõist-
lik, piisavalt kaitstud võõrjõudude 
eest ja mis toob esile riigi erilisu-
se, aga ei tekita võõrandumist selle 
alustalast, rahvast. Inimesed ei pi-
danud enda valitutes pettuma. Rei-
le kohaselt oli 1920. aasta esimene 
põhiseadus revolutsiooniline. Sel-
les sätestati, et naistel on meeste-
ga võrdsed õigused, sealhulgas va-
limisõigus. Seadusetäht, mis oli ka 
tollastele lääneriikidele alles uus. 
Selle lükkega kõnetas Rei kogu rah-
vast ja võitis lääneriikide heakskii-
du. Selle sama paragrahviga väljen-
dub ka Rei uuenduslik meel, sest 
isegi tänapäeval, sada aastat hil-

ESSEE Selgusid Eesti riigi looja August Rei 
ning Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu 
ajaloolist rolli mõtestava koolinoorte essee-
konkursi võitjad. Üheks paremaks osutus Elisa 
Tamme essee.

Meelsus, millega rajati oma riik – 
August Rei juhitud Asutav Kogu

jem, ei kohelda riikides nagu Sau-
di Araabia, Iraak või Egiptus naisi 
ja mehi võrdselt.

Loodi ka sotsiaaldemokraatliku-
le võimule omane tasuta hariduse 
nõue, mis oli hea talurahva poole-
hoiu saamiseks. Seni tundus, et ha-
ridust, mis on pikem kui kolme-
klassiline algkool, saavad ainult 
saksa juurtega mõisnikud või edu-
kad talupojad, kes mõistavad vene 
keelt. Nüüd see muutus ja haridust 
hakkasid saama kõik emakeeles ja 
neli aastat. Osalt oli see kasulik rah-
vusliku tunde tekitamiseks eestlas-
te seas. Teisalt oli see kasulik, sest 
haritud rahvale on raskem liiga te-
ha ja katteta lubadusi anda. 

Lisaks oli eriline vähemusrah-
vuste kultuurautonoomia. Ka selle 
punktiga olid eestlased ülejäänud 
maailmast ees. Sellega vähenda-
ti võimalikku võõraviha, mis võis 
tekkida nende inimeste suhtes, 
kes olid muust rahvusest. Eriti häs-
ti töötas see venelaste osas, sest just 
nendelt oli oodata suurimat vastu-
panu uue vabariigi osas. Kui aga 
kehtib seadus, mis on kohati isegi 
parem kui eelnenud riigi oma ja ei 
piira eksisteerimast, siis pole vas-
tuhakku karta.

Veel üheks edusammuks oli töö-
tajate õiguste kaitse, mis samuti kõ-
netas töölisklassi. Reil oli sellega ka 
isiklik kogemus, sest oli selle nõud-
mist tundnud ja näinud Tsaari-Ve-
nemaal. Lisaks jäid tema õpingud 
ülikoolis selle tõttu katki ja ta is-
tus verisel pühapäeval osalemise 
eest vangis. Talupoegadelt võide-
ti sellega poolehoid, sest ebavõrd-
set kohtlemist oli kogu maailm täis, 
kuid see tegi noore Eesti eriliseks. 

Kõik need punktid põhiseadu-
ses peegeldasid seda, mis oli Reile 
kõige olulisem – õiglus. Ta tunnis-
tas seda juba enda ülikooliõpingu-
te aegu Peterburis. Ta uskus, et õig-
lust saab vereta ja rahulikult, kuid 
ühtlasi uskus, et kommuniste ja le-
niniste ei tohi võimu juurde lasta. 
Siiski naasis ta esimesel võimalu-

Eesti riiki saab üles loetleda nii 
ametinimetuste kui ka allkirjas-
tatud paberitega, kuid kõige olu-
lisem on Eesti kuvandi loomine. 
20. sajandi alguses, mil riik oli al-
les lapseeas, tuli ehitada tugev vun-
dament, mis kestaks läbi aastate. 
1919. aastal vastu võetud maasea-
dus ja 1920. aastal vastu võetud põ-
hiseadus on olnud ja on siiani tu-
gevad Eesti riigi suuna ja iseloomu 
näitajad, mille üle saab uhke olla ja 
millele tuginedes on võimalik tule-
vikku luua. 

KOGEMUS Mitteformaalseid 
õppemeetodeid kasutav 
Eramus+ koolitus “Give it a 
go” toimus 27. aprillist 3. maini 
Hispaanias Puente Genilis ning 
seekordses fookuses oli migrat-
siooni ja sõjapõgenike teema. 
Nädala vältel osalesime erine-
vates töötubades, leides ühi-
seid väärtusi, jagades koge-
musi, andes ideid ja julgustust. 
Kiire ja mitmekesise prog-
rammi ajal jäid eriti meelde 
alljärgnevad tegevused.

Kommunikatsiooniharjutuseks ja-
gati osalejad nelja gruppi ning üles-
andeks sai ühiselt silla ehitamine 
punktist A punkti B. Iga grupp vastu-
tas oma lõigu eest ja materjalid olid 

kõigil samad. Omavaheliseks kom-
munikatsiooniks oli lubatud kasu-
tada kirjakandjat (ilmus kaks korda 
sillalõigu valmistamise perioodil) 
ja grupi esindajate koosolekuid. 
Koosolekute pikkus oli alla viie mi-
nuti ning raskendamaks omavahe-
list suhtlust toimusid need kas val-
ju muusikaga toas, kommid tropiks 
suus, või juhatati osalejad üksteisest 
piisavalt kaugele, et väga hästi teine-
teist ei kuuleks. Ikka selleks, et pan-
na meid proovile olukordades, kus ei 
ole võimalik suulist eneseväljendust 
kasutada, kuid eesmärk, antud juhul 
silla ehitus, vajas täitmist. 

Rollimängud on õpetlikud
Kõige enam kõnetas mind rolli-
mäng, kus pidi kasutama oma ema-
keelt ning kogema olukorda teise rii-
ki emigreerumise puhul. Osalejad 
jagati kaheks grupiks – ühed pidid 
täitma Hispaaniasse immigreeru-
miseks vajalikku ankeeti ning tei-

Selleks, et mõista, tuleb kogeda

sed Kreekasse. Loomulikult oli an-
keet kreekakeelne. Hispaania keelest 
saab veel midagi aru, kuid antud an-
keedi täitmisel ei jõudnud esimesest 
reast kaugemale. Abi ei olnud ka kel-
leltki paluda, sest ülesanne oli rääki-
da oma emakeeles. 

Kokku osales projektis 14 erinevat 
riiki ja eesti keeles rääkimine Kreeka 
ametnikku mängiva naisega suhteli-

Kaija Mägi 
Erasmus+ “Give it a go” koolitusel 
osaleja

selt mõttetu tegevus. Ka kehakeel ei 
aidanud ja riiki mind keeloskamatu-
se tõttu ei lastudki. Antud kogemus 
oli väga õpetlik ning pani mõtle-
ma, kas teisest riigist sisenejat võe-
takse Eestis hästi vastu, kas kõik ju-
hised on arusaadavad ka inglise ja 
vene keelt rääkimata, kas piiripunk-
ti töötajad on motiveeritud inimesi 
juhendama. 

Panime antud rollimängu järg-
selt kokku ideeplaani, kuidas võiks 
riiki migrante ja sõjapõgenikke vastu 
võtta. Esialgu said kirja lihtsad sam-
mud nagu pildiviidad piiripunktis, 
ankeet nii paberkandjal kui ka online 
versioonis täidetav, ilma dokumendi 
allalaadimiseta. Samuti sai kirja pii-
ripunkti töötajate nõustamisplaan ja 
muud boonused, et riiki sisenevale 
inimesele oleks esmane kokkupuu-
de võimalikult positiivne ja visiit-
kaardina esinev piiripunkti töötaja 
motiveeritud. Võrreldes teiste pro-
jektis osalevate riikide kogemuste-

ga on Eestis tegelikult väga hästi.
Koolitusnädala lõpuprojektiks 

oli MTÜ loomine ja turundusplaa-
ni koostamine. Koostöös Serbia, Bul-
gaaria, Prantsusmaa ja Tšehhi esin-
dajatega võtsime fookusesse noored 
sh NEET (NEET –  not in education, 
employment or training ehk noor, 
kes ei õpi, ei tööta ega osale välja-
õppes ega koolitusel) noored. MTÜ 
väljundiks valisime 14-päevase laag-
ri korraldamise Horvaatias, kus iga 
päev toimuvad erinevad töötoad na-
gu CV koostamine, IQ testi tegemine 
ja tulemuste analüüs, karjäärinõus-
tamine, õppimisvõimaluste kaardis-
tamine ning noorte tugevuste kaar-
distamine, mis tooks tööturul edu.

Minu kogemus projektis osalemi-
sel on kokkuvõtvalt väga positiivne. 
Koolitusel sain lisateadmisi, kuidas 
mitteformaalse hariduse meetodeid 
kasutada, ning võimaluse mõteteva-
hetamiseks teiste riikide noorsoo- ja 
sotsiaaltöötajatega.

Elisa Tamm
Viimsi gümnaasiumi 
õpilane

  August Rei oli Eesti esi-
mese parlamendi Asutava 
Kogu esimees 1919–20, rii-
givanem aastatel 1928–29, 
kõigi riigikogu koosseisude 
liige ning omariikluse järje-
pidevuse hoidja, Eesti eksiil-
valitsuse juht, peaminister 
presidendi ülesannetes ala-
tes 1945. aastast kuni sur-
mani 1963. aastal.

“Give it a go” 
osalejad. Foto: 
erakogu



ÜLEKAAL Tervislikule kehakaalule 
pannakse alus juba imikueas. 
Praktiliselt ainus periood, mil 
ülekaal ei ole probleemiks, on 
see aeg, kui beebi on ainult rinna-
piimatoidul. Muude toitudega, 
sealhulgas piimaseguga, üle 
toidetud beebidest saavad suu-
rema tõenäosusega ülekaalulised 
lapsed ja ülekaalulised lapsed 
kasvavad tavaliselt rasvunud täis-
kasvanuteks. Doktor Piret Rospu 
selgitab kaaluprobleeme ka Viimsi 
Teatajale.

Mida tähendavad sõnad rasvunud ja 
ülekaaluline?

Lihtsalt öeldes – ülekaal on kergem 
variant ja rasvumine on siis, kui kaa-
lu on juba palju üle. Ülekaalu ja rasvu-
mist peegeldab pikkuse ja kaalu oma-
vaheline vahekord – kehamassiindeks. 
Laste kehamassiindeksi normid sõltu-
vad vanusest. Kuna see on aja jooksul 
pidevas muutumises, on lastel ülekaa-
lu ja rasvumise hindamiseks eraldi ta-
belid. Seda, kas kehamassiindeks on 
normaalne (kas pikkus ja kaal on oma-
vahel õiges suhtes), võib küsida oma 
kooliõe või perearsti käest.

