
Üldplaneeringu 
küsitlus lõppes
Aprilli alguseni oli kaasatud osa-
pooltel ja kogukonnal võimalik anda 
tagasisidet valla uue üldplaneeringu 
lähteseisukohtade jaoks. Millised on 
tulemused?  Loe lk 6–7
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Püünsi koolijuht 
praktikaprogrammis

Naissaar saab 
külastuskeskuse
Vallavolikogu nõustus andma 
meremuuseumi kasutada osa 
Naissaare ajaloolisest raudteest, et 
rajada muuseum-külastuskeskus 
Nargen Nord.  Loe lk 12–13

K
evade saabumisega muu-
tub meie turu kaubavalik 
aina värskemaks. Tore-
dat täiendust on nii enda 

toidulauale kui ka silmailuks. Let-
tidelt leiab näiteks vahtra- ja kase-
mahla, rohelist sibulat, karulauku, 
kohalikku kurki ja isegi rabarberit. 
Annemäe aiand on viimastel kor-
dadel kaasa võtnud esimesed ke-
vadõied – võõrasemad. Neid vär-
vikirevaid lilli võib juba julgelt õue 
istutada, sest nad taluvad hästi ke-
vadisi külmasid ning pakuvad aias 
või rõdul silmailu. 

Kes meie turul kauplevad?
Meie turul kaupleb igal laupäeval 
üle paarikümne müüja ja kõik nad 
tulevad Eestimaa eri paigust. Näi-
teks Mägra talu sõidab turupäeval 
kohale pea 200 km kauguselt Ikla 
piiri lähedalt ning Pärna talu tu-
leb oma kaubaga Viimsisse Tartu 
lähistelt. 

või miks mitte värsket kala, mida 
õhtusöögil emale serveerida. 

Kindlasti soovitame vaadata ta-
luturu Facebooki lehte, kus on käi-
mas emadepäeva loos, millega ühel 
õnnelikul avaneb võimalus võita 
suur ja rikkalik korv, mis on täide-

Et müüjate kohta rohkem tea-
da saada, palusime neil endast pi-
sut kirjutada. Seekord toome teieni 
Kai koduleivad perenaise Kai Vald-
manni mõtted, kes sõidab Viimsis-
se Kuusalu lähedalt Kupu külast. 
“Olen leivaküpsetamisega tegele-
nud ligemale 15 aastat ning Viim-
si taluturul käinud kauplemas ala-
tes turu avamise ajast. Küpsetan 
ja müün erinevaid leibasid – tava-
line rukkileib, seemneleib, küüs-
lauguleib, köömneleib, puuvilja-
leib, paleo leib ja suhkruvaba leib,” 
tutvustab ta. “Kõige populaarsem 
on klassikaline rukkileib, kuid aina 
rohkem eelistatakse suhkruvaba 
leiba. Jõulude ajal on vaieldamatu 
hitt jõululeib. Aeg-ajalt müün ka 
karulauguvõid ja karulaugupestot 
ning soovitan klientidel neid kind-
lasti proovida, kuna just leiva peal 
maitsevad need väga hästi.”

Kaile meeldib Viimsi taluturul 
käia, sest nii kliendid kui ka teised 
kauplejad on toredad. Lisaks on 
Viimsisse Kuusalust suhteliselt mu-
gav tulla. Samuti hindab ta seda, et 
korraldatakse erinevaid üritusi, mis 
alati rohkem inimesi turule toovad. 
Teiste kauplejate toodetest meeldi-
vad talle Pepe Kala kalatooted ning 
Pärnumaal Valli kasvatatud köö-
giviljad ja valmistatud hoidised. 
“Soovitan kõigil proovida!” ütleb ta.

Leidub muudki tegevust
Lisaks kaubavarude täiendamisele 
leiab vabaõhumuuseumis ka muud 
tegemist. Kui turule ring peale teh-
tud, soovitame külastada Viimsi va-
baõhumuuseumi, kus on palju uu-
distada. 

Kevade saabumisega sündisid 
muuseumi lambal Ebel kaksikud, 
kes on tõelised südametemurdjad 
ja kelle tegemisi vaadates saab argi-
mured vähemalt korraks unustada. 
Eriti suurt rõõmu pakub tallekeste 
imetlemine lastele.

TALUTURG Igal laupäeval Viimsi vabaõhu-
muuseumis toimuv taluturg on kohalike seas 
väga populaarne, sest turul pakutakse kvaliteetset 
kodumaist kaupa. Kevadel on valik senisest veelgi 
laiem ning lisaks on plaanis mitmeid vahvaid 
üllatusi. 

Viimsi taluturule saabus 
kaua oodatud kevad

7. mail pühendame 
turupäeva emadele
Traditsiooniliselt tähistatakse ema-
depäeva maikuu teisel pühapäeval, 
tänavu seega 8. mail. Sellele eelnev 
laupäevane turupäev on hea või-
malus soetada emale kook, lilled 

tud meie armsate kauplejate erine-
vate toodetega.

Muuseum korraldab emade-
päeva puhul ka kaks minikontserti. 
Laupäeval, 7. mail kell 10.30 esine-
vad ansambel Pirita ja Priit Laatre 
(lõõts-pill). Pühapäeval, 8. mail kell 
18 rändame Viimsi vabaõhumuu-
seumis koos šamaan Otisiri ja Villu 
Veskiga maagilistele helirännakute-
le. Laseme helidel paitada oma ke-
ha ja vaimu, joome sooja teed ning 
naudime lummavat merevaadet.

Jekaterina Alipova
Viimsi vabaõhumuuseum 

Viimsi taluturg 
toimub aasta-
ringselt Viimsi 
vabaõhumuu-
seumi turu-
platsil laupäe-
viti kell 10–14. 
Fotod: Mairit 
Meite ja Viimsi 
vabaõhu-
muuseum

Sel aastal 
sündinud tal-
lekesed on 
tõelised süda-
metemurdjad.

VIIMSI HUVIKESKUSEL täitub tänavu 25 sündmusterohket tegutsemisaastat. Loe lk 15 >>>

Püünsi koolijuht Jekaterina Tšere-
pannikova  osales põnevas haridus-
juhtide praktikaprogrammis, mis viis 
teda kogemusi omandama SEB 
panka.  Loe lk 12–13

Pühapäeval, 8. mail toimuval mini-
kontserdil viivad helirännakutele 
Otisir ja Villu Veski.

Kai Valdmann pakub taluturul oma 
küpsetatud leiba. 



Vanem, märka oma last!
Soojade ilmade jäädes hakkab vesi üha 
enam ahvatlema ka lapsi. Veemõnusid 
ongi väga tore nautida, kui teha seda 
turvaliselt.

Statistika näitab, et üha enam upu-
vad inimesed kukkumiste tulemuse-
na ja koduses keskkonnas. Sellest tu-
lenevalt soovibki päästeamet juhtida 
tähelepanu kohale, mida muidu pea-
me oma kindluseks – kodule! 

Teiseks oluliseks osaks on selle 
kindluse liikmed – ema ja isa. Uppu-
mine võtab vaid hetke, mistõttu on-
gi oluline jälgida oma last mitte ainult 
rannas, vaid ka kodustes tingimustes, 
näiteks aiabasseinis. 

Lisaks märkamisele ja jälgimisele 
on võimalik juba ennetavalt teha järg-
mist: 

• Arenda laste ujumisoskust ja räägi 
neile veega seotud ohtudest. 

• Räägi lastele, miks ei tohi kunagi 
tundmatus kohas vette hüpata. 

• Seleta, miks on enne vette mine-
kut oluline hinnata vee temperatuu-
ri, sügavust, voolu kiirust ja veekogu 
põhja.

• Väldi täispuhutavaid ujumiseks 
kasutatavaid abivahendeid. Need või-
vad last tahmatult kaldast eemale kan-
da ning ootamatult tühjaks minna ning 
nii lapse elu ohtu seada. 

Ohutult merele!
Ka veesõidukiga merele või muule vee-
kogule minnes tuleb esmajoones mee-
les pidada turvalisust. Pole vahet, kas 
lähete SUP lauaga pooletunnisele sõi-
dule, süstaga pikemale matkale, mit-
meks tunniks mootorpaadiga kalale 
või kaatriga lõbusõidule. 

Veesõiduki puhul tasuks enne hoo-
aega veenduda selle tehnilises kor-
rasolekus. Tehnilised rikked ja otsa 
lõppenud on kütus peamised põhju-
sed, miks inimesed merel abi vajavad. 
Kindlasti tasuks enne veele minekut 
teha ära veesõiduki regulaarne hool-

V
iimsis on käimas kultuuriaasta ning hea meel 
on tõdeda, et meie valla kultuurielu on rikas ja 
mitmekesine. Kultuur liidab inimesi ja tugev-
dab kogukonnatunnet. Ukrainas toimuva val-
guses on kokkuhoidmine ja koostegutsemine 

omandanud palju sügavama tähenduse.
Järgmine suurem sündmus on tulemas pühapäeval, 

24. aprillil, kui kell 12–15 toimub vanal Haabneeme staadio-
nil heategevusüritus “Aeg olla koos”. Koos Viimsis elavate 
ukrainlastega toimuvad Ukraina kevadpüha tähistamise töö-
toad, päeva juhib viimsilane ja muusik Ruslan Trochinsky 
ning laval musitseerivad mitmed artistid. Täpsemalt saate 
toimuva kohta lugeda ka käesolevast Viimis Teatajast.

Suurepäraseks näiteks kogukonna kultuurilembusest on 
aprillis toimunud “Viimsi Laululaps 2022”. Kuna koroona
tõttu sai aastal 2020 lauluvõistluse läbi viia virtuaalsena 
ja möödunud aastal tuli see sootuks ära jätta, oli eriti tore 
noorte lauljate ja nende juhendajatega taas päriselt kokku 
saada ja esinemisi kuulata. 

Viimsi hoovimängude päev 
toimub juuni alguses, kui laste-
kaitsepäeva tuules, 5. juunil, 
leiab aset sündmus “100 aastat 
hoovimänge”. See on vabaõhu-
üritus, mille eesmärk on ühen-
dada inimesi läbi eri põlvkon-
dade mängude. Suureks abiks 
on tegusad seeniorid, kes tea-
vad veel, kuidas mängida, kui 

sul ei ole nutitelefoni, PSP-d ega arvutit, vaid on oks, pall, 
kujutlusvõime ning sa tunned rõõmu sõpradest ja tead-
misest, et väljas on lõbusam kui nelja seina vahel. Hoovi-
mängudele on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud, 
sest osa on võimalik saada viimase saja aasta jooksul 
Viimsi kandi hoovides mängitud mängudest. 

Suvel on ootamas ees palju põnevat. Näiteks tänava-
kunstifestival, kuhu on kaasatud nii noored, täiskasvanud 
kui ka seeniorid. Festival on plaanis läbi viia kahes etapis: 
esimene maikuus ja teine septembris. Kõike ei saa ette 
rääkida, aga meid ootavad äkilised kontserdid, koos kuns-
tikooli õpilastega plaanime muuta vanad hooned ilusa-
maks, päikeseloojangud romantilisemaks ja isegi nostalgi-
lisemaks. Aga see on vaid väike osa planeeritavast.

Kultuuriaastal on viimsilaste kogukonnale oluliseks 
sündmuseks kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium 
avamine, mis toimub väärika avamiskuuga, startides au-
gustis. Artium on ainulaadne mitte ainult Viimsi jaoks, 
vaid kogu Eestile. Ühe katuse all kohtuvad kultuur ja ha-
ridus. See on ehe näide, et kultuur ja haridus ei ole eraldi-
seisvad, vaid on kui õde ja vend, kes toetavad teineteist.

Viimsi Artiumis saavad kokku teaduskool, muusika-
kool ja kunstikool, kolm saali, kaasaegsed tehnilised või-
malused, suurepärane juht ja suurejooneline plaan. See 
kõik on parim retsept, et igas vanuses viimsilased saaksid 
rikastada oma hinge mitmekülgse kultuuriprogrammiga, 
mille sisuks on parimad palad Eestist ja kaugemalt. Isegi 
praegu, kui maja ei ole veel täiesti valmis, on välismaised 
kultuuritegijad juba koostööst huvitatud ja sealse kesk-
konna kohta jagub vaid kiidusõnu.

Olen rõõmus, et meie vallas tegutsevad kultuuriasutu-
sed on valmis koostööks. Seda näitas viimane kultuuri-
arengutele pühendatud ümarlaud, kus kõigil on palju 
ideid ja ettepanekuid. Kultuuriosakonna kollektiiv on ava-
tud ideedele ja valmis aitama realiseerida häid mõtteid. 
Hiljuti kohtusin Viimsi noortega ning julgustasin ka neid 
oma ideedega välja tulema. Minu uks on alati värsketeks 
ideedeks kõigile avatud ja hea meelega proovin leida 
lahendusi, et meie kodukandi kultuurielu oleks veelgi 
ägedam.

Aitäh kõigile, kes Viimsis kultuuri-
valdkonda panustavad ja kogukon-
natunnet üleval hoiavad! Hoidke 
neid inimesi ja väärtustage kul-
tuuri, sest kultuur aitab raske-
tel aegadel ja annab võimalu-
se tunda, et oleme päriselt koos. 
Koosolemises on jõud ja kultuu-
ris peitub imeline võimekus muu-
ta inimese hing ilusamaks. Võib öel-
da, et kultuur aitab luua nii Viimsi 
valda kui ka kogu Eestit pare-
maks.
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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 

Vee ääres või vee peal 
olles on ohutus esmatähtis 
VEEOHUTUS Kevadhooaeg toob rannarahva ellu värskeid tuuli, sest 
soojemate ilmade saabudes avaneb taas võimalus merele ja mere äärde 
minna, kas siis kala püüdma, sporti tegema või lihtsalt suvitama. See-
pärast on paslik meelde tuletada mõned elementaarsed reeglid, et kõik 
veega seotud tegevused mööduksid ohutult ega tooks kaasa dramaatilisi 
tagajärgi.

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 6. mail. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 27. aprillil kell 16.

K
una tänavune talv on olnud 
harjumuspäratult pikk, siis 
tuleb juttu alustada esialgu 
hoopis jääst, sest isegi april-

lis ei ole jää veel kõikjal sulanud. Küll 
aga on kevade ja soojade ilmade saa-
bumine kaasa toonud olukorra, kus 
jääle minemine on muutunud väga 
ohtlikuks – kuigi öösel valitsevad veel 
miinuskraadid, muudab päevane päi-
ke jää paksust ja vastupidavust loetud 
tundidega. Seetõttu on alates 14. april-
list kehtestatud üle-eestiline jääle mi-
neku keeld!

Kui aga peaksite siiski jääle mine-
ma, siis tuleb meeles pidada, et õhu-
kesest jääst annavad märku jää prak-
sumine ja vajumine. Sellisel juhul on 
oluline võimalikult kiire jäält lahkumi-
ne ning enda ohutuse tagamine. Kui-
das aga käituda siis, kui peaks juhtu-
ma halvim ning jää siiski alla andma? 
Selleks on oluline meeles pidada järg-
misi tõdesid: 

• Püüa jääda rahulikuks.
• Anna endast valjuhäälselt märku.
• Sisse vajudes katsu võimalikult kii-

resti august välja saada. Inimene ei pea 
külmas vees kaua vastu! 

• Enda ohutuse tagamiseks kanna 
jääle minnes alati endaga kaasas jää-
naaskleid. Nende abiga saad end jääle 
tagasi tõmmata. 

• Pääsenud august, rooma august 
eemale ning lahku jäält tuldud teed. 

• Leia soe koht ning võimalusel va-
heta märjad riided kuivade vastu. 

Märka abivajajat!
Veekogude läheduses on alati oluline 
avatud silmadega ringi käia ka siis, kui 
te ise jääle või vette ei lähe. Nagu juba 
enne öeldud, ei pea inimene külmas 
vees kuigi kaua vastu, mistõttu on olu-
line abivajaja kiire märkamine ja 112 
numbrile helistamine. 

Juhul, kui soovite ise appi minna, on 
oluline ennekõike tagada enda ohutus. 
Kindlasti ei tohiks abivajajale kätt ula-
tada, sest ohus oleva inimese jõud on 
üüratu ning selle tulemusena võite ka 
ennast külmast veest leida. Selleks on 
mõistlik kasutada kas oksa, jopet või 
muud olemasolevat abivahendit. Li-
saks on oluline hädaolukorrast valju-
häälselt märku anda!

J U H T K I R I

Kultuuris peitub jõud

dus. Kui ise ei oska, on mõistlik töö 
tellida spetsialistidelt. Paak on mõist-
lik alati enne merele minekut kütust 
täis tankida. Nii mootoririke kui ka 
kütuse lõppemine võib olenevalt tuu-
lest, lainest ja hoovustest tekitada kii-
re ahelreaktsiooni – triivimine mada-
likule, kividele või laevateele. Lisaks 
on oht sattuda külglainetesse, mis on 
veesõidukite ümberminemise üks le-
vinuimaid põhjuseid.

