
Vahetusaastal 
Ecuadoris
Viimsi gümnaasiumi õpilane Liis 
Mirjam Juvas veetis põneva vahetus-
aasta Ecuadoris Santo Domingos. 
Kuidas aasta möödus ja mis sellest 
eriliselt meelde jääb?  Loe lk 8
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        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Edukas noor 
maletaja

Huvikeskuse 
kultuurikollektiivid
Viimsi huvikeskuses tegutseb mitmeid 
silmapaistvaid kulutuurikollektiive. Kaks 
neist – Viimsi nooretkapell ja segakoor 
Viimsi – tähistavad tänavu väärikat 
juubelit.  Loe lk 14–15

Viimsi tüdruk Maria Ioanna 
Haapsal osales Kreekas noorte 
kiir- ja välkmale maailmameistri-
võistlustel ning jõudis viie 
parema hulka.  Loe lk 18

Viimsi huvikeskuses toimuvad tänavu suvel VAHVAD LASTELAAGRID. Loe lk 13 >>>>>>>>>

5. juuni kell 12–16

VIIMSI HOOVIMÄNGUD
„1� aastat ��vimänge“

Viimsi vanal staadionil

Pärnamäe külaselts kutsub!
Tule ja veeda üks tore perepäev, kus kohtuvad erinevad põlvkonnad.
Mängime hoovimänge läbi saja aasta 1922–2022.
Naudime muusikalisi ja tantsulisi etteasteid nii 
vanaemade ja vanaisade kui ka noorte esituses.
Toimub küladevaheline köieveovõistlus.

www.pärnamäeküla.ee
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maailmasõja lõpust on möödas 77 aastat. Möö-
dunud sõjad on jätnud jälje enamikesse Eesti 
peredesse. Praegune vanem põlvkond on läbi 
elanud õhuhäireid, näinud ja kuulnud pommi-
tamist, kaotanud kodu ja lähedasi ning olnud 

küüditatud. Neist paljud on sõja aja lapsed.
Täna on kasvamas peale uus põlvkond sõja aja lapsi. 

Ja need pole ainult Ukrainast ja Süüriast vahetu kogemuse 
saanud ning sõja eest põgenema sunnitud lapsed, vaid 
tänu kaasaegsele meediale ka need tüdrukud ja poisid, 
kes kogevad sõda distantsilt, internetist, tele- ja raadio-
uudistest ning oma vanemate murelikkusest. Meie kogu-
kondades, koolides ja lasteaedades on ka sõjapõgenikud 
oma vahetute kogemustega.

Kõige olulisem on teadvustada, et meie lapsed teavad 
sõjast palju rohkem, kui me arvame. Lapsed kuulevad ja 
tajuvad ümberringi toimuvat ka siis, kui nad ei tarbi vahe-
tult meediat. Üleüldine ärevus kandub neile edasi. Lastega 
rääkides on kõige tähtsam meeles pidada, et nad vajavad 
turvatunnet ja teadmist, et suured saavad hakkama. Tur-
vatunde tagamisel on oluline, et igapäevaelu jätkuks või-
malikult tavapäraselt. Teismelistega tuleks uudiseid jäl-
gida koos, sisu üle arutleda, kuulata nende arvamust ja 
vastata küsimustele. Igal juhul peaksime leidma võima-
luse lastega nendel teemadel rääkimiseks ka siis, kui nad 
soovivad seda teha hetkel, mil täiskasvanul on midagi 
tähtsat plaanis. Neil on vaja rääkida oma tunnetest ja mu-
redest, olgu need meie kui täiskasvanute jaoks nii väike-
sed ja tühised kui tahes. Lapsel võib lasta rääkida, mida ta 

olukorra kohta teab, ja küsida, 
mida ta teada soovib. Väikese 
inimese kuulamine ja see, kui 
me tema tundeid ja mõtteid 
hukka ei mõista, aitab neil 
endil tunnetega toime tulla ja 
nõnda on pärast vestlust ker-
gem olla.

Küsimusi võib tekkida ka 
rahvuse pinnalt. Kuidas suh-
tuda vene nimega klassikaas-
lasesse? Kas kõik venelased 
on kurjad? Saame vastata, et 
rahvus iseenesest ei tee ini-
mest kurjaks – otsustada saab 
iga üksiku inimese tegude 
järgi. Sõjast rääkimine annab 
võimaluse lastega arutleda ka 
selle üle, kuidas üksteise piiri-
dest lugu pidada ja konflikti-
olukordi lahendada.

Väga suur roll sõja aja laste heaolu tagamisel on laste-
kaitsel, (kooli)psühholoogidel ja haridusasutuste tugi-
spetsialistidel. Selle aasta aprillis võttis Euroopa Parla-
ment vastu resolutsiooni, milles rõhutatakse, et kõik liik-
mesriigid peavad kaitsma põgenevaid lapsi vägivalla, ära-
kasutamise ja kuritarvitamise eest, muuhulgas inimkau-
banduse, ebaseadusliku lapsendamise ja muud liiki väär-
kohtlemise eest. Soov on, et piiridel tegutseksid lastekait-
seametnikud, kes aitaksid kiiresti tuvastada haavatavad 
lapspõgenikud ning toetaksid neid. Pärast esmast vastu-
võttu tuleb järjepidevalt jälgida lapse heaolu. Oluline on 
abistada põgenikke perekondade taasühinemisel. Tänasel 
päeval on lastekaitse töö erilise tähelepanu all, lisandunud 
on sõja aja pered: sõja eest põgenenud ja sõja tõttu ärevad. 

Möödunud sõja aja laste mälestustele tuginedes saame 
öelda, et kuigi sõda paiskas laste elud segamini, olid neil
kõigest hoolimata omad lapsepõlve-
mängud ja toimetamised, mured 
ja rõõmud. Meie, täiskasvanute, 
hooleks on tänastele sõja aja 
lastele võimaldada lapsepõlv 
oma igapäevategemiste, sõp-
rade ja perega.

Tasuta ja kiire võimalus spet-
sialistiga rääkida on koolipsüh-
holoogide üleriigiline nõuandeliin 
1226 (tööpäeviti kell 16–20) ja vene 
keeles 1227 (teisipäeviti kell 
16–20). Lapsi ja lapse-
vanemaid ning lap-
sega seotud isikuid 
toetab lasteabite-
lefon 116 11. 

semalt. Eeskätt seetõttu, et tihti jõua-
vad ruumi lapsed, kes ei soovi rääki-
da või on madala koostöövalmidusega. 
Muusikalised tegevused üldjuhul tõs-
tavad motivatsiooni koostööks ning 
heli on iseenesest juba väga sotsiaal-
ne element – tähelepanu pole siis otse-
selt lapsel endal, vaid raskeid lugusid 
ja tundeid saab turvaliselt üle kanda 
muusikasse. Mõne lapse puhul ongi 
tegu 100% helilise suhtega, kus sõnad 
ei oma erilist tähendust, teine kirjutab 
laulu sisse kogu oma elu. 

Kui töötasin Randvere koolis te-
rapeudina, viisin läbi grupiteraa-
piat väikeklassi poistega, keda algselt 
ruumi kohale saada oli ikka tükk te-
gu. Puudumiste hulk ületas isegi sü-
gisesi vihmaseid päevi. Ühel hetkel 
läks aga kooli peal jutt liikvele, et te-
raapias saab mängida ka elektrikitarri 
ja trumme ning ei läinudki pikalt, kui 
ukse vahele tekkisid vahetunnis võõ-
raste poiste näod, kes uurisid, kuidas 
muusikateraapiaga saaks liituda. Abi 
algabki heast kontaktist ning kui usal-
duslik suhe on saavutatud, saab haka-
ta üheskoos liikuma positiivsete muu-
tuste suunas. 

Ühe keerulise taustaga nooruki-
ga ehitasime usaldust terve aasta, se-
ni ta katsetas ja katsetas, et millal mul 
temast villand saab – ükskord lendas 
ootamatult kuum küünlavaha üle mu 
laua. Seni, kuni tema ootas reaktsioo-
ni, et nüüd saab vist koju ära, leidsin, 
et lendav vaha on ju suurepärane ins-
piratsioon, et kirjutada sõnad tema 
eelmises tunnis loodud meloodia-
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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 

Loovusega heaolu poole!
UUS ALGUS Viimsi vallas paikneb keset suurt Forus spordihalli üks uus ja 
hubane loovteraapiatele ja lastele pühendunud teraapiakeskus. See on paik, 
kus loovus ja tervis saavad täiesti uue tähenduse!

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@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 3. juunil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 25. mail kell 16.

V
iimsi Teraapiakeskuse mis-
siooniks on pakkuda turva-
list, loovat ja tervendavat 
keskkonda lastele, noorte-

le ja nende peredele ning ajaga muuta 
kvaliteetne ja teaduspõhine loovteraa-
piate teenus Viimsi vallas võimalikult 
kättesaadavaks ja mugavaks. Lisaks iga-
päevasele teraapiatööle korraldavad te-
rapeudid ka erinevaid koostööprojekte, 
et võimaldada valla lastele rohkem toe-
tustega teenuseid ning loovuse- ja ter-
viseteemalisi töötube ja laagreid.

Loovteraapia – võimalus 
toetada noorte heaolu
Kui mu kolleeg käis Aafrikas ühes koo-
lis abiks, et leida koolijuhiga lahendu-
si olukorrale, et lastel ei oleks nii palju 
lahtiseid haavu, siis meie laste olukord 
ei ole küll nii absurdselt katastroofili-
ne, ent meie laste haavad on pigem 
nähtamatud ja vaiksed, tihti summu-
tatud hobide, meelelahutuse ja nuti-
maailma alla.

Periooditi kuulen terapeudina lap-
sevanemate poolt väidet, et hinded on 
ju korras, ju on kõik pigem hästi, kuid 
siiski on hakatud otsima abi väljast-
poolt, sest ärevus koolimineku eest on 
kasvanud üle pea või igal hommikul 
kõht valutab…

Üks keskmine viienda klassi laps on 
juba suure tõenäosusega kokku puu-
tunud – kui mitte ise, siis klassikaas-
laste näol – kergemate või raskemate 
psüühikahäiretega. Erinevaid vaim-
seid häireid esineb elu jooksul umbes 
40% inimestel ning igal kümnel lap-
sel esineb mõnel eluperioodil vaim-
se tervise probleeme. Ka see kurb tõ-
de, et Eestis kogeb igakuiselt erineval 
viisil kiusamist ligi 25% õpilastest (PI-
SA 2018 uuring), on juba aluseks, et iga 
neljas laps kannab endas igapäevaselt 
raskust, millega ta üksi toime ei tule. 
Selle raskuse all hakkab paraku üm-
ber kujunema ka tema arenev psüü-
hika. Minu enda isiklik teraapiaruumi 
statistika on see, et kui enne rääkisid 
lapsed koroonast ja kiusamisest, siis 
nüüd pigem Putinist ja sõjast. 

Mida ette võtta?
Ent mida siis teha – kuidas noorteni 
paremini jõuda ja neid edukamalt toe-
tada, et ei kannataks tervis ja heaolu?

Töötades laste ja noorte muusika-
terapeudina nüüdseks juba üle küm-
ne aasta, saan julgemalt väita, et oma-
des teraapiakohtumistel lisaväärtust 
loovmeediumi näol, sünnib turva-
tunde loomine, ühishäälestumine ja 
koostöö lapsega kiiremalt ja efektiiv-

J U H T K I R I

Sõja aja lapsed

le. Muusikateraapia kontekstis saime 
temas peituva agressiooni füüsilisse 
pillimängu suunata, isiklike tunne-
te ja kogemuste baasilt laule luua ning 
paralleelselt tema isiksust ja olemust 
toetada. Võtmeelemendiks on pakku-
da suhet ja keskkonda, kus kõik emot-
sioonid ja tunded on aktsepteeritud ja 
olulised ning et ka noor ise seda lõpuks 
mõistaks.

Peatähtis on edastada sõnumit, et 
elu ei olegi stabiilselt super ning ei 
peagi kõigega iseseisvalt hakkama saa-
ma. Lastele ja noortele peaks pakkuma 
piisavalt palju erinevaid võimalusi, et 
nad julgeks lõpuks abi küsida ning et 
nad ka suhestuksid selle pakutud abi-
ga, et elu mõõnadele ja kändudele jät-
kusuutlikumalt vastu hakata.

Hetkevõimalused
Viimsi Teraapiakeskuse üheks ees-
märgiks on läheneda olukorrale val-
las vajaduspõhiselt ja viimaste aasta-
te valguses on näha, et vaimset tuge ja 
tähelepanu vajavad eriti meie n-ö tava-
koolinoored, kellest ka paljud on juba 
sellel aastal keskusesse pöördunud. 
Sellest tulenevalt kujunes ka aasta kõi-
ge olulisemaks projektiks valla poolt 
rahastatud psühhosotsiaalset tuge va-
javate koolinoorte muusikateraapia 
grupid ning loovuse- ja terviseteema-
line bänditeraapia laager. On positiiv-
ne näha, et Viimsi vald liigub suunal, 
kus soovitakse, et eriti lastele ja noorte-
le oleksid erinevad tugiteenused järjest 
kvaliteetsemad ja kättesaadavamad. 

Ees ootab soe ja pikk suvi – suurepä-
rane aeg taastumiseks ja “juhtme sei-
nast tõmbamiseks” ning ehk ka ajaks, 
et inspireeruda ja valmistuda efektiiv-
semalt uueks õppeaastaks.

Kui oled märganud oma (9–13-a) 
koolilapse käitumises suuremaid muu-
tuseid või üleüldist motivatsioonilan-
gust, siis registreeri ta sel suvel toimu-
vasse loovuse- ja terviseteemalisse 
suvelaagrisse. 

Tutvu võimaluste ja projektiga 
www.viimsiteraapiakeskus.ee või kir-
juta info@viimsiteraapiakeskus.ee!

Meie laste haavad on 
pigem nähtamatud 
ja vaiksed, tihti 
summutatud hobide, 
meelelahutuse ja 
nutimaailma alla. 

Täna on kasvamas 
peale uus põlv-
kond sõja aja 
lapsi. Ja need pole 
ainult Ukrainast 
ja Süüriast vahetu 
kogemuse saanud 
ning sõja eest põge-
nema sunnitud 
lapsed, vaid tänu 
kaasaegsele 
meediale ka need 
tüdrukud ja poisid, 
kes kogevad sõda 
distantsilt. 

Katrin Markii 
abivallavanem

Käll Kruusmägi
muusikaterapeut

Käll Kruusmägi, Viimsi Teraapiakeskuse looja, muusikaterapeut. Foto: erakogu
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uued vallakodanikud
  Ragne Pallol ja Oliver Ploomil sündis 5. märtsil tütar Pärl Ploom
  Eva Johanna Vendelinil ja Linus Åke Jonas Holmqvistil sündis 

6. aprillil tütar Luna Love Eleanor Vendelin
  Brita Murrul ja Richard Sadrakul sündis 9. aprillil poeg Andre Sadrak
  Martiina ja Jonatan Raudsepal sündisid 14. aprillil tütar Anna Raud-

sepp ja poeg Villem Raudsepp
  Tatjana Evas Peetersil ja Maaten Peetersil sündis 16. aprillil poeg 

Emil Nikon Evas Peeters
  Janne Pakkonenil ja Kaarel Aupajul sündis 19. aprillil poeg Ander 

Aupaju
  Viktoria ja Vadim Samulinil sündis 23. aprillil tütar Emily Samulin
  Heleen-Kristiin Kriisal ja Tanel Rebasel sündis 24. aprillil poeg 

Franz-Marion Rebane
  Liis ja Tarvi Elleril sündis 30. aprillil poeg Henry Tarvi Eller
  Kätlin ja Tõnis Sepal sündis 4. mail tütar Marta Sepp

Viimsi vabaõhumuuseumis 
toimusid villa talgud

TALGUD Käesoleva nädala teisi-
päeval toimusid Viimsi vabaõhu-
muuseumis villa talgud. Töötege-
mise kõrval ammutati ka uusi 
teadmisi.

Mõned nädalad tagasi pügati muuseu-
mi lambad ära. Sellest järgmine samm 
on lambavilla puhastamine. Kuna vil-

lapuhastus on aeganõudev nokitsemi-
ne ja iseenesest põnev tegevus, kutsus 
muuseum Viimsi hoolekandekeskuse 
tegusad eakad endale appi. Ja et nokit-
semine oleks ühest küljest hariv ja hu-
vitav, korraldas muuseum õppepäeva. 
Koolitust viis läbi suurte kogemustega 
lambavilla spetsialist, koolitaja Julika 
Roos Lammas linnas stuudiost. Kui-

gi ilm oli sel päeval üpris külm ja väga 
tuuline, oli osalejate arv märkimisväär-
ne ning puhtaks sai korralik kogus vil-
la, mis rändab nüüd edasi villavabri-
kusse. 

Suur tänu Viimsi hoolekandekesku-
sele märkimisväärse abi eest!

Viimsi vabaõhumuuseum

Prangli saare üldkogu 
  Viimsi valla põhimääruse § 67 lg 3 alusel kutsub Viimsi vallavalit-

sus kokku Prangli saare üldkogu koosoleku.
Üldkogule kutsutakse ja üldkogul omavad hääleõigust kõik vähe-

malt 15-aastased Prangli saare püsielanikud. Üldkogu on otsustus-
võimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hääleõiguslikud 
püsielanikud.

Üldkogu koosolek toimub 4. juunil kell 13.30–16.00 Prangli rahvama-
jas (Idaotsa küla, Prangli saar).

Üldkogu koosoleku päevakorras on saarevanema valimised ja 
muud küsimused. 

Saarevanema kandidaadi esitamise õigus on igal hääleõiguslikul 
püsielanikul. Kirjalik avaldus koos saarevanemaks kandideerija kirja-
liku nõusolekuga kandideerimiseks esitatakse vallavalitsusele (Nelgi 
tee 1 või info@viimsivv.ee ), kus see registreeritakse. Kandidaatide 
registreerimise viimane päev on 27. mai.  

Palume kõigil kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Viimsi vallavalitsus

PESITSUSRAHU Pandju saarel 
pesitsevad kevadel linnud ja lisaks 
on saar rändlindude peatuspai-
gaks. Viimaste aastate aktiivne 
inimtegevus on lindude populat-
siooni saarel oluliselt vähendanud. 
Vallavalitsus palub saart lindude 
pesitsusperioodil mitte külastada.

Alates 14. aprillist kuni 31. juulini on 
Pandju saarel lindude pesitsusperiood 
ja sellel ajavahemikul tuleks hoiduda 
eluslooduse säästmiseks saarele mi-
nemisest. 

Kutsume kõiki inimesi heapereme-
helikult ja hoolivalt käituma, sest pesit-
susajal saare külastamine paneb ohtu 
seal elavate lindude elu. 

Ühelt poolt võivad saare külastajad 
pesasid või mune kahjustada, sest lin-
numune on kohati raske märgata, aga 
teisalt ei võimalda inimeste kohalolu 
lindudel pesadele naasta. Selle tule-
musel munad jahtuvad ja koorunud 
poegade toitmine on häiritud. Ühtlasi 
suureneb risk, et munad või pojad lan-
gevad mõne teise liigi saagiks.

Vallavalitsus on saarele minna soo-
vijatele tähelepanu juhtimiseks viimas-

tel aastatel üles pannud infotahvleid. 
Sel  aastal lisandus neile torupiire, mil-
le eesmärk on ennekõike meelde tule-
tada saarele suundujatele, et nad saare-
le ei läheks, sest sealne looduskeskkond 
vajab hoidmist ja saarele minek kahjus-
tab sealset linnupopulatsiooni. Piirde-
torudele on lisatud ka informeeriv silt.

2012. aastal koostatud linnustiku 
uuringus on välja toodud, et muu hul-
gas mõjutab hauduvaid linde saarel lii-
kumine. Püünsi küla arengukava näeb 
ette Pandju saare linnustiku kaitsmi-
sele tähelepanu pööramist. 2021. aas-

Vallavalitsus palub Pandju 
saare külastamisest hoiduda

tal valminud rohevõrgustiku toimivu-
se uuringus tuuakse välja, et Pandju on 
oluline veelindude rändepeatuspaik. 
Täiendavalt lisatakse, et Pandju hau-
delinnustiku mitmekesisus ja arvukus 
on drastiliselt kahanenud ja selle üks 
olulisi põhjuseid on tõenäoliselt saare 
aktiivne külastamine. 

Pandju saarel on registreeritud kok-
ku 51 liiki paikseid linde. Kaitsealustest 
lindudest pesitsevad seal randtiir, väi-
ketiir, väiketüll, jõgitiir ja ristpart. Li-
saks ka hõbe- ja kalakajakad. Samuti 
talvituvad seal mitmed erinevad liigid. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Külmast ilmast hoolimata möödusid talgud töökalt ja tegusalt. Fotod: Jekaterina Alipova

Asfaltkatte parandustööd 
  Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp alustas 16. mail pigikil-

lustikuga aukude ja pragude parandustöödega.
Ülevallalist teekatete parandamist rakendatakse plow-patch meeto-

dil, mille raames pritsitakse aukudesse ja teepragudesse kuuma pigi, 
mis omakorda kaetakse killustikuga. Parandustööde käigus tekib sõidu-
teele lahtist killustikku – palume autojuhtidel valida teeoludele vastav 
ohutu sõidukiirus.

Teetööd kestavad ligi kolm nädalat. Vabandame võimalike ebamu-
gavuste pärast!

Imre Saar
kommunaalvaldkonna peaspetsialist

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 10.05.2022 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 16 Vaideotsus 
Nr 17 Randvere külas kinnistu Kiviranna tee 15 detail-
planeeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 
esitamine
Nr 18 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni 
liikmete kinnitamine

  Viimsi Vallavolikogu 10.05.2022 otsusega nr 16 
jäeti rahuldamata OÜ Skyyren vaie Viimsi Vallavolikogu 
18. jaanuari 2022 otsuse nr 5 kehtetuks tunnistamiseks.

  Viimsi Vallavolikogu 10.05.2022 otsusega nr 17 
võeti vastu Viimsi vallas Randvere külas kinnistu Kivi-
ranna tee 15 detailplaneering (Arhitektuuribüroo 
Lokomotiiv OÜ töö nr 0521) ja otsustati korraldada ava-
lik väljapanek (vt lisa detailplaneeringutest).