Mis põhjustab ülekaalu?
Enamasti on seal kaks osapoolt: 

söömine ja liikumine. Kehakaalu suu-
rendavad kaloririkkad toidud, nagu 
maiustused, magusad joogid, krõp-
sud, friikartulid – nendes toitudes on 
palju energiat, aga vähe seda, mida ke-
ha kasvamiseks ja igapäevaseks toimi-
miseks vajab.

Hea oleks, kui lapsel oleksid kind-
lad söögikorrad ja nende vahel mõ-
ned kerged vahepalad. Hommikusöögi 
söömine on hea harjumus – paljud tea-
duslikud uuringud näitavad, et hom-
mikusööki söövatel lastel on lihtsam 
tervislikku kehakaalu hoida. Ideaalis 
sööks laps iga päev vähemalt viit eri-
nevat värvi puu- või köögivilju ja vä-
hemalt ühel korral päevas sooja toitu. 

Teine pool on liikumine. Iga laps 
vajab vähemalt tund aega aktiivset 
kehalist tegevust päevas – see tähen-
dab niisugust tegutsemist, et südame-
töö muutub kiiremaks ja hingamine 
sügavamaks. Liikumine ei pea olema 
ilmtingimata trennis – väga hästi so-
bivad ka jalgrattasõit, jalgsi kooli-ko-
ju minek, koeraga väljas käimine, tre-
pist liikumine. 

Kõik see tund aega ei pea ka järjest 
olema, võibki jagada juppidena päeva 
peale ära. 

Kurb on see, et näiteks 11–15-aas-
tastest lastest saab oma keha vajadus-
tele vastavalt liikuda ainult 16% – see 
on vähem kui iga viies laps. Seetõttu on 
Eestis algatatud ka niisugune ettevõt-
mine nagu Liikuma kutsuv kool. 

Kas kurb meel, masendus või dep-
ressioon võivad ka kaalu tõsta?

Jah, kaudselt küll. Kurb meel ja ma-
sendus iseenesest kaalu ei mõjuta, aga
mõned lapsed kasutavad halva enese-
tunde leevendamiseks toitu. Kui väik-
sest saati on varba äralöömise ja nut-
mise peale lohutuseks kommi paku-
tud – sedasi tekibki seos, et kui midagi 
on pahasti, siis toit aitab. 
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Paraku kipuvad masenduse leeven-
damiseks söödavad niinimetatud “lo-
hutustoidud” olema enamjaolt magu-
sad ja rasvased – jäätis, pitsa, krõpsud ... 
Samamoodi on masendusega inimes-
tel raskem leida endas jõudu, et kodus 
trenni teha või välja jalutama minna. 

Üks asi, mis meeleoluhäiretega ki-
pub paigast ära minema, on uni. Lühi-
kesed unetunnid ja rahutu uni soodus-
tavad omakorda päeval ebatervislikku 
ja mõõdutundetut söömist. Magama-
ta ööle järgnev peavalu ja üldine keh-
vem enesetunne ei kutsu ka liigutama. 

Tegelikult näitavad teaduslikud uu-
ringud, et tervislik toitumine (puu- ja 
köögiviljad, kala, oliiviõli, täisteratoo-
ted) mõjutab ajutegevust soodsalt ja 
võib aidata meeleolu parandada. Sa-
muti võib masenduse vastu aidata ke-
haline tegevus – lihastöö ajal vabane-
vad kehas mitmesugused kemikaalid, 
mis kannavad narkootikumidele sar-
naseid nimesid (endokannabinoidid, 
endopioidid, endorfiinid) ja millel on 
ajus naudingutunnet või rõõmu soo-
dustavad mõjud.

Millal on asi juba nii kriitiline, et tuleb 
arsti poole pöörduda?

Ülekaaluga on nii, et mida varem 
seda märgata ja reageerida, seda ker-
gem on kaalu normaalsele rajale tagasi 
suunata. On päris tavaline, et vanemad 
ei märka oma laste ülekaalu või isegi 
rasvumist ja peavad seda normaalseks. 

Lihtsamatel juhtudel, kui kaalu kii-
ret lisandumist varakult märgata, on 
abi kergetest nõuannetest tarvitada 
puu- ja köögivilju, hoida kinni regu-

Laste tervisliku kehakaalu 
hoidmine on tähtis kogu eluks

laarsetest söögikordadest ja piisavalt 
palju liikuda. Mida suurem on üleliig-
ne kaal, seda raskem on sellega või-
delda. 

Kuidas mõjutab tervist alakaal? 
Alakaal, kui see on tekkinud vale 

toitumise või toitumise ja treeningu-
te ebasobiva tasakaalu tagajärjel, võib 
keha väga tõsiselt mõjutada. Kui rää-
kida söömishäiretest nagu anorexia 
nervosa ja bulimia nervosa, siis nende 
haiguste tekitatud alakaalu mõju ter-
visele algab lihtsamatest asjadest na-
gu kõhukinnisus, pidev külmatunne, 
juuste õhenemine, aeglane südametöö 
ja madal vererõhk. 

Alakaalu ja alatoitumise pikemal 
püsimisel hakkavad kujunema tõsi-
semad nähud, näiteks lihasmassi ka-
du, immuunsuse langus ja tütarlastel 
menstruatsioonide lakkamine. Alatoit-
lusest tingitud pöördumatud kahjus-
tused, mis jäävad elu lõpuni, on luu-
tiheduse vähenemine ja ajukahjustus.

Kas lapse kaalu jälgimine on lapse 
enda asi?

Laps kasvab perekonnas ja tervis-
like harjumuste kujundamine on ko-
gu pere ülesanne. Kui pere söömis-
harjumused on vildakad ja liikumine 
pole kombeks, on lapsel üksinda seda 
murda väga raske. Teismelistel, kel-
le arenguülesandeks on perekonnast 
eraldumine ja oma isiksuse leidmine, 
on erinevate söömis- ja liikumisharju-
muste kujundamine juba rohkem või-
malik, kuid selliseid suuri eluviisi asju 
on kindlasti kergem juurutada, kui te-
gevuses on kogu perekond. 

Üks asi, mis laste tervist väga posi-
tiivselt mõjutab, on kogu perega koos 
söömine. Mõju laste tervisele muutub 
nähtavaks alates sellest, kui pere koh-
tub söögilauas vähemalt kolm korda 
nädalas, parim oleks viis-seitse korda 
nädalas. Koos söömine annab lisaks 
toidu tarvitamisele ka võimaluse rääki-
da, mida tehtud on või mis plaanis on, 
nuputada tegevusi nädalavahetuseks 
või puhkusteks ja lihtsalt ühiselt koos 
olla. Nutiseadmed tuleks pere ühisest 
söögilauast eemal hoida. 

hea teada

Lihtsad soovitused oma kehakaalu 
hoidmiseks

  hommikusöök
  vähemalt üks kord päevas söö sooja toitu
  regulaarsed toidukorrad ja mitte liiga pikad pausid toidukordade vahel
  kogu perega koos söömine vähemalt kolmel korral nädalas
  söö viit erinevat värvi puu- ja köögivilju iga päev
  menüüs peaksid olema esindatud kõik toiduainete grupid: täisteratoo-

ted, kala, muna, liha, piimatooted, puu- ja köögiviljad, marjad, toiduõlid 
(ainus toiduainete grupp, mida keha toimimiseks ei vaja, on maiustused).

  normaalne uni
  iga päev aktiivne liikumine vähemalt 60 minutit
  uuri Tervise Arengu Instituudi tasuta toitumisprogrammi rakendust veebi-

aadressil tap.nutridata.ee 

Tervislike harjumuste kujundamine on 
kogu pere ülesanne. Foto: Canva

Piret Rospu. Foto: Helin Loik-Tomson

Viimsi valla sotsiaaltoetuste 
määramise maksmise põhi-
mõtteid said kaasajastatud 

TO E T U S E D

14. juunil kinnitas Viimsi vallavolikogu uue sotsiaaltoetuste määramise 
ja maksmise korra.  

Viimsi valla eelarvest makstakse toimetuleku toetamiseks erinevaid toetu-
si: lapse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus; lasteaia ja 
lastehoiu kohatasu toetus; ravimitoetus; toimetuleku tagamise toetus ja väl-
timatu sotsiaalabi. Toetust on õigustatud taotlema inimesed, kes rahvastiku-
registri andmetel on Viimsi valla elanikud. Vältimatut sotsiaalabi on õigusta-
tud saama teatud põhjendatud juhtudel ka need, kelle registrijärgne elukoht 
ei ole Viimsi vald (näiteks Viimsi valda jõudnud sõjapõgenikud).

Uues korras on täpsustatud mitmeid mõisteid. Perekonna mõiste täpsustus 
aitab taotlejal paremini mõista, keda loetakse perekonna koosseisu. Määru-
ses on selgemalt lahti kirjutatud perekonna sissetulekute mõiste ning lisatud 
viide, kus on loetletud, millistest tuludest sissetuleku arvestamisel lähtutak-
se. Vähekindlustatud isiku või perekonnana käsitletakse isikut või peret, kel-
le ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole (2,5) 
kordse riikliku toimetulekupiiri ehk alla 500 euro. 

Uude korda on lisatud ka hooldaja mõiste kirjeldus, mida kasutatakse ja mil-
lest lähtutakse hooldajatoetuse puhul hooldaja määratlemisel. Lisatud on mõiste 
“puue” kirjeldus vastavalt puudega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses sätestatule. 

Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused
Seda toetust on võimalik taotleda põhjendatud kulutuste osaliseks hüvita-

miseks vähekindlustatud isikul või perekonnal. Oluline on teada, et sotsiaal-
töötajal on õigus ja kohustus hinnata taotleja toimetulekut, teha päringuid, 
kontrollida esitatud andmete õigsust. 

Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise ja kohatasu toetust an-
takse vähekindlustatud Viimsi valla elanike perele toiduraha/kohatasu mak-
sumuse hüvitamiseks. Avalduse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest ta-
sumise toetuse saamiseks võivad esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) 
asemel ka haridusasutuse töötaja või sotsiaaltöötaja. Toetuse maksimaalne 
periood on õppeaasta ja toetus kantakse haridusasutusele. 

Ravimitoetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu 
jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abi- ja haavandiravi vahenditele, 
mida ei rahasta haigekassa või sotsiaalkindlustusamet. Toetuse taotlemisel 
on vaja esitada koos taotlusega ravimite ostmisel saadud kuludokumendid. 