Veesõidukiga sõitma minnes tuleb 
alati selga panna päästevest, sest kui 
oled juba vette kukkunud, on vesti vä-
ga raske või lausa võimatu selga saada. 
Päästeameti ennetusosakonna eksper-
di Mikko Virkala sõnul on vest oluline 
just seetõttu, et vee peal võib olukord 
kiiresti muutuda – võib tõusta vastu-
tuul ja tekkida lainetus. Sellistes olu-
des sõitmine väsitab ja on suur oht vet-
te kukkuda. Sel juhul võib päästevest 
päästa sinu elu! Vesti peab kandma ka 
siis, kui lähete sõitma viimasel ajal üha 
populaarsemaks muutuva SUP lauaga.

“SUP lauaga sõitmisel on mõistlik 
valida selga näiteks ohutusvest, sest 
see on kõige mugavam. Päästevest on 
võrreldes ohutusvestiga küll kohma-
kam, aga iseenesest sobib ka see, sest 
sellega saab samuti edukalt SUP lauale 
tagasi ronida, kuna SUP laud on veega 
võrdlemisi ühel tasapinnal. SUP lauaga 
sõitmisel sobib kasutada ka paukvesti,” 
selgitab Virkkala ning lisab, et loomu-
likult peab vest olema ka kandja kaa-
lule vastav ja alati korralikult kinnita-
tud. “Kindlasti ei tohi enne mis tahes 
veesõidukiga veele minekut tarvita-
da alkoholi – purjus inimene ei pruugi 
osata hinnata olukorra ohtlikkust. Vee-
kogu ääres viibides on oluline meeles 
pidada, et ujumine ja alkohol ei käi 
kokku,” sõnab ta.

Statistika
Möödunud aastal uppus Eestis kok-
ku 60 inimest, kellest kaks olid lapsed. 
Aprillis ja mais uppunute arv suure-
nes 2021. aastal just kalastajate ja paa-
diga sõitjate arvelt. Kaheteistkümnest 
veesõidukiga veekogul olnud ja uppu-
nud isikust kandsid päästevesti vaid 
viis. Päästeamet reageeris 2021. aas-
tal kokku 293 veeõnnetuse sündmu-
sele ning veeõnnetustest päästeti 38 
inimest.

Kõik veeohutusega seotud nõuan-
ded ja info on kokku koondatud lehele 
www.veeohutus.ee.

Turvaliselt kevadele vastu!

Statistika näitab, et 
üha enam upuvad 
inimesed kukkumiste 
tulemusena ja koduses 
keskkonnas. 

Nikolai 
Bentsler
abivallavanem

Liina Valner
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

Koosolemises on 
jõud ja kultuuris 
peitub imeline 
võimekus muuta 
inimese hing 
ilusamaks. 
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uued vallakodanikud
  Meelika Raupil ja Sten Sillal sündis 17. jaanuaril tütar Klaara Sild
  Linda-Marie Kimmelil ja Kimmo Liivakul sündis 24. veebruaril poeg 

Mads Liivak
  Airi Hermil ja Rein Reinverkil sündis 25. märtsil tütar Annabel 

Reinverk
  Regina ja Pavel Glubakovil sündis 25. märtsil tütar Paulina 

Glubakova
  Annika Kotkal ja Boris Mryshevil sündis 27. märtsil poeg Anders 

Kotkas
  Karin Kallasel ja Erik Pastil sündis 28. märtsil tütar Elinora Past
  Kaire Keskülal ja Aivar Mättal sündis 3. aprillil tütar Mirtel Mätas
  Minna Sillamaal ja Madis Toomelal sündis 7. aprillil poeg Koit 

Toomela
  Liina ja Jorgen Suminil sündis 13. aprillil poeg Ruben Sumin

OLEME KOOS Käesoleva nädala 
pühapäeval on kõikidel viimsi-
lastel võimalik osaleda heatege-
vusüritusel ja ulatada sellega abi-
käsi Viimsisse jõudnud Ukraina 
sõjapõgenikele. Heategevusüritus 
“Aeg olla koos” toimub 24. aprillil 
kell 12–15 vanal Haabneeme staa-
dionil (Viimsi Rimi taga, Rand-
vere tee 9).

Tegevust ja meelelahutust jätkub sel 
päeval kogu perele. Toimuvad Ukraina 
kevadpüha tähistamise töötoad, mil-
lest enamik leiab aset väljas, kuid laste-
le mõeldud munade värvimise töötu-
ba toimub Viimsi raamatukogu saalis. 
Ka kõhu saab täis, sest saab osta ukrai-
na ja eesti köögist pärit maitsvaid toite, 
mida valmistavad vallavalitsuse ja val-
lavolikogu liikmed.

Meelelahutuse eest hoolitsevad 
mitmed tuntud muusikud. Päeva ju-
hib viimsilane Ruslan Trochinskyi, kes 
on paljudele teada nii ansambli Svja-
ta Vatra juhina kui ka Ukraina eestkõ-
nelejana ja sõjapõgenike toetajana. 
Tema poole pöördutakse tihti küsimu-
sega, kuidas saaks ukrainlasi aidata? 
Trochinskyi sõnul peame olema liht-
salt sellised nagu olime enne – inime-
sed! “Just Inimlikkust vajavad ukrain-
lased praegu kõige rohkem. Nad tulid 
siia, võttes kaasa ainult selle, mida käe 
otsas oli võimalik kanda, ja olles kao-
tanud pea kõik, mis neil elus oli. Toe-
tust vajavad ka ukrainlased, kes istu-

vad praegu pommivarjendites. Nende 
jaoks on tähtis teadmine, et meie siin 
võitleme praegu kurjusega ja toetame 
neid,” leiab muusik.

Ruslan Trochinskyil on hea meel, et 
Viimsis panustatakse põgenike abista-
misesse, ning ta loodab, et seda tehak-
se edaspidigi. “Viimsilased märkavad! 
Nüüd on aeg korraldada hoovikontser-
te, teha ühiseid töötubasid, valmista-
da ukrainlastega koos süüa. Õpetage 
neile eesti toite tegema, õppige nen-
delt ukraina köögi saladusi. Justnagu 
Eesti regilaulus, üks ütleb: “Tere,” teine 
vastab: “Tere”. Nii see algabki ja sõprus 
kestab,” usub ta.

Pühapäevasel üritusel kutsub osa-
lema ka muusik Oleg Pissarenko, kes 
ise samuti lavale astub. Tema arva-
tes on muusika raskes olukorras alati 
abiks. “Minu jaoks on muusika suure-
pärane tööriist hingerahu leidmiseks, 
enda sisemaailma korrastamiseks ka 

Heategevusüritus “Aeg olla koos” 
toimub pühapäeval, 24. aprillil

kõige raskemates olukordades. Praegu 
toimuv ei ole kahjuks esimene ega ka 
viimane keeruline olukord, mida üks 
inimene oma elu jooksul kogeda võib, 
aga inimesed, kes lasevad end muu-
sikal puudutada, õpivad või tegele-
vad sellega ükskõik mis tasemel, saa-
vad kindlasti leevendust. Muusika on 
universaalne terapeut, mille abil saa-
vutame tasakaalu ja rõõmutunnet, mis 
on minu silmis väga tähtis,” ütleb Pis-
sarenko.

Tule Sinagi pühapäeval kohale ning 
võta pere ja sõbrad kaasa!

Teated

Ukraina suursaadik külastas 
Viimsi kooli
12. aprillil külastas Viimsi kooli Ukraina suursaadik Marjana Betsa, 
kes kohtus kooli ja vallavalitsuse esindajatega ning koolis õppivate 
Ukraina lastega.

Viimsi koolis õpib hetkel 18 Ukraina põgenike peredest pärit last. 
Lisaks õpib Ukraina lapsi ka Püünsi, Haabneeme ja Randvere koolides. 
Selleks, et tagada lastele vajalik tugi, pöördus vallavalitsus sobiva 
inimese leidmiseks Ukraina seltsi poole, kelle abiga õnnestus korral-
dada nii, et alates 1. aprillist töötab Viimsi koolis Viktoria Melnik, kes 
igapäevaselt ukrainlaste lapsi koolitöös toetab. Ukraina suursaadiku 
Marjana Betsa visiidi mõte oli tänada Viimsi kooli hea töö eest siia 
jõudnud laste aitamisel ja näha, kuidas lastel Viimsi koolis läheb. 

Viimsi koolis toimunud kohtumise alguses andis suursaadik ülevaa-
te sellest, milline on olukord Ukrainas. Tema sõnul on olukord jätkuvalt 
väga keeruline ja igasugune abi väga oodatud. Suursaadik kinnitas, et 
ukrainlased on väga tänulikud abi eest, mida viimsilased on pakkunud 
ja pakuvad. Marjana Betsa sõnul loodavad paljud ukrainlased suveks 
kodudesse naasta, kuid reaalsuses ei ole teada see, kuidas kõik kuju-
neb ja kas see üldse võimalikuks saab.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Leppneeme külavanem teavitab
  7. mail algusega kell 11 toimub Leppneeme küla “Teeme ära!” talgu-

päev. Kokku saame Leppneeme lasteaia juures.
9. mail algusega kell 18 toimub Leppneeme küla üldkoosolek Lepp-

neeme sadamas.
Darvy Kõdar

Leppneeme külavanem

Prangli saare talgupäev 
  Prangli saare talgupäev toimub laupäeval, 30. aprillil. Koguneme 

kell 11 Prangli poe juures. Kavas on koristada surnuaeda ja kiriku pöönin-
gut ning teha saare metsas prügikogumisring. Talgusupp rahvamajas.

Terje Lilleoks
Prangli saarevanema kt

Ukraina suursaadik Marjana Betsa kohtus Viimsi kooli ja vallavalitsuse 
esindajatega ning koolis õppivate Ukraina lastega. Foto: Heiko Leesment

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

  Annetusi Ukraina sõjapõge-
nike toetuseks on võimalik 
teha kohapeal, aga ka üle-
kandena: Viimsi Vabatahtlikud 
MTÜ, EE152200221065429191, 
Swedbank.

24. aprillil saab laval näha ka Oleg Pissarenkot. Foto: Kalev Lilleorg
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Viimsi valda jõuab Euroopa 
maakasutuse ja maapinna uuring
Käesoleva aasta maist oktoobrini kogutakse üle Euroopa toimuva 
LUCAS 2022 raamuuringuga liikmesriikide eri piirkondadest infot 
maapinna ja selle kasutuse kohta.

ALUCAS ehk European Union’s Land Use and Land Cover Survey 
uuring hõlmab 27 riiki ja 200 000 erinevat asukohta Euroopa Liidus. 
Uuringu läbiviijad kaardistavad Eestis kokku 1229 asukoha andmed. 
Uuritavad punktid võivad asuda põllumajanduslikel maadel, metsades, 
hoonestatud aladel või transpordivõrkude juures. Uuringu raames 
määravad geodeedid kindlaks maapinna ja -kasutuse tüübi, rohu-
maad, melioratsiooni olemasolu ja maastikustruktuuri elemendid. 
Saadud andmeid kasutatakse sisendina Euroopa Liidu põllumajandus-
poliitika strateegilisel planeerimisel. Võetud proove ei kasutata põllu-
majandustoetuste kontrollimiseks ja kogutud andmeid kasutatakse 
ainult Euroopa tasandil. Oluline on ka see, et maaomanike isiku- ja 
maaomandi andmeid uuringus ei kajastata.

Kogutud andmete põhjal toimub muuseas ka Euroopa pinnasekaar-
tide uuendamine, pinnasemudelite valideerimine ja pinnases orgaa-
nilist päritolu süsinikusisalduse kindlaksmääramine, mis on kliimamuu-
tust mõjutav oluline tegur.

Uuringu läbiviijate sõnul teostavad töid geodeedid, kes töötavad 
täpsete juhiste järgi, et valitud punktis kaardistada ja pildistada, häiri-
des võimalikult vähe ja kahjustamata asukoha taimkatet. Geodeedil 
peab olema tööde teostamisel esitada isikut tõendav dokument ja EU-
ROSTATi allkirjastatud akrediteerimiskiri. Uuringu läbiviijad vabanda-
vad võimalike ebamugavuste pärast.

LUCASe uuringu kohta saab lisateavet vastavast jaotisest veebi-
saidil http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview.

Heiko Leesment 
avalike suhete osakond

Noortevaldkonnas tegutsetakse 
mitmel tasandil
Aprillikuus toimus mitmeid noortega seotud projekte nii kodumaal 
kui ka kaugemal.

6. aprillil külastas Viimsi noortekeskust haridus- ja noorteameti 
(HARNO) noorteosakond. Haridus- ja noorteametit huvitas, millised on 
noorsootöö erinevad osapooled Viimsi vallas ning mis parasjagu noor-
sootöös käsil on, lähtuvalt noortevaldkonna arengukavast. Seetõttu 
tutvustas Viimsi noortevolikogu kohtumisel enda tegemisi, sealhulgas 
struktuuri, valimiskorda, koostööd noortekeskuse ja vallavalitsusega. 
Noortekeskus tutvustas asutust, selle struktuuri ja filiaalide tegemisi 
ning tulevikuplaane. Viimsi vallavalitsuse esindajad rääkisid noorsoo-
tööst kohaliku omavalitsuse tasandil, noorsootöö ümarlauast, rahvus-
vahelistest projektidest, tööst NEET-noortega, aga ka valdkondlikust 
arengukavast. HARNO noorteosakond tõdes hiljem, et neil oli rõõm 
näha, kui heades tingimustes noored Viimsis avatud noorsootöös osa-
leda saavad ning kui kompetentsed ja kõrgetasemelised töötajad nen-
dega tegelevad. 

4.–9. aprillil osalesid aga Viim-
si noortekeskuse juhataja Kaire 
Tobias ning Viimsi noortevoli-
kogu esimees Diana Kutšerova 
rahvusvahelises noorsootöö pro-
jektis Portugalis, mis keskendus 
noorte osaluse toetamisele ko-
halikul tasandil. Kohtumisel jagati 
häid noorsootöö praktikaid ning 
ühiselt kaardistati arengueeldusi 
ja probleemkohti noorte osaluse 
toetamiseks kohalikul tasandil. 

Samuti planeeriti tulevasi koostööprojekte ning laiendati Viimsi valla 
rahvusvahelise noorsootöö võrgustikku. 

Viimsi noortekeskus 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
12.04.2022 VASTU VÕETUD 
OTSUSED

  Nr 14 Hoonestusõiguse seadmi-
ne Naissaare raudtee osas Sihtasu-
tuse Eesti Meremuuseum kasuks

  Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2022 otsusega nr 15 lõpetati 
kokkuleppel hoonestusõiguse 
seadmise leping Sihtasutusega 
Rannarahva Muuseum Viimsi valla 
omandis oleva kinnistu registri-
osa number 13306302 osas. Seati 
hoonestusõigus Sihtasutuse Eesti 
Meremuuseum kasuks kinnistule
nr 265250 katastriüksus Naissaare 
raudtee R7, Tagaküla/Bakbyn, 
katastritunnus 89001:001:0306, 
pindala 3958 m² osas. Seati hoo-
nestusõigus Sihtasutuse Eesti Me-
remuuseum kasuks kinnistule nr 
13306302, mis on piiratud järgmis-
te katastriüksustega: 

Naissaare raudtee R1, Taga-
küla/Bakbyn, katastritunnus 
89001:001:0111, pindala 2,35 ha;

Naissaare raudtee R2, Taga-
küla/Bakbyn, katastritunnus 
89001:001:0109, pindala 2,68 ha;

Naissaare raudtee R4, Taga-
küla/Bakbyn, katastritunnus 
89001:001:0106, pindala 1,53 ha;

Naissaare raudtee R5, Lõuna-
küla/Storbyn, katastritunnus 
89001:001:0107, pindala 7435 m²;

Naissaare raudtee R6, Väikehei-
namaa küla/Lillängin, katastritun-
nus 89001:001:0105, pindala 4,28 
ha. Seati hoonestusõigus Sihtasu-
tuse Rannarahva Muusem kasuks 
kinnisasja nr 13306302 jagamise 
teel moodustatavale kinnisasjale 
Naissaare raudtee R3, katastritun-
nus 89001:001:0108, pindala 2,18 ha 
kehtiva hoonestusõiguse lepingu 
tingimuste kohaselt. Lepingu sõl-
mimisega seotud kulud kannab 
Viimsi vald. Koos hoonestusõiguse 
seadmisega Naissaare raudtee R2, 
Tagaküla/Bakbyn, katastritunnus 
89001:001:0109, pindala 2,68 ha ja 
Naissaare raudtee R5, Lõunaküla/

Volikogus
Storbyn, katastritunnus 89001:001:
0107, pindala 7435 m2 (Lisa 2) osas 
Sihtasutuse Eesti Meremuuseum 
kasuks tuleb Viimsi Vallavalitsusel 
tagada Sihtasutusele Rannarahva 
Muuseum raudteetaristu kasuta-
mise õigus (nt üürilepingu sõlmi-
mise või isikliku kasutusõiguse sead-
mise näol osaliselt raudtee R2 ja 
tervikuna R5 osas). Ühtlasi tagada 
tasuta isiklik kasutusõigus Viimsi 
valla kasuks hoonestusõiguse ala 
läbivate avalike teede osas, tagamaks 
avaliku tee teenuse kättesaadavus.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
12.04.2022 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED

  Nr 3 Viimsi valla finantsjuhtimise 
kord 

NB! Volikogu 12.04.2022 otsuste 
terviktekstidega on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel ning 
määrustega Riigi Teataja võrguväl-
jaande veebilehel.