  Viimsi Vallavolikogu 10.05.2022 otsusega nr 18 
kinnitati vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomis-
joni liikmed alljärgnevalt:

1.1. Ilja Ban
1.2. Andres Jaanus
1.3. Riina Quak
1.4. Esta Järv

Volikogus
1.5. Darvy Kõdar
1.6. Mati Mätlik

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 10.05.2022 VASTU 
VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 4 Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 19 
“Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud” 
muutmine
Nr 5 Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine 
Nr 6 Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 19 
“Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse 
maksmise kord lapsevanematele” muutmine
Nr 7 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 määruse nr 30 
“Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse 
eraldamise tingimused ja kord” muutmine
Nr 8 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 
“Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi 
Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu 
määrad ja tasumise kord” muutmine

NB! Volikogu 10.05.2022 otsuste terviktekstidega on 
võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrus-
tega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 4.05.2022 vastu korral-

duse nr 187 “Metsakasti külas kinnistu Osvaldi 
detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala suurus on 5935 m² ja see hõlmab 
hoonestamata üldkasutatava maa sihtotstarbega kin-
nistut Osvaldi (89001:010:0371). Planeeringuala asub 
Metsakasti küla loodeosas ning on kahelt poolt ümbrit-
setud hoonestatud elamukvartalitega (Kesaniidu tee ja 
Riiasöödi tee äärsed kvartalid). Põhjast piirneb planee-
ringuala kinnistutega Kesaniidu tee 14 ja Kesaniidu tee 
23, idast kinnistuga Jaanilille, lõunast Heinamaa teega 
ja läänest kinnistuga Lauri. Kõrghaljastust esineb pla-
neeringualal vähe (kasvavad üksikud puud), krunti 
läbib kõrgepinge õhuliin.

Detailplaneeringuga (edaspidi DP; Viimsi Haldus 
OÜ projekt nr 11-19) jagatakse planeeringuala neljaks 
krundiks ning moodustatakse 2 tee- ja tänavamaa 
krunti (465 m² ja 1754 m²), 1 loodusliku maa krunt 
(1594 m²) ja 1 kaksikelamukrunt (2124 m²). 

Tee- ja tänavamaa krundid antakse tasuta valla 
omandisse vastavalt 21.03.2022 sõlmitud notariaalsele 
võlaõiguslikule lepingule.

Elamukrundile määratakse ehitusõigus 1 kaksikela-
mu (põhihoone) ja 2 abihoone ehitamiseks. Kaksik-
elamu on lubatud ehitada 2 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega, suurim lubatud kõrgus 8,5 m. Abihooned 
1 maapealse korrusega, suurim lubatud kõrgus 5,0 m, 
suurim lubatud ehitisealune pind on 20 m². Krundi 
suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m², suletud 
brutopind on 1000 m².

Hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest on 
7,5 m, abihoonetele on määratud eraldi hoonestusalad, 
mille kaugus naaberkruntide piiridest on 4,0 m.

DP vastab liigilt üldisematele planeeringutele.

AVALIK VÄLJAPANEK
06.06–08.07.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul:

  Randvere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 DP, mis 
on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 10.05.2022 otsu-
sega nr 17.

DP-ga on hõlmatud elamumaa sihtotstarbega kin-
nistu Kiviranna tee 15 (89001:003:0031). Planeeringu-
ala suurus on 945 m² ja see paikneb Randvere küla 
põhjaosas rannaäärses väikeelamukvartalis tihehoo-
nestusalal. Planeeringualaga piirnevad lääne- ja lõuna-
poolsed krundid on hoonestatud 1–2-korruseliste 
üksikelamutega, idas piirnev maaüksus on hoonestu-
seta maatulundusmaa krunt. Planeeringuala on hoo-

Detailplaneeringud
nestuseta ja kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Juurde-
pääs kinnistutele toimub Kiviranna teelt.

DP (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 0521) 
on Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringut 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Ela-
muehituse põhimõtted“ (edaspidi Elamuehituse teema-
planeering) muutev. DP-ga tehakse ettepanek Elamu-
ehituse teemaplaneeringu kohase üksikelamukrundi 
miinimumsuuruse ja hoonete arvu muutmiseks krun-
dil. DP-ga on määratud 945 m² suuruse krundi ehitus-
õigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitisealuse pinnaga 189 m² (s.o 20% krundi 
pindalast), suletud brutopind 285 m². Üksikelamu suu-
rim lubatud kõrgus on 8,5 m (korruste arv on 2), abi-
hoone kõrgus on 5,0 m (korruste arv on 1). Hoonestus-
ala kaugus naaberkruntide piiridest on 7,5 m, kaugus 
Kiviranna tee poolt on 5,0 m. DP-ga on määratud raja-
tiste olulisemad ehitus- ja kujundusnõuded ning tingi-
mused piirete ehitamiseks.

Planeeritav krunt asub väljakujunenud hoonestu-
sega elamupiirkonnas. Valdavas osas on tegu endiste 
suvilakruntidega, millele nõukogude ajal ehitatud suvi-
lad on tänaseks ümber ehitatud elamuteks. Kiviranna 
tee 15 kinnistu kuulus algselt Mikusauna talu maade 
koosseisu ning on olnud elukohana kasutuses juba Eesti 
Vabariigi algusaegadel. Arvestades, et endisele Miku-
sauna talu maadele rajati nõukogude perioodil ulatus-
likud suvilaalad, kus paljude elamukruntide suurused 
jäävad alla Elamuehituse teemaplaneeringuga sätesta-
tud minimaalsuurusest, ja samuti on enamikele krunti-
dele ehitatud abihooned, nõustub volikogu ka antud 
juhul miinimumsuurusest väiksemale krundile ehitus-
õiguse määramisega üksikelamu ja abihoone ehitami-
seks. DP-ga kavandatu sobitub ruumiliselt väljaehitatud 
keskkonda ega moonuta seda.

Lisainfo DP kohta, sh avaliku väljapaneku mater-
jalid on kättesaadavad ka Viimsi valla kodulehelt: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud.

Arvamused DP kohta on võimalik esitada avaliku 
väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil 
info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

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

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Teated

Ukraina sõjapõgenike lastele 
võimaldatakse tasuta lasteaia-
kohad ja huviharidus aasta lõpuni
Volikogu kiitis ühehäälselt heaks otsuse võimaldada kuni 2022. 
aasta lõpuni tausta huviharidust Viimsis elavate Ukraina sõjapõge-
nike lastele ja pakkuda neile tasuta lasteaiakohti. Lastega seotud 
kulud hüvitab vallale riik oma eelarvest.

Teisipäeval, 10. mail toimunud Viimsi vallavolikogu istungil võeti ühe-
häälselt vastu otsus loobuda Viimsi valda jõudnud sõjapõgenike lastelt 
huvihariduse õppetasude küsimisest. Otsus lähtub vabariigi valitsuse 
otsusest hüvitada 24. veebruarist 2022 kuni aasta lõpuni huvihariduse 
õppetasud. Sarnane riiklik otsus puudutab lasteaiakohtade hüvitamist. 
Sellega seoses tuli volikogul muuta senist kehtivat korda ja need muu-
datused võeti ühehäälselt vastu.

Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on valla soov, 
et siia saabunud sõjapõgenike lapsed oleksid haridustegevusse kaa-
satud. “Teeme kõik endast oleneva, et põgenikke ja nende lapsi aidata. 
Riiklik otsus hüvitada lastele pakutava lasteaiakohatasu ja huviharidu-
se omandamine on väga tervitatav.” Aolaidi sõnul puudutab otsus het-
kel kahte muusikakoolis õppivat ja kolme kunstikoolis õppivat Ukraina 
last. Lasteaedadesse on kohad saanud 17 last. Abivallavanema sõnul 
kasutati olemasolevaid vabasid lasteaiakohti ja sügisel avatavate rüh-
made kohtade arvu see ei vähendanud.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Tänavavalgustite vahetus 
Viimsi vallas
Viimsi vald on teostamas tänavavalgustuse taristu renoveerimist, 
millega võetakse kasutusele kaasaegsed LED-valgustid ja nende 
juhtimissüsteemid.

Tänavavalgustuse hooldamisel ja remondil on valla lepingupartne-
riks AS KH Energia-Konsult, kellega on sõlmitud käidutööde leping 
perioodiks 2022–2028. Käidukorraldaja aitab uuendada ja rajada 
energiasäästlikumaid lahendusi, et muuta tänavavalgustuse taristu 
kaasaegsemaks. 

Käidutööde lepingu raames vahetatakse 2022. aasta lõpuks välja 
500 vana valgustit. 100 valgustit on juba asendatud juhtimisüsteemiga 
LED-valgustitega, mis ühilduvad Philips CityTouch süsteemiga. Valgus-
tite vahetustööd jätkuvad mais ja juunis.  

Tänavavalgustite rikkest või katkisest lambist palume teatada Viimsi 
valla käidumeistrile (Tõnu Roosna, e-post troosna@energia-konsult.ee).

Margus Sööt
taristu vanemspetsialist

Käidutööde lepingu raames vahetatakse 2022. aasta lõpuks välja 500 
vana valgustit. Foto: ehitus- ja kommunaalosakond

Ukraina suursaadiku visiit Viimsi kooli aprillis 2022. Foto: Heiko 
Leesment
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PLANEERINGUD Viimsi vallavalitsus 
otsustas 4. mai istungil jätta rahul-
damata Sääre tee 22 kinnistu kaas-
omaniku vaide detailplaneeringu 
menetluse lõpetamise korraldu-
sele.

2020. aastal pälvisid paljude kohalike 
elanike pahameele Rohuneeme külas 
Sääre tee 22 kinnistule rajatud muulid. 
Teostatud tööd ei olnud kooskõlasta-
tud vallavalitsuse ega toonase kesk-
konnainspektsiooniga. Sama aasta 
mais esitas kinnistu omanik detailpla-
neeringu algatamise taotluse, millega 
soovis rajada väidetavale vanale laut-
rikohale väikesadama. Kogukonna 
poolt pälvis enne detailplaneeringut 
tehtud ebaseaduslik ehitustöö palju 
negatiivset tagasisidet ja sadama vas-
tu alustati allkirjade kogumist. Viimsi 
vallavalitsus andis 20. jaanuaril 2021 
korralduse, millega lõpetas Rohunee-
me külas Sääre tee 22 kinnistu detail-
planeeringu koostamise.

Planeeringute valdkonda kureeriva 
abivallavanema Alar Miku sõnul on te-
gemist kahetsusväärselt halva näitega 
omavolist ja õigusruumi eiramisest. 
“Selline omavolitsemine on äärmiselt 
taunitav. Sellise merre rajatava ehitise 
kavandamiseks näeb kehtiv õigus et-
te detailplaneeringu menetluse läbi-
viimise enne ehitustegevusega alus-
tamist. Detailplaneeringust lähtuv 
elukeskkonna arendamine võimaldab 
kogukonnal kaasa rääkida, kas üks või 
teine ehitis on piirkonda sobiv. Lisaks 
on oluline hinnata keskkonnamõju-
sid ja luua kindlus, et see on kõikide 
osapoolte vaates sobiv lahendus ning 

Vaie Sääre tee 22 kinnistu 
detailplaneeringu lõpetamisele 
jäeti rahuldamata

sobilik ka looduskeskkonda. Praegu-
sel juhul on eiratud kõiki tavapäraseid 
ehitustegevusele eelnevaid protsesse 
ja vallavalitsuse kindel seisukoht on, et 
sellise sadama rajamiseks poleks sel-
lesse piirkonda kindlasti luba antud,” 
selgitas Mik. Abivallavanema sõnul 
oleks selles piirkonnas olnud võimalik 
rääkida randumiskohast, lautrikohast 
või ka väikesest paadisillast, mis oleks 
oluliselt tagasihoidlikumad ehitised.

Aastate jooksul on kinnistu omani-
ku definitsioonid oma ehitisele muu-
tunud. 7. mail 2020 esitatud detailpla-
neeringu algatamise taotluses soovi-
ti rajada ajaloolisele lautrikohale väi-
kesadam. 2022. aastal vaidele esitatud 
seisukohas väidab kinnistu omanik, et 
polegi soovinud rajada väikesadamat, 
vaid randumiskohta. Ehitise mahud 
räägivad siiski midagi muud. Rajatise 
moodustavad muulid, mille pikkus on 
üle 50 meetri ja laius 5–9 meetrit, akva-
tooriumi laius üle 25 meetri, lisaks on 
kaldale rajatud üle 25 meetri pikkune 
ja 3 meetri laiune maakividest ranna-

kindlustus. Selline rajatis ei vasta lautri 
definitsioonile ega ole kooskõlas viida-
tud looduskaitseseaduse tähenduses 
lautri mõttega. Valla seisukohalt on te-
gemist teadliku eksitamisega, et asja-
olusid moonutada. 

Maa-ameti geoportaalis olevate or-
tofotode põhjal on näha, et aastatel 
2019–2020 rajati kõnealused muulid 
sellesse kohta. See aga on toimunud 
õigusliku aluseta, sest vajalikku luba 
tööde tegemiseks ei olnud. Abivalla-
vanema Alar Miku sõnul on valla ko-
hustus seista siin avalike huvide eest 
ja arvestades kohaliku kogukonna ta-
gasisidet ja kaaludes kõiki tuvastatud 
asjaolusid, oli ainus lahendus antud 
olukorras selle detailplaneeringu lõ-
petamine. 4. mai 2022 vallavalitsuse 
vaideotsuse peale on vaide esitajal õi-
gus pöörduda 30 päeva jooksul arva-
tes korralduse kättesaamisest Tallinna 
halduskohtusse. Merre rajatud muuli-
de osas viib edasi vastavaid menetlusi 
läbi keskkonnaamet, sest meri on rii-
gi haldusala.

Teated

Kalastuskaartide taotlemine 
liigub iseteeninduskeskkonda
Alates käeoleva aasta 10. maist on väikesaarte püsielanikel võima-
lus soetada endale kalastuskaarte läbi iseteeninduse veebilehel 
www.kalaluba.ee.

Kalapüügiseaduse järgi annab kalastuskaarte keskkonnaamet, kuid 
püsiasustusega väikesaare elanikele väljastas kaarte elukohajärgne 
kohaliku omavalitsuse üksus. Sisuliselt täitis omavalitsus vahendaja rolli, 
kontrollides kalastuskaardi taotlemise menetluse raames elukoha vasta-
vust ja eelnevaid rikkumisi. Kalastuskaartide taotlemise on keskkonna-
amet nüüdseks automatiseerinud. 

Loa taotlemisel tuleb isiku tuvastamiseks ja väikesaarele sissekirjutuse 
kontrollimiseks kõigepealt sisse logida www.kalaluba.ee keskkonda. 
Kui taotlejal puudub vähemalt pooleaastane sissekirjutus väikesaarele, 
siis ta endale kalastuskaarti osta ei saa. Seejärel tuleb veebilehel valida 
rubriik “Kalastuskaart”, mille all on eraldi loodud koht väikesaarte elani-
kele mõeldud kalastuskaartide ostmiseks.

Iga kalendrikuu kohta tuleb nüüd osta eraldi kalastuskaart ja kuu lõp-
pedes esitada vastava kalendrikuu aruanne, mille kohta saadetakse ka-
lastajale ka vastav e-kiri. Kalastuskaarte saab ostukorvi lisada ka 12 kuu 
kohta korraga. Samuti võimaldab uus süsteem korraga osta erinevateks 
kuudeks ka erineva võrkude arvuga kalastuskaarte.

Kutsume üles väikesaare püsielanikuks olevaid kalastajaid uut süs-
teemi kasutama. Juhul, kui kalastuskaardi ostmine läbi uue portaali 
peaks tekitama raskusi, palume võtta ühendust keskkonnaameti kliendi-
toe spetsialistidega telefonil +372 662 5999. 

Lisainfot seaduste ja eeskirjade kohta leiab valla veebilehelt. 
Viimsi Teataja

Kelnase sadama ujuvkai 
läbis kapitaalremondi
2022. aasta jaanuaritormis sai Prangli saare Kelnase sadama ujuv-
kai kannatada. Aprilli lõpus ja mai alguses teostati ujuvkaile kapi-
taalremont, mille käigus vahetati välja kõik ujuvkai kandvad prussid 
ning kogu pealis- ja äärelaudis. Töid teostas ABC Tent OÜ.

Praeguseks on ehitustööd lõppenud ning ujuvkai on paadisõidu hoo-
aja alguseks kenasti väikelaevade ja huvialuste vastuvõtuks avatud. 
Kõigil, kes soovivad minna isikliku paadiga Prangli saarele, palume bro-
neerida kaikoht (sadamavaht Tae Laurand, tel 5191 9167, e-post info@
prangli.ee). 

Kelnase sadam teenindab erineva pikkuse ja kuni 2,5 m süvisega alu-
seid. 

Piletiinfo, teenuste hinnakirja ja muu olulise sadama info leiab veebi-
lehelt https://kelnase.viimsi.ee.

Raul Ilisson
merenduse vanemspetsialist

Enne kalastama minekut tuleb hankida kalastuskaart. Foto: Canva

Kevadel teostati Kelnase ujuvkaile kapitaalremont. Foto: Raul Ilisson

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

DETAILPLANEERING Vallavalitsuse 
planeerimiskomisjon arutas 4. mai 
koosolekul Õnnemaa kinnistu 
detailplaneeringu algatamise taot-
lust ja otsustas, et sinna elamute 
ehitamist ei toetata.

19. aprillil esitati Viimsi vallavalitsu-
sele taotlus detailplaneeringu alga-
tamiseks (reg 19.04 nr 10-10/1922) 
Viimsi alevikus Õnnemaa kinnistul 
(89001:001:0315, sihtotstarve 100% 
maatulundusmaa, 8696 m2) sooviga ja-
gada see elamukruntideks. 4. mail aru-
tas seda vallavalitsuse planeerimisko-
misjon.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on maatulundusmaa sihtotstar-
bega maaüksuse muutmine neljaks 
elamumaa ja üheks transpordimaa 

Planeerimiskomisjon 
ei toeta Õnnemaa kinnistule 
elamute ehitamist

sihtotstarbega krundiks. Taotlusele li-
satud plaani järgi kavandatakse sinna 
kaks nelja korteriga ridaelamukrunti 
ning kaks üksikelamukrunti, kokku 10 
elamuühikut. Kruntidele ligipääsuks 
on planeeritud tupiktee.

Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringu kohaselt jääb kinnistu väikeela-

mute reservmaa (EVR) juhtotstarbega 
alale, kus minimaalne üksikelamu-
krundi suurus on 1200 m2. Komisjoni 
seisukoht on, et antud väikeelamumaa 
reservmaa juhtfunktsiooniga kinnistul 
peab olema piirkonna elamuid teenin-
dav funktsioon, mis tähendab kas ko-
gukonna aeda, parki, mänguväljakud 
või muud sellist. Seetõttu hoonestami-
ne ei ole linnaehituslikult põhjendatud 
ja elamute antud alale kavandamine ei 
ole ruumiliselt sobilik. 

Lisaks sellele ei ole Nelgi teelt täien-
davat mahasõitu ette nähtud, kuna ala 
on olemuslikult sobiv piirkonna tee-
nindamiseks rekreatiivsetel vaba aja 
veetmise eesmärkidel ning sellisel ees-
märgil maaüksusele ei ole mootorsõi-
dukitele eraldiseisvat mahasõitu vaja. 
Samuti on oluline asjaolu, et veeres-
sursi puudumise tõttu ei ole täienda-
vaid uusi elamuid võimalik varustada 
vee ja kanalisatsiooniga, mistõttu on 
detailplaneeringu elluviimine tulevi-
kus võimatu.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Kaardil keskel Õnnemaa kinnistu. Kaart: 
maa-amet

Vaade Rohuneemele ja Sääre tee kinnistule. Aerofoto: maa-amet



20. mai 20226  // LIIKLUS

K
ahtlemata on osad Viim-
si valla elanikud märga-
nud, et oleme käesoleva 
aasta kevadest hakanud 

jõulisemalt reageerima liiklus-
seaduse (LS) § 20 ja 21 (sõiduki-
te peatamine ja parkimine) nõue-
te rikkumistele. Varasemalt oleme 
püüdnud inimesi pigem suuliselt 
hoiatada, vestelda ja alles kordu-
va rikkumise korral hoiatustrah-
vi määranud. See on toonud vaid 
osalist leevendust probleemile ja 
selle probleemi fookuses hoidmi-
seks on järelevalveosakonnas ku-
ni suveperioodi lõpuni tööl eraldi 
inimene, kes rikkumiste ja rikkuja-
tega tegeleb. 

On mõistetav, et trahvimine te-
kitab osades inimestes pahameelt, 
aga siin tuleb vaadata suuremat pil-
ti. Kui meid häirib see, kuidas val-
la külastajad näiteks populaarsetes 
rannapiirkondades pargivad, tuleb 
mõelda, millist eeskuju meie täna-
vatel valesti parkimine siia saabu-
jatele annab. See loob mulje, nagu 
parkimine oleks lubatud igal pool 
ja igal moel, aga nii see ei ole. 

luskorraldusvahenditega on ette 
nähtud.

Ranna- ja sadamapiirkonnas 
parkimine 
Elanike ja külaliste seas populaarse 
Haabneeme rannaala teed ja park-
lad on ilusate ilmade korral massi-
liselt täis pargitud, kahjuks seda ka 
otse keelavate märkide all ja ma-
ha märgitud kollasel joonel. Need 
märgid ja jooned on tegelikult vä-
ga selge tähenduse ning vajaduse-
ga, mistõttu nendest kinnipidami-
ne on oluline. Kindlasti mäletavad 
elanikud juhust, kui päästesõidu-
kid ei saanud oma tehnikaga randa 
tulla inimest päästma, kuna teeser-
vad olid autosid täis pargitud. Va-
hel võib tühisena näivast parkimis-
nõuete rikkumisest sõltuda kellegi 
elu või surm.

Saartele suvitama või kunsti 
nautima minejad võiksid samuti 
parkimise enne läbi mõelda ja mit-
te jätta oma sõidukeid keelatud 

Võib tunduda, et mingisugust 
konkreetset laadi parkimisnõuete 
rikkumine ei ole nii oluline, et see 
vääriks hoiatustrahvi, aga püüan 
siinkohal selgitada, kuidas üks 
pealtnäha tühine asi võib kaasa 
tuua suurema või koguni eluohtli-
ku probleemi.