Toimetuleku tagamise toetus
Toimetuleku tagamise toetust makstakse Viimsi valla elanikele tõendatud 

vajaduse korral kuni 640 eurot. Toetus on mõeldud eluasemekulude ja esma-
tarbevahendite eest tasumiseks, spordi- ja lastelaagrite osalustasu kompen-
seerimiseks, pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (abi-
vajaduse selgitab välja lastekaitsespetsialist) ning muudel ettenägematutel 
asjaoludel. Toetust on õigus määrata ka ühekordselt õnnetusjuhtumite või 
muude ettenägematute asjaolude puhul, sõltumata taotleja sissetulekust. Väl-
timatu sotsiaalabi toetust on õigus määrata ja maksta sotsiaaltöötajal sotsiaal-
selt abitus olukorras olevale inimesele. 

Vältimatut sotsiaalabi toetust määratakse, makstakse ja osutatakse seni, 
kuni abivajaja ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sot-
siaalselt abitus olukorras. Sissetulekust sõltuva sotsiaalabi taotlejal on ka en-
dal kohustus kasutada muid võimalusi oma toimetuleku parandamiseks (töö-
turuteenused, elatisraha jne). 

Perekonna sissetulekust mitte sõltuvad toetused
Nende toetuste hulka kuuluvad sünnitoetus, I klassi mineva lapse toetus, ea-

kate tähtpäevatoetus, matusetoetus, Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osa-
lenu toetus, suurpere toetus, puudega isiku transporditoetus ja hooldajatoetus.

Tähtpäevatoetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel 
Viimsi valla elanik tema 70., 75., 80. ja 85. sünnipäevaks; 90-aastastele ja va-
nematele isikutele igaks sünnipäevaks. Samuti makstakse tähtpäevatoetust 
kuld- või briljantpulmadeks, toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. 

Matusetoetust makstakse Viimsi valla elaniku surma korral. Matusetoe-
tust makstakse taotluse alusel inimesele, kes kannab matuse korraldamise-
ga seotud kulud.

Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetust makstakse isikule, 
kes on Viimsi valla elanik ja osalenud Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel. 
Esmakordsel taotlemisel esitatakse avarii likvideerimisel osalemist tõendav 
dokument. Edaspidi laekub toetus automaatselt taotluse esitanud isikule hil-
jemalt veebruarikuus.

Suurpere toetust makstakse nelja- ja enamalapselise perele üks kord aas-
tas. Toetuse saamise tingimuseks on, et lapsed ja mõlemad vanemad või lap-
si kasvatavad isikud on Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. det-
sembri seisuga. 

Uue korra paragrahv 22 annab võimaluse eelarveliste vahendite olemas-
olul määrata ja maksta toetusi haavatavamatele sihtrühmadele toimetule-
kuraskuste ennetamiseks. Näiteks 2022. aastal on Viimsi valla eelarves ette-
nähtud rahalised vahendid täiendava ühekordse toetuse maksmiseks Viimsi 
valla rahva- ja vanaduspensionäridele 110 euro ulatuses.

Määrusega tõstetakse ka hooldajale määratud toetuse suuruseid. Hoolda-
jatoetus keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale on nüüd 100 
eurot kuus (varasemalt 70 eurot kuus); hooldajatoetus raske täisealise isiku 
hooldajale 70 eurot kuus (varasemalt 50 eurot kuus) ja hooldajatoetus sügava 
puudega täisealise isiku hooldajale 100 eurot kuus (varasemalt 70 eurot kuus).

Katrin Markii 
sotsiaalvaldkonna abivallavanem

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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KOOLITEATER Olen kooliteatrite 
maailmas olnud juba pea kümme 
aastat ja nii kaua, kui mäletan, 
kaasa elanud ka näitetrupile 
EKSPERIMENT. Näitetrupi 
juhendaja-lavastaja Külli Tähe 
“kastist välja mõeldud” ideed, 
lavalt tulev energia ning erakord-
selt huvitav stiil olid minu jaoks 
juba lapseeas muljetavaldavad.

Olen pärit väikesest Kolga alevikust, 
kuid õpin juba teist aastat Viimsi güm-
naasiumis. Teadsin kohe kooli tulles, et 
soovin kindlasti EKSPERIMENTI kan-
dideerida ning saada trupi osaks. Juba 
näiteringi katsetel sain aru, et need on 
minu inimesed, kellega koos olen val-
mis veetma tunde proovisaalis ning mi-
nema läbi tulest ja veest. Olin õnnelik, 
kui mu kõrvu jõudis uudis, et olen trup-
pi vastu võetud. Minu rõõm jäi aga üü-
rikeseks, kuna üsna pea kehtestati riigis 
eriolukord ning proovisaalis kohtuda 
oli võimatu. Seetõttu kohtusimegi eel-
misel õppeaastal vaid mõned korrad.

Pärast kaheaastast pausi oli uus al-
gus raske, kuid saime hakkama ja ma 
olen väga uhke meie üle. Tänaseks on 
EKSPERIMENDIST saanud mulle teine 
perekond. Sellest aastast kujunes üks 
väga edukas teekond mõlemale EKS-
PERIMENDI trupile, sest kõik aas-
ta vältel loodud lavastused said au-
hinnatud. Neli lavastust pälvis kokku 
suisa kuus laureaaditiitlit Harjumaa 
kooliteatrite festivalil, Betti Alveri luu-

lepäevadel “Tuuletund” ning kooli-
teatrite riigifestivalil. 

Sel kevadel lõpetavad gümnaasiu-
mi pooled näitetrupi õpilased ja mi-
nu sees on palju emotsioone, mil-
lest tänutunne on suurim. Olen tänu 
EKSPERIMENDILE kogenud palju 
kirjeldamatuid tundeid, saanud unus-
tamatuid mälestusi ja, mis kõige täht-
sam – leidnud endale asendamatud 
sõbrad. Meie proovisaalis valitses soe 
õhkkond, saime jagada naeru ja nuttu, 
võtta koos vastu kõik ootamatud ülla-

Aitäh sulle, näitetrupp 
EKSPERIMENT!

tused, karjuda rõõmust, kohaneda uu-
te oludega ja olla alati üksteisele ole-
mas. Tean, et saan teile ka tulevikus 
loota – aitäh Külli Täht ja EKSPERI-
MENT! Näeme järgmisel hooajal!

Sirli-Marit Sikka
Viimsi gümnaasium õpilane

Premeeritud 
lavastused

  EKSPERIMENT nooremad:
“Muutumised”, “Tähelepanu! 
Valmis olla! Kasvame suureks!”

  EKSPERIMENT vanemad: 
“Kõik on siin oma teha”, “Lavas-
tus kõigile neile, kellele on kunagi 
öeldud, et nad ei oska joonis-
tada”.

Teated

EKSPERIMENT gümnaasiumitrupp. Foto: Alexander Mathias Männi

EKSPERIMENT nooremad. Foto: Emily 
Bruus

Riigifestivali laureaat. Foto: Emily Bruus

Liisa Veski valiti Harjumaa kooliteatrite 
festivali parimaks naisnäitlejaks. Foto: 
Emily Bruus

Selgusid Harjumaa aasta õpetaja 
2022 nominendid  
Haridus- ja teadusministeerium tunnustab aasta õpetaja galal “Eesti-
maa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle töö on 
olnud teistele eeskujuks.

Tunnustatavad õpetajad on märkimisväärsel moel panustanud õppu-
rite arengusse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppe-
asutustes. Harjumaa 2022. aasta parimate haridustöötajate valimise 
komisjon selgitas 136 kandidaadi seast välja kaks nominenti igast kate-
gooriast. Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega esitatakse 
Harjumaa aasta õpetaja 2022 nominentideks teiste hulgas lausa neli 
Viimsi haridusasutuste töötajat:

• aasta gümnaasiumiõpetaja: Reesi Kuslap – Viimsi gümnaasium;
• aasta õppeasutuse juht: Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor;
• aasta tugispetsialist: Mari-Liis Tohvelmann – MLA Viimsi Lasteaiad, 
psühholoog, tugimeeskonna juht;
• aasta hariduse sõber: Marju Aolaid – Viimsi vallavalitsus, abivallava-
nem.
Harjumaa aasta õpetaja 2022 nominendid kutsutakse galale “Eesti-

maa õpib ja tänab”, mis toimub 8. oktoobril Pärnu kontserdimajas.

Maria Mägar
Harjumaa Omavalitsuste Liit

Viimsis töötavad tublid õpetajad. Foto: Canva

uued vallakodanikud
  Heleen-Kristiin Kriisal ja Tanel Rebasel sündis 24. aprillil poeg 

Franz-Marlon Rebane
  Katariina Lillestikul ja Markko Lastikul sündis 9. mail poeg Rion Lastik
  Eleri ja Olavi Aasmannil sündis 11. mail tütar Jenna Aasmann
  Sigrid ja Karlis Volkovil sündis 12. mail tütar Saara Volkov
  Helen Nurmsool ja Jürgo Ausmehel sündis 16. mail tütar Sofi 

Ausmees
  Maria ja Denis Leedel sündis 23. mail tütar Emily Leede
  Ekaterina Lynnik-Dobryakoval ja Alexander Dobryakovil sündis 

2. juunil tütar Elisey Dobryakov
  Kadi Kruusel ja Margo Kallavusel sündis 2. juunil poeg Marcel 

Kallavus
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S
ündmus sai teoks 3. juunil, 
kui Viimsi vabaõhumuu-
seumis kohtusid esma-
kordselt Viimsi valla rahva-

tantsurühmad. Tantsijate soov oli 
tantsida koos ja teineteisele, kan-
da uhkusega oma kallist rahvarõi-
vast ning kirjutada tantsumustrid 
Viimsi valla kultuuriaasta 2022 te-
gemistesse. Üritus sai nimeks “Las 
käia see tants”.  

Erinevatest kollektiividest tõi 
ühestantsimine kokku 460 tantsijat, 

VIIMSI SUVI Ühel talveõhtul hakkas Viimsi 
valla tantsuõpetajate peas keerlema mõte valla 
tantsurühmade ühestantsimise peost. Seeme sai 
mulda ja proovid peoks läksid käima. 

Viimsi valla rahvatantsurühmade 
ühistantsimine oli meeleolukas

Liina Savolainen 
Randvere kooli 
kommunikatsiooni- ja huvijuht

  Ühestantsimisel kohtusid tantsumurul: Viimsi gümnaasiumi 
noorterühm, segarühm Õõps – juhendaja Maido Saar ja Lemme 
Randma; Haabneeme kooli rühm – juhendajad Maido Saar, Kairi 
Lehtpuu; Püünsi kooli rahvatantsurühmad – juhendaja Hele
Pomerants; Randvere kooli lasterühmad, Randvere Tantsupere 
noorterühm ja naisrühmad – juhendaja Anli Aja; Viimsi kooli laste-
rühmad ja naisrühm Nõõps – juhendaja Agne Kurrikoff- Herman; 
segarühm Vallaalused – juhendaja Heli Tohver; seeniortantsurühm 
Kobarake – juhendaja Ivi Talimäe; seeniortantsurühm Triinud – 
juhendaja Eve Jänes. 