KEHTESTATUD DETAIL-
PLANEERING

  Viimsi Vallavalitsus võttis 
6.04.2022 vastu korralduse nr 
150 “Randvere küla, Mündi tee 16 
kinnistu detailplaneeringu keh-
testamine”.

Planeeritav ala hõlmab Rand-
vere külas asuvat Mündi tee 16 
kinnistut (katastritunnus 89008:
003:0052, suurus 6152 m², 100% 
elamumaa). Mündi tee 16 kinnistu 
piirneb kahest küljest väikeelamu-
kruntidega, idapoolses küljes on 
mets (Ajaotsa kinnistu), läänes 
Mündi tee ning teisel pool teed 
väikeelamukrundid. Mündi tee 16 
kinnistu on kaetud tihedalt kasvava 
kõrghaljastusega, mistõttu koos-
tati enne detailplaneeringu (edas-
pidi DP) algatamist puittaimestiku 
hinnang. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö 
nr 01-20) moodustatakse 4 üksik-
elamumaa krunti ning 1 tee- ja 
tänavamaa kasutamise sihtotstar-
bega krunt. Üksikelamumaa krun-
tide suurused jäävad vahemikku 
1200–1489 m², ühele krundile on 
lubatud ehitada 1 põhihoone (kõr-
gus kuni 8,5 m) ja kuni 2 abihoo-
net (kõrgus kuni 5 m), hoonesta-
da võib maksimaalselt 20% krundi 
pindalast. Planeeritud ehitusõigus 
on elamukruntidel erinev: POS 1 
ja POS 2 võib hoonestada kuni 20% 
krundi pindalast ning hoonete 
suurim lubatud brutopindala on 
kuni 500 m², POS 3 ja POS 4 võib 
hoonestada kuni 15% krundi pind-
alast ning hoonete suurim lubatud 
brutopindala on kuni 350 m². 
Arvestada tuleb puittaimestiku 
hinnanguga: kohustuslik on säili-
tada I ja II väärtusklassi puid ning 
enamus III väärtusklassi puid. 

Kruntidele juurdepääsuks on pla-
neeritud tee- ja tänavamaa krunt, 
mis on pooles ulatuses autotee, 
kuid jätkub kergliiklusteena kuni 
Ajaotsa kinnistuni (maatulundus-
maa, mets).

17.03.2022 sõlmitud notariaalse 
lepinguga kohustub arendaja väl-
ja ehitama DP-ga kavandatud teed 
ja taristu. Pärast ehituskohustuste 
täitmist võõrandatakse transpordi-
maa kinnistu tasuta vallale. DP vas-
tab liigilt üldisematele planeerin-
gutele.

DETAILPLANEERINGU 
KOOSTAMISE LÕPETAMINE

  Viimsi Vallavalitsus võttis 
6.04.2022 vastu korralduse nr 151 
“Detailplaneeringu koostamise 
lõpetamine Leppneeme küla, 
Kärimetsa ja Põllu kinnistutel”, 
millega lõpetatakse Viimsi Valla-
valitsuse 18.08.2021 korraldusega 
nr 358 algatatud DP koostamine.

DP-d ei ole käesolevaks ajaks 
vastu võetud, avalikule väljapane-
kule suunatud ega kehtestatud. 
DP koostamise eesmärk algata-
mise korralduse kohaselt oli 4 ela-
mumaa ja 1 transpordimaa krundi 
moodustamine, elamumaa krunti-
dele hoonestusala määramine ük-
sikelamutele ja abihoonetele ning 
kruntide ehitus- ja hoonestustingi-
muste lahendamine.

DP koostamise käigus esitati DP 
lahendus kohalikule omavalitsuse-
le läbivaatamiseks. Ühtlasi edastati 
planeeringulahendusega AS Viim-
si Vesi seisukoht, milles keelduti 
koostatavale DP-le tehniliste tingi-
muste väljastamisest ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. 
Vee-ettevõtja AS Viimsi Vesi on 
puudutatud isiku taotluse jätnud 

rahuldamata seoses asjaoluga, et 
vee-ettevõttele väljastatud veelu-
ba ei võimalda DP kehtestamiseks 
väljastada tehnilisi tingimusi ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooniga lii-
tumiseks. Ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni seaduse § 5 lg 4 p 1 ja p 3 
sätestab, et ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga liitumise taotlust ei ra-
huldata, kui liituda soovija veevaja-
dust ei ole võimalik ühisveevärgist 
rahuldada selle nõuetekohast toi-
mimist kahjustamata ja reovee ko-
gust ei ole võimalik juhtida ühiska-
nalisatsiooni seda kahjustamata. 
Kärimetsa ja Põllu DP koostamise 
käigus on AS Viimsi Vesi kui Viimsi 
valla vee-ettevõtja ja elutähtsa tee-
nuse osutaja korduvalt ja järjepide-
valt (31.08.2021, 03.01.2022) keel-
dunud planeeringulahendusele 
tehnilisi tingimusi väljastamast 
põhjusel, et vee-ettevõtjale eralda-
tud kogu veeressurss on kasutusel, 
mis ei võimalda uutele planeeringu-
lahendustele tehnilisi tingimusi 
väljastada. Planeerimisseaduse 
§ 129 lg 1 p 1 sätestab, et DP koos-
tamise võib lõpetada, kui koosta-
mise käigus ilmnevad asjaolud, mis 
välistavad planeeringu elluviimise 
tulevikus. Ülaltoodust lähtudes 
ning juhindudes vee-ettevõtja AS 
Viimsi Vesi seisukohast leidis valla-
valitsus, et algatatud DP ei ole tule-
vikus elluviidav ning kavandatavad 
elamuid ei ole võimalik kasutada 
elamu tavapärase kasutusotstarbe 
kohaselt.

Lisainfo on kättesaadav ka 
Viimsi valla kodulehelt: https://
www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja 
planeerimisosakond

Detailplaneeringud

Noortevaldkonna tegijad jagasid omavahel kogemusi Portugalis. 
Foto: erakogu

Haridus- ja noorteameti ametnikud. 
Foto: Ave-Liis Kivest
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34. Viimsi Jooks toimub 15. mail
Jooksusõbrad võivad rõõmustada, sest maikuus tuuakse vahva 
jooksuüritus koju kätte.

34. Viimsi Jooks toimub 15. mail Viimsi staadionil. Põhidistantside 
pikkused on jõukohased kõigile liikumisharrastajatele – valida saab 
7 või 15 km vahel.

Rajale on oodatud ka käijad ja kepikõndijad, kel on võimalik läbida 
7 km pikkune distants ajavõtuta.

Noortejooksud vanusele 7–16 toimuvad 2,3 km pikkusel rajal, mis 
kulgeb mööda Karulaugu terviserada ja on osalejatele tasuta.

Lastejooksud toimuvad Viimsi staadionil ning on samuti osalejatele 
tasuta.

Registreerida saab veebilehel viimsisport.ee.
Viimsi Sport 

Viimsi tutvustas tarka 
sademeveesüsteemi
Viimsi juhib rahvusvahelist projekti CleanStormWater, mille raames 
rajatakse valla keskusesse erinevaid sademevee puhastussüsteeme 
ja paigaldatakse monitoorimisseadmeid.

Tegevuste eesmärk on pöörata rohkem tähelepanu sademevee 
seisundile ja puhastada sademevett, mida merre juhitakse. Lisaks pu-
hastus- ja seireseadmete paigaldamisele luuakse samal ajal sademe-
vee monitoorimise tarkvara, mis integreeritakse loodavasse KOV-GIS 
süsteemi VAAL ja mis moodustab tervikliku süsteemi vallaruumis paik-
nevate seadmetega.

20.–21. aprillini toimus Soomes Turu linnas rahvusvaheline seminar, 
kus partnerid neljast osalevast riigist (Eesti, Läti, Soome ja Rootsi) tut-
vustasid erinevaid sademeveega seotud tarvaralahendusi, sademevee 
puhastusvõimalusi ja teadlastega koostöös valminud tehnilisi süsteeme. 

Viimsi valla kommunikatsioonide vanemspetsialist Siim Reinla rääkis 
Viimsi loodavast e-monitoorimise terviklahendusest (sensorid, andme-
vahetus, analüütika) ning esitles sademevee monitoorimise süsteemi 
tarkvara hetkeseisu. Valla arendatava VAAL tarkvara ja sademevee 
monitoorimise mooduli vastu oli aktiivne huvi nii Rootsi kui ka Läti part-
nerite poolt. Siim Reinla tõi välja, et monitoorimisseadmed ja tarkvara 
tagavad edaspidi võime jälgida reaalajas sademevee merrevoolude 
vee kvaliteeti, saada teavitusi häirete kohta (ennetamaks üleujutusi), 
jälgida sademeveega seotud keskkonnaseisundit ja koguda andmeid 
laiema seire jaoks. 

Projekti kaasrahastavad Interreg Kesk-Läänemere programm ja 
Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus. CleanStormWateri projekti 
maht on 1,6 miljonit eurot, millest Viimsi valla omafinantseering moo-
dustab 76 000 eurot. Projekti juhtpartneriks on Viimsi vald ning tege-
vuste ajatelg on 2020–2022.

Viimsi Teataja

SEIKLUSPARGID Keskkonnaamet 
kooskõlastas kaasava eelarve 
võiduideeks olnud madalseiklus-
pargi rajamise Haabneeme sang-
lepiku alale. Lisaks rajatakse 
madalseikluspark Viimsi kooli 
õuealale.

Vallavalitsus on läbi viinud riigihan-
ke madalseiklusparkide projekteeri-
miseks ja ehitamiseks ning hanke tu-
lemused kinnitatakse tuleval nädalal. 

Haabneeme ranna sanglepiku ma-
dalseiklusrada on plaanis rajada seits-
mele puidust postile, mille vahel 
looklevad ligikaudu viie meetri pik-
kused seiklusrajad. Üks radadest on 
planeeritud 25-meetrise trosslasku-
misena. Viimsi kooli territooriumi-
le kavandatud madalseikluspark toe-
tub kuuele puidust postile, mille vahel 
looklevad erinevad atraktsioonid, üks 
neist on samuti trosslaskumine. Täpne 
atraktsioonide arv selgub projekteeri-
mise käigus.

Seiklusparkide juurde paigaldatak-
se ilmastikukindel infostend kasutus- 

ja ohutusjuhendiga. Valmivad seik-
lusrajad sobivad eri vanuses vanuses 
kasutajatele. Kuni 7-aastased lapsed 
peavad radu kasutama lapsevanema 
järelevalve all, suurematele on rajad 

Haabneeme sanglepiku alale 
ja Viimsi kooli õue rajatakse 
madalseikluspargid

sobilikud iseseisvaks läbimiseks.
Tegemist on Viimsi valla 2021. aas-

ta kaasava eelarve võiduideega, mis sai 
540 häält.

Viimsi Teataja

34. Viimsi Jooksul leiab jõukohase distantsi iga osaleja. Foto: Viimsi Sport

Haabneeme sanglepiku ala. Foto: Alar Mik

RANNASPORT Rannavollesõbrad 
võivad tõsiselt rõõmustada, sest 
kahe lisaväljaku loomine annab sel 
võimaluse sel suvel Haabneemes 
mängida juba viiel väljakul.

Rannavõrkpall on üks lihtsamaid ja lõ-
busamaid mänge, millega rannapäevi 
või suveõhtuid sisustada. Vaja on vaid 
rannavolleplatsi, palli ja head seltskon-
da. Liival treenides arenevad võhm, 
koordinatsioon, stabiilsus, kiirus, plah-
vatus, nutikus ja kavalus. Lisaks tuge-
vale füüsisele saab rannavõrkpallist ka 

hea meeskonnatööoskuse. See ala pa-
neb tööle kogu keha ning õpetab kaas-
lasega väljakul ühiselt tegutsema. 

Viimsi valla spordi- ja liikumishar-
rastuste projektijuhi Paavo Naela sõnul 
on võrkpalli ja eriti rannavõrkpalli po-
pulaarsus suviti ka Viimsis märgatavalt 
tõusnud. Huviliste soovidele vastu tul-
les rajabki vald olemasolevale kolmele 
väljakule lisaks kaks uut ja suvel saab 
rannavõrkpalli mängida viiel väljakul.

Käimasolevate tööde käigus paigal-
datakse võrgupostid, sõelutakse ja kor-
rastatakse väljakualune liiv ja tuuakse 
juurde puhast liiva. Ehitustöödega on 
planeeritud lõpule jõuda maikuu algu-
seks. Supelhooaja alguseks paigalda-
takse kõigile palliplatsidele ka väljaku-
te piirdejooned. 

Haabneeme randa kerkib 
kaks uut rannavolleväljakut 

Oluline on silmas pidada, et välja-
kute kasutust reguleerib broneeringute 
süsteem, mille kohta avaldab vald väl-
jakute ehitustöö lõppemise järel täien-
dava informatsiooni. 

Lisaks on hea teada, et kolmel väl-
jakul on võrgu kõrgus seadistatav nii, 
et seal saab mängida ka rannatennist. 
See mäng on rannavollega võrreldes 
viimsilaste jaoks ehk veel tundmatu, 
aga kindlasti tasub rannatennist proo-
vida – see sobib kõigile, ka päris alga-
jatele. Lisaks on rannatennis hea valik 
liigeseprobleemidega inimestele, sest 
mäng toimub pehmel liival. Füüsiliselt 
arendab see sama hästi nagu iga teine-
gi pallimäng, lisaks paranevad ka koor-
dinatsioon ja osavus. Igati hea harras-
tus suvehooajaks!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Haabneeme randa saab suveks paigaldatud viis volleplatsi. Foto: Merilin Piirsalu

Rahvusvahelisel seminaril osalesid partnerid Eestist, Lätist, Soomest 
ja Rootsist. Foto: Alar Mik
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Küsitlus tõi suurima tagasiside
Artikkel kajastab küsitluse tulemusi, 
kuna peamine tagasiside tuli läbi kaa-
samisküsitluse, kuhu laekus 830 vas-
tust, mida anti 3,5 nädala jooksul kok-
ku 19 küsimusele. Lisaks etteantud 
küsimustele esitati 575 vastaja poolt 
tagasisidet, ettepanekuid ja soovitusi 
alates heakorrast kuni töökohtade loo-
miseni. Oli ka vastakaid seisukohti, aga 
pigem jäi selliste osakaal väikeseks.

Suurim väärtus on metsad
Küsimusega Viimsi valla olulisima 
või suurim väärtuse osas sooviti saa-
da tagasisidet, mis on vastajate arva-
tes meie valla väärtuseks. Küsimus või-
maldas teha ühe valiku 11 valdkonna 
vahel (alates loodusväärtustest kuni 
valla poolt pakutavate teenusteni), et 
tagasiside oleks võimalikult fokussee-
ritud. Kõige suuremaks väärtuseks hin-
nati metsad (344 vastanut) ning selle-
le järgnes meri ja rand (329 vastanut), 

Teenusmajandust tuleb 
arendada
Viimastel aastatel on aktuaalne olnud 

moodustades ühtekokku valdava ena-
muse vastustest (82%). Kõige madala-
maks hinnati hoonestut ja arhitektuuri 
(0,4%). Joonisel 1 on välja toodud väär-
tuste osas laekunud vastuste osakaal. 

Oluliseks peeti rahvaarvu 
teemat ja keskkonnahoidu
Vastajatelt sooviti tagasisidet kolme 
olulise teema osas, mille lahendamise-
ga peaks üldplaneering vastajate hin-
nangul tegelema. Loetelus oli toodud 
13 valikut, mis baseerusid erinevatel
 planeerimisseaduses toodud ülesan-
netel. Kõige olulisemaks hindasid vas-
tajad elanike arvu ja sisserände temaa-
tikat (610 vastanut), looduskeskkonna 
ja keskkonnahoiuga tegelemise vald-
konda (489 vastanut) ning liikuvuse ja 
ühistranspordiga tegelemist (292 vas-
tanut). Samad teemad on aktuaalsed 
ka veebikeskkondades, kus kogukon-
na murekohtasid arutatakse. Kõige 
väiksema tagasiside sai jäätmejaama 
teema (37 vastanut). Joonisel 2 on esi-
tatud teemade jaotus koos vastanute 
arvuga.