Parkimine oma kodu aia 
taga haljasalal
Liiklusseaduse kohaselt on parkimi-
ne vallale kuuluvatel haljasaladel lu-
batud vaid omaniku loal. Sellist luba 
ei ole valla poolt sätestatud ja üldi-
selt ka ei anta ning põhjuseks on eel-
kõige see, et vallas on palju kitsaid 
tänavaid. Kitsaste tänavate ääres 
parkimine aga segab liiklust ja häirib 
nähtavust ning kahju saab ka üldine 
heakord. Haljasalale sõites kahjus-
tatakse murupinda. Väga paljudes 
kohtades on inimesed haljasalade 
kaitsmiseks parkijate eest sättinud 
sinna kive või muud laadi piirdeid. 
Ka see ei ole hea lahendus, sest on 
juhtunud, et  kividele sõidavad otsa 
jalgratturid ja saavad viga või on sin-
na otsa sõitnud sõidukid. Haljasala-
dele, mis on õiguslikult valla maa, ei 
tohiks taolisi takistusi paigaldada ja 
pigem peaksime suutma parkimise 
probleemi lahendada nii, et lisaoh-
tusid juurde ei tekiks. 

PARKIMISKULTUUR Viimsi vallavalitsuse järele-
valveosakonna juhataja Karin Mägi selgitab, miks 
vald on võtnud senisest suuremasse fookusesse 
parkimisprobleemi ja miks see oluline on.

Parkimiskultuuri tuleb parandada
Majade ees parkivad sõidukid 

kujutavad endast ka teist problee-
mi. Nimelt halvendab see ristmikel 
nähtavust, mis omakorda suuren-
dab liiklusõnnetuste riski. Kui kül-
la saabunutel ei ole võimalik muul 
moel parkida kui haljasalale, tuleb 
teha seda korrektselt ja ohutult. 
Meie fookuses on kohad, kus par-
kimine haljasaladel on süsteemne 
ja pikemaajaline ning mille osas on 
meile laekunud kaebusi kohalikelt 
elanikelt.

Parkimine kõnniteedel
Levinud on väärarusaam, et kui 
kõnniteele parkides jäetakse pii-
sav vaba ruum jalakäijatele möö-
dumiseks, on sellega kõik korras. 
Asulas tohib alla kuue meetri pik-
kuse A- ja haagiseta B-kategooria 
ning haagiseta D1-alamkategooria 
mootorsõiduki peatada või parki-
da osaliselt või täielikult kõnniteel 
ainult juhul, kui seda lubab asjako-
hane liikluskorraldusvahend, jät-
tes jalakäijale sõiduteest kaugemal 
kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 
meetri laiuse käiguriba. 

Seega tohib kõnniteel (siia kuu-
luvad ka poodide esised kõrgen-
datud platsid – näiteks Rimi esi-
ne) parkida ainult sel juhul, kui on 
olemas vastav liiklusmärk, mis seda 
lubab. Parkimiskorraldus hoone-
te ümber nähakse ette ehituspro-
jektiga ja eramajade puhul eelda-
takse parkimise korraldamist oma 
kinnistul, avalikult kasutatavate 
hoonete ümber selliselt, nagu liik-

asukohtadesse. Võiks näiteks proo-
vida kasutada parklat ja sealt bussi-
ga sadamasse suunduda.

Koolide ja lasteasutuste 
ümbrus 
On ütlematagi selge, et lapsed pea-
vad kooli ja lasteaeda ning sealt 
ka ohutult koju saama. Vähemalt 
Haabneemes on koolide ja laste-
aedade juures mitu avalikku park-
lat, kuhu saab sõita, et oma last oo-
data või talle järele minna. Kahjuks 
jääb koolide ja lasteaedade juures 
peatuvatel vanematel märkama-
ta oht, mis peitub selles, kui lastel 
puudub sõiduteed ületades vajalik 
nähtavus või nad ootamatult sõi-
duteele mõnele autole ette jook-
sevad. Halvemal juhul pargitak-
se otse ülekäigurajale, mis lapsed 
ohutult kooli ja koju peaks aitama. 
Ei maksa unustada, et liikumine ja 
lisasamm on ikka tervisele kasulik, 
mitte kahjulik.

Kindlasti on Viimsis palju kohti, 
kus õigesti parkimine ei ole lihtne. 
Lähtume kontrollimisel alati konk-
reetsest olukorrast ja püüame olla 
õiglased. Aga sellised olukorrad, 
kus valesti parkimise põhjusele on 
raske ratsionaalset selgitust anda, 
lähevad kindlasti menetlemisele. 
Seda ikkagi vallaelanike ohutuse 
ja üldise heaolu huvides, aga loo-
dan siiralt, et enamik mõistab oma 
tegevuse tähendust ja mõjusid il-
ma trahvita. Viisakus algab meist 
endist!

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja

  LS § 241 kohaselt:
- sõiduki parkimise eest selleks keelatud 
kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenäh-
tud parkimiskorda või -viisi rikkudes karista-
takse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut;
- sõiduki parkimise eest selleks keelatud 
kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenäh-
tud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see 
on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt 
liiklust, karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahvi-
ühikut.

UUED BUSSID Viimsi valla ela-
nikke ja külastajaid hakkavad 
1. augustist teenindama bio-
metaanil töötavad 80 reisijat 
mahutavad madalapõhjalised 
Iveco Crossway bussid.

5. jaanuaril sõlmisid MTÜ Põhja-
Eesti Ühistranspordikeskus ja AS 
Hansabuss uue Viimsi valla siselii-
nide avaliku teenindamise lepingu. 
Uus avaliku liiniveo korraldamise 
leping hakkab kehtima 1. juunist ja 
kestab kaheksa aastat. Lepingu ko-
haselt alustavad uued bussid tööd 
1. augustist.

Vallavanema Illar Lemetti sõnul 
on uue lepinguperioodi teenindus-
tingimuste väljatöötamisel võetud 
arvesse elanike ettepanekuid, ar-
vestatud erinevates pöördumistes 
välja tulnud asjaoludega ja kaardis-
tatud sagedamini esinenud prob-
leemid. “Oleme panustanud ühist-
ransporditeenuse kvaliteedi tõu-
sule, turvalisusele ja reisijate suu-
remale mugavusele,” ütles Lemetti. 
Vallavanema sõnul on vallavalitsu-
se peamine huvi, et ühistranspordi-
teenus vastaks inimeste ootustele, 
oleks kaasaegne, mugav ja kesk-
konnasõbralik.

Hanke eeldatavaks maksumu-
seks kujunes 9 miljonit eurot, mil-

lega tuuakse kaheksaks aastaks 
Viimsi teedele viimsilaste vajadus-
tele ja soovidele vastavad bussid. 
Nende baasläbisõit kaheksa aasta 
jooksul on hinnanguliselt 5,7 mil-
jonit liinikilomeetrit, mis tähendab 
kümnendiku võrra tihedamat sõi-
dugraafikut. 

Reisijaid hakkavad teenindama 
Iveco Crossway madalapõhjalised 
linnaliinibussi tüüpi bussid, mis 
kasutavad kütusena keskkonna-
sõbralikku biometaani. Uusi bus-
se katab viimsilaste poolt hääletu-

Augustist saab Viimsi vallas sõita uute keskkonna-
sõbralike liinibussidega

sel valitud tunnusgraafika, mille on 
teostanud Ruut Disain.

Uued bussid pakuvad elanike-
le mitmesuguseid mugavusi ja in-
novaatilisi lahendusi. Bussidesse 
tulevad turvavöödega istekohad, 
tõukerataste hoidjad, kaardimak-
se süsteem, USB pistikupesad, ka 
väiksematele sõitjatele mugaval 
kõrgusel STOP nupud väljumissoo-
vist teavitamiseks, elektroonilised 
välistablood bussi esi-, paremal ja 
tagaküljel, salongis audiovisuaalne 
teavitussüsteem sõitjatele reisiinfo 

edastamiseks, kallutusfunktsioon 
ratastooli või lapsevankriga sõitja-
te teenindamiseks, signaalnupud, 
millega abi vajav sõitja saab bussi-
juhile märku anda rambi avamise 
soovist, ja GPS-süsteem, mis tule-
vikus võimaldab näidata bussi lii-
kumist reaalajas ka sõitjatele, ning 
turvakaamerad, mis tagavad ohu-
tu teeninduse.

Ühistranspordikeskuse tegev-
direktor Andrus Nilisk kutsub üles 
kõiki Viimsi liiklejaid kasutama 
ühistransporti. “Ootame nii uusi 

kui ka juba kogenenud sõitjaid ka-
sutama uusi keskkonnasäästlike 
busse Viimsi vallas, et tagada sel-
le imeilusa poolsaare looduskesk-
konna säilimine.“

Hansabuss otsib oma 
meeskonda bussijuhte
Uue bussiteenuse hanke kooseisus 
asub valla bussiliinide tööd koordi-
neerima Hansabussis liinitöö meis-
ter, kes vastutab ühistranspordi 
nõuetekohase juhtimise eest, kor-
raldab siseliinide ja liinidega seo-
tud ühistransporditeenuse toimi-
mist kogu lepinguperioodi jooksul, 
tagades seeläbi ühtse, katkematu ja 
kvaliteetse teenuse osutamise.

“Liinide teenindamiseks oota-
me meiega liituma hoolivaid ja 
tublisid bussijuhte, et teha Viimsi 
valla reisijad rõõmsaks,” kutsub ju-
hatuse esimees Indrek Halliste üles 
huvilisi Hansabussi tiimiga liituma. 
Halliste sõnul oli käesoleva aasta 
algus Hansabussile märgilise täht-
susega, sest siseneti turule CNG 
bussidega ning sillutati teed väik-
sema ökoloogilise jalajäljega bus-
sitranspordi suunas.

“Hansabuss pakub pikaajalist ja 
hoolivat partnerlust oma töötajate-
le, klientidele, koostööpartnerite-
le bussitranspordi lahenduste leid-
misel ning suur rõõm on pakkuda 
mugavat ja turvalist tellimusvedu, 
töötajate ja kooliõpilaste vedu ning 
avalikku liinivedu nüüd ka Viimsi 
vallas,” märgib Halliste.

Uusi busse 
katab viimsi-
laste poolt 
hääletusel 
valitud tunnus-
graafika. 
Joonis: Ruut 
Disain

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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TÄHTPÄEVAD 6. mail avas Randvere 
päevakeskuse koordinaator Aime 
Salmistu koosviibimise, millel oli 
kaks eesmärki: emadepäeva tähis-
tamine ja maikuu sünnipäevalaste 
õnnitlemine.

Näiteringi juhendaja Helle Tomingas 
tegi lühikokkuvõtte emadepäevast ja 
loeti ette Liina Vagula poolt koostatud 
tekste raamatust “Kirjad emale”, kus 
tekstid olid kirjutatud eri vanuses lap-
se ütlemiste põhjal. Oma kirjades soo-
vis ta emale öelda seda, mis südames 
peidus oli.

Igaüks meenutab emadepäeval eri-
lise soojuse ja tänutundega oma ema. 
Ema jääb lapse südamesse elu lõpuni 
oma tegemiste, armastuse, eneseoh-
verduse ja hoolivusega. 

Juubilaridest õnnitleti esimesena 
auväärses kõrges eas juubilari Luule-

Randveres tähistati emadepäeva 
ja õnnitleti sünnipäevalapsi

Maigo Järve, kellel täitus 90 eluaastat 
ja kes on meie päevakeskuse kõige ea-
kam osaleja. 15 aastat tagasi, kui alus-
tas Randvere päevakeskuses esimene 
huviring – kepikõnd –, oli Luule sel-
le esimene liige. Ta on eriliselt vitaal-
ne ja tegus, osaledes aktiivselt päeva-
keskuse tegemistes, omades ilumeelt 
ja kunstitunnetust. Tema kaasabil on 
kaunistatud Randvere päevakeskuse 
ruume tähtpäevadel kaunite kompo-
sitsioonidega.

Helgi ja Aarne Lehtpuul täitusid 
kaks erilist tähtpäeva – mõlemal oli 
80 aasta juubel ja 45 aastat kooselu. 
Nad võtavad aktiivselt osa päevakes-
kuste ringide tööst ja korraldatud üri-
tustest-väljasõitudest. Helgi tantsib ja 
võimleb, Aarne mängib väga heal ta-
semel lauatennist. Aarne on elukutselt 
elektrik ja aitab alati elektriprobleeme 
lahendada. Maikuu sünnipäevalapsed 
olid veel Helgi Sard ja Taimi Viks. 

Tublide Randvere kodundusringi 
liikmete poolt oli kaetud maitsev koh-
vilaud. 

Muusikalist meelelahutust pak-
kus Viimsi kooli õpetaja Andrus Kal-
vet, mitmete kooride dirigent ja väga 
hinnatud muusik ning laulja. Andru-
se hoogsa muusika-laulu saatel tant-
siti, lauldi kaasa ja meenutati noo-
rusaegu. Üritust jäädvustas fotograaf 
Ruslan Dontsov.

Alati, kui on koosviibimised, infor-
meerib Aime Salmistu rahvast saabu-
vatest üritustest. Ta on koordinaatori-
na aktiivne reiside korraldaja, teatri- ja 
kontserdipiletite levitaja. Ürituste-
le soovijaid on palju ja kohad saavad 
ruttu täis. 

Aeg möödus ruttu ja kahju oli lah-
kuda. Suvelgi toimuvad reisid ja va-
baõhuetendused. Sügisel algab töö 
päevakeskuses uue hooga ja täie koor-
musega. Loodame, et ilma koroona-
pandeemia ja häiriva sõjaolukorrata 
Ukrainas. Täitub ju Randvere päeva-
keskusel 15 tegevusaastat. Meie see-
niorid on aktiivsed ja elame veel!

Teated

Haabneeme päevakeskuses 
mängiti lauatennist
Haabneeme päevakeskus võõrustas külalisi Haabersti päevakesku-
sest, et üheskoos lauatennises mõõtu võtta ja niisama toredalt aega 
veeta.

Viimsi päevakeskuses on lauatennist mängitud alates 2006. aasta 
sügisest. Mina juhendasin lauatenniseringi aastatel 2006–2017. Sellel 
ajal peeti palju turniire, võisteldi ja kutsuti ka teisi spordiveterane osa 
võtma sõpruskohtumisest.  

Peamiselt, üks või kaks korda aastas, käisid Viimsis Tallinna spordi-
veteranide eakamad mängijad. Esimeses sõpruskohtumises 2007. aasta 
märtsis sai Viimsi võistkond ainult ühe punkti. Tallinna veteranid võitsid 
kohtumise 12:1. Üldse toimus 10 aasta jooksul 14 kohtumist, millest meie 
lauatennisemängijad võitsid kuus korda – pole paha! Edaspidi tehti aas-
tas üks või kaks võistlust – jõuluturniir ja hooaja lõpetamise turniir.

Vahepeal oli võistlustes mitmeaastane paus. Nüüd avaldasid Haa-
bersti päevakeskuse lauatennisemängijad soovi meiega jõudu proovida. 
Nii saigi üritus läbi viidud 13. mail Viimsis. Võistkond koosnes kolmest 
meesmängijast ja kahest naismängijast. Peeti kokku 17 mängu ehk kõik 
võimalikud variandid: sai tehtud üksikmängud, meespaar, naispaar ja 
kaks segapaari. Saime toreda kogemuse, mõni mängijatest polnud 
kunagi selliselt võistelnud – uus elamus.  Sõpruskohtumise võitis Viimsi 
võistkond tulemusega 10:7.

Lõpuks istusime kohvilauas ja saime üksteisega rohkem tutvuda. Igati 
tore üritus. Sügiseks tehti meile ettepanek minna vastukülaskäigule Haa-
bersti päevakeskusesse. Seniks kõigile jõudu ja tervist ning tahtmist 
treenida!

Helgi Sard
lauatennisemängija

Kobarake Praglil tantsulaagris
Tantsurühm Kobarake sõitis ühel päeval Prangli saarele, et pidada 
maha üks tore tantsupäev.

Tantsupäeva Prangli saarel võime igati kordaläinuks lugeda. Teisi-
päeva, 10. mai varahommikul astusime Leppneeme sadamas laeva ja 
nii see päev algas. Prangli võttis meid vastu päikesepaistelise ja väga 
sooja ilmaga. Olime kõik täis indu ja tahet tantsida. Jalgsimatk sada-
mast rahamajja ei olnud raske, jõudu lisas kaunis loodus, värske ja puhas 
õhk. Rahvamaja uksel võttis meid vastu rõõmsameelne maja juhataja 
Külli Talmar-Kuiv. 

Tantse oli kavas palju ning päev tõotas tulla pikk ja väsitav. Osaleb ju 
Kobarake sel kevadel mitmetel üritustel – Harjumaa seeniortantsupidu 
Sakus, Lõuna-Eesti seeniortantsupidu Võrus, Põlvkondade pidu Maar-
dus ja Viimsi valla tantsupidu vabaõhumuuseumis ning “100 aastat hoo-
vimänge”. 

Pranglil pakuti kosutavat ja väga maitsvat lõunasööki koos kohviga. 
Suured tänud Küllile ja peakokale! Pärast lõunat jätkasime tantsimist 
rõõmsal meelel ja ei mingit väsimust – jõudsime läbi tantsida kõik tant-
sud, mis plaanis. Nii mõndagi pidime kordama mitu korda, kuid lõpuks 
saime kõik selgeks ja asusime koduteele, tundes suurt rahuldust tehtu 
üle. 

Tantsulaager Pranglil lõppes laeval maitsvat kohvi juues ja rõõmsalt 
vesteldes. Kõigil oli kahju, et selline tore päev lõppes. Aitäh! Me läheme 
Pranglile kindlasti tagasi.

Õie Otsalu
seeniortantsurühma tantsija

Helle Tomingas
sõnakunstiringi juhendaja

Tore tantsupäev Prangli rahvamajas. Foto: Külli Talmar-Kuiv

Viimsi ja Haabersti lauatennisemängijad teavad, et sportimine aitab 
hoida nooruslikkust. Foto: Ruslan Dontsov

Sõnakunst Malle, Elina-Lehta ja Helle esituses. Fotod: Ruslan Dontsov

Meeleolu lisasid lilled ja kirev laud. 

Väärikad ja nooruslikud juubilarid. Luule-Maigo Järv 90. 

Helgi ja Aarne Lehtpuu.

Küsitlus vanemaealistele
Anna oma panus ja täida ära "Viimsi valla vanemaealiste 
rahulolu ja tagasiside küsitlus 2022". 

Küsitluse leiad Viimsi raamatukogust, hoolekande-
keskusest, Haabneeme päevakeskusest, Randvere 
päevakeskusest ja Viimsi vallavalitsuse infolauast. Seda 
on võimalik täita ka elektroonselt Viimsi hoolekande-
keskuse kodulehel www.viimsihoolekandekeskus.ee. 
Küsitlus on anonüümne.

Viimsi hoolekandekeskus
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Liis Mirjam Juvas
Viimsi gümnaasiumi õpilane

V ahetusriiki valides tead-
sin kindlalt, et soovin 
minna väljapoole Eu-
roopat ning ära õppi-

da uue keele. Otsustasin, et parim 
koht on mõni Ladina-Ameerika riik 
ning nendest kõige huvitavam tun-
dus Ecuador oma imeilusa looduse 
ja kultuuriga. 

Minu eelnevad teadmised Ecua-
dorist piirdusid vahetusõpilaste 
blogidega ning infoga internetist. 
Teadsin näiteks, et Ecuadorile kuu-
luvad Galapagose saared on üks 
kõige liigirikkamaid paiku maa-
keral ning et riigi mandriosa koos-
neb kolmest regioonist: rannik ehk 
La Costa, Andide mäestik ehk La 
Sierra ning Amazonase vihmamets 
ehk El Oriente. 

Elan Santo Domingo linnas. see 
on tuntud ka kui Santo Domingo de 
los Colorados, mida loetakse ran-
nikuks ning on tuntud aastaring-
se sooja niiske kliima ja põlisrahva 
tsachilate poolest, kelle meesliik-
mete traditsiooniks on oma juuk-
sed punaseks värvida. Ecuado-
ris elab umbes 17 miljonit inimest 
ning nendest 500 000 minu linnas, 
Santo Domingos. 

Koolielu Ecuadoris
Õpin 12. klassis koolis nimega La 
Providencia. Kogu õppetöö toimub 
hispaania keeles. Koolitunnid on 
lühemad kui Eestis, iga ainetund 
kestab 40 minutit ning vahetunnid 
on samuti väga lühikesed. Hari-
dustase, vähemalt minu kogemuse 
põhjal, on palju madalam kui Ees-
tis. Igas koolis on kohustuslik õppe-
aine inglise keel, kuid valdav ena-
mus ei räägi seda sõnagi, sest ka 
õpetajad ei oska inglise keelt kor-
rektselt rääkida. 

Erinevalt Eestist on siin güm-
naasiumi õppekavas ka filosoofia, 

sadu, mis meid kõiki vihmametsa 
saunalaadses kliimas jahutas. See 
on minu üks ilusamaid mälestusi 
Ecuadoris. Teine reis toimus Andi-
de mäestikus, kus külastasime mi-
tut linna ja rahvusparki. Meil oli 
võimalus näha Ecuadori suurimat 
mäge Chimborazot, mis on kaetud 
lumega ning on maakera kõige lä-
hedasem punkt päikesele. Mäge-
desse minnes kimbutab mind aga 
iga kord aklimatiseerumine, sest ki-
lomeetrite kõrgusel merepinnast 
on hapnikku vähem ja õhk kuivem. 

Kolmas reis oli Galapagose saar-
tele. Saime ujuda koos merilõvide 
ja merikilpkonnadega, näha ainu-
laadseid linnuliike, hiidkilpkon-
ni ja iguaane, keda leidub ainult 
neil saartel. Saarte eripära on see, 
et need olid kuni 19. sajandini ini-
masustusest puutumata ning need 
asuvad 1000 km Ecuadori mand-
riosast eemal. Selline eraldatus või-
maldas väga omapärase ökosüstee-
mi teket. 

Samuti käisin vahetusperega 
mitmeid kordi Ecuadori pealinnas 
Quitos, mis on tohutu linn ümbrit-
setud vulkaanide ja mägedega. Mul 
oli ka võimalus külastada erinevaid 
linnu Ecuadori rannikul, kus lisaks 
perfektsele kliimale tehakse minu 
arvates parimat toitu kogu riigis.