  Ürituse korraldusmeeskonda kuulusid: Viimsi valla tantsuõpe-
tajad Agne Kurrikoff-Herman, Anli Aja, Maido Saar, Hele Pomerants 
ja MTÜ Randvere Tantsupere juhatus.

keda juhendavad mitmed juhendajad. 
Kõigi nende eesmärk oli oma väikese 
tantsupeoga pakkuda valla elanikele ja 
külastajatele rõõmu ning motivatsioo-
ni tantsurahvale.

 Ühestantsimine lõppes hoogsa 
simmaniga koos rahvamuusikaan-
sambliga Kratt. 

Loodame, et sellest tantsuüritusest 
kasvab välja traditsioon ja igal aastal 
hakkavad Viimsis ühisel tantsumu-
rul kohtuma vallas tegutsevad rahva-
tantsurühmad, kes pakuvad silmailu ja 
rõõmu kõigile.

Suur aitäh Viimsi vallale, kelle toe-
tusel üritus toimuda sai! 

Pilvine ilm tantsijaid ei seganud. Fotod: Martti Vaidla Viimsi vabaõhumuuseumi muruplatsi vallutasid rõõmsad lasterühmad.

Ühestantsimise lõpetas ühine “Kaera-Jaan”. Ühestantsimise korraldanud Viimsi valla tantsuõpetajad. Rahvamuusikaansambel Kratt.

VI IMSI  ORELISUVI2022Viimsi Püha Jaakobi kirikus

T O E T A J A DK O R R A L D A B

PHILIPP CHRIST (orel)
Saksamaa

klaveriduo 
TIIU SISASK - MAILA LAIDNA 
NATHALIA KOLASNIKOVA (flööt)

Mariupol,Ukraina

HILLE POROSON (orel)

Sissepääs TASUTA  -  Võimalik teha annetusi kontserdisarja toetuseks

KONTSERTIDE ALGUS kell 20

30.
juuni

14.
juuli

28. 
juuli

25. 
august

11. 
august

KADRI TOOMOJA (orel)
Eesti

LARISA CARJKOVA (orel)
Läti

MONTA MARTINSONE (barokksopran)
Läti 

IRENEUSZ WYRWA (orel)
Poola

NAISSAARELE VIIB

P I L E T I D 
sailing.ee

Pühapäeviti

NARGENFESTIVAL
NAISSAAREL

JUULIS

ESITLEB

Soome 
akordionivõluri 
kontsert
Omari küünis
kl 19.30

Etendused
Omari küünis
kl 19.30

6.–23.07

 30.07

BÄNG KIMMO 
POHJONEN 
SOOLO

ORELI-
MAAGIA: 
BACH+ 

Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste            
Vaata täpsemalt nargenfestival.ee

 TASUTA 
orelikontserdid 
Püha Maarja 
kabelis kl 15

Autor: 
Marius von Mayenburg
Lavastaja: 
Priit Võigemast
Peaosas:
Henrik Kalmet

KKKKIIIINNNNOOOOTTTTEEEEAAAATTTTEEEERRRR
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Viimsi segakoor tähistas juubelit väärikalt

TÄHTPÄEV Viimsi segakoor 
tähistas kultuuri- ja haridus-
keskuses Viimsi Artium oma 
40. sünnipäeva uhke kontser-
tiga. Laval esinesid nii sünni-
päevalaps ise kui ka mitmed 
külalised. Saal oli külalisi puu-
püsti täis ning sünnipäevapidu 
meeldejääv ja meeleolukas.

Hoovimänge mängisid igas vanuses viimsilased

PEREPÄEV Juunikuu alguses 
toimunud Viimsi hoovimängud 
“100 aastat hoovimänge” oli 
meeleolukas perepäev, kus 
kohtusid erinevad põlvkonnad. 
Üritusel sai nautida muusikalisi 
ja tantsulisi etteasteid ning 
kaasa elada küladevahelisele 
köieveovõistlusele.

Kultuuri-
ministeeriumi 
rahvakultuuri-
nõunik Eino 
Pedanik 
õnnitlemas.

Viimsi huvi-
keskuse 
õnnitlused.

Koori 
endised 
lauljad.

Avinurme 
pasunakoor.

Koori ristiisa 
sünnipäevalast 
õnnitlemas.

Dirigent Vaike 
Sarn sünni-
päevakooki
lõikamas.

Palju õnne
Viimsi
segakoor!
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Külade-
vaheline 
köievedu.

Kiikumine 
polegi 
üksnes 
väike-
lastele.

Esinesid 
laululapsed.

Hoovimängud 
paelusid igas 
vanuses inimesi.

Muusikat tegi 
Kapell Viimsi.

Kohal oli 
ka rahva-
muusika-
ansambel 
Pirita.

Pisikesed 
baleriinid.
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Ü
rituse programm on vä-
ga mitmekesine ja te-
gevusi jagub kindlasti 
kõigile. Lisaks värsket 

toidukraami pakkuvale taluturu-
le toimub festivali päeval ka va-
navara- ja käsitöölaat, kus on ko-
hal kauplejad üle Eesti. Kaubelda 
saavad ka lapsed, sest nende alal 
on avatud mänguasjatäika, kus on 
võimalus oma seisma jäänud kor-
ralikud mänguasjad müüki panna 
ja müüa ka omavalmistatud suu-
pisteid.  

Jaakobi koguduse kammerkoor. 
Külaliskoorina astub lavale Tallin-
na ülikooli meeskoor, laulma tu-
levad ka Mari-Liisi laululapsed, 
Viimsi Noormehed ja ansambel 
Mis sa ilma paadita teed?. 

Lisaks lauljatele mängivad pal-
jud pillimehed merelaule – esi-
nevad kapell Viimsi, rahvamuu-
sikaansambel Pirita, Randvere 
pasunakoor ja Saku mandoliinior-

Viimsi raamatukogu avab sel 
päeval muuseumis lastele mõnu-
sa lugemisnurga, mere ääres saab 
rannakividele maalida ja koos paa-
dimeister Argoga toredaid män-
gupaate meisterdada.  Lapsi tule-
vad rõõmustama maskotid Vigri ja 
Vipsik.

Kuid päev pakub mitmeid te-
gevusi ka täiskasvanutele. Koos-
töös Viimsi kohvikutepäeva tiimi-
ga korraldame kohvikupidajate 
vahel parima kalasupi valmistami-
se võistluse. Kingu talus saab nau-
tida vana kombe kohaselt röstitud 
värsket kohvi ja kuulata kohvitan-
tade lugusid kohvi ajaloost Eestis. 
Muuseumi alal on avatud töötoad, 
kus jagatakse ravimtaimetarkusi ja 

FESTIVAL Tänavu 9. juulil juba üheteistkümnendat 
korda Viimsi vabaõhumuuseumis toimuv Ranna-
rahva festival on paljude viimsilaste seas suve ooda-
tud suursündmus. Igal aastal pakutakse festivalil 
meelepärast tegevust kogu perele. 

Merelaulu pidu Rannarahva festivalil

õpetatakse vokiga lõnga ketrama. 
Meesperele pakub kindlasti hu-

vi meie salapiirituse programm ja 
võimalus osaleda erinevate nap-
sude pimetestis. Ilusa ilma korral 
saab võtta ette ka väikse mererei-
si ja teha lõbusõitu meretaksoga.

Merelaulude pidu koos 
Voldemar Kuslapi ja Gerli 
Padariga
Festivali kulminatsiooniks on kind-
lasti sel aastal esimest korda Viim-
si vabaõhumuuseumis toimuv suur 
merelaulu pidu, kuhu on kõik oo-
datud kuulama ja kaasa laulma. Tä-
navu toimuval merelaulude peol 
on esindatud suurem osa Viimsis 
tegutsevatest laulukooridest – sega-
koorid Viimsi ja ViiKerKoor, Haab-
neeme kooli koorid, Viimsi kooli vi-
listalaskoor ja EELK Viimsi Püha 

Annaliisa Sisask-Silla 
Jekaterina Alipova 
Rannarahva festivali korraldajad

  Rannarahva festivali 
täpsema kava leiab Ranna-
rahva muuseumi kodulehelt, 
merelaulude pidu algab kell 
14.00.

PIDU Nagu eestlastele kombeks 
toimub traditsiooniliselt ka 
Viimsi vabaõhumuuseumis 
23. juunil ehk jaanilaupäeval 
suur jaanituli. Üritus kutsub 
kokku ennekõike kohalikud 
elanikud, et tähistada aasta 
valgeimat õhtut suure peoga. 
Loomulikult on Viimsi jaani-
tulele oodatud kõik külalised 
üle Eesti, sest on ju üle aastate 
võimalik ilma piiranguteta 
taas pidu pidada ja üksteisega 
aktiivselt suhelda.

Viimsi vabaõhumuuseumis toimu-
vad jaaniõhtul põnevad ja tradit-
sioonilised jaanimängud, mida viib 
läbi õhtujuht Erkki Sarapuu. Süü-
datakse suur jaanilõke, mida saab 
maalilise vaatega mere kaldal nau-
tida kogu perega. Kell 19–20 on ava-
tud rehielamu ja teised muuseumi 
hooned.

Külalisi tervitavad ka vabaõhu-
muuseumi lambad ja talled, sealjuu-
res sel aastal sündinud viis väikest 
talle. Muuseumi perenaine teeb va-
hemikus kell 19–20 tallede juures ka 
pika ja sisuka ülevaate nende elust-
olust ning toimetustest. 

Külalistena on kohal ka Tamme 
Ratsutalu miniloomaaed, kitsed, 

ponid ja hobune. Loomi saab toita, 
nendega suhelda ja muidugi poni-
de ja hobuse seljas ratsutada. Laste-
le pakub kohapeal lusti veel ka õhu-
pallimeister, kes teeb õhupallidest 
huvitavaid kujundeid ja loomi. Suu 
teeb kõigil magusaks Mati jäätise-
bussis pakutav kohev masinajäätis. 
Peol pakuvad parimaid jaanisööke ja 
jooke Burger Kitchen, My Shashlik, 
Havaii Davai ja Krügeri suvekohvik.

Laval on meie parimad artistid. 
Sel aastal Eestit väga edukalt Euro-
visioonil esindanud Stefan bändi-
ga ja alati jaaniõhtule sobiv Väikes-
te Lõõtspillide Ühing koos nende 
esisolisti Marko Matverega.

Viimsi vabaõhumuuseumis toimub suur jaanipidu

Jekaterina Alipova 
Viimsi vabaõhumuuseumi 
sündmuste koordinaator

      Piletid saadaval Piletilevis ja www.kontserdihunt.ee 
Kohapeal suur jaanituli, Tamme Ratsutalu hobused ja ponid,  Viimsi Vabaõhumuuseumi lambad ja talled.