Rekreatsioonialasid soovitakse 
laiendada
Kolmanda küsimusega sooviti täp-
sustada vajadust rekreatsioonialade 
laiendamise (looduslikud alad, kus 
viibida, metsarajad tervikuna, met-
sad puhkekohana) perspektiivi. Kuna 
üldplaneering peab lahendama rek-
reatiivsed võimalused alates meeldi-
va elukeskkonna osaks kergtee ääres 
olevast pingiga rohenurgast kuni met-
sades asuvate terviseradade ja tervikli-
ku toimiva rohevõrgustikuni, siis vas-
tused täpsustasid ootusi selle teema 
käsitlemisele. Tervelt 581 vastanut 
leidsid, et rekreatsioonivõimalusi tu-
leks laiendada. Joonisel 3 on toodud 
vastuste osakaalud.

ÜLDPLANEERING Veebruarist kuni aprilli alguseni oli 
võimalik kaasatud osapooltel ning kogukonnal anda 
tagasisidet valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade 
jaoks. Kokku laekus vallavalitsusele seitse kirja (sh kaks 
külavanemalt), kolme riigiasutuse tagasiside ja 830 
inimese vastused.

Üldplaneeringu 
lähteseisu-
kohtadele 
anti mahukas 
tagasiside

Puhkealana hinnatakse enim 
metsa
Eelmise küsimuse täpsustamiseks pa-
luti vastajatel anda hinnang kolme-
le puhkeala soovile või eelistusele, et 
selgitada inimeste ootusi, millest tun-
takse puudust. Enim hinnatakse puh-
kealana metsa (362 vastanut) ning sel-
lele järgnevad supluskoht, rand (314 
vastanut). Need kaks valikut ühtivad ka 
valla väärtustega, kus kõrgeimaks hin-
nati just metsa ja mere lähedust. Lisaks 
väljendatakse kõrget ootust ka matka-
radadele ning mängu- ja spordivälja-
kutele ehk tervikuna rekreatiivsetele 
tegevustele ja vabas õhus aja veetmi-
se võimalustele. Joonisel 4 on esitatud 
saadud tagasiside pingereana.

erinevate teenuste osutamise vajadus. 
Seetõttu sooviti tagasisidet ka teenus-
majanduse osas. Teenusmajanduse all 
peeti silmas mistahes teenuseid ala-
tes müügist kuni notarini. Kokku lei-
dis 519 vastanut, et teenusmajanduse 
arendamine on oluline tegevus. Jooni-
sel 5 on esitatud vastuste osakaalud.

Kodulähedased töökohad
Tulenevalt töökohtade seosest teenus-
majandusega ja arvestades kodulähe-
daste töökohtade loomise aktuaalsust, 
sooviti ka antud teemal vastajatelt ta-
gasisidet. Üle poolte vastanutest (436 
vastanut) pidas kodulähedaste töö-
kohtade loomist oluliseks ning neut-

  Meri ja rand 
  Metsad 
  Avalik ruum 
  Rohealad (haljakud, pargid)  
  Saared ja saareline kultuur  
  Hoonestu ja arhitektuur  
  Sotsiaaltaristu (sh teenusmajad, 

päevakeskused, mänguväljakud jms) 
  Rekreatsioonivõimalused (sh 

matka- ja puhkerajad) 
  Kodulähedased töökohad 
  Teede- ja taristuvõrk 
  Haridustaristu (koolid, lasteaiad) 

Joonis 1. Viimsi väärtuste osas said 
kõrge tagasiside metsad ning meri 
ja rand. 

40%

42%

2% 6%

2% 3% 3%

Jäätmejaamad
Puhkealad

Sotsiaaltaristu (sh teenusmajad, mänguväljakud jms)
Avalik ruum (sh keskväljak jm hooned)
Looduskeskkond (sh keskkonnakaitse)
Tehniline taristu ja kommunikatsioonid

Vaba aja veetmise võimalused
Haridustaristu

Liikuvus ja ühistransport (sh kergteed)
Ettevõtlus, teenusmajandus

Kohalikud töökohad
Teedevõrk

Elanike arv (sh sisseränne)

     37 
   113 
 72 
       189 
                         489 
    137 
  89 
    145 
            292 
51 
   114 
     162 
                                  610

Joonis 2. Üldplaneeringuga lahendamist vajavate teemade jaotus.

  Rekreatsioonivõimalusi tuleks 
laiendada 

  Vallas on juba piisavalt võimalusi 

Joonis 3. Rekreatsioonialade laien-
damist peab oluliseks 70% vastanu-
test. Puhkealana hinnatakse enim 
metsa.

70%

30%

Loodus- ja puhkemaja
Lõkkeplats

Piknikuplats
Piirkondlik haljak

Kujundatud istumisala
Park

Lilleniit, heinamaa
Mängu- ja spordiväljak
Jooksu- ja matkarada

Supluskoht, rand
Mets

83 
 98 
  112 
    141 
        173 
              256 
                278 
                   306 
                    309 
                      314 
                          362

Joonis 4. Ootused puhkealade osas.
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  Jah 
  Ei 

63%

37%

  Pean seda oluliseks 
  Pigem suhtun neutraalselt 
  Ei pea vajalikuks tegeleda 

Joonis 6. Kodulähedaste töökoh-
tade loomist peab oluliseks üle 
poolte vastanutest.

53%
33%

14%

Joonis 5. Üle poolte vastanutest 
peab oluliseks teenusmajanduse 
arendamist.

Alar Mik
abivallavanem
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0,5% 0,5% 0,5%



46%

12%

20%

7%

4%

2%
3% 2%

1%1% 0%
2%

22. aprill 2022 PLANEERINGUD // 7

raalsena hindas küsimust 278 vastajat. 
116 vastanut leidis, et sellega ei peaks 
tegelema. Joonisel 6 on esitatud vasta-
nute seisukohad kodulähedaste töö-
kohtade loomise osas.

Suurim murekoht on 
ülerahvastatus
Soovide ja ootuste juurest liiguti edasi 
murekohtade juurde. Küsitluses palu-
ti tuua välja, milline on hetkel vastaja 
meelest vallaüleselt suurim murekoht 
(mis vajab lahendamist läbi üldpla-
neeringu). Vastustena pakuti 13 eri-
nevat teemat, mille lahendamisega 
tegeleb üldplaneering või mis on ko-
gukonnas aktuaalsed. Kõige akuutse-
maks hinnati vajadust tegeleda valla 
ülerahvastatusega (382 vastanut), tei-
sele kohale jäi ehitustegevuse ja aren-
damise temaatika (163 vastanut) ning 
kolmanda olulise probleemkohana 
toodi välja loodushoiuga tegelemise 

vajadus (103 vastanut). Kõige vähem 
leidsid kajastust sotsiaaltaristu temaa-
tika (2 vastanut) ja jäätmejaama küsi-
mus (1 vastus). Joonisel 7 on esitatud 
probleemkohtade osakaalud.

Merele avatud Viimsi
Murekohtade all sooviti ka tagasisidet 
ja ootusi merele avatuse osas. Vasta-
jatel paluti hinnata, milliseid samme 
tuleks Viimsis astuda, et oleks tagatud 
suurem merele avatus. Vastused jaotu-
sid ühtlaselt. Ühtlaselt oluline on taga-
da parem kallasraja läbitavus (259 vas-
tanut) ning võimaldada uusi ligipääse 
mere äärde (229 vastanut). Joonisel 8 
on esitatud vastanute seisukohad me-
rele avatuse suurendamise osas.

Eelistused arendusaladele
Küsimustega 9 ja 10 sooviti vastanute 
esimest ja teist eelistust arengupotent-
siaaliga aladele. Vastajal paluti hinna-
ta, millist tegevust nähakse esimese ja 
ka teise eelistusena arendusperspek-
tiiviga kinnistutel (endised kasvuhoo-
nete alad, tööstusalad, vanad tootmis-
alad, tühermaad jms alad). Joonisel 
9 on toodud esimene eelistus. Kõige 
enam soovitakse näha rekreatsioo-
nialasid (370 vastanut), sellele järg-
nevad kodulähedased töökohad (192 
vastanut). Väikseima tagasiside said 
tootmistegevus (16 vastanut) ja ela-
muarendus (38 vastanut). Joonisel 10 
on toodud teine eelistus, kus suurim 
eelistus on sotsiaalfunktsioonil (251 
vastanut) ning väikseima osakaaluga 
on samuti elamuarendus (29 vastanut) 
ja tootmistegevus (35 vastanut). 

Kahe eelistuse põhjal on koostatud 
joonis 11, kus on toodud neli enim ta-
gasisidet saanud otstarvet. Selle koha-

selt võiks arenduspotentsiaaliga ala 
olla kolmandiku osas roheline ja rek-
reatiivses kasutuses, ligi veerand sel-
lest suunatud sotsiaalfunktsioonile 
ning ligi viiendik oleks seotud nii tee-
nusmajandusega kui ka kodulähedas-
te töökohtadega. Piirkondadevahelisi 
erinevusi analüüsitakse planeeringu 
koostamise edasistes etappides.

Elanike arvu osas nähakse 
pigem 0-stsenaariumit
Kõige kõnetavam teema on kindlasti 
valla rahvastiku arv tulevikus. See mää-
rab ära vajaduse taristule, teenustele, 
ressurssidele jne. Hetkel on valla ela-
nike arv ligi 22 000 sisse kirjutatud ini-
mest, hinnanguliselt elab siin veel ligi 
3000 elanikuks registreerimata inimest, 
kehtestatud planeeringutega võib li-

  Elanike arv ja selle kasv 
  Metsad 
  Ehitustegevus ja arendamine 
  Veeressurss ja kanalisatsioon  
  Autostumine ja liiklusseisakud
  Vähene kohalik teenusmajandus 
  Kodulähedased töökohad 
  Haridustaristu 
  Rekreatiivsete alade puudus 
  Taastuvenergiaallikate kasutus 
  Sotsiaaltaristu 
  Uus jäätmejaam 
  Varjendid ja tsiviilkaitse 

Joonis 7. Üldplaneeringuga 
lahendamist vajavad probleemid. 

  Parem kallasraja läbitavus
  Ligipääsud mere äärde
  Puhkealad mereäärsetele aladele
  Sadamate ja lautrite korrastamine 
  Täiendavate supelrandade avamine 

Joonis 8. Merele avatusel peeti olu-
liseks kallasraja läbitavust ja juurde-
pääsude loomist rannajoonele. 

31%

28%

21%

10%

10%

  Elamud ja elukondlik tegevus 
  Teenusmajandus (sh toitlustus jms) 
  Kodulähedased töökohad, ette-

võtlus 
  Rekreatsioonialad, haljakud 
  Tootmistegevus 
  Sotsiaalfunktsioon 

Joonis 9. Esimene eelistus 
võimalikule arendusalale. 

14%

4%

12%

23%
45%
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  Elamud ja elukondlik tegevus 
  Teenusmajandus (sh toitlustus jms) 
  Kodulähedased töökohad, ette-

võtlus 
  Rekreatsioonialad, haljakud 
  Tootmistegevus 
  Sotsiaalfunktsioon 

Joonis 10. Teine eelistus võimali-
kule arendusalale. 

4%

25%

17%
20%

4%

30%

  Teenusmajandus (sh toitlustus jms) 
  Kodulähedased töökohad, ette-

võtlus 
  Rekreatsioonialad, haljakud 
  Sotsiaalfunktsioon 

Joonis 11. Kombineeritud eelistus 
võimalikule arendusalale. 

20%

22%
34%

24%

  27 000–29 000 inimest
  29 000–31 000 inimest 
  31 000–33 000 inimest
  33 000–35 000 inimest 
  Üle 35 000 inimese 

Joonis 12. Elanike arvu osas sai 
suurima poolehoiu 0-stsenaarium.

72%

20%

3%
4%

1%

sanduda ligikaudu 1500 elanikku. Vas-
tajatelt sooviti teada, millisena soovi-
takse näha Viimsi valla elanike arvu 16 
aasta pärast. Vastustes oli pakutud nn 
0-stsenaarium (27 000–29 000 inimest), 
madala kasvuga stsenaariumid, mõõ-
duka kasvuga stsenaarium ja senise 
juurdekasvuga stsenaarium (üle 35 000 
inimese). Enim tagasisidet sai 0-stse-
naarium (595 vastanut) ja sellele järg-
nes madala kasvuga 29 000–31 000 stse-
naarium (169 vastanut). Joonisel 12 on 
esitatud osakaalud elanike arvu osas.

Transpordiühenduste osas 
rõhk kergliiklusteedele
Üks üldplaneeringu oluline osa on 
transpordiühendused ja head liiku-
misvõimalused. Vastajatel paluti hin-
nata ootusi transpordiühenduste-
le tuleviku Viimsis, kus valikutes olid 
kõikvõimalikud lahendused teedest 
kuni droonitranspordini. Valikutes 
toodigi välja viimastel aastatel kõneai-
net pakkunud ja aktuaalsed transpor-
diliigid. Kõige olulisemaks hindasid 
vastajad kergliiklusteede võrgustiku-
ga tegelemist (347 vastamist), sellele 
järgnes ootus valla eri piirkondadest 
Tallinna linna viivatele bussiliinidele 
ning kolmandale kohale jäi valla liini-
võrgu täiendamine koos saare laeva-
liiniühendusega (277 vastanut). Kõige 
väiksema tagasiside sai õhutransport 
(2 vastanut). Joonisel 13 on esitatud 
transpordiviiside ootuste pingerida.

Eelistused hoonete osas
Vastajatel paluti hinnata erinevate 
hoonete liikide vahel (kortermajast 
kuni tehasehooneni), milline oleks ee-
listus uute hoonete puhul, kui lähipiir-
konnas soovitakse planeeringut alga-
tada. Paluti märkida kolm eelistust ja 
kolm valikut, mille rajamist tuleks väl-
tida. Eelistuste top 3 olid avalik hoone, 
üksikelamu ja teenusmajanduse või 
kauplusehoone. Niinimetatud soo-
vimatute hoonete top 3 moodustasid 
kortermaja, tehasehoone ja ridaelamu. 

Õhutransport (droonid jms) 
Köisraudtee Tallinna

Transpordiühendus on piisav
Transpordiühendus on piisav
Transpordiühendus on piisav

Monorelss Tallinna
Isesõitvad bussid

Jagatavate sõidukite teenus
Meretakso

Trammiühendus
Valla liinivõrgu täiendamine

Uued liinid Tallinna
Kergliiklusteede võrgustik

  20 
45 
   78 
   89 
   90 
    94 
    104 
       144 
          172 
                 266 
                  277 
                     308 
                          347
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Joonis 13. Ootused transpordiviisidele.

Huvitav oli näha, et kortermaja on 
märgatavalt ebasoovitavam kui tehase-
hoone ning ridaelamu on mittesoovi-
tavam kui tootmishoone. Joonisel 14 
on esitatud eelistuste ja mitte-eelis-
tuste koondhinnangud.

Kõrghoonetele kindel EI
Vastajatel paluti anda tagasisidet kõrg-
hoonetele. Kuigi kõrghoonet polnud 
defineeritud, siis soovitigi teada hoia-
kut sellise hoonestu kavandamise osas. 
Vastajad leidsid ülekaalukalt, et Viim-
sisse ei tohiks ehitada üldse kõrghoo-
neid (625 vastajat). Joonisel 15 on esi-
tatud hoiakud kõrghoonetele.

Sundvõõrandamised
Kuna üldplaneeringuga on vajalik la-
hendada alasid tervikuna, mis mõnel 
juhul võivad tähendada elukeskkon-
na loomiseks või avaliku ruumi tervik-
likuks toimimiseks sundvõõrandamist, 
siis küsiti hoiakuid sundvõõrandami-
se osas. Vastajatel paluti märkida, kas 

Tehasehoone 

Toitlustusasutus 

Avalik hoone 

Laohoone 

Tootmishoone 

Kauplus, teenus 

Büroohoone 

Üksikelamu 

Paarismaja 

Ridaelamu 

Kortermaja

0           100        200        300        400        500         600  

  Eelistatakse    Ei eelistata

                                                                                    562 
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                               213 

                                                     357 

      53 

                    140 

   29 

                116 

                                                       368 

                                                                                                690

24 

                                                    369 

534 

  41 

      67 

                                                      381 

                              224 

                                                                 452 

                            211 

       75 

27

Joonis 14. Hinnangud eelistatud ja mitte-eelistatud hoonete osas.