Lisaks sellele sain vahetusaas-
tal proovida esimest korda elus 
postitantsu, millega olen nüüd-
seks tegelenud juba neli kuud. See 
on spordiala, mille ümber on pal-
ju stigmasid, kuid enda kogemuse 
põhjal võin öelda, et need on kõik 
valed. Pigem on see mul aidanud 

mis oli üks minu lemmiktunde. 
Samuti on religioon väga suur osa 
koolielust. Minu jaoks oli see algu-
ses harjumatu, et haridus ja reli-
gioon nii sügavalt seotud on, sest 
meil on need väga eraldatud. 

Kahjuks pidin viirusest tingitud 
piirangute tõttu õppima kogu koo-
liaasta virtuaalselt. Tänu sellele jäin 
ilma ühest põhilisest vahetusaasta 
kogemusest, milleks on koolis käi-
mine.

Minu teine pere
Minu vahetusperesse kuuluvad 
ema, isa ja minuvanune õde, kel-
lega elame ilusa mägede vaatega 
korteris, minu arvates kõige tore-
damas linnaosas, kus on turvaline 
ning palju ägedaid kohti, kuhu söö-
ma minna. Samuti on perel jänes, 
kes on juba kaks paari mu jalanõu-
sid ära hävitanud. 

Kindlasti on siinne pere väga 
erinev minu Eesti lähedastest just 
temperamendi ja väärtuste poolest. 
Ecuadoris on pere kõige tähtsam – 
perega veedetakse koos väga palju 
aega ning absoluutselt kõik söögi-
korrad veedetakse koos. Vahetus-
õega oleme väga lähedased ning 
käime koos jõusaalis ja postitant-
sus ning veedame enamuse ajast 
koos. 

Uut keelt omandades
Ecuadori riigikeeleks on hispaania 
keel ning vähesed kohalikud rää-
givad suhtlustasemel inglise keelt. 
Kuid keeleõppe mõttes on see ka-
sulik, sest nii saab hispaania kee-
le kiiremini selgeks. Lihtsalt pole 
muud valikut kui õppida. Näiteks 
minu siinsed vanemad ei räägi sõ-
nagi inglise keelt ning alguskuudel 
oli mul nendega keerulisem suhel-
da. Vahetusõde on erand, sest te-
ma räägib inglise keelt sama häs-
ti kui mina. Alguses aitas see väga 
palju, et oli vähemalt üks inimene, 
kellega sain end vabalt väljendada. 

Vaatamata sellele, et olin vara-
semalt gümnaasiumis hispaania 

VAHETUSAASTA Minu idee minna vahetus-
aastale sai alguse 9. klassis, kui YFU vabatahtlikud 
tulid meile oma kogemusest rääkima. Tollest 
hetkest peale oli mul peas mõte, et ka mina soovin 
ühel päeval midagi sellist korda saata. Poolteist 
aastat hiljem, 2020. aasta alguses olin juba vahetus-
aasta lepingule alla kirjutanud, kuid koroona tõttu 
lükkus minek 2021. aasta sügisesse.

Avatud meele ja südamega Ecuadoris

keelt kaks aastat õppinud, ei osa-
nud ma siia jõudes peaaegu mi-
dagi. Esimestel nädalatel ei saa-
nud ma absoluutselt aru, mis mu 
ümber toimus. Heal juhul mõist-
sin vestluse üldist konteksti, aga 
kui keegi minult midagi küsis, siis 
lihtsalt naeratasin kohmetult ja 
ütlesin: “Si”. Kuid esimestel kuu-
del arenesin tohutult kiiresti ning 
iga päevaga mõistsin aina rohkem. 
Neljanda kuu lõpuks sain juba kõi-
gest aru ja suutsin end ka piisa-
val tasemel väljendada. Nüüd, ol-
les elanud Ecuadoris üheksa kuud, 
võin öelda, et vaatamata pisiviga-
dele olen omandanud hispaania 
keele suhtlustasemel.

Ecuadori avastades
Tänu imelisele vahetusperele ja 
teistele vahetusõpilastele olen saa-
nud Ecuadoris palju reisida. Sa-
muti korraldab YFU Ecuador igal 
aastal vahetusõpilastele kolm rei-
si. Esimene oli Amazonase vihma-
metsa, kus tutvusime sealse põlis-
rahva eluviisi ja imelise kohaliku 
loodusega. Ägedaim mälestus sel-
lest reisist oli parvede ehitamine, 
millega mööda Napo jõge tagasi 
oma hotellini sõitsime. Lõpuks vä-
sisid kõik suure palavusega parve 
peal istumisest ära, hüppasid jõkke 
ning lasid end voolul kanda. Paar 
minutit hiljem algas tugev vihma-

Guayaquili iguaanide pargis. Fotod: erakogu

parandada koordinatsiooni, ülake-
ha jõudu, enesekindlust ning pain-
duvust. 

Kokkuvõtteks
Kindlasti soovitan Ecuadori reisi-
sihtkohana. Eriti looduse pärast. 
See on väike riik, kus võid kogeda 
mitut tüüpi ökosüsteeme, kultuu-
re, loodusnähtusi. Rääkimata ime-
maistvatest ning odavatest roo-
gadest ja puuviljadest. Pisikesel 
maalapil oleks justkui peidus mitu 
täiesti omamoodi riiki, mis kõik on 
avastamist väärt. Üks põnevamaid 
sihtkohti on kindlasti Galapagose 
saared oma ainulaadse veealuse 
maailmaga. 

Vahetusaasta on aidanud avar-
dada minu arusaamist maailmast 
ja sundinud ennast paremini tund-
ma õppima. Tohutult huvitav on 
jälgida, kuidas funktsioneerivad 
inimesed ja ühiskond riigis, mis 
on niivõrd erinev Eestist. Tunnen, 
et suudan nüüd paremini tegeleda 
iga väljakutsega, mis elu mulle saa-
dab, ning kohaneda ükskõik milli-
se keskkonnaga. See aasta on mulle 
õpetanud, kui kaugele viivad ava-
tud meel ja süda. Naasen Eestis-
se mai lõpus, mil seisab ees kodu-
se eluga taaskohanemine. Sügisel 
kordan 12. klassi. 

Soovin tänada oma Eesti peret 
ja sõpru, kes on mind igal sammul 
toetanud, mu imelist vahetuspe-
ret ja eriti oma kallist vahetusõde 
Dannat, ilma kelleta see aasta po-
leks olnud sama! Suured tänud kõi-
kidele toetajatele! Ma poleks siin il-
ma teieta.

Vahetusõde 
Danna ja Liis 
Mirjam Ecua-
dori pealinnas 
Quitos. 

YFU reis 
Andidesse – 
Chimborazo 
mäel 5000 m 
kõrgusel. 

Vaade vahetuskodust Santo Domingos.
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Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
Kalevi Jalgrattakool 
MTÜ

Kalevi Jalgrattakooli noorte mägirattasarja Viimsi etapp, 09.04.2022   500 eurot

Viimsi Sport MTÜ Viimsi VI Trepijooks, 28.05.2022   600 eurot
MTÜ Pärnamäe 
Külaselts 

Pärnamäe küla lastepäev, 01.06.2022   450 eurot

Aerobike Cycling 
Agency MTÜ

Maanteejalgrattavõistlused Filter Temposari Viimsi etapp, 13.08.2022 1 000 eurot

Viimsi Lauatennisklubi Noorte lauatennisevõistlus “VIIMSI OPEN 2022 in memoriam Katrin Marks”, 
20.–21.08.2022

1 500 eurot

Erle Meresmaa Viimsi Jalgpalliklubi kodumängud, 11.04.–13.11.2022 1 620 eurot
Rasmus Randmäe Purjetamise Zoom8 Noorte EM Austrias, 12.–16.04.2022   220 eurot
Georg Erik Ristal Eur ICLA U21 & Open Trophy Prantsusmaal, 14.–21.04.2022   250 eurot
Kaspar Raus Eur ICLA U21 & Open Trophy Prantsusmaal, 14.–21.04.2022   250 eurot
Maria Ioanna Haapsal Euroopa koolide male MV, 20.–30.04.2022   250 eurot
Laur Jakob Jänt Noorte kabe EM Türgis, 23.–30.04.2022   250 eurot
Enri Lustus EM & juunioride moto 65cc MM (EST, LIT, SVK, CZE, FIN), 11.06.–28.08.2022   500 eurot
Romek Roolaht IQFoil EM / Circolo Surf Torboles Itaalias, 13.–27.05.2022   250 eurot
Renar Roolaht IQFoil EM / Circolo Surf Torboles Itaalias, 13.–27.05.2022   250 eurot
Elisa Tamm Purjetamise U21 MM ILCA 6 paadiklassis Portugalis, 21.–28.08.2022   250 eurot
Tristan Aik Sild Kergejõustiku U18 EM Iisraelis, 04.–07.07.2022   250 eurot
Spordiklubi AIRPARK BMX kross EM (4 Viimsi noormeest) Belgias, 07.–11.07.2022 1 000 eurot
Spordiklubi AIRPARK BMX krossi MM (4 Viimsi noormeest) Pranstusmaal, 23.–28.07.2022 1 000 eurot
Elis Kaev Purjetamise Zoom8 MM, 19.–23.07.2022   250 eurot
Rinel Pius U23 Triatloni MM Abu Dhabis, 1.–30.09.2022   250 eurot
Juhan Kristjuhan Kreeka-Rooma maadluse kadettide EM Rumeenias, 13.–19.06.2022   250 eurot

PROJEKTITOETUSED, ERALDATUD VIIMSI VALLAVOLIKOGU SPORDI- JA LIIKUMISHARRASTUSE 
KOMISJONIS 14.04.2022 (“Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning -ürituste 
toetamise kord” alusel)

Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
MTÜ Edendades 
Montessori Haridust

Praktiliste õppevideote sari lapsevanemale “Kuidas võiks seda 
lahendada?”

  750 eurot

MTÜ Valge Karp Viimsi Kooli õpilasesinduse toetus 1 200 eurot
Prangli Haridusselts Prangli laager   900 eurot
OÜ Viimsi 
Teraapiakeskus

Karulaugu loovuse ja tervise laager 2022 7 000 eurot

ASSE Eesti Gloria Santos Duarte õpilasvahetuses osalemine (Portugal)   600 eurot
ASSE Eesti Merilin Orava õpilasvahetuses osalemine (Taani)   500 eurot

PROJEKTITOETUSED, ERALDATUD VIIMSI VALLAVOLIKOGU NOORSOO- JA HARIDUSKOMISJONI 
05.04.2022 ETTEPANEKUL HARIDUSOSAKONNA 02.05.2022 JA 05.05.2022 OTSUSE ALUSEL 
(“Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning -ürituste toetamise kord” alusel)

Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
MTÜ Viimsi Kooli 
vilistlaskoor

Viimsi Kooli vilistlaskoori osalemine koorifestivalil ja konkursil “Per Musicam 
ad Astra” Torunis Poolas, 24.–29.06.2022

200 eurot

MTÜ Randvere 
Tantsupere

Viimsi valla rahvatantsurühmade ühestantsimine ja simman “Las käia see 
tants” Viimsi vabaõhumuuseumis, 03.06.2022

5 000 eurot

Viimsi 
Hoolekandekeskus

Vanavanemate tunnustusürituse korraldamine, august – oktoober 2022 800 eurot

Prangli Reisid OÜ Kalurite päeva tähistamine Prangli saarel, 09.07.2022 500 eurot 
MTÜ Pärnamäe 
Külaselts

Pärnamäe küla välikino, 27.08.2022 1 000 eurot

EELK Randvere 
Kogudus

Randvere kiriku 170. aastapäeva tähistamine, 03.07.2022 600 eurot

EELK Prangli 
Laurentsiuse Kogudus

Lauritsapäeva tähistamine Prangli kirikus, 10.08.2022 140 eurot

MTÜ Apones Viimsi Happy Jazz Festival, 01.–06.11.2022 5 000 eurot

MTÜ Kammermuusikud Kontserdisari “Mõisamängud” Eesti sõjamuuseumis, august 2022 600 eurot

PROJEKTITOETUSED, ERALDATUD VIIMSI VALLAVOLIKOGU KULTUURIKOMISJONIS 28.04.2022 
(“Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning -ürituste toetamise kord” alusel)

TOETUSED Avaldame valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo-
programmide ning ürituste toetamise korra alusel Viimsi vallavolikogu 
14. aprilli spordi- ja liikumisharrastuse komisjoni, 28. aprilli kultuuri-
komisjoni ning 2. ja 5. mai noorsoo- ja hariduskomisjonide poolt 
eraldatud ühekordsete projektitoetuste ülevaate (avalduste esitamise 
tähtajaga 5. aprill). Järgmine toetuste taotlemise tähtaeg on 5. juuni.

Viimsi vallas 2022. 
aasta aprillis ja mais 
eraldatud rahaliste 
toetuste info 

KOOLIJUHT Vallavalitsus 
kinnitas 11. mai istungil 
Viimsi teaduskooli direktoriks 
viimsilase Kadri Saluri, kes 
alustab tööd uues ametis 
1. juunist.

Viimsi teaduskooli uus juht Kadri 
Saluri õpib 2017. aastast Tallinna 
ülikoolis doktorantuuris analüüti-
lise biokeemia erialal. Ka oma ma-
gistri- ja bakalaureusekraadi on ta 
omandanud samas ülikoolis loo-
dusteaduste valdkonnas. Haridus-
teed alustas Kadri Viimsi koolis, 
mille lõpetas 2007. aastal. Praegu-
seni on ta töötanud Merivälja koo-
lis loodusainete ja matemaatika-
õpetajana ning täidab ka Erasmus+ 
projektijuhi rolli.

Viimsi teaduskooli juhi kohale 
ajendas teda kandideerima unis-
tus hästitoimivast täppis- ja loo-
dusteaduste valdkonda arendavast 
huvikoolist. Kadri hinnangul peab 
Viimsi teaduskoolist kujunema val-
lale haridusvaldkonnas oluline kes-
kus erinevate haridusasutuste, hu-
vitegevuse ja erasektori koostöö 
arendamisel. Suurem ambitsioon 
on muidugi selles, et Viimsi teadus-
koolist kujuneks oluline ja mõju-
kas huvikool Eesti kontekstis ning 
ka piiri taga. 

Huvihariduse vallas on Kadri 
omandanud kogemusi Viimsis ka 
varem. Magistriõpingute ajal ju-

hendas ta Randvere koolis kahel 
õppeaastal täppis- ja loodustea-
duste huviringi Taibu. Täiskohaga 
õpetajana alustas Kadri Meriväl-
ja koolis 2015. aastal. Alates 2022. 
aasta veebruarist on ta töötanud 
Viimsi teaduskooli dokumentat-
siooni ettevalmistusega.

Haridusvaldkonna abivallava-
nema Marju Aolaidi sõnul paistis 
Kadri teiste konkureerinute seast 

Viimsi teaduskooli direktorina 
alustab Kadri Saluri   

välja oma haridusliku tausta, mit-
mekülgse töökogemuse ja hea 
kontaktvõrgustikuga haridusvald-
konnas. “Silma jäi ka tema selge 
tulevikuvisioon ja arusaam, mida 
teaduskool tulevikus oma õpilas-
tele ja teadushuvilistele pakkuma 
hakkab. Soovime uuele juhile häid 
mõtteid, asjalikke koostööpartne-
reid ja uudishimulikke õpilasi,” sõ-
nas Aolaid.

Kadri Saluri 
alustab teadus-
kooli juhina 
1. juunist. Foto: 
Heiko Leesment

  On sündinud 1988. aastal, 
ta elab Viimsis, tema peres 
kasvab kolm last.

  Hariduskäik
Alates 2017 – Tallinna 
Ülikooli analüütilise bio-
keemia eriala doktorantuur
2013–2017 – Tallinna Ülikooli 
molekulaarse biokeemia ja 
ökoloogia eriala magistriõpe
2010–2013 – Tallinna 
Ülikooli bioloogia eriala 
bakalaureuseõpe
1995–2007 – Viimsi Kool

  Töökogemus
Alates 2015 – Merivälja 
koolis erinevad ametid (aine-
õpetaja, õppejuht, klassi-
juhataja jne)
2018–2021 – Eesti Kunsti-
akadeemia praktikumi 
juhendaja
2014–2022 – Tallinna 
Ülikoolis erinevad projektid 
ja ametid

Kadri Saluri CV

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Liitu Teeviit algatusega 
“Inspireerivad raamatud” 

L U G E M I N E 

Noorteinfoportaal Teeviit kutsub Euroopa noorte aasta raames 
kõiki noori osalema algatuses “Inspireerivad raamatud”.  

Algatuse eesmärk on läbi aasta jagada noorelt noorele ja partnerit poolt 
lugemissoovitusi, pakkuda osalusvõimalust lugemise väljakutses ning 
jagada loetu põhjal mõtteid, ideid ja lugusid samanimelises taskuhää-
lingu sarjas. 

Oluline osa algatuse puhul on ka noorte toetamine ning suunami-
ne lugemise ja kirjanduse juurde, kuna see on üks olulisemaid kom-
ponente kultuuris. Kultuuri säilitamine ja selle toetamine on ka Eu-
roopa noorte aasta oluline fookus ja just noored on need, kes aitavad 
kaasa kultuuri säilimisele. 

Aga oluline on muidugi ka lugemisharjumuse kujundamine, silma-
ringi laiendamine, suulise ja kirjaliku eneseväljenduse toetamine ning, 
mis peamine – tugi vaimsele tervisele. 

Kuidas osaleda? Algatus koosneb kolmest osast:
1. Esimene osa on iga kuu raamatusoovitustega tutvmine ning kuu 
jooksul ühe, kahe või kasvõi kõikide raamatute läbilugemine. Soovi-
tused põhinevad Teeviit teemakuudel ja on kokku pandud noorte ja 
tegevuse partnerite poolt.
2. Teine osa on väljakutses osalemine ning loetud raamatust või raa-
matutest korraldajale märku andmine küsimustikus, kirjutada oma 
mõtted, ideed ja soovi korral arvustus.
3. Kolmas osa on taskuhäälingute salvestamine, kus on külaliseks lu-
gemise registreerinud noor (iga kuu tehakse ettepanek ühele noore-
le) ja ekspert. Lisaks toimuvad ka live’id.

Millal ma alustada saan? Kasvõi kohe ja tee nii: 
1. Mine veebilehele www.teeviit.ee ning leia otsinguga lugemissoo-
vitused.
2. Iga loetud raamatu kohta on igal osalejal vajalik see registreerida vee-
bilehe küsimustikus. Iga sisestatud raamat annab osalejale ühe punk-
ti. Teeviit tunnustab aasta lõpus kõige rohkem punkte saanud noori. 
Lisaks toimub ka igakuine auhinnaloos.
3. Võimalusel osale taskuhäälingu saates või live’is ja kuula saateid ka 
ise Teeviit Tulevikku Youtube’is. 

Tegevus on algatatud Teeviit vabatahtlike noorte poolt, toimub Eu-
roopa noorte aasta raames ning toetab aasta fookuseid ja eesmärki.

Allikas: teeviit.ee
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L
aadal kaubeldakse taime-
de ja aiakaupadega – kol-
lektsioonaedadel, puu-
koolidel ning eramüüjatel 

on kaasas rikkalik sortiment aiailu, 
millest iga huviline oma koduaia-
le täiendust leiab. Saadaval on laias 
valikus istikuid ja taimi nii tarbe- 
kui ka iluaeda, aiatarbeid ja istu-
tuskaste.  

Laadal ootavad ees juba hea-
deks tuttavateks ja parimateks aia-
nõu andjateks saanud kauplejad. 
Näiteks Aiatark Väino Eskla, kes 
teab sõstardest rohkem kui tee-
gi teine Eestis. Väino Eskla on te-
gelenud sõstra- ja karusmarjasor-
tide hobiviisilise katsetusega 1984. 
aastast peale. Tema kollektsioonis 
on ligi 90 sorti. Alates aastast 2009 
on ta sõstarde valmimise ajal kor-
raldanud paljude sortide marja-
de maitsmist, kus huvilised saavad 
selle järgi oma sordieelistust kujun-
dada. Kogemuste põhjal paremaks 
osutunud sorte paljundab ta oma 

ne Aed ja Kodu toob meieni oma 
kauni kollektsioonaia parimad ja 
põnevaimad taimed, Vana-Tiigi ta-
lu pakub laias valikus ampleid, su-
velilli ja köögiviljataimi, Aili Luus 
toob kasvuhoonest kaasa kaunei-
mad suvelilled ning loomulikult ei 
puudu laadalt ka naaberküla kor-
vionu Heino. Ja need on ainult mõ-
ned nopped, valikut on veelgi.

Oluline roll ka rohevahetusel
Nagu ikka, nii toimub ka sel aastal 
lisaks laadale rohevahetus ja seda 
juba kuuendat aastat järjest. Rohe-
vahetus lähtub põhimõttest: kui on 
üle, anna ära, kui on puudu, tule ja 
võta! Valuutaks on “aitäh”, “palun”, 
“suur tänu” ja “oi, seda lille mul just 
vaja oligi”. 

Taimed võid lihtsalt kohale tuua 
ja selleks eraldatud alale sättida. Sa-
muti võid ise võtta, mida rohenäpu 
hing ihaldab. Ei pea ootama ega 
“vorst vorsti vastu” vahetama. Võib 
tulla ainult võtma või ainult andma.

Ka kõht ei jää aiandus-
huvilistel tühjaks
Sel aastal pakub kosutust Kring-
likoda, kelle hõrgud kringlid on 
unustamatu maitseelamus. Kui tai-
med ei huvita, siis ainuüksi Kring-
likoja pakutava pärast tasub sam-
mud platsile seada. 

Kohtumiseni 29. mail Metsa-
kasti külaplatsil!

puukoolis ning parim valik neist on 
tal laadal kaasas.

Huvitavad ja oodatud 
kaubad
Tõsiseid aiahoolikuid peaks kind-
lasti huvitama Ussimo ja Kobri-
ti pakutavad biohuumusega mul-
lad ja kontsentraadid. Biohuumus 
ehk vermikompost ehk vihmaus-
sisõnnik on uudne ökoloogiliselt 
puhas, kompleksne, tasakaalusta-
tud ja kõrge efektiivsusega huumu-
se koostisse kuuluv täisorgaaniline 
väetis kõigi taimeliikide jaoks. Se-
da toodetakse sõnnikuusside abil 
orgaanilist ainet ümber töödeldes. 
Peamiseks tooraineks on veisesõn-
nik. Tõeliselt tõhus ja looduslik 
väetis nii tubastele kui ka õuetai-
medele.