StefanStefanStefan 
 M� ko Matv� e

            & VLÜ
 

 M� ko Matv� e
 M� ko Matv� e

            & VLÜ            &             & VLÜVLÜ            &             &             &             &             &             &             &             &             &             &             &             &             &             &             & VLÜVLÜVLÜVLÜVLÜVLÜVLÜVLÜ            &             & VLÜ            &             &             & VLÜVLÜVLÜVLÜ

Õhtujuht Erkki S� apuu

23.
juun

il 19:0
0 Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi jaanitule ajakava
  19.00 Avatakse väravad
  19.30 Rahvatantsurühm 

Valla-alune ja kapell Viimsi
  20.00 Jaanitule süütamine
  20.20 Marko Matvere ja 

Väikeste Lõõtspillide Ühing
  21.00 Jaanimängud ja 

õhtujuhi tegevused
  21.30 Marko Matvere ja 

Väikeste Lõõtspillide Ühing
  22.10 Jaanimängud ja 

õhtujuhi tegevused
  22.40 Stefan bändiga
  00.00 Peo lõpp

Kui ilmataat 
vähegi lubab, 
süüdatakse 
peol ka uhke 
lõke. Foto: 
Jekaterina 
Alipova

Tule koos 
perega ning 
saa osa aasta 
oodatuimast 
merepeost! 
Fotod: Tiit 
Mõtus

Festivalil 
loovad 
meeleolu 
mitmed 
muusikud.

Rannarahva festivalil pannakse 
püsti vanavara- ja käsitööturg.

Teiste seas astub peol üles ka 
kollektiiv Robirohi.

kester. Solistidena astuvad üles Vol-
demar Kuslap ja Gerli Padar. Laul-
jaid saadab ansambel Horoskoop.

Toimub ka suur ühislaulmine, 
kus koos kogu festivalirahvaga laul-
dakse eestlaste lemmikuteks vali-
tud merelaule, nagu “Tuulevaik-
sel ööl” (Jaan Tätte), “Majake mere 
ääres” (Ülo Vinter / Enne Vetemaa) 
ja “Mere pidu” (Virve Köster). Pä-
rast merelaulude pidu toimub lõ-
bus simman ansambliga Robirohi.

Merelaulude pidu tuleb, et jää-
da. Viimsilastena loodame, et sel-
lest saab osa Rannarahva festivali 
traditsioonist, sest Eesti rahvas ju 
armastab laulda. Merelaulud on 
eestlastele südamelähedased, lau-
le on meie lauluvaramus palju ja 
neid lauldakse alati rõõmsal mee-
lel. Mis võiks veel olla sobilikum 
paik kui kauni merevaatega Viim-
si vabaõhumuuseum, kus armsaks 
saanud laule esitada. Tuleb tore pi-
du, kuhu kõik on oodatud!
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15. mail toimus Sakus Harjumaa 
seeniortantsupidu. Pidu oli mee-
leolukas ja rahvarohke.  Osalejaid 
oli nii palju, et tantsud tantsiti ka-
hes voorus, kuna Saku gümnaasiu-
mi aula ei mahutanud kõiki korra-
ga tantsupõrandale. Ilus pidu oli!

21. mail olime Võrus, kus toimus 
Lõuna-Eesti seeniortantsupidu. 
Sõitsime Võrru päev varem koos Pi-
rita ja Kristiine seeniortantsijatega. 
Õhtul toimus lõbus grillipidu, tub-
limad käisid saunas ja ka ujumas. 
Ööbimisime imekaunil Roosisaarel 
asuvas puhkekeskuses. Ilmataat oli 
halastamatu, kuid vaatamata selle-
le toimus tantsuproov nii nagu vaja 
ja täies ulatuses. Peopäeval oli ilm 
ilus ja meeleolu ülev. Saime taas 
kutse aasta pärast kohtuda!

28. mail toimus Maardus põlvkon-
dade pidu “Taas Koos”, kus osale-

tantsis Kobarake jällegi rahvatant-
se, mis on rõõmustanud juba meie 
esivanemaid. Üheskoos, nii tantsi-
jad kui ka lauljad, aitasime korral-
dada lustimänge ja laulsime vanu 
rahvalikke laule. Randvere rahva-

sid eri vanuserühmade lauljad ja 
tantsijad, alates kooliealistest ja 
lõpetades memmede-taatidega. 
See pidu oli meie jaoks väga erili-
ne, kuna seal tantsisime seenior-
tantsude asemel rahvatantse (Jõe-
lähtme tantsud, “Kuku sa kägu”, 
“Vanaema reinlender” ja “Oige ja 
vasemba”). 27. mai õhtul toimu-
sid veel proovid Maardus ja ilma-
taat oli taas halastamatu. Proovid 
algasid hommikul kell 8.15 ja toi-
musid lõunani laussajus, kuigi ko-
hal oli ka šamaan, kes lubas, et ilm 
muutub ilusaks. Rongkäik ja pidu 
sujusid päikesepaistel ja rõõmsas 
meeleolus. Maardus põlvkondade 
peol osales ka lauluansambel Kibu-
vitsalill Randverest. Väga vahva ja 
hästi organiseeritud pidu oli.

3. juunil ootas tantsijaid Viimsi va-
baõhumuuseum, kus toimus Viim-
si valla tantsupidu “Tantsime koos”. 
Tantsisid koolilapsed, naisrühmad, 
õpetajate rühmad ja ka seenior-
tantsurühm Kobarake. Õnneks vih-
ma me ei saanud, tuul ja külm ilm 
olid küll ebameeldivad, aga tantsu-

TANTS Käesolev aasta, eriti aga maikuu, on 
olnud Randvere päevakeskuse seeniortantsijatele 
tõeline väljakutse. Nimelt toimusid üritused lausa 
igal nädalavahetusel. Meil on suurepärane rühm 
ja omavaheline läbisaamine hea, sellest ka tublid 
tulemused. 

Randvere Kobarakese tegus kevadhooaeg

rahva meeleolu see kuidagi ei rik-
kunud. 

5. juunil toimus kevadhooaja vii-
mane ülesastumine ürituse “100 
aastat hoovimänge” raames. Seal 

Eda Remmelg 
Randvere Kobarakese rühmavanem

ga pidasime maha ka korraliku pik-
niku.

Aitäh õpetaja Ivi Talimäe, aitäh 
tantsijad! Ilusat suve kõikidele ja 
sügisel alustame uue hooga!

TERVIS Suvel liiguvad lapsed 
rohkem ringi, viibivad õues 
ja oht endale üht- või teist-
moodi häda teha muutub tõe-
näolisemaks.

Iga väike kriimustus või putuka-
hammustus ei nõua arsti poole 
pöördumist. Küll aga tuleks kodust 
esmaabi andes tegutseda nii, et ka-
su asemel ei sünniks kahju. Vahel 
tekib isegi kõige lihtsamate tervise-
murede lahendamisel nõutus, kui-
das on kõige õigem, sest internet 
on infot täis ja valida raske. On ka 
mõned ravivõtted, mis kindlasti ei 
sobi – hoolimata sellest, et nii või-
sid teha meie emad ja vanaemad.

Parim haavapuhastus-
vahend on vesi
Joostes, ronides ja rattaga sõites 
juhtub vahel ikka, et laps kukub 
põlve katki või küünarnuki mar-
raskile. Kui pole just tegemist sü-
gava haavaga, mille puhul ei taha 
verejooks kuidagi kinni jääda, on 
täiesti võimalik lapsevanemal en-
dal katkist kohta tohterdada. Kõi-
ge käepärasem puhastusvahend 
on tavaline vesi. Haavale tuleks 
lasta voolavat vett peale ning uh-
tuda mustus välja, selliseid pind-
misi haavu võib ka seebiga pesta. 
Kui kellelgi õnnetuse juures viibi-
nud inimestest on näiteks pudeli-
ga kaasas joogivesi, siis see sobib 
suurepäraselt.

Loomulikult on olemas ka eri-
nevaid desinfitseerivaid haavapu-
hastusvahendeid, sellisel juhul ma 
soovitan siiski kaasaegseid apteegi-
tooteid, mis põhjustavad puhasta-
misel vähem valu ja kipitustunnet 
kui alkoholipõhised ained või vesi-
nik. Ja ehkki briljantroheline, jood 
või kaaliumpermanganaat tundu-
vad olevat vanad ja äraproovitud 
vahendid, siis tegelikult segavad 
värvilised vedelikud haava seisu-
korra hindamist ning võivad kude-
sid kahjustada.

Kui haav puhastatud, tuleks ka-
sutada haavageeli ja sulgeda haav 
haavaplaastriga või siduda. Tõde 
on see, et paranemiseks on haaval 
õhku vaja, kuid tänapäevased haa-
vasidemed lasevad õhku läbi.

Minu enda lapsepõlves pandi 
sageli veritsevale kohale teeleht. 
Taimetargad ütlevad, et tegelikult 
peaks värske teelehe panema haa-
vale purustatult, sest verejooksu ai-
tab peatada just taimest tulev mahl. 
Omalt poolt lisan juurde, et haavale 
asetatav teeleht ei tohiks olla must 
või tolmune, niisiis kui katsetada, 
siis ikka puhaste lehtedega.

Lapsed peavadki jooksma ja ik-
ka tuleb ette kukkumisi. Natuke 
saab aga hullema ärahoidmiseks 
midagi ka ennetuseks teha. Ratta-
ga, samuti tõukerattaga sõites tu-
leks kindlasti kanda kiivrit ja miks 
mitte ka rattakindaid ja põlvekaits-
meid. 

Lapsevanematele soovitan teha 
selgitustööd, et kõik kohad ei ole 
head mängupaigad. Näiteks ma-
hajäetud varisemisohtlikud hoo-
ned või raudteeäärne ala ei ole 
kindlasti laste jaoks.

Millised esmaabivõtted toimivad, millised aga mitte

Las hapukoor jääb 
külmikusse
Meie siin Eestis oskame hinnata 
palavat suve, aga päikesevannide-
ga ei tohi liialdada. Katmata peaga 
ereda päikese käes viibimine võib 
kaasa tuua päikesepiste, millest 
annab märku peavalu, uimasus, ii-
veldus ja isegi oksendamine. Esi-
mese asjana tuleb veenduda, et 
kannatanu saaks päikese käest ära 
ja jooks vett, halvema enesetunde 
korral võiks pikali visata. Tuleb te-
ha jahutavaid kompresse peapiir-
konda – selleks asetada otsmikule 
ja kuklale märjad lapid, kõlbab ka 
märg paber. 