  Viimsisse ei tohiks ehitada üldse 
kõrghooneid 

  Tuleks kehtestada eraldi piirangud 
kõrghoonetele 

  Määrata kõrghoonetele eraldi alad 
  Tuleks seada hoonetele kõrgus-

piirangud  
  Puudub vajadus piiranguid seada 

Joonis 15. Hoiakud kõrghoonete 
kavandamisele.
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Valla üld-
planeering 
hõlmab nii 
poolsaart kui 
ka valla saari. 
Foto: Allar 
Lehtsalu
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üldplaneering peaks ära näitama va-
jadusel sundvõõrandatavad alad (val-
la elukeskkonna jaoks vajalikud maad, 
avalikud alad, teeühendused, ava-
lik ruum, rohekoridorid jms). Sellele 
küsimusele vastati ülekaalukalt jaata-
valt (754 vastajat). Joonisel 16 on too-
du vastuse osakaal sundvõõrandamis-
te kajastamise osas.

Tuulikud said rohelise tule
Tuulegeneraatorite rajamine on Viim-
sis olnud aastaid aktuaalne teema. See 
on põhjustanud vastakaid arvamusi ja 
hoiakuid. Kuna taastuvenergia kasu-
tamine muutub maailmas üha oluli-

se, aga piirkondadesse, mis jäävad ela-
mutest eemale. Tuulikute vastu oli 132 
vastanut, mis moodustas 16% kõigist 
vastustest. Joonisel 17 on esitatud sei-
sukohad tuulikute rajamisele.

Mida vastajad senisega 
võrreldes teisiti teeks?
Küsimustiku koosseisus oli võimalik 
tuua välja lahtise vastusena tegevus või 
suund, mida vastaja teeks Viimsis seni-
sega või seni tehtuga võrreldes teisiti. 
Küsimusele vastas 575 vastajat, millest 
osad esitasid lausa mitu ideed. Kokku 
loendati 604 ettepanekut, mis jaotusid 
10 teema vahel (joonis 18). Kõige suu-
rema osakaalu saavutasid elamuaren-
dusega ja ehitustegevusega seotud et-
tepanekud (144 ettepanekut). Valdav 
osa neist oli suunatud elamuarenduse 
vähendamisele, aga toodi välja ka kva-
liteetsemat arhitektuuri, vajadust tee-
nushooneid ehitada, suunata ehitus-
tegevust metsata aladele. Teise olulise 
grupi moodustasid elukeskkonnaga 
seotud ettepanekud – need varieerusid 
heakorrast kuni kaasaegse avaliku ruu-
mi loomiseni (kokku 119 ettepanekut). 
Näiteks toodi välja vajadust Haabnee-
me vana staadioni ümbrus korda teha, 
mereäärseid viibimisalasid luua, rohe-
lisi alasid avalikku ruumi lisada. Kol-
mas suur grupp olid roheluse ja kesk-
konnahoiuga seotud ettepanekud (111 
ettepanekut). Peamiselt olid ettepane-

kud seotud metsade kaitsega, roheala-
de hoidmise ja laiendamisega.

Küsitlusele vastanud
Kõige suurem vastanute osakaal oli 
valla alevikest – kogunisti 253 vastanut 
(30%), mis on ka ootuspärane, arvesta-
des alevike elanike arvu (vt joonis 19). 

Kaasamise tagasiside saab üheks si-
sendiks üldplaneeringu lähteseiskoh-
tade kujunemisel. Täname kõiki, kes 
osalesid üldplaneeringu koostamisel!

  Jah 
  Ei 

91%

9%

Joinis 16. Hoiakud sundvõõranda-
tavate alade kajastamisele üld-
planeeringus.

semaks ja keskkonnasäästlike ener-
giaallikate kasutamine on aktuaalne, 
sooviti ka tuulikute rajamise osas sei-
sukohti. Üllatav oli, et tuulikute rajami-
ne sai rohelise tule – lausa 546 vastanut 
leidis, et tuulikuid võiks rajada Viimsis-

Joonis 17. Seisukohad tuulikute 
rajamisele.
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  Rohealad, metsad, keskkonna-

hoid, loodus 
  Elukeskkond, avalik ruum, hea-

kord, terviserajad, mänguväljakud 
  Elamuarendus, arendustegevus, 

ehitamine 
  Rahvastiku arv, sisseränne, ülerah-

vastatus 
  Haridus, noorsootöö 
  Kergteede ehitus, teed, teehoid, 

liiklus 
  Ühistransport, bussipeatused  
  Ettevõtlus   
  Sotsiaalteenused  
  Muu   

Joonis 18. Laekunud ettepanekute 
jaotus valdkonniti.
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  Viimsi saared 
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neeme 
  Kelvingi-Leppneeme-Tammneeme 
  Randvere-Muuga  
  Metsakasti-Äigrumäe-Laiaküla 
  Lubja-Pärnamäe 
  Viimsi-Haabneeme alevikud  

Joonis 19. Vastanute asukoht.
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S oe ja tuuline ilm on muut-
nud lume alt välja sulanud 
rohtkatte kuivaks ning ker-
gesti süttivaks. “Kuigi maa-

pind ise on veel niiske, on kuluhein 
krõbekuiv ja ülimalt kergesti süttiv. 
Selleks, et ulatuslik ja kiiresti are-
nev tulekahju puhkeks, piisab sel-
lisel juhul vaid väiksest sädemest,” 
ütles päästeameti ennetustöö osa-
konna juhataja Viktor Saaremets. 

Alla ühemeetrise läbimõõdu-
ga tule tegemisel peab lõkkekoht 
paiknema vähemalt kaheksa meet-
ri kaugusel mis tahes hoonest või 
põlevmaterjalide lahtisest hoiuko-
hast. Enam kui meetrise läbimõõ-
duga tule tegemisel peab lõkkekoht 

Õnnetusi siiski kahjuks 
juhtub
Tänavu on päästjad käinud kus-
tutamas metsas ja maastikul puh-
kenud tulekahjusid 116 korral. 

paiknema vähemalt 15 meetri kau-
gusel mis tahes hoonest või põlev-
materjali lahtisest hoiukohast. Ar-
vestama peab lõkkest lenduda 
võivate sädemetega. Lõkke tegemi-
sel tuleb veenduda, et tekkiv suits 
ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Praht lõkkesse ei sobi
Kui aias lõket teha, siis on hea tea-
da, et vastavalt Viimsi valla hea-
korraeeskirjale on kulu, lehtede 
ja prügi põletamine koduaedades 
keelatud. Põletada võib ainult pu-
hast puitu, sütt, paberit ja oksi tuu-
levaikse ilmaga selleks kohandatud 
mittepõleval alusel või taimestikust 
puhastatud mineraalpinnasel. 

Veendu ohutuses
Kui aga siiski lõket teha, peab aiaski 
jälgima ohutust, sest suur osa kulu-
põlengutest ongi saanud alguse just 
kontrolli alt väljunud lõkkest. Lõk-

OHUTU TULETEGEMINE Aiatööde ja pikniku pida-
mise hooaeg on ukse ees ja see tähendab ühtlasi, 
et ühel või teisel põhjusel tehakse lõket. Siinkohal 
tuleb aga meeles pidada, et igasugustes tingimustes 
seda teha ei tohi. Samuti ei või lõkkesse visata 
valimatult erinevaid materjale.

Mida lõket tehes silmas pidada

kease peab olema ettevalmistatud 
ja lõkkeplatsi ümbrus tuleohutuks 
tehtud. Selleks tuleb lõkkepaiga 
ümbrusest koristada ära igasugu-
ne süttiv materjal ning mõistlik on 
ümbritseda lõkkekoht suuremate 
kividega, et tuli ka kogemata kom-
bel selleks ette nähtud alalt ei väl-
juks. Lõkkepaika valides peab ar-
vestama sellegagi, et läheduses ei 
oleks elektriliine, sest lõkkesuitsu-
ga kõrgusesse tõusev kuum keeris 
võib elektriliinide läheduses põh-
justada suurema õnnetuse. 

“Lõkke juurde tuleb varuda kus-
tutusvahendid, näiteks ämber vett, 
et liialt suureks paisunud leeke 
saaks vajadusel kiiresti summuta-
da. Iga lõkketegija auasi on see, et 
lõke ei jääks hetkekski järelevalve-
ta, sest õnnetuseks piisab ka paarist 
sekundist,” lisas Saaremets. Meeles 
tuleb pidada, et lõkkes tohib põle-
tada vaid puhast puitu, pappi ja pa-
berit ning kulu põletamine on kee-
latud aastaringselt. 

Märtsis oli selliseid põlenguid 38, 
aprillikuus juba 76. Suuremalt jaolt 
on olnud tegemist kulupõlengute-
ga ning mitmel juhul sai põleng al-
guse kontrolli alt väljunud lõkkest. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

hea teada

  Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist 
puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei 
kaasne tuleohtu loodusele.

  Tee lõket vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule 
tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoo-
nele, metsale või põlevmaterjalile.

  Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu 
ning pappi ja paberit.

  Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks 
ämber veega, tulekustuti vm).

  Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kus-
tunud.

Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfo-
telefonilt 1247 või veebiaadressilt rescue.ee.

Selleks, et lõke saaks ohutu, 
järgi lihtsaid näpunäiteid

Lõkkekoht 
peab olema 
tuletegemiseks 
ohutu. Fotod: 
Canva

Hea oleks 
lõkke juures 
käepärast 
hoida kustutus-
vahendeid, 
näiteks vee-
ämbrit. 

  Koduaias olev madal trummel-
tuulik vms 

  15–30 m mastiga kodutarbimise 
tuulik 

  30–60 m mastiga kodutarbimise 
tuulik 

  Piirkondlik kõrge tuulik (60–100 m) 
  Ei toeta üldse tuulikute rajamist  
  Tuulikuid võiks rajada, aga elamu-

aladest eemale 
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AVAMINE 19. augustil saab alguse 
kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi 
Artiumi avakuu, mis vältab kogu 
septembri.

Pikalt oodatud Viimsi Artiumi maja on 
valmis saamas ja viimased tööd peak-
sid majas lõppema maikuus. Kuni au-
gustini tehakse majas prooviks erine-
vaid vallaga seotud üritusi, millega 
katsetatakse uue maja tehnikat ja või-
malusi. SA Kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artiumi juhi Kristiina Reidol-
vi sõnul on oluline, et multifunktsio-

naalse hoone võimalused oleksid enne 
publiku saabumist testitud ja täpselt 
õigeks seadistatud. 

Reidolvi sõnul on Artiumi avami-
seks mõeldud enam kui kuu vältav 
festival, mis algab 19. augustil ja saab 
väärika punkti 1. oktoobril, kui tähis-
tatakse rahvusvahelist muusikapäeva. 

“Avakuule pühendatud festivaliga 
on plaan anda kollaaž kõigest sellest, 
millist programmi on võimalik tulevi-
kus Viimsi Artiumis näha nii etendus-
kunstide, muusika, tantsu, filmi kui ka 
visuaalse kunsti valdkonnas. See aitab 
publikule tutvustada Artiumi erine-
vaid saale ja maja võimalusi. Võib öel-
da, et avakuu programm koosneb kol-
mest tasandist: rahvusvaheline kultuur, 
Eesti tippkultuur ning kohalikud ja ko-

Viimsi Artium avatakse väärika 
avakuuga juba augustis

gukondlikud sündmused,” rääkis Rei-
dolv, kelle kinnitusel on kokkulepped 
esinetajaga juba sõlmitud või sõlmimi-
sel. Viimsi Artiumi juhi sõnutsi kuulu-
tatakse avakuu programm välja suvel.

Haabneeme kooli kõrvale rajatud 
kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi 
Artium on koos kõrvalhoonete ja väli-
alaga 9000 ruutmeetrit pinda. Kesku-
sest leiavad uued sobivad ruumid valla 
muusikakool, kunstikool, teaduskool 
ja huvikeskus ning publikule hakatak-
se kõrgtasemel kultuurielamusi pakku-
ma 457-kohalise kontserdisaali kõrval 
ka 190-kohalises blackboxis ja 160-ko-
halises kammersaalis. Kõiki Artiumisse 
rajatavaid võimalusi saavad oma iga-
päevases õppetöös hakata kasutama 
ka Viimsis asuvad koolid.

Teated

Kutse SA Kultuuri- ja haridus-
keskuse Viimsi Artium toitlustus-
partneri leidmiseks ja ruumide 
rendile andmiseks 
Seoses SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium avamisega 
19. augustil on toitlustuspartneri leidmise ja ruumide rendile andmi-
se kutse uus kuupäev esmaspäev, 16. mai kell 12.

Kohvik-restoran teenindab nii Viimsi Artiumi kultuuriprogrammi ja 
ürituste külastajaid kui ka Viimsi Artiumi hoones olevate huvikoolide 
õpilasi ja vanemaid. 

Pakkumine (kohvik-restorani kontseptsioon, profiil ja hinnapakkumi-
ne) palume esitada hiljemalt 16. maiks kell 12 Kristiina Reidolvi e-posti 
aadressil kristiina.reidolv@viimsiartium.ee.  

 Täpsem info Viimsi Artiumi kodulehel: viimsiartium.ee. 
SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium

Viimsi Pensionäride Ühendus 
kutsub koosolekule
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse (VPÜ) aruande valimiskoosolek 
toimub laupäeval, 23. aprillil Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1) algu-
sega kell 12.

Päevakord:
VPÜ 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
VPÜ tööst aastatel 2019–2022;
VPÜ juhtorganite valimine/määramine: VPÜ juhatus, VPÜ volikogu,

VPÜ revisjonikomisjon, Viimsi Seenioride Nõukoja valimine.
Sissepääs alates kella 11-st. 
Hommikukohv, kook, muusikaline meelelahutus, slaidiprogramm 

VPÜ tegevusest.
Koosolekule on oodatud kõik Viimsi pensionärid, sest Viimsi Seenio-

ride Nõukoda esindab kõiki Viimsi eakaid ja seega saavad neid valida 
kõik pensionärid!

Kõigisse valitavatesse organitesse saab esitada kandidaate e-posti 
aadressil viimsiseeniorid@gmail.com või T, K ja N kell 11–13 VPÜ toas 
Kesk tee 1, aga ka üldkoosoleku käigus.

VPÜ juhatus

Artumis asuv kohvik hakkab teenindama nii külastajaid kui ka hoones 
olevate huvikoolide õpilasi ja vanemaid. Foto: Kavakava

Valmiv Artiumi hoone. Foto: Tiit Mõtus

KOKKULEPE 20. aprillil liitus 24 uut 
organisatsiooni mitmekesisuse 
kokkuleppega. Nende hulgas 
Viimsi vallavalitsus ja hallatavad 
asutused: Viimsi, Haabneeme, 
Randvere ja Püünsi kool, Viimsi 
muusikakool ja kunstikool, Prangli 
põhikool ja rahvamaja, MLA 
Viimsi Lasteaiad, Viimsi noorte-
keskus, raamatukogu ning hoole-
kandekeskus.

Viimsi abivallavanema Katrin Mar-
kii sõnul nähakse mitmekesisuse kok-
kuleppes võimalust siduda vald ühis-
te väärtustega tervikuks. “Viimsi valla 
asutustes töötab ligemale 700 spet-
sialisti, kes pingutavad igapäevaselt 
selle nimel, et Viimsist kujuneks mõ-
nusaim elukeskkond, kus kõigil, sõltu-
mata east, soost, rahvusest või kultuu-
rilisest taustast, on hea ning turvaline 
elada. Mitmekesisuse kokkulepe võtab 
meie jaoks kokku kõik need väärtused, 
millesse me usume, ja sõnastab sihi 
sellele, kuidas me tahame vallas ter-
vikuna täna ja edaspidi tegutseda,” li-
sab Markii.

Mitmekesisuse kokkulepe on vaba-

tahtlik lepe, millega liitudes kinnitab 
ettevõte, vabaühendus või avaliku sek-
tori organisatsioon, et austab inimes-
te mitmekesisust ja väärtustab võrdse 
kohtlemise põhimõtet nii oma tööta-
jate, klientide kui ka koostööpartneri-
te seas. Liituvad organisatsioonid tea-
vad, et mitmekesisem töötajaskond ja 
kaasav inimkeskne juhtimine toovad 
kasu nii organisatsioonile kui ka kõi-

Viimsi vald liitus mitmekesisuse 
kokkuleppega

gile seal töötavatele inimestele. 
Lisaks Viimsi vallale liitusid sel kor-

ral kokkuleppega Coolbet, eCartic In-
dustries, Inchcape Motors Estonia, 
Interconnect Product Assembly, kesk-
konnaministeerium, Koeru hooldekes-
kus, Lantmännen Unibake Estonia, 
rahandusministeeriumi infotehnoloo-
giakeskus, Starship Technologies, Tal-
linna ja Tartu ülikool.

Koos uute liitujatega, keda on tä-
navu kevadel rekordarv, kuulub Eesti 
mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik-
ku 172 tööandjat, keda toob kokku ühi-
ne huvi erinevusi austava töökultuuri 
ja mitmekesiste kogemuste toel saavu-
tatud edu vastu. Kõik võrgustiku liik-
med saavad omavahel jagada mitme-
kesisuse juhtimise kogemusi ja ühiselt 
edendada ühiskonnas võrdset kohtle-
mist.