Üks pikisilmi oodatud osaleja on 
Avinurmest pärit isa Olavi ja poeg 
Verneri puidufirma OÜ Mölder O.V. 
Olavi lapsepõlvekodus olid puu-
tööoskused au sees. Nii sättis pe-
re Avinurme oma puutöötoa käi-
ma, millest kasvas 2000. aastal välja 
osaühing. Ettevõte valmistab laias 
sortimendis toodangut. Lillekastid, 
köögiviljakastid, põrandarestid ja 

ROHELINE ELU Metsakasti küla igakevadine 
taimelaat on suurim aiandushuviliste kohtumispaik 
Viimsis. Sel aastal toimub taimelaat ja rohevahetus 
29. mail kell 10–14 Metsakasti külaplatsil. 

Viimsi rohenäppude kohtumispaik – 
Metsakasti taimelaat ja rohevahetus

kalmistupingid, varred nii rehale, 
luuale kui ka kirvele, saunajärid, 
laste taburetid, saunapingid, nagid, 
saunapõrandarestid jpm. Viimaste 
aastate hitt-tooteks on aga kujune-
nud nende imekaunid taimekastid, 
mis kaunistavad paljusid paiku ko-
gu Eestimaal. Nüüd on ka viimsika-
tel võimalus seda ilu oma silmaga 
kaema ja koju viima tulla.

Mõned nopped veel
Aiaingli valikust leiab särtsakaid 
pipraid, Meriväljalt on taas tule-
mas imetore elulõngaaed, Lean-

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külaselts

Taimevalikus 
on nii lilled kui 
ka köögivilja-
istikud. Fotod: 
Kaia-Leena 
Pino

Väino Eskla 
Aiatargast 
teab sõstar-
dest rohkem 
kui teegi 
teine.

Uue äpi abil saab igaüks loodust 
vaadelda ja elurikkust seirata

U U S  Ä P P

Keskkonnaagentuuril valmis uus ja kasu-
tajasõbralik loodusvaatluste nutirakendus 
(LVA), mis pakub võimalust lihtsa vaevaga 
sisestada äppi kõike, mida saab looduses 
liikudes vaadelda ja avastada. 

Sisestada saab kõikide Eestis vabalt esinevate lii-
kide andmeid. “Looduskaitse korraldajatel on 
tööalaselt suur huvi kaitsealuste ning võõrliiki-
de vastu, kuid väga olulised on ka nii-öelda tava-
liste liikide andmed,” kinnitab keskkonnaagen-
tuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark.

Äpp on mõeldud kõikidele loodushuvilistele, 
kes soovivad oma vaatlusandmeid jagada. “Vaat-
leja võib olla nii matkaja, aiapidaja kui ka tervi-
sesportlane, kes liigub palju looduses ja veedab 
aega koduaias, või perekond, kes naudib pargis 
jalutamist,” räägib keskkonnaagentuuri spetsia-
list Triin Edovald.

Edovaldi sõnul on looduse vaatlemine jõuko-
hane kõigile ning sellest võib kergesti sattuda ha-
sarti. Tuleb lihtsalt nutirakendus alla tõmmata ja 
minna loodusesse liikuma, vaatlema ja avastama.

 Äpi abil on võimalik koguda andmeid, mis 
võimaldavad kaardistada liikide levikut, uuri-
da fenoloogiat ning korraldada võõrliikide tõr-
jet ning kaitsealuste liikide kaitset. Lisaks on see 
hea töövahend vabatahtlikuks seireks, mis oma-
korda toetab riiklikku seiret. Kõik sisestatud and-
med jõuavad Eesti Looduse Infosüsteemi (EE-
LIS). Peamiseks funktsiooniks rakenduses on 
vaatlusvorm, millega saab otse ja mugavalt vaat-
lusi loodusest esitada.

Äpp täidab automaatselt asukoha, kuupäeva 
ning vaatleja väljad ning kasutaja saab ise täien-
dada vaatlust liiginime, arvukuse ja muu infoga. 
Kasutaja ei pea liigi kohta ise kõike teadma “Kui 
ei oska ise vaadeldavat liiki määrata, on võimalik 
vaatlus esitada ainult liigirühma täpsusega ning 
koos foto, video või helifailiga. Liigi või muu puu-
duva info aitab välja selgitada spetsialist,” julgus-
tab Edovald kasutajaid.

Lisainfo loodusveebist: https://loodusveeb.ee/
et/themes/loodusvaatluste-nutirakendus/kkk.

Keskkonnaagentuur

Suur kevadine nurmenuku-
vaatluste aeg on käes

LO O D U S VA AT L U S

Mitmes kohas Eestis õitsevad juba nurme-
nukud. See tähendab, et aeg on küps kaasa 
lüüa kevadises teadusalgatuses “Eesti otsib 
nurmenukke”. 

Neljandat korda koguvad Tartu ülikooli teadla-
sed nurmenukkude andmeid, mis annavad olu-
list infot meie muutuva looduse kohta. Kodule-
he nurmenukk.ee kaudu saavad kõik inimesed 
väikese vaevaga nurmenukuvaatlusi sisestada.

Eestis on nurmenukk veel üsna levinud ja ini-
mesed tunnevad selle kergesti ära. Seetõttu on 
väga aktiivselt kolm aastat vaatlusi tehtud ja al-
gatusega hästi kaasa tuldud. “Nurmenukuvaat-
luse tegemine on lihtne ja sellega saavad hakka-
ma igas vanuses inimesed. Meie senine kogemus 
näitab, et kevadine nurmenukukaardistamine 
annab inimestele põnevat infot nende enda ko-
dukandi kohta. Hea harrastusteaduse projekt 
annabki vahetult inimesele uut teadmist, mida-
gi, mida edaspidigi tähele panna,” ütles üks eest-
vedaja taimeökoloog Iris Reinula.

Nurmenukuvaatluste tegemiseks tuleb leida 
nurmenukud ja vaadata ühes paigas kuni 100 
nurmenukutaime õie sisse. Nurmenukul on kah-
te tüüpi õisi: S ja L. Kodulehe nurmenukk.ee abil 
tunneb õite erinevuse kergesti ära ja saab vajali-
ku info edastada. Lisama peaks ka foto vaatlus-
kohast, mistõttu on lihtne vaatlust teha nutisead-
me abil. Kui nurmenukke on vähem, siis piisab 
ka vähemate õite määramisest. Harilik nurme-
nukk kasvab teeäärtes, niitudel, parkides ja met-
saservadel, üldiselt eelistab see päikesepaisteli-
si kohti. Rohkem leidub nurmenukke Lääne- ja 
Põhja-Eestis. Vaatluse tegemiseks ei ole vaja nur-
menukke üles korjata ja looduses liikudes tuleb 
olla tähelepanelik teiste sealsete asukate suhtes. 

Elujõulistes nurmenukupopulatsioonides on 
õietüüpe enamasti pooleks, kuid ulatuslik har-
rastusteaduseuuring eelnevatel aastatel näitas, et 
ühte tüüpi nurmenukud on veidi sagedasemad. 
Samuti leiti, et just väiksemates, inimasustuste 
lähedastes nurmenukupopulatsioonides on see 
tasakaal paigast, mis muudab taolised asurkon-
nad haavatavamaks. Eesti tulemused on väga põ-
nevad loodusteaduslike alusuuringute konteks-
tis. Eelmisel aasta vaatluste tulemused mitmest 
Euroopa riigist seda ka kinnitasid. Vaatlusi tu-
lebki teha mitmeid kordi, kuna see annab olu-
list väljundit ka looduskaitselistele küsimustele. 
“Maikuu on looduskaitsekuu, mis on pühenda-
tud püsivale ja muutuvale Eesti loodusele. Nur-
menukuvaatlused aitavad maastikumuutusi 
vahetult jälgida ja analüüsida. Mida suuremal 
territooriumil seda teha suudame, seda parema 
pildi me saame,” ütles Reinula.

Tartu Ülikooli ökoloogia ja 
maateaduste instituut

Nurmenukuvaatlused aitavad maastikumuutusi 
vahetult jälgida ja analüüsida. Foto: Canva
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A
lustada võiks sellest, et uu-
rida oma seniselt jäätme-
käitlusteenuse pakkujalt, 
millised on tänased või-

malused jäätmeid üle anda – kas lii-
giti sorteerimine on nõutud, mitmeks 
tuleb jäätmeid sorteerida, millised on 
erinevate teenuste kasud, kas mingeid 
jäätmeid saab tasuta ära anda ja kui, 
siis kus ja milliseid? Nimelt on jäät-
mete käitlus iga kohaliku omavalitsu-
se korraldada, seega võivad eri paika-
des pakutavad teenused olla erinevad.  

Kui see kaardistus on tehtud, ta-
sub üle vaadata jäätmemajandus 
oma kodus. Kas igas toas on laua 
all prügikast või on kogu jäätmete-
ga seonduv koondatud kööki kraa-
nikausi alla? Kus tekib kõige roh-
kem prügi? Kas olete kodus loonud 
võimaluse jäätmeid liigiti koguda? 

Prügikastist moodsa kodu 
disainielemendiks
“Meie uuringud näitavad, et üheks 
enamlevinumaks põhjuseks, miks 
inimesed kodus jäätmeid ei sor-
teeri, on ruumipuudus. Öeldakse, 
et kodus ei ole piisavalt ruumi, et 
jäätmeid liigiti sorteerida. Samas 
ei tekita jäätmete liigiti kogumi-
ne jäätmeid juurde. Tekkivate jäät-
mete maht on ikka sama, kuid need 
kogutakse eraldi. Jah, see tähen-
dab, et kogumisnõusid ehk kaste/
ämbreid/kotte on ühe asemel ku-

Initsiatiiv loob 
võimalusi
Kui eramajades saab omanik ise ot-
sustada, mis liiki jäätmeid ja kuhu 
ta kogub, siis kortermajade puhul 
on vaja elanike ühist otsust. “Kui 
kortermajas ei ole veel loodud või-
malust jäätmeid liigiti sorteeri-
da, siis see on koht, kus elanikud 
saavad ise initsiatiivi üles näidata 
ja korteriühistule ettepaneku te-
ha. Kuna segaolmejäätmete kogu-
sed vähenevad, jagunedes erineva-
te tasuta kogutavate jäätmeliikide 
vahel ära, siis aitab see korterma-
ja kulutusi kokku hoida – see peaks 
kindlasti olema argument, millega 
naabreid sorteerimise kasulikkuses 
veenda,” ärgitab Eding ja lisab, et ka 
kortermajal on mõistlik üle vaadata 
senised erinevate jäätmeliikide ko-
gumisvahendite suurused ja tüh-

ni viis, aga need võivad olla väik-
semad. Iga kord kodust lahkudes 
saab üks-kaks kotti kaasa haarata 
ja tühjendada sobivasse maja ees 
asuvasse konteinerisse või viia ava-
likku konteinerparki. Nii saab kodu 
hoopis rohkem jäätmevabaks,” sel-
gitab Tootjavastutusorganisatsioo-
ni OÜ turundus- ja kommunikat-
sioonijuht Gaili Eding. 

Samuti lükkab ta ümber eestlas-
tele sisse juurdunud hoiaku, et prü-
gikasti koht saab olla ainult köö-
gis kraanikausi all. “Enamustes 
kodudes on kogu prügi äraviskami-
se koht jätkuvalt köögis. Aga see ei 
pea nii olema. Kui bio- ja olmejäät-
med on ilmselt mõistlik jätta kraani-
kausi alla, sest seal tekib neid enim, 
siis teiste jäätmeliikide osas tasuks 
värske pilguga ringi vaadata. Papp- 
ja paberpakendid ning muud paber-
jäätmed võib edukalt koguda hoopis 
töötuppa paigutatud kasti, klaas- ja 
pandipakendid tekivad enim ehk 
hoopis terrassil, saunas või garaa-
žis, mistõttu on neid mugav koguda 
seal,“ märkis Eding ja lisas, et täna-
päevased kodudesse mõeldud jäät-
mekäitluslahendused ei ole peitmist 
vajavad plastik- või metallämbrid, 
vaid näiteks vineerist tehtud pilku-
püüdvad disainielemendid. “Kom-
paktsed kastid, mida saab ükstei-
se otsa sobitada, mahuvad ka kõige 
väiksemasse kööki ja muudavad 
jäätmete liigiti kogumise lihtsaks ja 
mugavaks,” kinnitas ta. 

Liigiti kogumine on vajalik
Miiduranna külavanem Viktoria 
Tuulas ütleb, et jäätmete liigiti ko-

JÄÄTMEMAJANDUS Kevad toob igal aastal uue 
ärkamise ja sarnaselt suurpuhastusega oma maja-
pidamises tasuks üle vaadata kodune jäätme-
majandus. Tegemist on iga majapidamise jaoks 
vajaliku teenusega, mille vajadused ja pakutavad 
võimalused ajas muutuvad. 

Kevad on parim aeg teha korralik suur-
puhastus koduses jäätmemajanduses

gumine on hädavajalik. Möödu-
nud talveperiood tõi küll uute lii-
tujate kõrval kahjuks ka teenusest 
loobujaid. “Talv on olnud kõigile 
raske, mistõttu jäi pakendite vedu 
mitmel korral ära, seda eeskätt töö-
tajate haigestumise tõttu. Näljased 
linnud vedasid pakendid tänavale 
laiali ja et inimestel on piinlik nii-
moodi küla reostada, siis tehti tur-
valine otsus ja loobuti pakendite 
sorteerimisest. Küll aga saan veen-
dunult kinnitada, et laiali lennanud 
pakendite puhul oli tegu puhta ma-
terjaliga ja usun, et ka vedajafirma 
logistikud ja autojuhid andsid ras-
ketes oludes oma parima,” mär-
kis Tuulas. Eding avaldas seepeale 
lootust, et ehk kasutavad juba sor-
teerima harjunud Viimsi inimesed 
edaspidi avaliku konteinerpargi 
võimalusi. 

jendussagedused. Ka korteriühis-
tutele on pakendite äravedu tasuta. 

Igaühel on võimalus 
panustada
Viimsi vallal on lepingud pakendi-
jäätmete kogumiseks kolme teenu-
sepakkujaga, kes koguvad paken-
deid nii avalikes pakendijäätmete 
kogumispunktides kui ka elanike ko-
dudest kas kollase koti teenusega või 
KÜ-delt pakendikonteinerite abil.

Kui jäätmete liigiti kogumine ja 
nende äraandmine on võimalikult 
mugav ja lihtne, siis on see inimes-
tele tugevaks motivaatoriks. Enam 
ei ole aega mõelda või arutleda, kes 
peab või kas peab mida tegema – 
kõik peavad panustama ja hakka-
ma jäätmeid liigiti sorteerima. Ai-
nult nii saame veel midagi ära teha 
keskkonna heaks.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

PEREPÄEV LIFE programmil 
täitub maikuus 30 tegutsemis-
aastat. Selle päeva tähista-
miseks avavad 10 LIFE projekti 
üle Eesti oma uksed ja kutsu-
vad kõiki huvilisi külla, et 
näidata, mida nad meie loo-
duse ja keskkonna heaks on 
teinud. Põnevaid ja jõukoha-
seid tegevusi jagub kogu 
perele üle Eesti, seal hulgas 
ka Viimsis.

Viimsis toimub perepäev, kus kut-
sutakse umbes 3 km pikkuste-
le tutvumisjalutuskäikudele LI-
FE UrbanStorm projektiga rajatud 
säästlike/looduslähedaste sademe-
veelahenduste näidisaladele:
• vett läbilaskvate katendite test-
alale Karulaugu tee 14 parklasse 
(kasutatud säästlike sademevee-
lahenduste tutvustus, praktiline 
veeläbilaskvuse demonstratsioon 
poorse asfaldi näitel);
• Viimsi mõisa parki (näidatakse, 
kuidas looduspõhised sademevee-

lahendused võivad lisaks sademe-
vee ja liigniiskusega seotud prob-
leemide lahendamisele parandada 
ka inimeste puhkevõimalusi ja par-
gi atraktiivsust).

Infot jagavad ja retki juhivad 
Viimsi vallavalitsuse spetsialistid 

Tule osalema avatud LIFE projektide päevale 28. mail    

ning Balti Keskkonnafoorumi eks-
perdid.

Asukoht: infotelk ja retkede al-
guspunkt on Haabneemes Karu-
laugu tee 14 parklas (Viimsi Päike-
seratta lasteaia kõrval Randvere tee 
ääres).

Raskusaste: jõukohane kõigi-
le. Jalas võiksid olla mugavad jala-
nõud, millega saab ka mõisapargi 
kraavikallast mööda käia.

Kestus: infotelk on avatud 4,5 
tundi, retkede kestus on ca 1 tund.

Kell 11–15.30 on avatud infotelk 

Karulaugu tee 14 parklas, kus jaga-
takse infot kliima muutumisest ja 
selle tagajärgedest, linnaalade sa-
demeveeprobleemidest ning nen-
de looduspõhistest lahendustest 
(sh mida saab igaüks oma kinnis-
tul teha). Toimub temaatiline vik-
toriin, tegevused pere pisematele 
ja palju muud põnevat. 

Kell 12 – esimene retk.
Kell 14 – teine retk.
Osalejate arv: piirangud puu-

duvad, eelnev registreerimine ei 
ole vajalik.

Lisainfo: 28. mail on Eesti Loo-
dusmuuseumi ja AHHAA teadus-
keskuse külastamine soodushin-
naga. Kasuta kassas märksõna 
“LIFE30”. Muuseumipileti soodus-
hind on 4 eurot, koos filmiga 6 eu-
rot. AHHAA-sse sissepääs on 20% 
soodsam.

Matkad ja infopäevad toimuvad 
ka mujal üle Eesti. Täpsemat infot 
leiate veebilehelt https://life.envir.
ee/events. 

Viimsi Teataja

Sademevee 
lahendus 
Viimsi mõisa 
pargis. Foto: 
Taavi Valgmäe

Jäätmete liigiti 
kogumine 
peaks olema 
elementaarne 
tegevus. Foto: 
Pexels
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Viimsi lapsed osalesid
Harjumaa lauluvõistlusel
6. ja 7. mail toimus Aruküla rahvamajas lauluvõistlus “Harjumaa 
laululaps 2022”, kus osalesid ka parimad noored lauljad Viimsist.

Kokku võttis laulukonkursist osa 173 last, kelle esinemist hindas kolme-
liikmeline žürii. Parimad kuulutati välja eraldi nii tüdrukute kui ka poiste 
arvestuses, samuti jagati välja hulgaliselt eripreemiaid. Auhinnalisi kohti 
saavutasid ka mitmed Viimsi lapsed.

Vanuserühma 3–4-aastased lauljad – 3. koht Leanna Lausing, laulu-
õpetaja Maire Eliste.

Vanuserühma 5–6 aastased lauljad – 2. koht Laura Kaukes, laulu-
õpetaja Ita-Riina Pedanik. Eripreemiad: Elisabeth Visnap, lauluõpetaja 
Ita- Riina Pedanik; Mia Pruuli, lauluõpetaja Ly Lumiste.

Vanuserühma 7–9-aastased lauljad – eripreemiad: Camilla Miranda 
Parmas, lauluõpetaja Mari-Liis Rahumets; Arabella Kaukes, lauluõpetaja 
Ita-Riina Pedanik; Karoly-Marian Kartau, lauluõpetaja Ita-Riina Pedanik.

Vanuserühma 10–12-aastased lauljad – eripreemiad: Veronika Jelõ-
kova, lauluõpetaja Mari-Liis Rahumets; Melissa Selena Saul, lauluõpe-
taja Ita- Riina Pedanik.

Vanuserühma 13–15-aastased lauljad: 1. koht Johanna Vassiljev, 
lauluõpetaja Kelli Uustani.

Vanuserühma 16–18-aastased lauljad: 2. koht Robin Pastak, laulu-
õpetaja Meryt Sander.

Valik töid, mis näitusele jõuavad. Foto: erakogu

NÄITUS EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus avati 15. mail näitus, mis 
koondab kahe aasta jooksul joo-
nistatud pilte Viimsi valla erine-
vaist paigust – Randverest, Haab-
neemest, Tammneemest, Prangli 
saarelt, mõned pildid ka Pirita 
ürgorust ja mujalt. Näitus kannab 
nime “Aeg maha visandiplokiga”. 
Joonistuste autor on Siiri Taimla-
Rannala.

Siiri Taimla-Rannala on Randvere 
elanik ning ütleb, et on jäädvustanud 
oma elukoha lähedasi paiku. “Sel näi-
tusel võiks tunda mullalõhna, mere 
soolast maitset, hommikust metsara-

da, kuskilt läbi silkavaid lapsi, siin on 
oja ääres kükitamist, vihmast märge 
visandeid, mõnes pildis lumme mat-
tunud staadionit. Olen oma joonis-
tustesse jäädvustatud pausihetked, 
aeg-maha-hetked enne ja pärast töö-
päeva. Võiks öelda, et see on pildiline 
tõend akude laadimisest – astud het-
keks rajalt maha, jätad tööd-tegemi-
sed selja taha ning lähed lähimasse 
metsa või randa joonistama,” kirjeldab 
autor oma joonistusi ja lisab, et neis 
võib näha hommikusi pikki jalutuskäi-
ke Randvere metsas. “Salarajal, lam-
barajal, hobuseringil, Tädu rajal, suu-
rel metsaringil – nii nimetame oma 
peres erinevaid jalutusradu Randvere 
külas. Mitmes joonistuses olen jääd-
vustatud meie pere käigud Prangli 
metsikusse randa, kus aeg on eriliselt 
maas, liivarand eriti hea maandumis-
ala. Üks hea laadimiskoht oli suviselt 

Jalutuskäigud loodusesse said 
paberile jäädvustatud 

soe Prangli kirikuaed, kiviaial ristide 
vahel vana puukiriku ja sooja leitsaku 
kritseldamine.”