Päikesepõletusest annab märku 
naha tugev punetus, olenevalt olu-
korra raskusastmest võivad tekkida 
isegi villid ja tõusta palavik. Kind-
lasti ei tohiks vana kombe kohaselt 
määrida kõrbenud nahale hapu-
koort. Jah, see on külmikust võe-
tuna külm, mis ilmselt põhjustaski 
selle toiduaine laialdase kasutuse 
päikesepõletuse korral, kuid nahk 
ei saa rasvaste määrete alt piisavalt 

hapnikku, mis võib isegi olemise 
halvemaks teha. Nahka tuleks ja-
hutada märja rätikuga, hästi aita-
vad ka jahutavad aaloed või tee-
puuõli sisaldavad geelid.

Päikesekaitsekreemi kasutami-
ne ja mütsi kandmine on suvel väga 
oluline, samuti tuleks kaasas kanda 
veepudelit.

Puuk vajab kiiret tähelepanu 
mitte võiga määrimist
Puugid on vastikud tegelased ja 
neid leidub nii metsas kui ka linna-
pargis ja koduaias. Kui leiate naha 
sisse kinnitunud puugi, peaks sel-
le võimalikult kiiresti välja tõmba-
ma. Selleks sobivad kõige paremi-
ni peene otsaga pintsetid, mida on 
võimalik apteegist soetada. Nende-
ga tuleb haarata puuk kinni võima-
likult pea juurest, nii naha lähedalt 
kui võimalik, ja siis ära tõmmata. 
Sealjuures peaks hoiduma paha-
tegija tagakeha pigistamisest, sest 
selliselt on võimalikul haigusteki-
tajal suurem tõenäosus inimese 
organismi pääseda.  Kindlasti po-
le vaja puuki võiga või alkoholiga 
määrida – igasuguse ärrituse korral 
võib puuk eritada haava sisse veelgi 
enam sülge ja nakatumisohtu suu-
rendada.

Kui puugi pea jääb siiski sisse, 
siis pole tarvis hakata seda välja 
urgitsema. Ajapikku tuleb see ise 
välja. Aga puugi hammustuskohal 
võiks hoida silma peal, seda ka ju-
hul, kui puuk tervenisti kätte saadi. 
Kui sinna ümber tekib sümmeetri-
line punane suuremat sorti sõõr, 
on alust kahtlustada borrelioosi-
nakkust. Diagnoosi kinnitab ja ra-
vi määrab siis juba perearst.

Soovitan kindlasti puukentsefa-
liidivastast vaktsiini. Erinevalt bor-
relioosist pole entsefaliidi vastu 
spetsiaalset ravimit ja haigus võib 
kulgeda väga raskelt, lausa eluoht-
likult. 

Puugiohtu saab vähendada, kui 
metsa minnes pihustada endale 
peale puugitõrjevahendit, panna 
selga pikad riided ja toppida pük-
sisääred sokkide sisse. Koju jõu-
des võiks aga teha puugikontrolli – 
puugil on kombeks parimat kinni-
tuskohta otsides mööda ohvri ke-
ha ringi jalutada. Nii saab pahate-
gija õigel ajal kätte.

Koduapteek suveks korda
Enne suure suve algust on mõist-
lik koduses esmaabikapis inven-
tuur teha – ega sinna ole jäänud 
iidamast-aadamast poolikuid tab-
letilehti ja -purke. Neist võiks va-
baneda, aga seejuures tuleb teada, 
et aegunud ravimite koht pole ol-
meprügis ja WC-potis, vaid ohtli-
ke jäätmete vastuvõtupunktis, kus 
võetakse vanu ravimeid vastu ta-
suta. 

Igaks juhuks võiks kodus ole-
mas olla erinevas suuruses haa-
vaplaastreid ja -sidemeid, haava 
desinfitseerimisvahend, haavageel, 
valuvaigisti, allergiaravim, termo-
meeter ja palavikualandaja, päike-
sekaitsekreem ja jahutav geel põ-
letuse puhuks, puugitõrjevahend 
ning midagi ka seedimise toetami-
seks. Kui suvi möödub kodust ee-
mal – vanaema juures või suvilas –, 
peaks sealgi esmaabivahendid 
olemas olema. Siis on rahulik tun-
ne suvele ning koolivaheajale vas-
tu minna.

Anu-Ell 
Kruusmann
Merivälja kooli 
kooliõde

Koduapteek 
võiks suveks 
korras olla. 
Foto: Canva

Kobarakesed 
Viimsi tantsu-
peol “Tantsime 
koos”. Foto: 
Martti Vaidla
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TÄNAVAMÄNGUD Tähele-
panelik vallaelanik võis juba 
märgata, et Haabneeme kooli 
esisele platsile on ilmunud 
erinevad värvilised elemendid. 
Tegemist on peatänava alale 
loodud esimese tänava-
mängude alaga.

Ala koosneb kolmest mängust. Esi-
mene on täpsuse visamise mäng, 

kus täpsust saab visata kolmelt 
eri kauguselt (raskusastmed). Tei-
ne mäng on liiklusõppemäng, mil-
le abil saavad lapsed selgeks, mis 
vahe on erinevatel teeületusviisi-
del. Kolmas mäng on tasakaalura-
ja mäng, kus on võimalik nii joos-
ta, keksida, ühel jalal hüpata kui ka 
muud teha. 

Omavahel saab ka aega võtta, 
kes on kiirem. Mängud pole mõel-
dud ainult koolilastele, vaid kõigi-
le viimsilastele, kes seal piirkonnas 
jalutavad või bussi ootavad. Väike-
sele õhtusele jalutuskäigule võib 
nüüd lisada möödaminnes tasa-
kaaluraja läbimise ja see soodus-

Haabneeme kooli ees valmis mängude ala
tab liikumist ning ühtlasi on ka ja-
lutamine lõbusam.

Liiklusõpperaja idee oli meil ju-
ba pikemat aega ja peatänava idee 
realiseerumisel tekkis kohe mõte 
see sinna teha. Liiklusõpperajale 
on kantud kolm erinevat tee ületa-
mise tähistust – ülekäigurada (eral-
di jalgsi ületamine ja rattaga ületa-
mine) ning ülekäigukoht. Juurde 
lisatud tekstid võimaldavad mõis-
ta radade erinevusi ja seeläbi tõs-
ta laste liiklusalast teadlikkust. Loo-
dame, et rada saab populaarseks 
erineva vanusega elanike seas. Lii-
kumine teeb tervisele vaid head – 
olgu siis vanus mis tahes.

Haabneeme 
kooli ees saab 
hüpata, kara-
ta, tiirelda ja 
veerelda. Foto: 
erakogu

Alar Mik
abivallavanem

K
odukoha rannas turniiri-
de tegemise mõte tekkis 
aastaid tagasi, kui ranna-
tennis oli Eestis veel üs-

na vähetuntud spordiala. Tallinna 
piires sai tol hetkel mängida ainult 
Kakumäe väljakutel, kuid kuna läbi 
linna sõit võttis paraja hulga aega, 
otsustatigi tuua see spordiala kodu-
le lähemale. Viimsi vallale tehtud 
ettepanek korrastada Haabneeme 
rannas olevad võrkpalliväljakud 
ning lisada võimalus rannatenni-
se mängimiseks võeti kiirelt töös-
se ning 2018. aasta juunikuuks olid 
kõik tingimused rannatennise har-
rastamiseks loodud ka siin.  

Nüüdseks juba viiendat aastat 
järjest toimuvad suvekuudel iga-
nädalased turniirid, kuhu on oo-
datud osalema nii värsked alusta-
jad kui ka kogenud mängijad. Et 
pakkuda mängurõõmu nii algajai-
le kui ka edasijõudnuile, jagatakse 
mängijad vastavalt kogemusele ja 
oskustele tugevusgruppidesse. Nel-
japäeviti toimuvatel turniiridel on 
valdavalt kasutusel kolm platsi, mis 
hea planeerimise korral võimaldab 
võtta mängima umbes 24 inimest.

Hooaeg on avatud!
Traditsiooniks on kujunenud hoo-
aja alustamine ning lõpetamine 
natuke suursugusemalt ning need 
üritused mahutavad lausa 50–60 
osalejat. Käesoleva hooaja avatur-
niir leidis aset 4. juunil Haabnee-
me rannas. Kuigi ilm oli kergelt vih-
mane, tuli siiski kohale 32 mängijat 
ning mänge jätkus ligikaudu viieks 
tunniks. 

Aastate jooksul, mil siin turniire 
on korraldatud, on sarja populaar-
sus järjest kasvanud. Lisaks Viim-

ja edetabelisüsteemi ning toetab 
meie sportlaste osalemist rahvus-
vahelistel võistlustel. 

Märku sellest, et rannatennis 
kui spordiala on Eestis kiires aren-
gus ja populaarsust koguv, annab 
ka sisehallide avamine Tallinnas 
aastatel 2017 ja 2020, mis võimal-
dab spordialaga jätkata ka siis, kui 
päike enam rannaliiva kuumaks ei 
küta.

Kellel tekkis mängu vastu hu-
vi, saab täpsemat infot Eesti Ran-
natennise Facebooki lehelt. Soo-
vi korral on võimalik laenutada ka 
rannatennise mängimise varustust 
ning kellel on huvi alaga tõsisemalt 
tegelema hakata, võib treeneritega 
ka ühendust võtta.

si kohalikele elanikele on hulga-
nisti ka neid, kes ei pea paljuks igal 
nädalal Tallinna teisest otsast ko-
hale sõita. Korraldajate sõnul on 
just see, kui inimesed tulevad kau-
gelt ning planeerivad oma suvi-
sed tegevused nii, et neljapäevad 
jääksid rannatennisele, põhjuseks, 
miks nad juba aastaid järjepide-
valt oma töö ja tavapäraste tege-
vuste kõrvalt seda üritust veavad. 
Aastate jooksul on jäänud mängi-
mas käima suur hulk samu inime-
si ning tihti on kevadine avaüritus 
koht, kus üle pika talve taas oma-
vahel kohtutakse ning sportlik su-
vi käima tõmmatakse.

Kahel viimasel aastal on Haab-
neemes läbi viidud ka Eesti Tenni-
se Liidu (ETL) poolt korraldatav GP 
sarja turniiri etapp, mida peetakse 
üleriigiliselt erinevates linnades ja 
maakondades ETL-i rannatenni-
se toimkonna poolt aktsepteeritud 
korraldajate poolt.

SUVEALA Juba viiendat aastat järjest viiakse 
Haabneeme rannas restorani OKO kõrval asuvatel 
spordiväljakutel läbi iganädalasi rannatennise-
turniire. Sõltuvalt ilmast toimuvad mängud mai-
kuust augusti lõpuni igal neljapäeval algusega 
kell 18. 