Mitmekesisuse kokkulepe sai Ees-
tis alguse 2012. aastal ja sarnased mit-
mekesisuse võrgustikud toimivad 26 
Euroopa riigis. Eestis koordineerib 
kokkuleppega seotud tegevusi Ees-
ti koordineerib kokkuleppega seotud 
tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus. 

Eesti Inimõiguste Keskus

Kokkuleppe üks eesmärk on edendada 
võrdset kohtlemist. Foto: Canva

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Eakate päevahoid 
Viimsi hoolekande-
keskuses

Viimsi hoolekandekeskuses 
aadressil Kesk tee 1 tegutseb eakate 
päevahoid, kuhu saab tulla päeva-
seks ajaks aega veetma. 

Päevakeskuses on kaks tegevus-
juhendajat, kes pakuvad vanema-
ealistele huvitavat tegevust. Päeva-

keskuses saab süüa lõunat ja vaadata televiisorit ning käia ka 
tegevusjuhendjatega jalutamas ja värsket õhku hingamas. 

Päevahoid on avatud tööpäevadel kell 9–17 
ja teenus on Viimsi eakatele hetkel tasuta.
 
Kui keegi on mures, et tema pereliige va-
jab abi, või soovib täpsustada teenuse sisu 
edaspidiseks, siis tasub võtta ühendust 
hoolekandekeskusega e-posti aadressil 
lemme.palmet@viimsihoolekandekeskus.
ee või helistada telefonil 5670 7888. 
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Mis programmis Sa osalesid?
See on praktikaprogramm, kus saa-
vad osaleda haridusjuhid. Prog-
rammi veavad Heateo Haridusfond 
ja Tallinna Haridusamet koostöös 
Fontesega. Lisaks on kaasatud ko-
halik omavalitsus, kes oma tööta-
jate osalemist finantseerib, ja ette-
võtted, kes pakuvad praktikakohti. 
Programm toimus kolmandat kor-
da. Kui varasematel aastatel said 
osaleda ainult Tallinna haridus-
juhid, siis seekord oli võimalus ka 
Harjumaa ja Tartu esindajatel. 

Milline kandideerimise protsess 
oli?
Kandideerimine oli mitmeetapili-
ne. Esmalt pidi kohalik omavalitsus 
nõusoleku andma, siis pidin kirju-
tama avalduse ja motivatsiooni-
kirja ning täitma väga mahukad 
isiksusetestid. Teste analüüsiti ja 
nende põhjal kutsuti vestlustele, 
mille põhjal tehti lõpuks otsus.

Olen õnnelik ja tänulik, et ei pi-
danud ennast tööandjale tõestama, 
sest Viimsi vallavalitsus pakkus ise 
välja, et võiksin programmi kandi-
deerida. See andis julguse proovi-
da.

Programmi raames olid haridus-
juhid praktikal erinevates ettevõ-
tetes. Sina sattusid SEB panka. 
Kuidas valikuga rahule jäid?
Väiksena oli mul kaks unistust: saa-
da õpetajaks või töötada pangas. 
Mu sisetunne ütles juba enne, et 
saan praktikakoha panka ja kui see 
nii läkski, olin väga õnnelik. See oli 
ka selles mõttes tore, et just SEB on 
minu kodupank. Korraks küll mõt-
lesin, et oleks võinud hoopis mõne 
start-upi juurde sattuda, aga hiljem 
olukorda lahti mõtestades leidsin 

valt uudiseid lugeda, vaid vaadata 
kord päevas “Aktuaalset kaamerat” 
ja sotsiaalmeedias veeta aega väga 
minimaalselt. Lihtsad asjad, aga 
just kriisiolukorras on vaja, et kee-
gi usaldusväärne autoriteet neid 
meelde tuletab. 

Sooviksin oma inimestele sarna-
seid asju korraldada, sest õpetajad 
on küll tippspetsialistid oma töös, 
aga kui mõne teise ala korüfee ja-
gab kogemusi oma tööst, siis see 
avardab maailmapilti, aitab rutii-
nist välja astuda. Väga paljut erine-
vatest valdkondadest saab üle kan-
da ka õpetajatööle.

Sina said SEB-ist kaasa palju uut 
ja huvitavat. Mis Sa arvad, kas 
pangainimesed ka praktikanti-
delt midagi vastu said?
Nad said meilt kindlasti tagasisidet, 
et liiguvad oma juhtimispõhimõt-
teid rakendades õigel teel. Samu-
ti said nad ammendada uudishimu 
koolides toimuva kohta, sest neid 
väga huvitas, milline on elu kooliju-
hina ja õpetajana ning kuidas koo-
lidel läheb. Pangatöötajatel on suur 
austus õpetajatöö vastu ning meie 
tegemisi väärtustatakse väga kõrgelt 
ja väga suur hulk inimesi on selle töö 
eest üdini tänulikud. Sellise suhtu-
mise najal saan ka oma kooliperele 
kinnitada, et meie tööd hinnatakse.

selles praktikavõimaluses nii pal-
ju positiivset. SEB on suur ettevõ-
te, pika ajalooga ja pisut konserva-
tiivne, täpselt nagu kool.

Kuidas kohapealne praktika üles 
oli ehitatud? Kas te olite vaid 
vaatleja rollis või saite ka ise 
käed külge panna?
Iga ettevõte, kes praktikakohti pak-
kus, ehitas oma programmi ise 
üles. SEB-is oli korraldatud nii, et 
veebruaris olime seotud persona-
liosakonnaga ja töötajate protsessi-
de tutvumisega, märtsis saime käia 
erinevates osakondades, kus anti 
aimu organisatsiooni struktuurist, 
juhtimisest ja üleüldse panga toi-
mimisest. Pigem olime vaatleja rol-
lis, aga osalesime ka koosolekutel 
ja mitmetel kohtumistel, kus pee-
ti tõsiseid vestlusi ja diskussioone. 
Kogu programmi vältel kohtusime 
rohkem kui 55 pangatöötajaga. 

SEB-is olime praktikal kahe-
kesi – lisaks minule veel Ruth Ah-
ven Tartu Veeriku koolist. Meil tek-
kis väga hea klapp, mina olen juba 
käinud temal Tartus koolis külas ja 
tema omakorda Viimsis. 

Mida programm Sulle kui kooliju-
hile eelkõige andis?
See programm sobib hästi koo-
lijuhile, kes on juba pikemat ae-
ga ametis olnud. Mina olen Püün-
si kooli juhtinud üle seitsme aasta 
ja oli tekkinud teatud rutiin. Tänu 
programmile sain kümme nädalat 
töölt eemal olla ja võimaluse asju 
värskema pilguga vaadata.  

SEB juhtimiskultuurist on pal-
ju õppida, sest see on väga avatud. 
Nende jaoks on väga oluline, et igal 
töötajal oleks emotsionaalselt tur-
valine keskkond. Sõbralikkus ja 
soojus saatis meid igal sammul. 

Inimesed rääkisid oma tööst sil-
made särades, igas osakonnas võeti 
meie jaoks aega ning ma ei näinud 
kordagi pilku, mis ütleks, et miks sa 
tuled mind töö ajal segama. On vä-

KOGEMUS Püünsi koolijuht Jekaterina 
Tšerepannikova osales haridusjuhtide praktika-
programmis, mis viis teda uusi kogemusi oman-
dama SEB panka. Ta rääkis Viimsi Teatajale lähe-
malt, mis projektiga tegu oli, mida selle käigus 
õpiti ja mida tulevikku kaasa võtta.

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova 
osales põnevas praktikaprogrammis

ga märkimisväärne, et niivõrd suu-
res ettevõttes nagu pank on suude-
tud saavutada nii soe sisekliima.

Organisatsioonis on kasutusel 
väga hea tööriist – juhi ja tööta-
ja üks ühele vestlused, mis toimu-
vad kord nädalas või kahe nädala 
tagant. Neid ei jäeta kunagi ilma 
mõjuva põhjuseta ära, sest oluli-
ne on järjepidevus. See on töötaja 
aeg, kus ta saab rääkida oma mu-
redest, vajadusel ka isiklikust elust, 
juhi roll on vestlust suunata. Algu-
ses olid inimesed olnud küll pisut 
skeptilised, sest mõtlesid, et millest 
me nii sageli räägime, aga kui vest-
lused käima läksid, hakkas tulema 
väga head tagasisidet. Iga inimene 
vajab ju tähelepanu, et ta saaks as-
jadest rääkida ja et teda kuulatak-
se ära. Need vestlused võimaldavad 
seda kõike. See on asi, mida plaa-
nin ka ise rakendama hakata. 

Mida Sa veel praktika käigus ko-
getust tahaksid kindlasti ise ka-
sutusse võtta?
Mul on üle 30 punkti märkimikus-
se kirja pandud, aga ega ma kõike 
ei hakka kohe avaldama (naerab – 
toim). Üks asi, millest eeskuju võt-
ta, puudutab kriisijuhtimist. Meie 
praktika ajal algas Ukraina sõda ja 
SEB reageeris sellele kohe. Inimes-
tele kutsuti aktuaalsetel teemadel 
rääkima oma ala tipud. Näiteks 
psühholoog Mare Pork andis nõu, 
kuidas praeguses kriisis oma elu-
ga ilma süümepiinadeta ja suure-
ma muretsemiseta edasi minna. Ta 
tegi selgeks, et meie põhiülesanne 
ongi jätkata oma elu, jääda terveks 
nii füüsiliselt kui ka vaimselt, sest 
muidu ei saa me ise kedagi aida-
ta. Raul Rebane rääkis sellest, kui-
das meediat tarbida – mitte pide-

Praktika on nüüdseks läbi. Millis-
te muljetega 11. aprillil tööle naa-
sid?
Haridusprogramm oli üdini posi-
tiivne ja fantastiline kogemus. Ma 
olen väga tänulik, et sain selles osa-
leda. Alguses olin pisut kõhklev, 
sest ma ei kujutanud ette, et saan 
10 nädalat töölt eemal olla, aga töö-
andja oli väga toetav. Minu asenda-
jaks oli sel perioodil vallavalitsuse 
haridusosakonna üldhariduse va-
nemspetsialist Aet Tampuu, kelle 
juhtimisel pidas kogu kooli kollek-
tiiv väga vapralt vastu. 

Kui esmaspäeval taas kooli uk-
sest sisse astusin, siis tundsin, et 
mul jäi selja taha justkui üks pikk 
unistuste reis. Oli pisut kahju, et 
see lõppes, aga samas oli väga hea 
tunne kodus tagasi olla. 

Mida Sa viimsilasena oma kodu 
juures kõige rohkem hindad?
Ma ei ole kindlasti originaalne, 
aga mulle meeldib Viimsi loodus – 
meeldib võimalus minna mere 
äärde või metsa. Kusjuures, hak-
kasin seda võimalust praktikaprog-
rammi ajal sagedamini kasutama, 
sest koroona tõttu toimusid sealgi 
mitmed koosolekud Teamsis. Ma 
sain panna klapid pähe, väljas lii-
kuda ja samal ajal koosolekul osa-
leda. 

Minu jaoks on Viimsi kompakte 
ja kaasaegne. Kõik ootame väga Ar-
tiumi valmimist, aga meil on juba 
praegu palju häid asju – väga head 
sportimisvõimalused, kaunis pro-
menaad rannas, Põhjakonna trepp, 
meie haljastajad teevad suurepä-
rast tööd. Ka meie koolide olukord 
on väga hea. Minu meelest Viimsi 
vald teeb palju ja olen väga tänulik, 
et saan siin elada. 

Jekaterina oli 
väga rahul, 
et tema prakti-
kakohaks sai 
just SEB pank. 
Fotod: erakogu

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Haridusprogramm 
oli üdini positiivne ja 
fantastiline kogemus. 
Ma olen väga tänulik, 
et sain selles osaleda.

Ruth Ahven 
Tartu Veeriku 
koolist oli 
samuti prakti-
kal SEB-is ning 
Jekaterinal 
tekkis temaga 
väga hea kon-
takt ja võima-
lus omavahel 
kogemusi 
jagada.
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UUS PROJEKT Stockholmi Kesk-
konnainstituudi Tallinna Keskus 
(SEI Tallinn), Tallinna linn ja 
Viimsi vald on koos partneritega 
12 Euroopa riigist ühendanud 
jõud, et muuta Euroopa koolides 
pakutav koolitoit jätkusuutli-
kumaks. Projekti tulemusena 
on koolitoit ühtaegu maitsev 
ja tervislik, aga ka keskkonda 
säästev.

Euroopa Liidu rahastatav SchoolFood4
Change (SF4C) projekt kaasab nelja 
aasta jooksul üle Euroopa 3000 kooli, 
rohkem kui 600 000 noort ja last ning 
16 kohalikku omavalitsust, nende seas 
ka Tallinna linna ja Viimsi valla. Projekt 
võtab fookusesse toidusüsteemi tervi-
kuna, hõlmates jätkusuutlikkuse kri-
teeriumite loomist toitlustushangete 
korraldamiseks, tervisliku ja keskkon-
da säästva toitumise ja toiduvalmista-
mise edendamist, aga ka “kogu kooli 
toidukultuuri” raamistiku väljatööta-
mist. Selleks tuuakse kokku kõik kooli-
toiduga seotud asjaosalised: õpilastest, 
vanematest ja õpetajatest, talunikest, 
toitlustajatest ja kokkadest kuni sääst-
va toiduhanke ekspertide, toitumis-
spetsialistide ja kohalike ettevõteteni. 

Stockholmi Keskkonnainstituu-
di Tallinna Keskuse vanemeksperdi 
Evelin Piirsalu sõnul tähendab uudne 
“kogu kooli toidukultuuri” raamistik, 
et koolitoitu käsitletakse edaspidi toit-
lustusteenusest palju laiemalt. “Väga 
oluline on eraldi tähelepanu pöörata 
toidu kvaliteedile, toiduga seotud tee-
made õppekavasse integreerimisele, 
koostööle toidusüsteemi eri osapool-
te vahel, muuhulgas õpilaste endi, lap-
sevanemate, ettevõtete ja kohalike ta-
lunikega. Selle protsessi keskmes on 
jätkusuutlikku ja tervislikku koolitoitu 
toetavad hanked,” lisas Piirsalu.  

SEI Tallinna roll SF4C projektis on 
muuhulgas jätkusuutliku koolitoidu 

mõõdikute ja keskkonnamõju metoo-
dika väljatöötamise ning partnerriikides 
olukorra kaardistamise juhtimine. “Se-
ni puudub piisavalt selge definitsioon, 
mida peaks jätkusuutlik koolitoit endas 
üldse hõlmama. Projekti lõpuks on loo-
detavasti nii koolidel kui ka kohalikel 
omavalitsustel ja koolitoitlustajatel sel-
gem ettekujutus, kuhu suunas koolitoit 
peaks liikuma, et see oleks lastele tervis-
lik ja samal ajal keskkonda võimalikult 
vähe kahjustav,” sõnas Piirsalu. 

Tallinna linna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsevi sõnul on koolitoidu jät-
kusuutlikumaks muutumisel võtme-
roll ka toitlustajatel. “Kindlasti on li-
saks koolide enda panusele oluline 
igati kaasata ka toitlustajaid. Rõõm on, 
et mitmed uuendusmeelsed toitlusta-
jad on juba hakanud teadvustama jät-
kusuutliku koolitoidu olulisust, kuid 
projekti käigus korraldatavad koolitu-
sed ja väljatöötatavad juhendmaterja-
lid kokkadele ja köögipersonalile on 
kahtlemata olulised, et tulevikus saak-
sid kõik toitlustajad pakkuda koolitoi-
tu, mis on ühteaegu maitsev ja ka kesk-
konda säästev.”

Projekti käigus on plaan arendada, 
testida ja katsetada erinevaid innovaa-
tilisi lahendusi linnades ning piloot-
koolides üle Euroopa, sealhulgas Tal-
linna linnas ja Viimsi vallas.

Algas projekt, mis muudab 
koolitoidu tervislikumaks

Viimsi valla haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist Kadi Bruus toob esile, 
et kuna projekti tegevused kaasavad 
ka kooliõpilasi, siis suureneb projekti 
tulemusel ka laste ja noorte teadlikkus 
toitumisest ja sellega kaasnevatest mõ-
judest keskkonnale ja tervisele. “Pöö-
rates rohkem tähelepanu koolitoidu 
tervislikkusele ja jätkusuutlikkuse-
le, panustame ka laste ja noorte ter-
visesse ja üldisesse heaolusse. Läbi-
mõeldud toitumine ja tervislik toit on 
väga oluline komponent, et vältida tõ-
sisemaid terviseprobleeme täiskasva-
nueas ja tervisega toimuv mõjutab ot-
seselt inimeste elukvaliteeti. Eesti suur 
probleem on see, et eluiga on küll pike-
nenud, aga mitte tervelt elatud aastate 
hulk. Seepärast tuleb meil selle teema-
ga ühiskonnas tervikuna tegeleda ning 
muidugi on mõistlik alustada lastest ja 
noortest,” lisas Bruus.