Kunstnik toob veel välja, et joonista-
tud kohti iseloomustab ka lapsesõbra-
likkus. “Meie pere kolm last on saanud 
end neis kohtades hästi tunda. Prang-
li inimtühjas rannas saab kive laines-
se pilduda, Pirita ürgoru liivanõlvadelt 
end hooga alla rullida. Viimsi raama-
tukogus on lastele loodud mõnus ole-
misruum. Meie kodule kõige lähemad 
Randvere metsad on kevadel täis oja-
sid, mis koroonakevadel olid laste lem-
mikkohad. Kui mul visandiplokk kaa-
sas on, siis on lastel ka kindlus, et saab 
piisavalt kaua metsa oja äärde jääda,” 
kirjeldab ta.

Eriline tänu läheb Siiri poolt Tanel 
Rannalale, kes on paljude fotode autor 
ja kaaslane joonistusrännakutel.

Näitus on avatud kuni 14. juunini.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Kelli Uustani ja Johanna Vassiljev – ema ja tütar ning ka juhendaja ja 
õpilane. Foto on tehtud “Viimsi Laululaps 2022” võistlusel, kus Johanna 
saavutas teise koha. Harjumaa võistlusel tuli esikoht. Foto: Annika Haas
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  Kõigi laagrite kohta leiate 
infot meie kodulehelt www.huvi-
keskus.ee.

LAAGRISUVI Ka sel aastal toimuvad Viimsi huvi-
keskuses tegevusrikkad, lõbusad ja arendavad suve-
laagrid. Ootame kõiki lapsi, et veeta koos põnevalt aega 
ning täita laste suvi väljasõitude, harivate töötubade, 
mängude ja seiklustega! Meie linnalaagrite valikust 
leiab sobiva igaüks. 

Vahva laagrisuvi Viimsi huvikeskuses 

ROBOOTIKA LINNALAAGER
• 13.–17. juuni kell 9–17;
• 4.–8. juuli kell 10–17;
• 25.–29. juuli kell 10–17;
• 8.–12. august kell 9– 17.

Laagritesse on oodatud 6–10-
aastased lapsed.

Hind: 160 eurot.
Laagrinädala jooksul saame osa 

erinevatest projektidest, põnevatest 
väljasõitudest ja harivatest töötuba-
dest. Seiklusi, mänge ja avastamis-
rõõmu jagub igaks päevaks. 

Robootika linnalaagris osalemi-
ne ei eelda varasemat kokkupuudet 
robootikaga.

Lisainfo ja registreerimine: www.
digiruum.eu/laagrid.

STREET DANCE 
LINNALAAGER
• 15.–17. juuni kell 10–16.

Laagrisse on oodatud 7–15-aas-
tased lapsed.

Hind: 100 eurot.
Hinnas sisalduvad treeningud, 

lahe muusika, põnevad ja aktiivsed 
tegevused, harivad töötoad, vahvad 
mängud ja soe toit. 

Lisainfo ja registreerimine: info@
activestudio.ee.

VIIMSI TÜDRUKUTE JA 
POISTE LINNALAAGER
• 15.–17. juuni kell 10–16.

Laagrisse on oodatud 6–13-aas-
tased lapsed.

Hind: 100 eurot.
Laagripäevad on täis liikumist 

ja energiat. Päeva alustame ühiste 
mängude ja võistlustega. Seejärel 
viime läbi kõigile jõukohase tantsu-
lise treeningu, kus painutame, õpi-
me uusi trikke ja võimleme. Lisaks 
arendame loovust läbi erinevate te-

gevuste (meisterdamine, joonista-
mine vms). Ajakavas on glitter tat-
toode maalimine ja kinokülastus. 
Ilusa ilma korral matkame ja veeda-
me rohkem aega õues. Lõunaks on 
lastele planeeritud soe toit. Ja mis 
kõige olulisem – palju nalja, lusti ja 
uued vahvad sõbrad!

Lisainfo ja registreerimine: info@
lastelaagrid.ee, tel 5662 4998.

HEA TUJU LAAGRISUVI
• 27. juuni – 1. juuli ja 8.–12. august 
kell 10–16.

Laagritesse on oodatud 7–13-
aastased tüdrukud.

Hind: 120 eurot.
Plaanis on järgmised vahvad te-

gevused: 
- seikleme looduses, 
- meisterdame ja joonistame; 
- tantsime ja õpime selgeks ühe 

vahva tantsukava; 
- mängime vahvaid meeskonna-

mänge nii õues kui ka toas; 
- etendame reklaame, minieten-

dusi ja moeshowd ning seda päris 
laval ja kostüümidega; 

- ühel päeval sõidame Kadriorgu 
kolama ja kohtume ühe ägeda ini-
mesega; 

- igal päeval on lõunasöök ja 
päeva jooksul ka kerge vahepala!

Lisainfo ja registreerimine: piret
@heatujustuudio.ee.

PRINTSESSIDE LINNA-
LAAGER
• 11.–13. ja 25.–27. juuli kell 10–16.

Laagritesse on oodatud 4–9-aas-
tased tüdrukud.

Hind: 100 eurot.
Laagripäevad on täis liikumist ja 

energiat. Arvestame lapse eripära-
sid üritustel kaasalöömisel, meister-
damised ja sportlikud ettevõtmised 
korraldame vastavalt lapse vanuse-
le. Päeva alustame erinevate ühis-
te mängude ja võistlustega, seejärel 
viime läbi kõigile jõukohase tantsu-
lise treeningu, kus painutame, õpi-
me uusi trikke ja võimleme. Lisaks 
arendame loovust läbi erinevate 
loovtegevuste. Päeva jooksul meis-
terdame vastavalt vanusele erineva 

raskusastmega huvitavaid esemeid, 
mis pakuvad tüdrukutele põnevust. 
Ajakavas on glitter tattoode maali-
mine ja kinokülastus. Ilusa ilma 
korral matkame ja veedame roh-
kem aega õues. 

Lõunaks on lastele planeeritud 
soe praad. 

Ja mis kõige olulisem – palju nal-
ja, lusti ja uued vahvad sõbrad! 

Lisainfo ja registreerimine: info@
lastelaagrid.ee, tel 5563 4784.

PÄRLILAAGER
• 15.–18. august kell 11–14.

Laagrisse on oodatud 10–14-aas-
tased tüdrukud.

Hind: 1 päev 25 eurot / 4 päeva 
80 eurot.

See laager sobib neile, kelle soov 
on olla ise oma ehete autoriks. Ak-
sessuaaride maailm on põnev ja 
nende loomisviise mitmeid. 

Kohapeal valmivad keraamilised, 
plastik-, klaas- ja polümeerpärlid, ka-
sutust leiavad ka metall-, seemne-, 
portselanhelmed, suled jne. 

Pisut traati, paela, pitsi ja loovust 
ning omanäoline ehe ongi valmis! 

Valmib ka ehtepuu või laegas.
Lisainfo ja registreerimine: loo-

vustuba@gmail.com, tel 510 4400.
Viimsi huvikeskus

Hea tuju laagris on palju põnevaid 
tegemisi, ja mis peamine – alati hea 
tuju. Foto: Anni Kivisto

Pärlilaagris saab muuhulgas valmistada 
omanäolisi ehteid. Foto: Eveli Apri

Robootikalaagris jagub seiklusi, mänge ja avastamisrõõmu igaks päevaks. Foto: Annely Arbeiter
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“K             alurikolhoosi la-
gunemise ja kes-
kuse klubi likvi-
deerimise järel 

valitses tuleviku suhtes suur tead-
matus ja proovegi tegime pea kaks 
aastat minu kodus. Päikse tõi päe-
vadesse koostöö algus Viimsi rah-
vamajas tegutsenud M/E Viiraga. 
Pärast 1994. aasta Viimsi rahvama-
ja põlengut loodi 1997. aastal MTÜ 
Viimsi Huvikeskus, mille all tegut-
sesime kuni selle likvideerimise-
ni 2019. Järgnevalt sai entusiastide 
poolt asutatud MTÜ Viimsi Rah-
vakultuuri Selts, mille koosseisus 
tegutseme koos segakoori Viim-
si, rahvatantsurühma Valla-alune 
ja rahvamuusikaansambliga Pirita 
tänaseni,” räägib kapelli asutaja ja 
juhendaja Kalle Erm. 

On tehtud ja mängitud
30 aastat on muusikalise kollek-
tiivi jaoks väärikas iga ning selle 
aja jooksul on toimunud mõnda-
gi. “Oleme regulaarselt esinenud 
paljudel olulistel Viimsi valla ko-
gukonnasündmustel. 1990. aas-
tatel osalesime erinevate rahva-
tantsurühmade saateansamblina 
mitmetel rahvakultuurifestivalidel 
Põhjamaades ja kogu Euroopas. 
1999. aastal võtsime orkestrantide-
na osa Viimsi kooliteatri muusikali 
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” 
orkestris, mis aitas arendada män-
gutehnikat ning oli toredaks kõrva-
lehüppeks rahvamuusikast. Jõulu-

 Kairi sõnul on kapell saanud 
tema elu oluliseks osaks. “Mõtle-
me paljudest asjadest ühtmoodi 
ja mõistame üksteist poolelt sõ-
nalt. Ma ei kujuta oma elu ettegi 
ilma muusika ja selle seltskonna-
ta,” ütleb ta. Ka perekond on toe-
tav. “Kuna meie peres on pea kõigi 
hobid seotud just rahvakultuuriga, 
siis toetame üksteist igati. Planee-
rime aega nii, et kõik saaksid huvi-
tegevuses osaleda. Kui mõni täht-
sam sündmus on tulemas, töötame 
meeskonnana – kes vastutab riie-
te, kes toitlustamise, kes transpor-
di eest. On olnud mitmeid üritusi, 
kus neli pereliiget on korraga laval.”

Kairil on hea meel, et tänapäe-
val on klassikaliste muusikakooli-
de kõrvale kerkimas üha rohkem 
rahvamuusikaga tegelevaid koo-
le ja ringe. “Järjest rohkem õpeta-
takse mängima rahvapille, mida 
30 aastat tagasi enamik vaid pildilt 
näinud oli. Olen ka ise olnud laste 
rahvamuusikaansambli juhenda-
ja ja näinud, kui palju rõõmu võib 
lapsele pakkuda ühe loo oskamine 
mõnel pillil,” ütleb ta. 

Ühised huvid liidavad 
Viiuldaja Merle Leipalu on Noorte-
kapellis olnud selle algusest peale. 
“Vanaisa mängis mitmeid pille ja 
kogu lapsepõlv oli mul muusikat 
täis, nii et sealt see kõik algas,” sõ-
nab ta. 

Tegutsemisaastate toredamad 
hetked on tema meelest festivali-
del osalemine ning mängimine nii 
Harjumaa kui ka üldlaulupidudel 
ja Viimsi jaanituledel.

Pikaajalise ühistegemise saladu-
seks on Merle arvates see, et koos 
on lihtsalt tore musitseerida. Pe-
re kõrvalt on vahel keeruline, aga 
kõik on tehtav. “Kui graafikud kla-
pivad, siis ei ole probleemi, aga kui 
satuvad olema samal ajal muud 
olulised üritused, siis tuleb teha 
kompromisse. Seni oleme hakka-
ma saanud. Peres on kõik on rõõm-
sad, sest rahvamuusika teeb ju rõõ-
mu,” kinnitab ta.

de-eelsel ülevallalisel Viimsi ballil 
tegime pidulistele atraktiivset la-
vashowd – kapelli neli vaprat tüd-
rukut esitasid Viimsi Piprad nime-
lise üllatuskollektiivina tantsuks 
etnopoppi. Kuna ettevalmistus esi-
nemiseks oli põhjalik, kulges kõik 
publiku lakkamatu aplausi saatel. 
Ka taolised tegevused on kuulunud 
me seltsielu juurde,” räägib Kalle 
Erm kirevast teekonnast.

Oluliseks verstapostiks kapel-
li teekonnal on koos rahvatant-
surühmaga Valla-alune rahvaliku 
meelelahutus- ja folklooriprogram-
mi pakkumine turismi- ja kruiisi-
laevade gruppidele Viimsi vaba-
õhumuuseumis ja mujal. “Viimase 
kümnendiku erilisteks ja olulis-
teks väljakutseteks on osalemine 
rahvamuusikaorkestri koosseisus 
muusikali “Aken vastu päikest” 
etendustel Viimsi huvikeskuses 
ja väljasõiduetendustel üle Eesti. 
Samuti ülesastumine 2018. aasta 
Eesti Rahvamajade Ühingu suvela-
vastuses “Mälutempel” Toris. Ole-
me osa võtnud laulu- ja tantsupeo 
raames toimunud rahvamuusika-
pidudest aastatel 2009, 2014 ja 
2019,“ loetleb juhendaja tähelepa-
nuväärset.

Rahvamuusika pakub rõõmu
Ükski kollektiiv ei saaks tegutseda, 
kui poleks inimesi, kes sellesse pa-
nustavad. Noortekapelli liikmeteks 
on aja jooksul olnud rohkem kui to-
sina jagu rahvamuusikuid. Praegu 
on kapelli koosseis kuueliikmeline. 

Akordionist Kairi Lehtpuu liitus 
Noortekapelliga esimesel tegutse-
misaastal. “Minu peres mängisid 
kõik vähemal või rohkemal määral 
akordionit.

RAHVAMUUSIKA Viimsis tegutsev Noortekapell 
alustas omaaegses Kirovi näidiskalurikolhoosi 
keskuse klubis rahvatantsurühma Valla-alused 
saateansamblina 1991. aasta sügisel. Esimene esi-
nemine toimus kultuuriklubis Onion 24. veebruaril 
1992, mida kollektiiv peabki oma sünnipäevaks.

Noortekapelli 30 tegutsemisaastat 
on täis muusikarõõmu, toredaid reise ja 
lõbusaid koosmängimisi

Viiendaks sünnipäevaks kinki-
sid vanemad ka mulle akordioni. 
Nii oli asjade loomulik kulg muu-
sikakool,” räägib ta oma muusiku- 
teekonna algusest. 

Kapellis mängimine on lisanud 
värvi tema ellu ning pakkunud to-
redaid reise. “Üks meeldejääva-
maid välisreise oli 1997. aastal Ase-
lesse Rootsi sõprusrühma juurde, 
kuhu olid kokku tulnud tantsijad 
ja muusikud Soomest, Saksamaalt 
ja mujalt. Meie kapelli liikmed said 
palju uusi tutvusi ning mitme-
te inimestega suheldakse siiani. 
Veel meenub sõit Tartusse “Euro-
peadele”, kui auto enne linna sis-
sesõitu katki läks, aga esinemiseni 
oli vaid 20 minutit. Panime Tartu 
maantee ääres rahvariided selga 
ja hääletasime üht põldude vahelt 
teele keeravat kaubikut. Jõudsime 
kartulikottide vahel taburetil is-
tudes täpselt õigeks ajaks lavale,” 
meenutab Kairi. Ta lisab, et aasta-
te jooksul on juhtunud äpardusigi. 
“On olnud juhuseid, kus tuul noo-
dipuldi ümber ajas ja noodid mine-
ma lendasid. Kord pidime esinema 
rahvusrestoranis Tiina, aga Marikol 
polnud rahvariideid. Kuskilt kapi 
tagant tõmmati välja kortsus trii-
buseelik, mina andsin oma vöö ja 
rätiku, et teksariideid varjata.”

Merlet motiveerivad jätkama 
toredad esinemised. “Mulle meel-
dib rahvamuusika ja on hea, et kõi-
ke ehedat ei saa kommertsiks teha. 
Motiveerivad toredad esinemised 
ja rahvamuusikaüritused. Õnneks 
neid ikka jätkub.”

Teine viiuldaja Mariko Männa 
on kapellis kaasa löönud samuti 
peaaegu algusest. 

“Kuna mu mõlemad vanemad 
on lõpetanud Georg Otsa nimelise 
muusikakooli ja mu ema oli laste-
aias muusikaõpetaja, oli üsna loo-
giline minna muusikakooli. Eks 
kaasa aitas ka see, et ettevalmista-
vad tunnid toimusid meil lasteaias. 
Kapelliga liitusin 1992. aasta  sügi-
sel. Olin kevadel lõpetanud Viimsi 
muusikakooli ja mulle sobis, et ma 
saan viiulit edasi mängida,” mee-
nutab ta. 

Kõige kirkamalt on tal mäluso-
pis reis Taani 1990. aastate lõpus. 
“Käisime seekord välisreisil ilma 
tantsijateta. Sõitsime väikse bus-
siga läbi Rootsi ja sel ajal oli kõik 
väga uus ja huvitav. Teine eredam 
mälestus on see, kus läksime Viim-
si vabaõhumuuseumisse esinema 
ning kohale jõudes pillikasti ava-
des leidsin eest katkise pilli. Mingi 
detail oli katki läinud ja viiuli kee-
led mööda kasti laiali. Seekord olin 
pealtvaataja, sest polnud võimalik 
mängida. 

Ükskord käisime teise viiulda-
ja Merlega koos Pääsukeste rahva-
tantsurühmaga Võru folkloorifesti-
valil. Mängisime alati kõiki lugusid 
peast, aga juhtus nii, et ühe loo al-
guses ei tulnud kummalgi loo me-
loodia meelde. Siis tuli üks tantsija-
test jooksuga meie juurde, ümises 
viisi ette ja sealt saime juba ilusti 
edasi. Ühel jaanipäevaesinemisel 
Lubja mäel polnud üks mu lastest 
veel kahene ning polnud nõus va-
naemaga kontserti vaatama/kuu-
lama, tuli minu juurde ning terve 
esinemise aja hoidis ta kahe käe-
ga kõvasti mu jala ümbert kinni – 
ka nii on võimalik esineda,” naerab 
Mariko ajas tagasi vaadates. 

Noortekapelli 20. sünnipäev Viimsi huvikeskuses. 
Pildil (vasakult) Merle Leipalu, Mariko Männa, Kalle 

Erm, Margus Tokko, Kairi Lehtpuu, Helina Ardel, 
Eve Martjak, esireas kapelliliikmete lapsed. 

Fotod: Peep Kirbits

Logo idee 
autor on Arvo 
Hirvesaar, 
graafiliselt 
teostas Lauri 
Hirvesaar.

Kapell 2009. aastal. 
Pildil (vasakult) Mariko 
Männa, Kairi Lehtpuu, 
Kalle Erm ja Merle Leipalu. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja
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hea teada

  Viimsi huvikeskuses on augusti lõpuni avatud näitus Nelgi tee 1 
hoone ja huvikeskuse ajaloost. Muuhulgas on seal väljas ka info 
majas tegutsevate rahvakultuurikollektiivide kohta.

Lisaks Noortekapellile ja segakoor Viimsile, kes tänavu oma juu-
belit tähistavad ja kellest käesolevatel lehekülgedel pikemalt juttu, 
tegutsevad huvikeskuses teisedki kollektiivid: rahvamuusikaansam-
bel Pirita (alates 1983), rahvatantsurühm Valla-alune (alates 1989), 
Viimsi muusikaliteater (alates 1999), kergemuusikakoor Viikerkoor 
(alates 2009), Randvere pasunakoor (alates 2011), Viimsi ukulele-
orkester (alates 2020).

Rahvakultuurikollektiivid

Tema sõnul on väga lihtne pilli-
mängu jätkata, sest kapelli liikmed 
on head sõbrad. 

“Osa meist on käinud samas 
Viimsi koolis ja muusikakoolis, 
tunneme üksteist läbi ja lõhki, ole-
me sõbrad. Ma tegelikult ei kuju-
ta ette, et ma ei mängi pilli – siis 
oleks justkui midagi puudu,” üt-
leb ta. On olnud ka keerulisemaid 
aegu. “Kui lapsed olid väiksemad, 
oli üsna keeruline jätkata nii tihe-
date proovidega kui algusaastatel. 
Samas oleme kõik väga mõistvad 
ja paindlikud ning teeme proove, 
kuidas jõuame. Kuna neli meist on 
koos mänginud juba peaaegu algu-
sest peale ja me oleme rahvamuu-
sikat nii kaua teinud, siis mõned as-
jad tulevad meil väga lihtsalt,” leiab 
Mariko.

Kitarrist Arvo Hirvesaar on ka-
pellis kaasa löönud viimased paar 
aastat. “Tantsisin rahvatantsurüh-
mas Valla-alune, mille saatemuu-
sikat Noortekapell tegema loo-
di. Kuna olen tinistanud kitarri ja 
tantsuenergia oli peale Valla-alus-
te 30. juubelit ammendunud, siis 
olengi ennast sidunud Noorteka-
pelliga,” ütleb ta. Pillimängu on ta 

õppinud ise. “Minu nooruses, teh-
nikumi ühikas, oli kitarriõppimine 
väga populaarne. Kõik, kellele vä-
hegi karu kõrva peale polnud as-
tunud, üritasid biitlite ja rollingu-
te lugude duure mängida,” räägib 
ta kitarri juurde jõudmisest. 

Talle meeldib kapellis mängida, 
sest koosmusitseerimine ja jämmi-
mine on hoopis midagi muud kui 
omaette koduseinte vahel. “See ta-
he võib kesta pikalt – kuniks kõrv 
kuuleb ja näpud liiguvad. Rahva-
muusikaga tegelemine on mulle 
vahelduseks igapäevasele elule,” 
lausub Arvo.

Koosmäng on tore!
Marge Kaskpeit on Noortekapellis 
akordionit mänginud neli aastat. 
“2018. aasta kevadel toimus “Viim-
si Pidu”. Minu laps mängis muusi-
kakooli sümfoniettorkestris ning 
kuulsin ukse taga oodates ja aega 
parajaks tehes lugusid, mida peoks 
harjutati. Üks oli “Viimsi valss”. See 
oli nii kaasakiskuv, et tekkis taht-
mine samuti seda mängida. Ütle-
sin laste orkestri dirigendile, et ta-
haksin ka seda lugu mängida, ning 
tema julgustas: “Aga mängi!” Ta ei 
teadnud, et ma olen nii hull, et lä-
hen ja mängingi,” muigab Marge 
ning jätkab: “Kuna olen õppinud 
akordioni ja rahvariided olid ka 
olemas, siis tundus kapell see õige 
koht, kus ja kellega koos ma seda 
lugu saaksin mängida. See juhtus 
paar nädalat enne pidu. Helistasin-
gi Kallele ja andsin oma soovist tea-
da, aga Kalle ütles, et mis sa ainult 
seda ühte lugu mängid, tule män-
gi teisi ka. See oli väga imelik, sest 
ta ei tundnud mind üldse ega tead-
nud, kas ma üldse mängida oskan. 
Parajasti olid neil ka koos rahva-
muusikaansambliga Pirita proo-
vid käimas, nii ma siis liitusin.”