Rannatennis avas hooaja ja kutsub 
huvilisi sellest osa saama

Mis mäng see rannatennis 
siis on? 
Võib öelda, et rannatennis on kom-
binatsioon tennisest ja sulgpallist –
elemendid on sarnased tennise-
le, kuid pall ei tohi punkti jooksul 
maad puudutada. Vastase poo-
lel maha kukkunud pall tähendab 
punktivõitu teisele võistkonnale. 
Rannatennis sobib harrastamiseks 
igal tasemel mängijale ning on al-
gaja jaoks üsna lihtsasti õpitav. Sa-
mas annab liivas liikumine korrali-
ku füüsilise koormuse ning ühtlasi 
areneb nii mängija koordinatsioon 
kui ka osavus.

Mänguks kasutatakse 50% rõhu-
ga oranže lastele mõeldud tennise-
palle, mis on tavapärasest tennise-
pallist pehmemad ja aeglasemad, 
ning spetsiaalseid ilma keelestu-
seta rannatennise reketeid. Väljak 
on sama suur kui rannavolles – 8 x 
16 m, võrgu kõrgus on 1,7 m (Ees-
ti rannatennise GP sarjas on het-
kel meeste võrgu kõrgus korral-
daja valikul kas 1,7 või 1,8 m) ning 
valdavalt mängitakse paarismän-
gu. Punktilugemise süsteem on 
analoogne tennisele, ainsa erandi-
na on rannatennises vaid üks ser-
vikatse. 

Eesti tugevamad rannatenni-
sistid osalevad aktiivselt ka rah-
vusvahelistel võistlustel, Eestil on 
oma rannatennise koondis. Eesti 
Tennise Liidu all toimetab ranna-
tennise toimkond, kes koordinee-
rib Eestis korraldatavate turniiride 
läbiviimist, peab vastavat punkti- 

I N T E R VJ U U

Viimsilane Mihkel Veskimägi mängib 
rannatennist juba viis aastat
Kuidas alani jõudsite?

Rannatenniseni jõudsin juhuslikult. Olin Haabneeme 
rannas ujumas ning nägin Kristjanit ja Kristi Lemberit 
rannatennist mängimas – nemad siis kutsusid mind 
ka proovima. Hakkas kohe meeldima ning siis kutsus 
Kristi mind juba ka Haabneemes neljapäeviti toimuvale 
võistlusele.

Mis Teile rannatennise juures meeldib?
Mulle meeldib väga suvel rannas aktiivselt aega veeta ja rannatennis on 

selleks super mõnus viis.
Kellele see ala sobib?
Alustada pole kunagi hilja. Kindlasti sobib rannatennis kõikidele, kes vä-

hegi mõnda reketimängu on mänginud. On see siis tennis, sulgpall, padel, 
squash või pinks. Aga mul on ka mitmeid sõpru, kes on hakanud rannaten-
nist mängima ilma eelneva reketimängu kogemuseta. Oluline on vast hea 
koordinatsioon. Ja loomulikult sobib ka rannavõrkpalli harrastajatele ran-
natennis hästi. 

Mida soovitate algajatele?
Julget pealehakkamist. Ja nagu juba öeldud, kes vähegi mõnda reketit 

on eelnevalt käes hoidnud, siis neil tuleb kindlasti mäng välja.
Mis tasemel ise mängite?
Võiks öelda, et olen arvestatava tugevusega harrastaja. Suvel ikka katsun 

nii palju kui võimalik neljapäeviti Haabneemes võistlemas käia. Talvisel pe-
rioodil käin Teras Beach House’is ja Ülemiste Beach House’is võistlemas. 
Ja nii mõnedki korrad olen ikka harrastajate seas poodiumile saanud. 

Te mängite koos paarilisega. Milline on hea paariline?
Jah, rannatennis on paarismäng ja mulle meeldib nii sega- kui ka mees-

paaris mängida. Kuid kuna meespaarismäng on kiirem, siis see meeldib tiba 
rohkem. Tore on, kui mängijad on enam-vähem ühel tugeval tasemel – siis 
on mäng kiire ja väga nauditav. 

Kas Viimsis on ala harrastamiseks head tingimused?
Haabneeme rannas on rannatennise mängimiseks väga head võimalu-

sed. Loomulikult oleks tore, kui Viimsis oleks ka talviseks harrastamiseks ja 
võistlemiseks mõni siseväljak.

Turniiril osa-
lenud mängi-
jad. Foto: 
erakogu

Kristi Lember 
(vasakul) ja 
Eilike Lõssov 
nimetavad 
ennast ranna-
tennise entu-
siastideks.
Foto: Eesti 
Rannatennise 
erakogu

Jane Saks
Viimsi Teataja 
toimetaja
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• 11.00 operatiiv- ja kaitsejõudude 
pidulik rivistus Viimsi staadionil;
• 12.00 Harju XXVII maakaitse-
päeva programm Viimsi mõisa 
pargis;
• 15.30 võidutule vastuvõtmine ja 
üleandmine Harjumaa omavalit-
susjuhtidele Viimsi mõisa pargis.
23. juunil kell 19 jaaniõhtu. Esi-
nevad Stefan ja Marko Matvere  & 
VLÜ. Viimsi vabaõhumuuseumis.
23. juunil kell 20 Rohuneeme 
küla jaanipäev.
23. juunil kell 21 Prangli saare 
jaanipidu. Esinevad Mikko ja Mait 
Maltis, toimuvad mängud ja köie-
vedu. Ülesaare laululaval.
23. juuni kell 17 Tammneeme 
küla jaanipäev. Esineb LM, toimu-
vad mängud ja lastele on batuut. 
Tammneeme küla ürituste välja-
kul. 
23. juunil Püünis jaanipidu.
24. juunil kell 18 Leppneeme jaa-
nipidu. Esinevad Jaanus Pärnpuu 
ja Tõnu Timm. Leppneeme sada-
mas.
3. juulil kell 14.30 EELK Randvere 
Püha Peetri koguduse 170. juubeli-
aastapäeva pidulik jumalateenis-
tus. Randvere kirikus.
9. juulil kell 10–18 Rannarahva 
festival ja merelaulude pidu. Viimsi 
vabaõhumuuseumis.
9. juulil kell 10–17 Kalurite päev. 
Prangli saarel.
9. juulil kell 21 Kalurite päeva 
suur suvedisko koos DJ Lenny La 
Vidaga. Prangli rahvamajas.

Sport

2. juulil kell 9 Naissaare elamus-
maraton. Naissaarel.

Kontserdid ja 
teatrietendused

18. juunil kell 18 Viimsi Jazz 
sarjakontsert. Viimsi vabaõhu-
muuseumis.
30. juunist – 25. augustini Viimsi 
Orelisuvi 2022. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
30. juunil kell 20 Philip Christ 
(Saksamaa), kontsert Viimsi Oreli-
suvi 2022 raames. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
3.–31. juulil Nargenfestival. Nais-
saarel.
3. juulil kell 15 Orelimaagia 2022: 
Bach+/Piret Aidulo. Naissaare 
Püha Maarja kabelis.
6.–10. juulil kell 19.30 etendus 
“BÄNG”. Omari küünis Naissaarel.

Eakatele

25. juunil kell 9.20 reis Aegna saa-
rele, korraldab Viimsi Pensionäri-
de Ühendus.
28. juunil kell 7 väljasõit Narva ja 
Narva-Jõesuusse, korraldab Viimsi 
Pensionäride Ühendus.

Varia

22. juunil kell 18 jaanipidu Lubja 
külas. Esinevad Sirje ja Rein Kurg. 
Lubja mäe jaanitule platsil.
22. juunil kell 20 Äigrumäe küla 
jaanituli. Äigrumäe külaplatsil.
22. juunil kell 19 Randvere küla 
625. juubel ja jaanipidu. Randvere 
külaplatsil.
22. juunil kell 18 Kelvingi jaani-
pidu. Esineb bänd ja rahvatantsi-
jad, lastele teevad sõitu hobused ja 
ponid. Lapsed on oodatud müü-
ma omavalmistatud magusat ja 
soolast. Kelvingi külaplatsil.
23. juunil võidupüha ja Harju 
XXVII maakaitsepäeva tähistamine 
Viimsis:
• 7.00 lipuheiskamine Viimsi vaba-
õhumuuseumis;
• 9.30 pärgade asetamise tsere-
moonia Johan ja Maria Laidoneri
mälestusmärgi juures Viimsi mõisa 
pargis;

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender

Seoses 23. juunil Viimsis toimuva Harju XXVII 
maakaitsepäeva ja võidupüha tähistavate sünd-
mustega kutsume kõiki liikuma ja osalema Viimsi 
nutiseiklusmängul – AVASTA VIIMSIT! 

See on orienteerumismäng, mis on avatud tasuta 
kõigile huvilistele. Mängida võib ajavahemikul 23. juu-
nist kuni 10. juulini endale sobival ajal nii üksi kui ka 
koos pere või sõpradega.

Mänguväli haarab Karulaugu terviseraja, Haab-
neeme ranna ja Viimsi mõisa pargi ala. Arvestada 
tuleks paari-kolmekilomeetrise jalutuskäigu ning kokku 
umbes kahetunnise mänguajaga. Mängus on võima-
lik teha pause ning jätkata samal päeval või hiljem.

Mängijatele on leidmiseks üle 40 asukohapunkti, 
kus ootab ees küsimus Viimsi kohta. Küsimused on 
mitmekülgsed – Viimsi ajaloo ja praeguse eluolu 
kohta, mõnes kohas on vaja nuputada ja leida vastus 
ümbruskonnast.

Mängu võid alustada endale sobivast punktist kogu 
mänguväljal, kuid lõpp-punkt asub Viimsi mõisa pargis. 
Kõigi kogu mänguvälja läbinud mängijate vahel loosi-
takse välja auhindu, mille on välja pannud Harjumaa 
Omavalitsuste Liit ja Eesti sõjamuuseum – kindral 
Laidoneri muuseum.

Nutiseikluse käivitamiseks laadi täis laetud akuga 
nutitelefoni või tahvlisse tasuta äpp LOQUIZ ja sises-
ta pääsmeks kasutajanimi (avastaviimsit) ja parool 
(seiklus). Mängu alustamiseks tuleb sinu telefoni koos 
pääsmega ka lühijuhend.

Seiklusrikast ja meeleolukat Viimsi avastamist! 
Paavo Nael

spordi- ja liikumisharrastuse projektijuht

Tule, liigu värskes õhus ja mängi Viimsi 
nutiseiklusmängu – AVASTA VIIMSIT!

Sport

Varia

Kontserdid ja 
teatrietendused

Eakatele

Nutimäng viib loodusesse. Foto: Canva

# Frank Events OÜ (FE) soovitab kasutada kõige uuemat tarkvara versiooni nii Androidi kui ka iOS tarkvara peal töötavatel 
nutiseadmetel. FE ei vastuta nutiseadmest või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud tehniliste tõrgete eest. 