SchoolFood4Change projekt al-
gas 2022. aasta jaanuaris ja kestab ne-
li aastat. Projektis osaleb 43 organisat-
siooni 12 Euroopa riigist ning projekti 
juhtpartner on ICLEI Euroopa. School-
Food4Change’i rahastab Euroopa Lii-
du programm Horizon 2020. Eesti 
juhtpartner on Stockholmi Keskkon-
nainstituudi Tallinna Keskus, teised 
Eesti projektipartnerid on Tallinna linn 
ja Viimsi vald.  

Avarda maailma ja hakka 
vahetuspereks

Ü L E S K U T S E

YFU ehk Youth for Understanding pakub noortele võimalust turvaliselt 
välismaale õppima minna, et avardada oma silmaringi, saavutada ise-
seisvus ja kogeda teisi kultuure. Igal aastal saabub maailma eri paigust 
ka Eestisse õppima mitukümmend 14–18-aastast noort, kes veedavad 
oma õppeaasta Eesti peredes elades. 

YFU otsib Eesti perede hulgast neid, kes oleksid valmis vahetuspereks hakka-
ma. Vahetusõpilase võtmise põhjuseks võib olla huvi teiste kultuuride vastu, 
soov avardada enda ja oma laste maailmapilti või lisada vürtsi pere argipäe-
va. Iga pere saab ise valida omale sobiva vahetuslapse. 

Kes sobib vahetuspereks? 
Vahetuspereks hakkamise tingimuseks on pere motivatsioon – sisuliselt on 
see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes alguses ei oska 
keelt ega tunne siinseid kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise koge-
mus terve pere ühtsemaks ja avatumaks ning need toredad mälestused ja ar-
gipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde kogu eluks. Vahetuspere ei koos-
ne vaid emast-isast-pojast-tütrest, vaid vahetusõpilasele võib kodu pakkuda 
ka üksikvanem või näiteks vanemad, kelle lapsed on juba suureks kasvanud 
ja kodust välja kolinud. Saabuvale õpilasele on vaja tagada soe toit ja head 
tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei ole oluline, sest vahetus-
õpilased hakkavad Eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt umbes poole aas-
taga, mõned ka varem. Nii vahetusperel kui ka vahetusõpilasel on YFU poolt 
ka oma tugiisik, kes on alati nõu ja jõuga toeks. 

Mida vahetuspereks olemine annab? 
Enamikule peredest annab vahetuslapse kasvatamine täiesti uue hingami-
se, laiendab silmaringi ja avardab maailmavaadet. Tihti kasvavad pered oma 
vahetuslastega väga kokku ja lähedaseks jäädakse ka vahetusaasta lõppedes. 
Igal aastal otsustab paar õpilast pärast vahetusaastat iseseisvalt Eestisse ta-
gasi tulla, et siin edasi õppida. Kindlasti annab vahetuspereks olemine jul-
gust juurde ka peredele, kelle endagi laps soovib välismaale õppima minna. 

Tutvu YFUga lähemalt yfu.ee.
Youth for Understanding 

Eesmärk on pakkuda koolitoitu, mis on ühteaegu maitsev ja ka keskkonda 
säästev. Foto: Canva

Johanna Lehtmets
SEI Tallinn

Vahetuspereks olemine avardab nii vahetuslapse kui ka pere silmaringi. 
Foto: Canva



22. aprill 202212  // KOGUKOND

V iimsi vallavolikogu kin-
nitas aprillis toimunud 
istungil ühehäälselt ot-
suse anda SA Eesti Me-

remuuseum kasutusse 50 aastaks 
valla omandis olevad raudteelõi-
gud Naissaare raudtee R1, R2, R4, 
R5, R6 ja R7. Sadama lähedal asu-
vad raudteelõigud jäävad mere-
muuseumi ja Rannarahva muuseu-
mi ühiskasutusse ning nende osas 
on plaanis muuseumitel tulevikus 
teha koostööd. 

Naissaarele Euroopa Liidu toe-
tuste abil rajatav kompleks moo-
dustab tulevikus terviku Tallinna 
Lennusadama ekspositsiooniga ja 
tooks saarele hinnanguliselt um-
bes 10 miljoni euroni ulatuva in-
vesteeringu.  

Meremuuseumi kirjeldatud pro-
jekti raames rekonstrueeritakse 

saarel asuv raudtee, ajaloolise väär-
tusega ohvitseride kasiino, kaks 
rannakaitsepatareid, depoohoone 
ning miiniladude ala, mis täna on 
eraisikute valduses. Projekt soovi-
takse esialgse plaaniga valmis saa-
da 2026. aastaks.

Valmib terviklik kompleks
Viimsi abivallavanema Nikolai 
Bentsleri sõnul on meremuuseu-
mi plaan ambitsioonikas ja vääri-
kas võimalus Naissaare atraktiiv-
semaks muutmisel. “Tänu lennusa-
dama rajamisele omab meremuu-
seum häid kogemusi militaaraja-
looga objektide taastamisest ning 
külastajatele atraktiivseks muut-
misest. Naissaarel paiknev raud-
teetaristu on osa ajaloolisest me-
rekindlusest ja projekti tulemusel 
moodustuks seeläbi lennusada-
maga terviklik kompleks. Seega 
Nargen Nord on väärtuslik nii ko-
gukonnale kui ka militaar- ja aja-
loohuvilistele,” sõnas Bentsler.

Lennusadam koos vesilennukite 
angaaride ja rajatistega Soome lahe 

KÜLASTUSKESKUS Viimsi vallavolikogu võttis 
ühehäälselt vastu otsuse anda Eesti Meremuuseumi 
kasutusse suurem osa Naissaare kitsarööpmelisest 
raudteest. Kasutusõiguse andmine loob mere-
muuseumile võimaluse alustada Euroopa Liidust 
finantseeringute taotlemist, et rajada Naissaarele 
muuseum-külastuskeskus Nargen Nord.

Naissaare unikaalne militaarpärand saab väärikalt eksponeeritud

saartel moodustab tervikliku Impe-
raator Peeter Suure merekindluse, 
mis loodi aastatel 1913–1917. See-
ga, Naissaare rajatiste rekonstruee-
rimine oleks meremuuseumi plaa-
nide kohaselt igati loogiline samm. 
Plaani kohaselt saavad lennusada-

KO M M E N TA A R

Naissaare saarevanem Toomas Luhaäär: 
Nargen Nordiga astub Naissaar 21. sajandisse

 Nargen Nordi projektiga astub Naissaar 21. sajandisse. Veidi hilinenult, 
kuid väärikalt. Kui seni oleme oma külalistele õhinapõhiselt tutvustanud 
üha enam lagunevat militaarpärandit, siis meremuuseumi suurinvestee-
ring muudab need tänapäevaseks muuseumiks. Hävimisohust päästetak-
se mitmed sõjaajalooliselt olulised hooned.

Projekt on oluline ka saare transpordi seisukohalt. Naissaare teede 
olukord  ei kannata kriitikat. Põhja-lõunasuunaline tee meenutab kohati 
off-roadi trassi, millel veetakse aastas ligi 20 000 turisti ja mida kasuta-
vad igapäevaselt naissaarlased.  Taastatud kitsarööpmelisest raudteest ei 
saa ainuüksi haruldane vaatamisväärsus terves Euroopas, vaid igapäeva-
ne liiklustee turistidele ja saareelanikele. Nii väheneb looduspargis vanade 
militaarveokite kasutamine ja paraneb oluliselt liiklusohutus. 

Naissaarlastele tähendab Nargen Nord ka täiendavaid töökohti ja on 
heaks väljakutseks osutatavate turismiteenuste taseme tõstmisel. Nais-
saarlaste kogukond soovib meremuuseumi plaanitu elluviimisel igati toe-
tada.

ma külalised tulevikus liikuda lae-
vaga edasi Naissaarele ja sadamas 
keskkonnasäästliku veeremiga rei-
si jätkates külastada saarel asuvaid 
militaarobjekte. See võimaldab kü-
lastajatel terviklikumalt näha ja ko-
geda ajaloolist merekindlust.

Nargen Nord valmib 
kahes etapis
Nargen Nord oleks meremuuseu-
mi visiooni kohaselt aastaringselt 
külastatav kompleks. Projekt on 
plaanis realiseerida kahes etapis. 
Esmalt tuleb rekonstrueerida sa-

Plaan näeb 
ette ka ohvit-
seride kasiino 
taastamist. 
Fotod: KOKO 
Arhitektid 
ja SA Mere-
muuseum

Joonisel on 
näha raudtee 
asukoht ja 
kuuluvus.

Taastataval 
raudteel sõitma 
hakkav rong oleks 
transpordivahend 
nii turistidele kui 
ka kohalikele.

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja



22. aprill 2022 KOGUKOND // 13

Naissaare unikaalne militaarpärand saab väärikalt eksponeeritud
I N T E R VJ U U

Vastab meremuuseumi juht Urmas Dresen
 Kuidas sündis plaan Naissaarele külastuskeskus luua?

Paljud muuseumid otsivad uusi väljundeid, mida külastajatele lisaks pakku-
da. Eks see avaldu nii uutes näitustes, ekspositsiooni uuendamises kui ka 
arendustegevuses. Aeg, kui sai öelda, et nüüd on muuseum lihtsalt valmis, 
on siiski õnneks möödanik. Meremuuseum on seda kõike ka lennusadamas 
ning Paksus Margareetas eelnevalt teinud ja teeme ka tulevikus. Samas on 
tarvis aeg-ajalt vaadata laiemalt ning just visiooniga tuleviku suunas, mis 
oleks loogilised või mõeldavad arengusuunad, kuhu oma potentsiaal veel 
suunata. Naissaarele toimub enamus laevaliiklusest just lennusadamast. 
Sealsed militaarobjektid on pärit enam-vähem samast perioodist kui lennu-
sadam, kuuludes kunagise Peeter Suure merekindluse koosseisu, nii tek-
kiski mõte see kõik ühendada.

 Kui keeruliseks projekti hindate ja mis on peamised väljakutsed?
Meremuuseum on Nargen Nordi projektiga alustades mõneski mõttes 
samas positsioonis nagu aastal 2008, kui sai alustatud intensiivselt len-
nusadama arendustega, mis päädis vesilennukite angaaride rekonst-
rueerimisega. Meil on idee ja head inimesed, kes soovivad seda ellu viia. 
Erinevus on vast selles, et suurprojektide läbiviimise kogemusi on võrratult 
rohkem ning on olemas eeltööde teostamiseks tarvilik finantsiline võime-
kus. Samas on ka projekt tunduvalt teistsugusem, hõlmates raudtee taas-
tamist, uue veeremi ehitamist, betoonkonstruktsioonide rekonstrueerimist 
koos tehnoloogiliste rajatistega ja lisaks ekspositsiooni rajamist. 

 Milles seisneb Naissaarel säilinud objektide väärtus Eesti sõjaajaloo 
kontekstis? Mis teeb need objektid eriliseks?
Vana säilinud kitsarööpmelise kindlusraudtee kehand on omaette väär-
tus koos rannapatareidega. Meie peamine tähelepanu saab olema patarei 
10A rekonstrueerimisel muuseumiks, mis on võrreldes paljude teiste pata-
reidega saarel kõige paremini säilinud. Seni pole ühtegi teist sellist konst-
ruktsiooni Eestis taastatud. Raudtee taastamisega lõunast põhja saab 
Naissaar juurde nii atraktsiooni kui ka toimiva logistilise lahenduse, mis 
seal algupäraselt efektiivselt käigus oli. Põhimõtteliselt on tegemist ikka-
gi vana militaarse pärandi kompleksse taastamise, mitte niivõrd uute ob-
jektide rajamisega.

 Mis on teie hinnangul suurim võit selle projekti realiseerumisel Nais-
saare kogukonnale, sõjaajaloohuvilistele Eestist ja mujalt?
Oleksin väga rahul ja õnnelik, kui projekti elluviimise käigus saaks Naissaar 
senisest tunduvalt parema tehnoloogilise lahenduse, mis puudutab just pü-
sivat elektrivarustust, sest kõikide oma plaanide elluviimiseks vajab seda 
ka meremuuseum. Usutavasti oleks sellest suur abi ka saare kogukonna-
le, kellega koostöös oleme antud projektiga juba pea kaks aastat tegelnud. 
Saar saab ühe huvitava külastuskompleksi, mis toob siia turiste, kindlasti 
tekivad saarlastele töökohad ning sedavõrd suure saare kui Naissaar põh-
ja- ja lõunaosa saavad olema paremas kontaktis.

 Milline on teie edasiste plaanide realiseerimise ajakava ja millised esi-
mesed sammud?
Tänu konstruktiivsele koostööle, mis jätkub kahtlemata edaspidigi, nii Viim-
si valla kui ka Rannarahva muuseumiga, sai meremuuseum tänu volikogu 
ühehäälsele otsusele õiguse hoonestusõiguse seadmiseks osadele vana-
dele raudteelõikudele. See annab meile võimaluse tegeleda edasi raudtee 
rekonstrueerimise projektiga ja alustada eeltöid uue veeremi projektee-
rimiseks. Samas liigume edasi Patarei 10A rekonstrueerimise hanke ette-
valmistamisega koos ideelahenduste väljatöötamisega ekspositsiooniks. 
Oleme alustanud läbirääkimisi ohvitseride kasiino hoone omanikuga sel-
le omandamiseks, et siis juba projekteerimisega edasi liikuda. Praeguste 
plaanide kohaselt kulub nii tänavune kui ka järgmine aasta kõiksugu eel-
töödele ja finantseerimise projektitaotlustele koostamisele ning optimist-
liku plaani kohaselt võiks ehitustööd alguse saada 2024. aastal. Alates 
sealtmaalt kahe aasta pärast ehk aastal 2026 peaks esimene etapp kü-
lastuskeskusest Nargen Nord olema valmis esimesi huvilisi vastu võtma.

damat ja saare põhjaosa ühendav 
raudtee ning leida sinna kaks kesk-
konnasäästlikku rongi, millega toi-
muks transport. Esimeses etapis 
valmivad püsiekspositsioon patarei 
10A baasil ja endisesse ohvitseride 
kasiinosse multifunktsionaalne kü-
lastuskeskus koos ekspositsiooni ja 
ööbimisvõimalustega. Projekti tei-
ses etapis taastatakse veel täienda-
valt raudteelõigud patarei 10B ja 
miiniladude juurde. Ka patarei 10B 
kujundatakse ümber külastuskes-
kuse osaks.

Abivallavanem Bentsleri sõnul 
oli otsuse tegemisel oluline Nais-
saare kogukonna kaasamine. Kõi-
ki osapooli ja nende ootusi arves-
tava kokkuleppe saavutamiseks 
toimus tänavu 8. märtsil koosolek, 
kus osalesid lisaks meremuuseumi 
ja vallavalitsuse esindajatele ka SA 
Rannarahva Muuseum ning Nais-
saare kogukonna esindajana saa-
revanem Toomas Luhaäär. Koos-
olekul nenditi, et saare kogukond 
on väga huvitatud sealse piirkonna 

arendamisest ja toetab meremuu-
seumi plaane. “Olen tänulik, et sel-
les teemas on saavutatud üksmeel 
ja on olnud võimlik avatult Nargen 
Nordi loomisega kaasnevad mõ-
jud osapooltega läbi rääkida,” üt-
les Bentsler.

Naissaarel asuv ajalooline raud-
tee on jagatud seitsmeks lõiguks, 
millest kuue hoonestusõiguse on 
vald andnud SA Rannarahva Muu-
seumile. Seitsmes raudteelõik hoo-
nestusõigusega koormatud ei ole. 
Rannarahva muuseum on täna-
seks remontinud umbes 3,5-kilo-

meetrise lõigu Naissaare sadamast 
Lõunakülani, kus toimub reisija-
te vedu ajaloolise diiselveduriga. 
Põhjasuunalist ühendust kasutus-
se võetud ei ole, aga meremuuseu-
mi projektiga võetaks kasutusse ka 
see osa raudteest. Volikogu otsuse 
järel jääb Rannarahva muuseumil 
hoonestusõigus ühele raudteelõi-
gule (R3) ja kahe seni Rannarahva 
muuseumi kasutuses olnud lõigu 
osas lepivad Eesti Meremuuseum 
ja Rannarahva muuseum oma-
vahel edasised ühised tegevused 
kokku. 

Kaasaegselt üles ehitatud ekspositsioon viib külastajad minevikku.

Patarei 10A tulevikuvisioon.

Patarei 10A planeeritav sisevaade.