Neli aastat pole 30 aastaga võr-
reldes väga pikk aeg, aga omajagu 

toredaid mälestusi on Marge juba 
kogunud. “Väga vahvad on olnud 
esinemised koos Valla-alustega. 
Imetlen tantsijate energiat ja seda, 
kuidas naised ennast enne esine-
mist üles löövad,” toob ta välja.

Kapellis meeldib talle täiskas-
vanulik suhtumine, kus kedagi ei 
sunnita midagi tegema ning mõis-
tetakse, et kõigil on ka oma elu. 
“Proovide ja esinemistega on nii, 
et tuleb see, kes saab. Koosmäng 
on tore! Muidugi ei ole mõnus, kui 
lugu välja ei tule ja valesti mängid, 
aga seda on hea teada, et teistel lä-
heb ka mõnikord rappa. Seda suu-
rem on rõõm, kui pärast kõva proo-
vi lugu õnnestub. Proovid on meil 
alati loomingulised, sest Kalle teeb 
pidevalt uusi seadeid. Ja nalja saab 
ka, näiteks kui Kalle ütleb mingi 
loo kohta, mis ei ole väga selge, et 
teeme selle hästi aeglaselt läbi, aga 
kui mängima hakkame, tuleb lõ-
puks välja kõigi aegade kiireim lu-
gu,” jutustab Marge. 

Talle tundub, et rahvamuusika 
nautijaid on rohkem kui neid, kes 
ise mängida oskavad või tahavad. 
“Kindlasti on populaarsust lisanud 
Viljandi folk ja mitmesugused bän-
did, näiteks Zetod ja Trad.Attack!. 
Ka lõõtsamäng kogub populaar-
sust ja seda õpetatakse juba isegi 
Viimsi muusikakoolis. Kuigi muu-
sikakoolides on õppetegevus suu-
natud rohkem klassikalise muusi-
ka poole, siis igaüks peab leidma 
oma. Mulle meeldib väga sümfoo-
nilist muusikat kuulata, aga ise ta-
han tegeleda rahvamuusikaga. See 
tundub jõukohasem.”

Viimsi Teataja soovib Noorte-
kapellile pikka iga ja jätkuvat män-
gulusti! Muide, kuna 30 aasta jook-
sul on noortest saanud mitte enam 
nii väga noored, siis vahetab kapell 
juubelikontserdil ametlikult oma 
nime. Uueks nimeks saab Kapell 
Viimsi.

Viimsi, Viimsi, me Viimsi 
segakoor – 40!

J U U B E L

Sel kevadel tähistab Viimsi valla 
kõige vanem taidluskollektiiv – sega-
koor Viimsi – oma 40. sünnipäeva.

Koor asutati 1982. aastal S. M. Kirovi ni-
melise kalurikolhoosi keskuse kultuuriklu-
bi juurde. Seoses riigikorra ja ühiskonna-
korralduse muutumisega, mil likvideeriti 
kalurikolhoos ja ühtlasi ka kultuuriklubi, 
oleme läbi mitmete prooviruumide otsin-
gute ja eksirännakute saanud pikalt tegut-
seda Viimsi huvikeskuse, mis hiljuti tähis-
tas oma loomise 25. aastapäeva, tiiva all.

Koori esimeseks ja seni ainukeseks diri-
gendiks on Vaike Sarn, kes oli Viimsis laul-
jate juhtimist alustades värskelt lõpetanud 
Tallinna konservatooriumi Ants Üleoja di-
rigeerimisklassi. Esimestest proovidest tä-
naseni laulavad kooris Sirje Asi, Tatjana 
Böttker ja Alli Sibul. Nemad, samuti mõ-
ni aeg hiljem liitunud Kaere Sahtel, Lem-
bit Kink ja Avo Gutman moodustavad tä-
naseni koori raudvara. Päris algusaegadest 
laulab kooris ka Viiu Kallas, kes on ka üht-
lasi meile hindamatuks kontsertmeistriks. 

Kes korra juba on sõrme sellele koori-
le andnud, see naljalt kollektiivi ei vahe-
ta ega kerge südamega ei lahku. Seega on 
meil palju pikaajalisi lauljaid, aga muidu-
gi toimub ka loomulik põlvkondade vahe-
tus. Praegu on kooris 46 lauljat ning isegi 
vahepealne koroonaaeg ei suutnud kollek-
tiivi laulurõõmu kahandada. 

Koori iseloomustab hea ja huvitav re-
pertuaar, suurepärane omavaheline läbi-
saamine nii proovides, esinemistel, reisidel 
kui ka koosviibimistel. Selle kõige köitjaks 
ja ühiseks nimetajaks on väsimatu ja ener-
giline Vaike Sarn.

Segakoori repertuaar on väga mitme-
kesine, et oleks huvitav nii lauljatel kui ka 
kuulajatel. See sisaldab nii koorilauluklas-
sikat kui ka vaimulikku ja jõulumuusikat, 
samuti kergemuusikaseadeid. Vajadusel 
saame kokku panna erinevaid kontserdi-
kavasid. Tänu nii laialdasele repertuaari-
le on meil üpris tihe kontserttegevus – li-
saks oma koduvalla üritustel esinemistele 
oleme omandanud repertuaari ja esinenud 
kõikidel Eesti üldlaulupidudel, Harjumaa 
ja sõpruskooride maakondade laulupi-
dudel, Tartu juubelilaulupeol, Lääne-Ida 
ühislaulupeol “Laulusillad”. Oleme osale-
nud Miina Härma muusikapäevadel Tar-
tus, “Tuljaku” võistulaulmistel ning rah-
vusvahelistel koorifestivalidel Pärnus, 
Varssavis ja Prahas.

  Segakoor Viimsi rikkalikust 
repertuaarist annavad mitmeke-
sise ülevaate kaks välja antud 
CD-plaati:
2002 – “Hetked muusikas”,
2009 – “Hetked talvemuusikas”.

Traditsioonilised kontserdid 
ja reisid
Aastate jooksul on traditsiooniks kujune-
nud jõulukontserdid Viimsi Püha Jaakobi, 
Tallinna Kaarli, Püha Vaimu, Rootsi Mihk-
li ja Metodisti kirikutes. Samuti on iga-aas-
taseks traditsiooniks kevadkontserdid Tal-
linna Kaarli kiriku muusikatunni raames 
koos Vaike Sarna teiste kollektiividega.

Erilised on olnud esinemised sõprus-
kooride ja -kollektiividega nii kodu- kui ka 
välismaalt Tallinna raekojas, Hopneri ma-
jas, kindral Laidoneri mõisas jm.

Igal kevadel valdab koori vastupan-
damatu reisikihk. Esimene välisreis tehti 
1989. aastal Poola, järgmine 1991. aastal 
Stockholmi, kus esineti ka Rootsi Riks-
dagis. 

Piiride avanemisel pääsesime nagu 
paisu tagant valla – sai käidud ja kontser-
te antud Soomes, Prantsusmaal, Itaalias, 
Ungaris, Lätis, Leedus, Norras, Ahvena-
maal, Hollandis, Ukrainas ja Valgevenes. 
Kaks korda oleme esinenud Peterburi Jaa-
ni kirikus. Ka kodumaised reisid oleme si-
dunud kontsertidega kohalikes kirikutes ja 
kultuuriasutustes. Pea alati ilmestab meie 
esinemisi Aare Pehka flöödil. Bussireisid 
läbi Euroopa võivad tunduda tüütuna, 
kuid meil kulgevad need koos kaasarei-
siva “fännklubiga” ühtse perena, laulu ja 
naljaga, eestvedajaks muidugi Vaike, ikka 
akordioniga.

Tänades ja koostööd tehes
Koori senisele heale käekäigule on alati 
õla alla pannud Viimsi vallavalitsus, hu-
vikeskus ja rahvakultuuri selts. Selle eest 
neile suur tänu!

On sümboolne, et Viimsi valla vanim 
kollektiiv – segakoor Viimsi – saab anda 
oma 40. aastapäeva kontserdi suvel ava-
tavas kultuuri- ja hariduskeskuses  Viim-
si Artium, kuhu ootame ka vallarahvast. 
Kontsert toimub 4. juunil kell 15. Kont-
sert on tasuta!

Ene Liivaleht
aldirühma laulja, koori kroonik

Koori hoiab koos ühine armastus laulmise, esinemiste ja reisimise vastu. Foto: Priit Estna

Terve Eesti Jaaniõhtul. Foto: Kairit Leibold/ERR

  Noortekapelli nimekiri 
läbi aastate (liitumise järje-
korras)
Kalle Erm (asutaja), akordion, 
1992
Merle Väli, akordion, 1992  
Merle Leipalu, viiul, 1992
Anu Viibur, viiul, 1992
Mariko Kallas, viiul, 1992
Mati Tiik, basskitarr, 1992
Kairi Lehtpuu, akordion, 1992
Margus Tokko, kontrabass, 
1993
Eve Martjak, akordion, 1994
Mai Jõgimaa, viiul, 1994
Siiri Sass, kontrabass/kannel, 
2001
Helina Ardel, viiul/torupill, 
2002
Arvo Hirvesaar, kitarr, 2018
Marge Kaskpeit, akordion, 
2019   

  Praegune tegevkoosseis: 
Kalle Erm (juhendaja)
Kairi Lehtpuu
Merle Leipalu
Mariko Kallas
Arvo Hirvesaar
Marge Kaskpeit

  Koduleht: 
www.huvikeskus.ee

Noortekapell

Noortekapelli õppelaager 2021. Pildil (vasakult) 
Mariko Männa, Marge Kaskepit ja Arvo Hirvesaar.
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1.–8. juunil E–N kell 12–16 ja 
R kell 10–14 ja P kell 11–14 Haab-
neeme päevakeskuse huviringide 
kevadnäitus. Haabneeme päeva-
keskuses.
8. juunil kell 14 Pille Lille Muusi-
kute Fondi kontsert: Neeme Ots 
(trompet), Mikk Langeproon 
(akordion). Haabneeme päeva-
keskuse hooaja lõpetamine. Haab-
neeme päevakeskuses.

Lastele ja noortele

20.–21. mail kell 19 11 Noorteka-
öö. Viimsi noortekeskuses.
24. mail kell 15 kokkamine Püünsi 
noortekeskuses.
26. mail kell 15 lauajalgpalli tur-
niir. Püünsi noortekeskuses.
28. mail kell 11–15 Viimsi muusika-
kooli, kunstikooli ja teaduskooli 
avatud uste päev. Viimsi Artiumis, 
Viimsi muusikakoolis ja Viimsi 
kunstikoolis.
30. mail kell 14.30 meisterdamine. 
Püünsi noortekeskuses.
1. juunil kell 16.30 Viimsi laste-
aedade lastekaistepäeva rongkäik 
ja tantsupidu. Viimsi staadionil, 
rongkäigu algus Viimsi kooli õuel.
9.–10. juunil Viimsi muusika-
kooli vastuvõtukatsed. Viimsi 
Artiumis. Rohkem infot www.
viimsimuusika.ee.

Varia

21. mail kell 18–23 Muuseumiöö 
“Öös on unistusi”. Eesti sõjamuu-
seumis.
27. mail hooaja lõpetamine. Haab-
neeme päevakeskuses.
29. mail kell 10–14 Metsakasti 
taimelaat ja rohevahetus. Metsa-
kasti külaplatsil.
1. juunil kell 18 ja 19.45 Viimsi 
mälumäng. Viimsi huvikeskuses.
5. juunil “Viimsi hoovimängud”. 
Viimsi vanal staadionil Viimsi Rimi 
taga.

Kontserdid ja 
teatrietendused

21. mail kell 16 “Viimsi Noorte-
kapell 30” juubelikontsert. Viimsi 
huvikeskuses.
28. mail kell 14 Eesti tipp trom-
booni- ja saksofonimuusikute 
ja Viimsi muusikakooli õpilaste 
kontsert. Viimsi Artiumi kammer-
saalis.
30. mail kell 17.30 Haabneeme 
kooli kevadkontsert. Viimsi Artiumi 
suures saalis.
1. juunil kell 19 kevadkontsert. 
Viimsi huvikeskuses.
3. juunil Viimsi valla rahvatantsu-
rühmade ühestantsimine ja 
simman “Las käia see tants”. Viimsi 
vabaõhumuuseumis.
4. juunil segakoor Viimsi juubeli-
kontsert “Segakoor Viimsi 40”. 
Viimsi Artiumi kammersaalis.
18. juunil kell 18 Viimsi Jazz sarja-
kontsert: Hedvig Hanson ja Kalle 
Pilli. Eesti sõjamuuseumis.

Koolitused

21. mail kell 11 koolitus “Kuidas 
nutitelefon enda jaoks paremini 
tööle panna?”. Viimsi huvikeskuses.

Eakatele

20. mail kell 11.30-13.30 Pann-
koogihommik. Külaline on Ene 
Lill. Raamatu “Toidupärimuse val-
guses toidu tervislikkusest” esitlus. 
Viimsi hoolekandekeskuses.
25. mail kell 9 väljasõit Kirna mõisa 
tulbiväljad ja kaunid koduaiad. 
Rohkem infot osalemise kohta: 
lehte.joemaa@viimsihoolekande-
keskus.ee.
27. mail kell 11–13.30 Pannkoogi-
hommik. Külaline on toitumis-
ekspert Tagli Pitsi. “Tervisliku toitu-
mise põhialused. Tasakaalustatud 
toidulaud”. Viimsi hoolekande-
keskuses.

6. juunil kell 14.30–18.30 Viimsi 
doonoripäev. Viimsi huvikeskuses.

Näitused

Kuni 31. august näitus “Viimsi 
Huvikeskus – meie maja ajalugu”. 
Viimsi huvikeskuses.
Kuni 31. mai Eve Hintsovi loo-
mingu näitus. Viimsi raamatukogu 
klaasvitriinis.
Kuni 14. juuni Siiri Taimla-Rannala 
näitus “Aeg maha visandiplokiga”. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 

Jumalateenistused

17. mail kell 19 katoliku missa. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
22. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
22. mail kell 12 jumalateenistus. 
Viimsi Vabakoguduses.
24. mail kell 19 katoliku missa. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
25. mail kell 19 piiblitund. Viimsi 
Vabakoguduse kaminasaalis.
29. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
29. mail kell 12 jumalateenistus. 
Viimsi Vabakoguduses.

Sport

28. mail kell 9–12 6. Viimsi trepi-
jooks. Põhjakonna trepil.
12. juunil 11. Viimsi Rattaretk. 
Naissaarel.

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Viimsi valla rahvatantsu-
rühmade ühestantsimine ja 
simman “Las käia see tants”
Reedel, 3. juunil kell 18 kohtuvad Viimsi vabaõhumuuseumis 
Viimsi valla rahvatantsurühmad, et tantsida koos ning teineteisele, 
kanda uhkusega oma kallist rahvarõivast ning kirjutada oma 
tantsumustrid Viimsi valla kultuuriaasta tegemistesse. 

Ühestantsimine toob kokku valla erinevates rühmades ja erinevate 
juhendajate käe all tantsivad 460 tantsijat selleks, et pakkuda oma 
valla väikese tantsupeoga rõõmu ja motivatsiooni tantsurahvale, 
peredele ja sõpradele ning kogu Viimsi valla inimestele.

Ühestantsimine ”Las käia see tants” lõpeb hoogsa simmaniga, 
koos rahvamuusikaansambliga KRATT, kes kutsub tantsumurule kõiki 
osalejaid ning külalisi.  

Ühestantsimisel kohtuvad tantsumurul ja keerutavad jalga: 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 Valla-alused – juhendaja Heli Tohver; seeniortantsurühm 
Kobarake – juhendaja Ivi Talimäe; seeniortantsurühm Triinud – 
juhendaja Eve Jänes.

Viimsi Teataja 

Koolitused

Sport

Jumalateenistused

Näitused

Varia

Lastele ja noortele

Kontserdid ja 
teatrietendused

3. juunil saab Viimsi vabaõhumuuseumi murust tantsuplats. 
Foto: Viimsi vabaõhumuuseum

Eakatele
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Fredrik Backman Karulinn
Varrak, 2021. 368 lk
Mõne kirjaniku raamatu võtad kät-
te ja tead, et saad suurepärase elamu-
se. Sellise, kus saab kaasa elada, nutta 
ja naerda ja lisaks veel mitmete olu-
kordade üle järele mõelda. Selline on 
ka Rootsi autor Fredrik Backman. Te-
ma teosed paistavad silma keerulis-
te teemade mõistmise ja samuti sü-
damlikkuse poolest. Autori empaatia 
nii kirjeldatavate tegelaste kui ka lu-
geja suhtes teeb seejuures lugemise 
lihtsaks. Backmani raamatud on ka 
Viimsi lugejate poolt väga hästi vas-
tu võetud. Eriti populaarne on “Mees 
nimega Ove”, aga ka “Vanaema saatis 
mind ütlema, et ta palub vabandust” 
ning “Britt-Marie oli siin”.

Karulinn on väike depressiivne lin-
nake metsade vahel, kus arengu ase-
mel toimub taandareng. “Meil pole 
turismi, kaevandust, kõrgtehnoloogi-
list tööstust. Meil on pimedus, pakane 

ja tööpuudus.” See on väike koht, kus 
kõik tunnevad kõiki ja teavad kõikidest 
kõike. Kehtivad väikese koha reeglid. 
Hoitakse kokku, probleemid lahenda-
takse omavahel. Ei ole hea toon teistest 
erineda. Kehtivad tavad, mille vastu ei 
tohi eksida. Kuigi koht on väike, on au-
tor sinna paigutanud elama läbilõike 
ühiskonnast – nii rikkad kui ka vaesed, 
põliselanikud ja sisserännanud, õnne-
likud ja õnnetud, heterod ja geid, arad 
ja vaprad. Siin on unistustega noori ja 
juba elukogenuid vanu, kellel on ras-
ke oma vigu tunnistada, eriti neid, mi-
da on raske heastada.

Linnal on võimas juunioride hoki-
meeskond, mis on jõudnud edukalt 
poolfinaali ja ees terendab meistritii-
tel. Hoki ongi alati Karulinnale väga 
tähtis olnud. Ühtedele võib see mäng 
ja hokimeeskond olla õnnistus, teiste-
le needus. Ükskõikseks ei jäta see ke-
dagi. Kokku põrkuvad erinevad maa-
ilmad. Esimeste jaoks on hoki tähtsam 
kui kõik muu, teiste arvates ei saa üks-
ki mäng olla üle inimlikest väärtus-
test. “See linn peab saama ka võitja. Me 
peame saama tunda, üksainuski kord, 
et oleme kõige paremad.” Võidu nimel 
pääsevad mõjule emotsioonid nii, et 
aeg-ajalt kaob pind jalge alt. 

Hoki ega ka sport üldiselt ei ole raa-
matus siiski kõige olulisemad. Tähtsa-
mad on inimestevahelised suhted – 
kuidas me kõik üksteist mõjutame ja 
kui raske on mõnikord jääda iseen-
daks, ausaks ja õiglaseks. Hokimees-
konna poisid peavad olema tugevad 
Karulinna karud, et hästi mängida ja 
võita, aga keegi ei õpeta neile, kuidas 
see hoiak välja lülitada, kui riietus-
ruumist lahkutakse. Vahel tuleb siis-
ki vaadata silma ja usaldada teist ini-
mest ning selle järgi käituda. Autor 
räägib teoses armastusest ja sõpru-
sest, reetmisest ja valikutest elus: kas 
olla lojaalne ühele inimesele või mees-
konnale? Milline mõju on meeskonna-
le ja üksikisikule naljadel, mis lähevad 

RAAMATUD Tõeline raamatusõber leiab lugemiseks 
alati aega. Siit leiate mõned soovitused, mida järgmiseid 
raamatud valides silmas pidada. Head lugemiselamused 
on garanteeritud. 

Kevadised raamatusoovitused
üle piiri? Erinevaid piire kombatakse ja 
ületatakse mitmeid. Seda nii heas kui 
ka halvas mõttes. Ehk tuleks usaldada 
ühe ema sõnu pojale: “Ja sina ei ole ük-
si. Sa pole kunagi üksi olnud. Sa pead 
lihtsalt seltskonda valima.” 

Antti Tuomainen Jänesefaktor
Maaleht, 2021. 299 lk
Antti Tuomainen on praegu üks popu-
laarsemaid Soome autoreid nii kodu-
maal kui ka kaugemal. Tema teostes 
ühinevad enamasti krimikirjanduse 
põnevus ja must huumor. 

“Jänesefaktorit” ilmestab eelkõi-
ge omapärane kuivikust peategelane, 
seltsimatuse pärast kindlustusseltsist 
vallandatud kindlustusmatemaatik 
Henri Koskinen. Matemaatikuna on 
ta täpne, arvutades välja oma tegevuse 
kõik riskid, nende ärahoidmise viisid 
ja võimalused. Samuti on matemaa-
tika muutnud ta täpseks oma välja-
ütlemistes ja eesmärkide taotlemises. 
Konkreetne loogiline mõttelaad on 
talle abiks nii riskianalüüsi tegemisel 
kui ka ellujäämisel. Aga alati ei ole üks 
pluss üks võrdne kahega. 

Mõneti on peategelane ka filosoo-
fiaaustaja. Tema elus on koguni kaks 
Schopenhauerit – üks neist suur mõt-
leja, teine las jääda teadmatuks, kuni 
te raamatu lugemiseni jõuate. Igal ju-
hul leiab Henri end tõenäosusteooria 

reeglitest sagedamini keerulistes olu-
kordades, mida iseloomustab kuulsa 
filosoofi mõte, et “inimlik eksistents ei 
ole kaugeltki kingitus”. Schopenhaue-
rid koos matemaatikaga näivad ainsa 
võimaliku viisina toimuvaga hakkama 
saada. 

Ootamatult päranduseks saadud 
majanduslikes raskustes olev seiklus-
park pakub peategelasele hulganis-
ti lahendamist nõudvaid ülesandeid. 
Eelkõige tuleb tagada selle püsimine. 
Mingil hetkel siseneb Henri ellu Lau-
ra, kellega kaasnevad niihästi suur sü-
damevalu kui ka enneolematu rõõm. 
Teoses võib kohata veel palju kum-
malisi tegelasi nii seikluspargi tööta-
jate kui ka rahanäljas kurikaelte hulgas.