 

1. Laadi enda nutitelefoni AppStorest/GooglePlayst rakendus LOQUIZ (see on tasuta) 

2. NB! Mängima minnes lae telefoni aku täis! Vajadusel võta kaasa lisaaku. 

3. Käivita LOQUIZ alles siis, kui mängu alustad. Alguskoht on vabalt valitav. 

4. Sisesta Username: avastaviimsit ja Password: seiklus (kehtib 23.06.-11.07.2022) 

5. Kliki – "Sign in" 

6. Anna luba Loquizile kaamera, mikrofoni ning enda asukohta kasutamiseks.  

7. Seejärel näed mängu juhendit, loe see palun läbi. 
8. Kliki “ALUSTA". 

9. Avaneb aken, kus tuleb sisestada osalejate nimed ja võistkonna nimi (võivad olla samad, 
neid kasutatakse tulemuste avaldamisel) ning kontaktandmed. Kontaktandmeid ei 
avalikustata ning need on ainult korraldajatele võitjaga ühenduse võtmiseks. Enda 
andmeid esitades nõustute, et neid kasutatakse punktis 9 nimetatud eesmärgil. 

10. Klikkides järgmiseks “OK”, mäng käivitub. 
11. Alusta punktide läbimist vabalt valitud järjekorras.  

12. Kui oled läbinud viimase punkti, mine “RUUDULIPU" juurde ja vormista mängu 

lõpetamine. Kui ei jõua kõike punkte läbida ning soovid varem lõpetada, siis soovitame 

ikkagi fikseerida mängu lõpp “RUUDULIPU" juures.  

• Mängu jooksul saad näha oma skoori klikkides "kolme-triibu-nupul" 
• Mõnede küsimuste puhul on võimalik vaadata vihjet: kliki "kolme-triibu-nupul” ja näed, 

kas see on võimalik. 
• Tehniliste küsimuste korral helista +372 53473441 

 

             

 

Orienteerumismängu “Viimsi valla seiklusmäng” käivitamise juhend:   

1. Laadi enda nutitelefoni AppStorest/GooglePlayst rakendus LOQUIZ (see on tasuta)


2. Käivita LOQUIZ alles siis, kui mängu alustad. 

3. Kliki “Sign in”.


4. Sisesta username: viimsivald ning parool: seiklus


5. Anna luba Loquizile kasutamiseks kaamerat, mikrofoni ning enda asukohta.


6. Avaneb mängu juhend, loe see palun hoolega läbi. 

7. Kui kõik selge, kliki “ALUSTA”


8. Siis avaneb aken, kus tuleb sisestada võistkonna nimi ning kontaktandmed. 
Kontaktandmeid ei avalikustata ning need on ainult korraldajatele võitjaga 
ühendust võtmiseks. Eelpool mainitud andmeid esitades nõustute järgmiste 
tingimustega, mida saab lugeda siit.


9. Klikkides nüüd “OK”, siis mäng käivitub. 

10. Alusta punktide läbimist vabalt valitud järjekorras. 


11. Kui kõik punktid on läbi tehtud, saab mängu lõpu Þkseerida Þniši lipuga tähistatud 
punktis.


 


Tehniliste küsimuste korral helista: 53473441 

 Soovime seiklusrikast ja meeleolukat mängu!
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Tehniliste küsimuste korral helista: 53473441 

 Soovime seiklusrikast ja meeleolukat mängu!

OTSIME OMA SUUREPÄRASESSE MEES-
KONDA UUSI TÖÖTAJAID JÄRGMISTELE 

AMETIKOHTADELE:

ÕPETAJAT
(koormus 1,0)   

ABIÕPETAJAT
(koormus 1,0)   

LOGOPEEDI
(võimalikud erinevad töökoormused) 

Tööle asumise aeg on augustikuus 2022. a.

Palume saata CV ning sooviavalduse 30. juuniks 2022. a:
Mirje Trei (personalijuht)

E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Tel: 5622 0121

Naissaare elamusmaraton toimub 2. juulil ning osa-
leda saab kahel distantsil: 10 ja 21 km. 

Maraton toimub Naissaarel ning kulgeb põhiliselt 
mööda metsateid ja -radu, satutakse ka kitsarööpme-
lisele raudteele, mis ühendab saare erinevaid osi. 

10-kilomeetrine rada viib osalejad avastama Nais-
saare Lõunaküla, seal asuvat militaarmuuseumi ning 
loomulikult jääb teele ka Naissaare kirik.

21-kilomeetrisele rajale jäävad saare põhjatipus 
asuv majakas ning mitmed militaarehitised. Ühtlasi 
tuleb tõusta ka saare kõrgeima mäe otsa! Kuna 21-
kilomeetrine rada kulgeb umbes ühe kilomeetri jagu 
maa all, siis on sel rajal liikumiseks vajalik pealamp.

Kõikides raja teeninduspunktides saab energia-
varusid täiendada nii magusate kui ka soolaste suu-
pistete ja joogiga. Teeninduspunktides joomiseks on 
vajalik kaasa võtta isiklik joogitops ning võimalik on 
ka joogipudeleid täita.

Osalejate kohaloleku registreerimine ning stardi-
numbrite väljastamine toimub 2. juulil 30 minutit enne 
laeva väljumist Tallinnas.

10 km distantsil osalejate laev väljub kell 9.00 ning 

Võta osa Naissaare elamusmaratonist!

start antakse Naissaarel kell 10.15. Finiš suletakse kell 
13.30 (aega finišisse jõudmiseks on 3 tundi). Laev 
tagasi pealinna väljub 10 km osalejatele kell 14.00.

21 km läbijatele väljub laev kell 12.00 ning stardi-
takse kell 13.15. Finiš suletakse 18.30 (21 km osalejatel 
on aega finišisse jõudmiseks 5 tundi). Laev tagasi Tal-
linna väljub kell 19.00.

Elamusmaratonile registreerimine lõpeb 30. juunil. 
Täpsem info elamusmaratonid.ee.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ

Katus, fassaad, terrass ja unikivi 
kiirelt ise puhtaks!

Küsi lisa 5450 1000 või peseise@tamway.ee

40 m kõrgsurvevoolikut
Võimas surve
70 kW kuuma vee GreenBoiler
30% kütusesäästu

RENDI MOBIILNE 
KÜLMA JA KUUMA VEE 
KÕRGSURVEPESUR
KERGHAAGISEL

MURU VÕI 
MUTIHUNNIKUD?!

MUTIPÜÜDJAD
WWW.MUTT.EE

545 77 971

Valik on sinu

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Tutvu 
reklaami avaldamise 

tingimustega 
viimsi.ee/uudised/
reklaami-hinnad

Tutvu 
ilumisgraafikuga 

viimsi.ee/uudised/
ilmumisajad

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

Aiatööd

Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja pügamine. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa tel 5399 3595.

Pärast pikka talve vajab sinu kodu-
aia muru õhutamise teenust koos 
väetamise ja jäätmete utiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.

Muru niitmine, trimmerdamine, 
heki lõikus, okste äravedu, heina 
purustamine, kruntide korrastus. 
Tel 5897 7133.

Hekkide pügamine ja viljapuude 
suvine lõikus. Ilusa heki saladus 
on regulaarne hooldamine. Lõikan 
vormi kõik hekid ja põõsad. Õuna-
puude suvine lõikus parandab 

saagi kvaliteeti. Kokkuleppel okste 
äravedu ja muud haljastustööd. 
Oman pikaajalist kogemust ning 
palju õnnelikke kliente. Helista või 
kirjuta, teen hea hinnapakkumise! 
Tel 5396 2258, rpappel@gmail.com, 
aednik Raido.

Ehitus

Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehitus. 
Kivide müük. Haljastustööd. Tel 
5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd, vee- 
ja kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Teenustööd kaubikuga. Tel 507 
4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Pakume 
erinevaid lahendusi hoonete ja ma-
jade ehitusel. mehitus@ gmail.com 
või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade 

pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Veerennide puhastus ja akende 
pesu. Tel 5638 8994, kpe.kpe@
mail.ee.

Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 

ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. Tel 5555 
8730, www.sunluna.ee, Karl-Martin.

Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.

Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ning hooldust. Lisaks 
siseviimistlus- ning elektritööd 
(elektrikilbid jne). Vastav pädevus 
olemas. Info tel 552 7217.

Terrasside, saunade valmistamine 
ning hooldus. Fassaaditööd. Par-
keti paigaldus. Muud remonditööd. 
Tel 5360 5083.

Bituumenkatuste remont SBS-rull-
materjaliga. Plekitööd. Tel 5819 
7445.

Korstnapühkimine

Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-
reerin Päästeametis. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com

Muud teenused

Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.

Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).

Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid. Väiksemad 
elektritööd ja koduabitööd. Tel 
5904 8011, e-post looduse.3@
hot.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €.
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, 
lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.

Katuse- ja fassaadipesu. Tel 5819 
2960.

Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demonteeri-
mine ja äravedu, sh rämpsu ära-
vedu. Metallijäätmeid (sh koduma-
sinad) viime ära tasuta. Töötame 
ka nädalavahetustel. Tel 502 8148.

Ost, müük, rent

Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente, 
vanaraha ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise esemeid. 
Hea hinnaga! Tel 602 0906, 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed jm) 
ost. Tel 514 0618, Andres.

EHITUSOUTLET Harjumaal Kose 
alevikus pakub SOODSALT immu-
tatud poste, puitu (terrassilaud, 
Siberi lehis, höövelmaterjal), soo-
justust (vill ja Kingspan PIR´i), aia-
kaupu (varjualused, lehtlad, kuurid, 
aiamööbel jpm). Pakume ka trans-
porti. Kontakt: tel 5656 0096, 
www.ehitusoutlet.ee.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

Oleme Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
Laste ja täiskasvanute ravi, proteesihüvitis.

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      
Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93
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Osta nüüd 2 kuu pääse 
ja saad kolmanda

TASUTA!
Ujula 2=3

108€ (klubiliikmele 90€)

KOGU SUVE KESTEV RANNAVORM VIIMSI SPA SPORDIKLUBIST

Spatallinn.ee

Spordiklubi kassast

KLUBILIIGE
Spaahotellid.ee

Spordiklubi kassast

TAVAKLIENT

(kodulehelt ostes hakkab kaart kehtima ostu hetkest alates)

Spordiklubi 2=3
 142€ (klubiliikmele 126€)

Kompleks 2=3
194€ (klubiliikmele 170€)

Üllatus! 2=3 kampaania raames ostetud 
spordiklubi ja saunakeskuse komplekskaart 

kehtib kuni renoveeritud saunakeskuse 
taasavamiseni (juuli alguses) 

SPA18+ saunakeskuse külastuseks.

TELLI SIIT!

9,90€

TELLI DIIVANILT TÕUSMATA!

INFO@COFFEECUP.EE
+372 6835 388

 LÄHIMAS PAKIAUTOMAADIS!

SOODUSKOOD VIIMSITEATAJA

SOODUS-

HINNAGA