Kahtlemata paneb “Jänesefaktor” 
paljusid lugejaid triloogia kaht järg-
mist osa ootama.

Rein Raud Täiused ja tühjused. 
Lühiülevaade Aasia mõtteloost 
Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2021. 330 lk
Rein Raud on Tallinna ülikooli Aasia 
kultuuriloo ja üldise kultuuriteooria 
professor, ühtlasi ka tunnustatud kir-
janik, esseist ja tõlkija. Tema poolt kir-
jutatus tajume Aasia riikide ja religioo-
nide süvitsi tundmist ning kultuurilise 
ja ajaloolise tausta mõistmist.

Käesolev teos koosneb kahest osast: 
esimene on pühendatud Aasia erine-
vate maade aja- ja mõtteloole, teine kä-
sitleb võrdlevalt konkreetseid filosoo-
filisi küsimusi. Raamatu kaante vahel 
kohtuvad omavahel tihedasti läbi põi-
munud kultuur, religioon, poliitika ja 
filosoofia. Aasia ajaloolist arengut jäl-
gides on religioonil raske välja kujune-
da ilma metafüüsilise aluseta. Samuti 
vajavad poliitilised teooriad filosoofi-
list baasi õiglusest ja ajaloos kulgemi-
sest. 

Raamatus käsitlebki autor Aasia 
mõttelugu ühtse protsessina. Põhirõhk 
on teooriatel, mis maailma ja inime-
se olemist terviklikult seletavad. Rein 
Raud mõtiskleb ka kultuuriliste väär-
tuste üle inimese identiteedis. Tarkus 
ei saa olla lihtsalt intellektuaalne konk-
reetne teadmine, vaid ennekõike elu-
viis, mis ühendab kõiki inimliku ole-
masolu aspekte.

Kui Läänes on esmane reaalsuses 
kogetud asjade enesesamasus, sta-
biilsus ja staatilisus ning muutused ja 
liikumised vaid lisanduvad neile, siis 
erinevates Aasia maailmavaadetes 
domineerib vastupidine. Esmane on 
muutus. Stabiilsuse mõtleme me väl-
ja, kui asjad mõtte jõuga tegelikkusest 
välja kisume ja abstraktsetele ideede-
le taandame. Aasia mõte näib viitavat 
lihtsuse kiitmisele, samas kui Läänes 
ollakse harjunud mõtlema raskus-
te ületamisest, sest oodatav tulemus 
oleks justkui võrdeline ületatud ras-
kustega. Läänele on iseloomulik ka 
individuaalse vabaduse järjest määra-
vam roll ühiskonnas. Aasia maailma-
vaadetes eelistatakse pigem ühiskond-
likku solidaarsust individualismile. 
Samuti tähelepanu ja empaatiat mit-
te ainult teise inimese, vaid kõige ela-
va vastu, mis sobib hästi kokku ka meil 
järjest rohkem leviva ökoloogilise mõt-
teviisiga.

“Täiused ja tühjused” on raamat, 
mida võib soovitada esmaseks teeju-
hiks lugejale, keda huvitab Aasia reli-
gioon, filosoofia, ajalugu. Kindlasti ei 
ole see raamat lihtne lugemine. See-
pärast tuleks seda lugeda väga süvene-
nult, asetades ennast teksti mõistmi-
se lähtekohta ja liikudes sealt väikeste 
sammudega soovitud suunas.

Reet Kukk
Viimsi raamatukogu 
raamatukoguhoidja



MALE Viimsi tüdruk Maria 
Ioanna Haapsal (13) on male-
mänguga tegelenud 5,5 aastat. 
Esimesed mängud tegi ta kodus 
perega, kuid hiljem läks juba 
kooli maleringi. Hiljuti osales ta 
Kreekas noorte kiir- ja välkmale 
maailmameistrivõistlustel ning 
jõudis mõlemal alal viie parema 
hulka.

Mis Sulle Kreekas toimunud maail-
mameistrivõistlusest kõige rohkem 
meelde jääb?
Eriline oli see, et osalejaid ei olnud ai-
nult Euroopast, näiteks mängisin ka 
lõuna-aafriklase ja tšiililasega.
 
Mitu matši pidid seal kokku tegema? 
Kreekas osalesin kahel võistlusel: kiir- 
ja välkmale meistrivõistlusel. Mõle-
mas võistluses oli seitse vooru, kokku 
14 matši.
 
Kiirmales said 4. koha ja välkmales 
jäid jagama 3.-5. kohta, kus lisanäi-
tajad jätsid su 5. kohale. See on vä-
ga tubli tulemus. Kuidas ise sellega 
rahule jäid?
Tegemist oli mu esimeste mängude-
ga uues vanusegrupis (G14). Mõlemal 
turniiril jäi esikolmikust pool punkti 
puudu. Kindlasti oleks võinud pare-
mini minna, kui oleksin viiki jäänud 
partii võitnud. 

Kui tihti Sa praegu maletrenni teed 
ning mismoodi treening välja näeb?
Tegelen malega kolm kuni neli korda 
nädalas ning peaaegu igal nädalava-
hetusel osalen võistlustel. Maletren-
nis lahendan esmalt ülesandeid, siis 
analüüsin eelnevate turniiride partii-
sid ning seejärel mängin teiste trenni-
kaaslastega.
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28. mail toimub Viimsi trepijooks
Järjekorras juba kuues Viimsi trepijooks toimub traditsiooniliselt 
maikuu viimasel laupäeval, 28. mail Põhjakonna trepil.

Võistlus on jõukohane kõigile ning stardid toimuvad ühekaupa eraldi-
startidena 30-sekundiliste vahedega. 

Laste ja noorte stardid algavad kell 10, täiskasvanute stardid kell 11.
Võistlus on kõigile TA-SU-TA, kuid eelnevalt on vaja registreeruda 

viimsisport.ee kodulehel. 
Viimsi Sport

Pärnamäe küla lastepäev
Iga-aastane Pärnamäe küla tippsündmus ja kõigi laste seas ooda-
tud rattaralli toimub lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 18–20.

Plaanis on mitmeid toredaid ettevõtmisi. 
Soosepa mänguväljakul toimub väikestele ratturitele rattaralli, kus 

igale osalejale on meened.
Väike Päike lasteaia hoovis toimub Lasteteatri etendus “Seitsme maa 

ja mere taga”.
Kavas ka õhupalliloomad ja näomaalingud. 
Maiustame koos ja tähistame lõbusalt koos lastekaitsepäeva!
Täpsem info Pärnamäe küla Facebooki lehelt! 

Pärnamäe külaselts

 
Miks Sulle male meeldib?
See arendab mälu, otsustusvõimekust 
ja mõtlemiskiirust. Minu jaoks on kõi-
ge huvitavam mängida võistlustel, sest 
seal saab tunda pinget ning on eriti 
meeldiv, kui saan hea koha. Veel meel-
dib mulle õppida uusi avanguid ja tak-
tikalisi võtteid. 

Male on mäng ja mängud on alati 
põnevad, sest pakuvad võimalust 
igapäevastest asjadest ja kohus-
tustest aeg maha võtta. Kas Sulle 
meeldib lisaks malele ka muid män-
ge mängida?
Mulle meeldib lisaks malele perega 
lauamänge mängida, kuid mõnikord 
panen end proovile ka mõne muu 
mõttemänguga, näiteks kabe, gomoku 
või Othelloga. Teiste mängude män-
gimine pakub vaheldust ja teistmoo-
di elamusi.
 
Male on vaime sport, kuid selleks, et 
vaim oleks vormis, peab ka füüsilist 
trenni tegema. Milliste spordialade-
ga Sa male kõrval veel tegeled?
Male kõrval tegelen võrkpalliga Viimsi 
Selver võrkpalliklubis. Naudin ka loo-
duses matkamist ning suusatamist.

Maria Ioanna Haapsal: male 
nõuab strateegilist ja kriitilist 
mõtlemist 

 
Millised on Sinu eesmärgid seoses 
malega?
Kindlasti proovin tegeleda võimalikult 
palju malega, et ma saaksin paremaks. 
Suuremad eesmärgid jäävad tulevikku.

Kellel ja miks soovitaksid malet õp-
pida?
Soovitan malega tegeleda igas vanu-
ses inimestel, eriti lastel ja teismelis-
tel. Male nõuab strateegilist ja kriitilist 
mõtlemist, mis aitab noorukitel te-
ha paremaid ja läbimõeldumaid vali-
kuid. Arvan, et malega alustada ei ole 
kunagi liiga hilja.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Avatud uste päev 
VIIMSI ARTIUMIS 
Kell 11–14
Avasta Viimsi Muusika-, Kunsti- 
ja Teaduskooli ning Huvikeskust

Kell 14 
KONTSERT. 
Esinevad Viimsi Muusikakooli õpilased ja 
Rahvusooper Estonia trombooniansambel

  Maria Ioanna Haapsal osales 
30.04-4.05 Kreekas noorte kiir- 
ja välkmale maailmameistrivõist-
lustel (FIDE World Cadet & Youth 
Rapid & Blitz Chess Champion-
ships 2022). Kiirmales saavutas
ta 4. koha. Välkmales jäi Maria 
jagama 3.–5. kohta (lisanäitajad 
jätsid ta 5. kohale). 

  Maria tänab Viimsi valda toe-
tuse eest!

Tubli tulemus!

Maria Ioanna Haapsal kuulub maailmas viie parema noore hulka. Foto: erakogu

Viimsi trepijooks toimub Põhjakonna trepil. Foto: Viimsi Sport

Nii nagu möödunud aastal, saavad lapsed osaleda lahedal rattarallil. 
Foto: Mari Rostfeldt
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uvehooajal on elektriline 
tõukeratas mõnusaks alter-
natiiviks auto- ja ühistrans-
pordile.  

Selleks, et kaupluse müügispet-
sialistid oskaksid soovitada just si-
nu jaoks parimat tõukeratast, mõtle 
ostu planeerides enda jaoks enne 
läbi, millised on sinu täpsed ootu-
sed ja vajadused:   
• milliseks otstarbeks ratast ostad,
• kui pikki distantse plaanid tõuke-
rattaga läbida, 
• millisel pinnasel rattaga sõitma 
hakkad ja milliseid rehve see va-
jaks,
• millised peaksid olema ratta pi-
durid ja turvavarustus,
• kus ratast hoiustad,
• kas rattaga hakkab sõitma laps või 
täiskasvanu.

detud rehvid teevad sõitmise aga 
veelgi pehmemaks ning need ei va-
ja ka lisahooldust.

Turvalisus
Liiklemine tõukerattal peab ole-
ma ohutu nii sõitjale kui ka kaas-

Millele tõukeratta valimisel 
tähelepanu pöörata?
Sõiduulatus ja võimsus
Peamiselt on olemas kahte sor-
ti rattaid: ühed lühemate otste lä-
bimiseks, mis sobivad rohkem 
niisama lustimiseks, ning teised 
igapäevase transpordivahendi-
na pikematel vahemaadel liiku-
miseks. Tähelepanu tuleks pööra-
ta siin mootori võimsusele ja aku 
mahule. Keskmiselt on elektritõu-
kerataste sõiduulatus 30–40 km, 
mootori võimsus 450 W ning aku 
mahutavus 600 W tunnis. Võim-
samatel ratastel on sõiduulatus ka 
120 km.

Ratta ehitus ja kaal
Kui vajad ratast, mida aeg-ajalt on 
vaja kokku panna ja käe otsas kan-
da, siis tasub jälgida ratta suurust 
ja kaalu. Pikematel distantsidel lii-
kumisel on oluline ka raami põh-
ja kõrgus maast, et üle tee- ja kõn-
niteeservade oleks turvaline sõita. 

SISUTURUNDUS Mugavast ja keskkonna-
säästlikust elektritõukerattast on saanud suur 
trend. Ostu ei tasu teha aga esimese emotsiooni 
ajel. Uuri enne eri mudeleid ja võrdle neid. Hea 
hinna ja kvaliteedi suhtega Segway tõukerattaid 
saad Viimsis uudistama tulla kauplusesse 
ARVUTITARK. 

Kuidas leida enda jaoks parim 
elektriline tõukeratas?

Rehvid ja sõidumugavus
Täisrehvidega ratas sobib eelkõige 
siledate teede ja lühemate lõiku-
de läbimiseks. Pikematel teekon-
dadel ja konarlikumal pinnasel on 
mugavam kasutada õhkrehvidega 
ratast. Uuenduslikud vahuga täi-

liiklejatele. Liiklusseadus nõuab, 
et rattal oleksid ees, taga ja külge-
del reflektorid. Väga olulised on ka 
korralikud pidurid, millest esipidur 
võiks olla elektriline ning taha lisa-
tud ka jalgpidur. Eelistada tasuks 
võimalusel klotsidega pidureid. Ja 
mis peamine: ära unusta kiivrit!

Mida pead teadma, kui plaanid 
osta elektritõukeratta lapsele?
Enne lapsele elektritõukeratta ost-
mist tuleks olla veendunud, et laps 
on elektriratta kasutamiseks piisa-
valt küps ning valmis õppima seda 
kasutama turvalise liiklemise reeg-
leid täites. Elektrilise tõukeratta os-
tu võiks kaaluda 10-aastasele või 
vanemale lapsele. Lastele ei ole lu-
batud sõiduteel tõukerattaga sõit-
mine ning nooremad kui 16-aas-
tased on kohustatud kandma 
kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

Viimsi Keskuses saab osta elekt-
ritõukerattaid kauplusest Arvuti-
tark. Kaupluses kohapeal on tutvu-
miseks väljas valik mudeleid ning 
suurem ja spetsiifilisem sortiment 
näha Arvutitarga e-poes. 

Margus Koppel
Arvutitark, turundusjuht

  Kauplus Arvutitark on 
Viimsi Keskuse I korrusel 
avatud E–L 10–21, P 10–19.

Arvutitark, 
Segway Nine-
bot Kickscooter 
F40. Foto: 
Segway

OOTAME ENDA KOLLEKTIIVI 2022/2023 ÕPPEAASTAKS TÖÖLE:

ÕPPEJUHTI 
ÕPETAJAT  

ABIÕPETAJAT  
LOGOPEEDI

Meile sobiv kandidaat valdab eesti keelt väga heal tasemel, on loova 
mõtlemisega, lähtub oma töös laste heaolust, on suurepärane meeskonna-

töötaja, tuleb hästi toime ka keerulistes olukordades, mida lasteaiapäev ette võib 
tuua ning soovib lasteaias pakkuda välja huvitavaid ideid lasteaiaelu 

edendamiseks. 
Õppejuhi ametikohale kandideerimisel on eelduseks erialane magistrikraad 

(või on omandamisel).

Palume kandidaatidel saata CV ja sooviavaldus 3. juuniks 2022.a. 
(õppejuhi kandidaatidelt ootame ka motivatsioonikirja):

Mirje Trei (personalijuht)
Email: mirje@viimsilasteaiad.ee

Telefon: 5622 0121

Püünsi Kool otsib oma tegusasse meeskonda:

õppejuhti 
(1,0 ametikohta)

loodusainete õpetajat 
(0,6 ametikohta)

hispaania keele õpetajat 
(0,3 kohta)

Püünsi Kool on väike ja võimekas pärimuskultuuri 
väärtustav kool, mis asub looduskaunis kohas – mere 
ja metsa läheduses. Meie õpetajad on toetavad ja asja-
tundlikud ning õpilased loovad ja ettevõtlikud. See on 
koht, kuhu tulla ja kuhu tahad jääda.

Tööle asumine august 2022.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 31. maiks e-posti 
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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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 tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, igor@
inkteenused.ee.

Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, 
ühistute ja äriühingute ümbruses. 
Helista ja küsi lisa tel 5399 3595.

Pärast pikka talve vajab sinu kodu-
aia muru õhutamisteenust 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 hinnapakku-
mise! 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-ekskavaa-
toriga, 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 
majade ehitusel. mehitus@gmail.
com või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd. Vee-
rennide 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. www.sunlu-
na.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.

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

Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-

tehnilised- ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.

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

Katuste ehitus ja renoveerimine. 
Terrassid, puitfassaadide ehitus, 
kipsitööd. Üldehitus. E-post info@
ehituspuusepad.ee, tel 5688 0841, 
www.ehituspuusepad.ee.

Aedade ja piirete ehitus, remont 
ja renoveerimine. Aiamaterja-
lide müük. E-post info@piirde-
meistrid.ee, tel 5688 0841, www.
piirdemeistrid.ee.

Korstnapühkimine
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Telli-
mine tel 5877 1665 või www.
puhaskolle.ee.

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 elektri-
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 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.

Katuse- ja fassaadipesu. Tel 5819 
2960.

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 ese-
meid. Hea hinnaga! Tel 602 0906 
ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seisev-
auto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisev-
auto.ee.

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

Tööpakkumine
Otsime Tallinnas Lasnamäel asu-
vatesse kauplustesse müüjaid. 
Väljaõpe kohapeal. Võta meiega 
ühendust ning räägime kõigest 
täpsemalt. Kontakt: lasnamae@
matkamaailm.ee, tel 502 6376.

Õppimine
Tallinna Vaba Waldorfkool korral-
dab täiendava vastuvõtu 2022/23 
sügisel avatavasse 9. klassi. Ole-
me 2001. aastast tegutsev wal-
dorfpedagoogilistest põhimõtetest 
lähtuv erakool, mis pakub riikliku 
õppekava nõutele vastavat põhi- 
ja gümnaasiumiharidust. Põhikooli 
klasside suuruseks on kuni 20 õpi-
last. Ootame huvilisi kandideerima 
5. juunini. Täpsem info kooli kodu-
lehel: https://www.waldorf.ee/tvw/.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Artium 
avaneb! 

Avakuu 19. augustist 
kuni 01. oktoobrini. 

viimsiartium.ee

Uue kultuuri 
keskus
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 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 
 

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

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857 
www.puumehed.com

Ly Johanson
 +372 506 8605

ly.johanson@uusmaa.ee

EI  OLE KUNAGI ROHKEM
VÄÄRT OLNUD KUI TÄNA!

SINU KODU

 
 
 

 
 

Kui  oled mõelnud oma
kodu müügist  ning
soovid teada sel le
väärtust ,  s i is  võta
meiega ühendust!

Eleri Kerde
 +372 513 1009
eleri.kerde@uusmaa.ee

 MEIE  MÜÜME SINU
JAOKS  PARIMATEL

TINGIMUSTEL!

Viimsikatena  tunneme
Meie ühist  kodukanti

kõige paremini!

                            
VIIMSI VÄIKE PÄIKE  

otsib oma päikselisse perre  
täiskoormusega: 

ÕPETAJAT 
ABIÕPETAJAT 

LAPSEHOIDJAT

Väike Päike Viimsi Lasteaed 
Kraavi tee 1,  Pärnamäe küla 

Meie juurde pääseb ka ühistranspordiga.

Huvi korral saada oma CV  
hiljemalt 31.05.2022: 

 
personal@lasteklubi.ee 

505 6510  

www.väikepäike.ee
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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      

Osta nüüd 2 kuu pääse
ja saad kolmanda

TASUTA!
Ujula 2=3

108€ (klubiliikmele 90€)

Spordiklubi 2=3
 142€ (klubiliikmele 126€)

Kompleks 2=3
194€ (klubiliikmele 170€)

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)

Suur batuut ning õhupallimeister lastele
Austribaar ja grillmenüü Black Rose pubis

Meeleolu loob päevajuht ja DJ
 

Tasuta tegevusi kogu perele!

22
MAI

spatallinn.ee

Randvere tee 11, Viimsi

Avame uuendatud
Viimsi SPA Spordiklubi!

Tutvu programmiga

 
Kõik tavahinnaga tooted 

koodiga "Viimsi"
-10%!

 
Tule meie uuenenud 

poodi või vaata 
www.olenterve.ee

                                                 Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 
                 60 999 10              E-N 8.30-17.00     R 8.30-16.00    L-P



20. mai 2022 REKLAAM // 23

P
EL

ET
A
 P

U
U

G
ID

!

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. 
Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi 
infolehte. Kaebuste püsimisel või kõrvaltoimete 

tekkimisel pidage nõu loomaarstiga. 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Advantix (permetriin, imidaklopriid), Elanco ja Elanco diagonaalne 
logo on Elanco ja selle tütarettevõtete kaubamärgid. Müügiloa hoidja 
on Bayer Animal Health GmbH. Bayer Animal Health kuulub nüüd 

Elanco koosseisu. Bayer ja Bayeri logo on Bayeri kaubamärgid. 
C2021 Elanco ja selle tütarettevõtted.

PELETAB ja HÄVITAB
puugid juba enne, kui 

need jõuavad kinnituda.

www.minulemmikule.ee

Küs
i l

oo
m

aklii
nik

us
t 

võ
i a

pte
eg

is
t

PM
-EE-21-0

018

Ära kasuta 
kassidel!

permetriin, imidaklopriid

permetriin, imidaklopriid
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TELLI SIIT!

TELLI DIIVANILT TÕUSMATA!

INFO@COFFEECUP.EE
+372 6835 388

 LÄHIMAS PAKIAUTOMAADIS!

9,90€
SOODUSKOOD VIIMSITEATAJA

PROOVI!

Keedetud 
punane soovähk, 
20/30, sulatatud 
kg

Argentiina 
krevetid, 
sulatatud
kg

-26%
Keedetud 
taskukrabi, 
sulatatud
kg

-20%

-25%-37%

Auster 
Gillerdeau nr4
1 tk

Suitsukala-
majoneesisalat
Delice

kg

Kuld-merikoger 
mango-tšilli-
marinaadis
Delice

kg

Pakkumised kehtivad 10.05-23.05.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

10.05-23.05.2022

-36%

-27%-23%

Sinised Sinised 
rannakarbid rannakarbid 
kgkg

Delice´i
kalafestival!

sulatatud

15,9915,99
tavahind 21,90tavahind 21,90

15,9915,99
tavahind 19,99tavahind 19,99

1,591,59
tavahind 2,49tavahind 2,49

4,994,99
tavahind 7,99tavahind 7,99

9,999,99
tavahind 12,99tavahind 12,99

Delice

14,9914,99
tavahind 19,99tavahind 19,99

7,997,99
tavahind 10,99tavahind 10,99