Külastajad 
lubatakse ka 
Patarei katusele, 
kus on klaaskupli 
all eksponeeritud 
kahuritorn ning 
vaadeldav on kogu 
hoone massiivsus 
ja erinevas ilma-
kaares avanev 
vaade.

Vaade õhust 
ohvitseride 
kasiinole.

Naissaare 
sadam.
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Žürii koosseisu kuulusid 
laulupedagoog ja klave-
riõpetaja Külli-Katri Es-
ken, jazzlaulja ja laulupe-

dagoog Maria Väli ning helilooja ja 
produtsent Mikk Targo.  

“Viimsi laululapsed on väga 
tublid ja õpetajad on teinud head 
tööd. Mõnes vanuserühmas oli 
lihtsam esikolmikut valida, kuna 
mõned lauljad olid teistest särava-
mad. Osades vanuserühmades oli 
tase väga ühtlane ja seetõttu oli va-
likut keerulisem teha,” sõnab Ma-
ria Väli.

“Võitjate puhul sai määravaks 
lavaline vabadus ja emotsionaal-
sus. Seda, et võistlusel osalenud 
lapsed peavad viisi, me teame, aga 
nüüd on vaja tööd teha just loo ju-
tustamise poolega – millest laul 
räägib, mis emotsioonid selles loos 
on,” soovitab ta. 

Külli-Katri Eskeni sõnul on 
Viimsis alati olnud palju häid laul-
jaid. “Siin tegutsevad tuntud, tra-
ditsioonidega muusikastuudiod, 
on väga pühendunud lauluõpeta-
jad ja palju muusikahuvilisi lapsi. 
Pole midagi imestada, kui nii mõ-
nedki neist on hakanud juba bee-
bina laulustuudios enne laulma 
kui kõndima. Eelvoorust edasi-
pääsenute tase oli ühtlaselt kõrge, 
eriti vanemates vanusegruppides,” 
leiab ta. 

Ta tõstab esile Veronika Jelõko-
va, kes eristus teistest artistlikkuse 
poolest, ja Camilla Miranda Par-
mase, kelle esitus oli väga siiras ja 
veenev. “Need tüdrukud on ilmsel-
gelt lavale sündinud! Suurematest 
meeldis väga Birgit Kask, kelle mu-
sikaalne, loomulik esitus ja imeli-
ne eestikeelne laul läks väga hinge. 
Kõige rohkem kiitust jagub aga Ro-
bin Pastakule, kes esitas enda loo-
dud laulu, end ise suurepäraselt 
kitarril saates. See oli nagu päris ja 
vääriks juba suuremaid lavasid!”

Mikk Targo on aastate jooksul 
olnud erinevate analoogsete kon-
kursside žüriides. “Olen väga rahul 
korraldusega, lauljate ja nende ju-
hendajate tööga. Lava ja teostuse 
tehniline tase oli väga hea,” kiidab 
ta. “Konkurents on sellistel võist-
lustel alati tihe ja päris tippu on üs-
na keeruline paika hääletada. Minu 
jaoks oli eriline üllataja Robin Pas-
tak, kelle esitus mind lummas ning 
kes esitas ka ainukesena omaloo-
mingulise ja väga professionaalse 
laulu. Edu talle, nii laulja kui ka lau-
lukirjutajana!”

Kes olid parimad?
Igas vanuserühmas hinnati pois-
se ja tüdrukuid koos ning valiti ku-
ni neli parimat, kes lähevad Viim-
si valda esindama lauluvõistlusele 

“Harjumaa Laululaps 2022”, mis 
toimub 6.–7. mail Aruküla rahva-
majas. 

3–4-aastaste vanuserühm
I koht Saskia Sarapuu lauluga “Söö-
gi laul”, juhendaja Ita-Riina Pedanik.

II koht Leanna Lausing laulu-
ga “Unematike”, juhendaja Maire 
Eliste.

5–6-aastaste vanuserühm
I koht Laura Kaukes lauluga “Laulu-
hääl”, juhendaja Ita-Riina Pedanik .

II koht Anna Perelstein lauluga 
“Rõõmuga sind tervitan”, juhenda-
ja Ly Lumiste.  

III koht Mia Pruuli lauluga “Tige 
tikker”,  juhendaja Ly Lumiste.

IV koht Elisabeth Visnap laulu-
ga “Pardipere pühapäev”, juhenda-
ja Ita-Riina Pedanik.  

7–9-aastaste vanuserühm 
I koht Camilla Miranda Parmas 
lauluga “Kass Betty laul sõprusest”, 
juhendaja Mari-Liis Rahumets.

II koht Karoly-Marian Kartau 
lauluga “Kus on mu koerake nüüd”, 
juhendaja Ita-Riina Pedanik.

III koht Arabella Kaukes lauluga 
“Õhtul, kui jõuan ma koju”, juhen-
daja Ita-Riina Pedanik.

IV koht Tuule Tüür lauluga 
“Merd kuuleksin aina”, juhendaja 
Mari-Liis Rahumets.

10–12-aastaste vanuserühm 
I koht Veronika Jelõkova lauluga 
“Õnnenumber”, juhendaja Mari-
Liis Rahumets.

II koht Dalia Kessler lauluga 
“Suhkrutükk”, juhendaja Ita-Riina 
Pedanik.

III koht Melissa Selena Saul lau-
luga “Ma hõljun taeva all”, juhenda-
ja Ita-Riina Pedanik.

IV koht Isabell-Marii Kõiv laulu-
ga “Tuulte värvid”, juhendaja Mari-
Liis Rahumets.

LAULUKONKURSS 9. aprillil toimus Viimsi 
raamatukogus “Viimsi Laululaps 2022”. Lavale 
astus 72 noort lauljat, kelle seast žürii selgitas 
välja parimad.

Lauluvõistlusel “Viimsi Laululaps 2022” 
selgusid parimad noored lauljad

13–15-aastaste vanuserühm 
I koht Roderik Gross  lauluga 
“Põhjanael“, juhendaja Ita-Riina 
Pedanik.

II koht Johanna Vassiljev laulu-
ga “Mul hästi läeb”, juhendaja Kelly 
Uustani.

III koht Iris Kessler lauluga “Lui-
ged”, juhendaja Ita-Riina Pedanik.

16–18-aastaste vanuserühm 
I koht Robin Pastak lauluga “Next 
To Me”, juhendaja Meryt Sander.

II koht Birgit Kask lauluga “Neil 
päevil polnud algust”, juhendaja 
Ita-Riina Pedanik.

III koht Loore-Lotta Rahula lau-
luga “Home To You”, juhendaja  Ita-
Riina Pedanik.

IV koht Kertu Kristal lauluga 
“Jäälillemäng”, juhendaja Ita-Riina 
Pedanik.

Žürii eriauhinnad
Veronika Jelõkova – artistlikkuse 
eest.

Robin Pastak – omaloomingu 
eest.

Ita-Riina Pedanik – suurepärase 
juhendajatöö eest.

Suur tänu kõigile noortele laul-
jatele ja vanematele! Eriline tä-
nu juhendajatele: Maire Eliste, 
Ita-Riina Pedanik, Mari-Liis Rahu-
mets, Meryt Pastak, Hille Savi, Ly 
Lumiste, Kelli Uustani, Pilvi Karu, 
Aare Külama, Kairi Maris Vanem ja 
Toomas Vanem, Karin Liipa, Aar-
ne Saluveer, Pilvi Karu, Kati Põder 
ja Viveli Maar!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Laura Kaukes 
5–6-aastaste 
vanuserühma 
I koht. Fotod: 
Annika Haas

Robin Pastak 
16–18-aastaste 
vanuserühma 
I koht.

Camilla Miranda 
Parmas 7–9- 
aastaste vanuse-
rühma I koht.

Roderik Gross 
13–15-aastaste 
vanuserühma 
I koht.

Igas vanuserühmas hinnati 
poisse ja tüdrukuid koos ning 
valiti kuni neli parimat, kes 
lähevad Viimsi valda esindama 
lauluvõistlusele “Harjumaa 
Laululaps 2022”.

Saskia Sarapuu 
3–4-aastaste 
vanuserühma 
I koht.

Veronika Jelõkova
 10–12-aastaste 
vanuserühma I 
koht ja eriauhind 
artistlikkuse eest.
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L
äbi aegade on Viimsi huvi-
keskus tutvustanud edu-
kalt nii omamaist kui ka 
rahvusvahelist kultuu-

ri, nii läbi rahvaliku prisma kui ka 
kõrgkultuuri tasemel. Oluliseks on 
peetud mitmesuguseid tähtpäevi. 
“Vastlapäev tõi viimsilased tradit-
siooniliselt kokku kas Viimsi mõisa 
pargi mäele või tänase Vimka nõl-
vale. Söödi vastlakukleid ja võis-
teldi liulaskmises. Osalesid laste-
aiarühmad, koolilapsed, Viimsi 
ettevõtted ja pered. Samuti tähis-
tati aastaid jaanipäeva,” meenutab 
Heidi. Ta lisab, et siin on toimu-
nud nii “Viimsi Laululaps” kui ka 
“Harjumaa Laululaps”, taaskasutus-
laat “Kribu-Krabu turg” ja jõululaat 
“Kingikoda” ning valla beebide vas-
tuvõtud. Seniajani leiavad huvikes-
kuses aset traditsioonilised huvi-
ringide jõulu- ja kevadkontserdid.  

Praegu on Viimsi huvikeskus 
koduks mitmetele rahvakultuu-
rikollektiividele ja Viimsi muusi-
kaliteatrile. Pika ajalooga kollek-
tiividest võib esile tuua segakoori 
Viimsi, mis alustas tegevust 1982. 
aastal ja tähistab sel aastal 4. juu-
nil 40. sünnipäeva. Praegu laulab 
segakooris 40 inimest vanuses 35–
70 eluaastat ja koori juhib dirigent 
Vaike Sarn. Noortekapell hakkas 
tegutsema 1992. aastal ja tähistab 
21. mail 30. sünnipäeva. Kapellis 
on seitse liiget, neist neli osalevad 
asutamisest peale ja kapelli juhen-
dab Kalle Erm.

Unustamatu muusika-
festival
Siinses kultuurielus on olnud mit-
meid põnevaid verstaposte. Muu-
sikafestival Bänd-Zoo oli aastatel 
2001–2007 poolsaare ainuke tal-
veperioodil toimuv suursündmus 
noorte live-bändidele ning mit-
mekülgne ja vahetu kultuuriela-
mus publikule. “Festivali “Totaalne 
muusikaline loomaaed” põhimõt-

edasi väärtuslikke teadmisi IT-st ja 
robootikast kuni balletikunsti ja kä-
sitööni. “Meie majast on tuule tii-
badesse saanud mitmed tänaseks 
tuntud muusikud, näiteks Liina 
Ariadne Pedanik ja Mikk Tam-
mepõld. Siin on loodud sõprus-

teks oli esitleda eri muusikastiile ja 
rohkeid väljendusvõimalusi, kaa-
sates nii algajaid kui ka tunnustust 
pälvinud tegijaid Viimsist, Har-
jumaalt ja mujalt Eestist, aga või-
malusel välismaaltki. Eesmärgiks 
oli noorte silmaringi avardamine, 
muusikalise maitse kujunemisele 
kaasaaitamine ning tolerantsuse 
ja lugupidamise arendamine eri-
nevate esinejate vastu,” meenutab 
Kalle Erm. Tol ajal tegutses vallas 
ja Harjumaal palju noortebände ja 
nende kooslusi, kellest laiem üld-
sus ei teadnud või kellel puudusid 
esinemisväljundid. Seega oli festi-
val nende jaoks oluline lava.

 
Kontserdid ja teatri-
etendused
Esimene kontserttuur, mis huvi-
keskuse lavale jõudis. oli 2011. aas-
tal Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni 
“Jah, ma nägin lumevalgust…”. “See 
oli eriline, sest president Toomas 
Hendrik Ilves ja Evelin Ilves kutsu-
sid diplomaatilise korpuse kont-
serti kuulama ja hiljem toimus 
aatriumis pidulik presidendi vas-
tuvõtt. Samal kontserdil olid ka ta-
vakülastajad ja nende jaoks oli suur 
üllatus, kui kontserdi lõpus tõusis 
president püsti ja viis esinejatele 
lilled,” meenutab Heidi. Sellest ala-
tes on huvikeskuse lavalaudadele 
astunud palju tuntud artiste, alus-
tades Ivo Linnast ja lõpetades Ter-
minaatoriga.  

HUVIKESKUS Viimsi huvikeskusel täitub tänavu 
25 tegutsemisaastat. Viimsi Teataja on eelmistes 
numbrites kirjutanud nii hoone ehitamisest kui 
ka selle asukoha kujunemisest. Seekord aga 
vaatame, millised erinevad sündmused on selle 
maja seinte vahel toimunud. Meenutusi jagavad 
Heidi Kirsimäe ja Kalle Erm.

Viimsi huvikeskuse kirev kultuurielu

Tänu suure saali remondile ava-
nes võimalus võõrustada ka teatri-
etendusi. “Saalist eemaldati statsio-
naarsed toolid ja saali sai mitme-
külgsemalt kasutada. Esimene rii-
giteater, kes tuli uude saali, oli Rak-
vere teater 2011. aasta etendusega 
“Mina, naine”. Samal aastal jõudsid 
lavale Endla teatri, Kuressaare lin-
nateatri ja Vanemuise etendused. 
Etendused võeti väga hästi vastu ja 
saalid müüdi kiirelt välja. Tänase-
ni teeme koostööd ka mitmete pro-
jektteatritega, näiteks Vana Baskini 
teater ja Komöödiateater, kes meid 
regulaarselt külastavad. 2013. ja 
2020. aastatel sai Viimsi huvikes-
kus hea koostöö eest Rakvere teat-
rilt külalislahkuse ordenid,” sõnab 
Heidi uhkusega.

Laialdased võimalused
Täna tegutseb huvikeskuses mul-
jetavaldav hulk mitmekülgseid 
õpetajaid, juhendajaid ja treene-
reid. Pühendumuse ja kirega anna-
vad nad igas vanuses viimsilastele 

sidemeid oluliste teatrimajade-
ga ja sündis vabariigi üks esimesi 
noortekeskusi,” räägib Heidi. “Li-
saks loomevaldkonnale õpetatak-
se huvikeskuses reaalaineid, saab 
mängida malet ning luua päris oma 
arvutimänge, robotite program-
meerimisest rääkimata. Sütitava-
te rahvakunstikollektiivide kõrval 
saab vaba aega sisustada nii kee-
leõppe, kaunite kunstide kui ka 
erinevate liikumistehnikatega. Nii 
leiab igas vanuses õppur endale 
kindlasti sobiva huviala,” lisab ta.

Huvikeskuse ruumide hingeelu 
ja tehniliste võimalustega on kõige 
paremini kursis Kalle. “Rendime 
huvitegevuseks välja üheksat ruu-
mi, mille hulgas on multifunktsio-
naalne teatrisaal, kaks treeningsaa-
li (üks neist peegelseinaga, teise 
juurde kuulub aga duširuum), lau-
luklass, prooviruum muusikutele ja 
keeletundideks sobiv klassiruum 
12 osalejale. Lisaks on suure ovaal-
se lauaga käsitööklass, kus asub põ-
letusahi, mida keraamikud kasuta-
da saavad,” tutvustab ta. Muuseas 
on Viimsisse kerkiva kultuuri- ja 
hariduskeskuse Viimsi Artium ruu-
midesse planeeritud üks uus tree-
ningsaal, mida saab huvikeskuse 
kaudu rentima hakata.

“Huvitavate faktidena võib mai-
nida, et Viimsi huvikeskuse heli-
ruumis on Olümpia varieteest pä-
rit valguspult, mis on valmistatud 
1970ndate lõpus ning jõudis hu-
vikeskusesse 1994. aastal. Samuti 
leiab sealt ansambli Caater esimese 
digitaalse helipuldi,” sõnab Kalle.

Kirev kultuurielu, mitmekülgsus 
ja avatus on märksõnad, mis Viim-
si huvikeskust iseloomustavad. Siin 
jätkub tegevust väga erinevate hu-
videga inimestele. 25 tegutsemis-
aastast annab hea ülevaate huvi-
keskuses avatud näitus, mis on üle-
val 31. augustini. Tulge külla!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

hea teada

  Huvikeskuse aatrium on hinnatud näitusepind, mis on pikaajali-
selt ette broneeritud.

  2019.–2020. aastal toimusid huvikeskuse saalis väärikate ülikooli 
loengud. Saal oli huvilisi täis, kes kuulasid tuntud lektoreid (Raul 
Rebane, David Vseviov, Kaarel Zilmer jpt).

  Koroonaajal, kui majas oli tegevus peatatud, alustati doonori-
päevadega, mis jätkuvad tänaseni.  

  Huvikeskuse saalis toimub Andres Kaarmanni läbiviidav popu-
laarne Viimsi mälumäng.

  Huvikeskus on helkurpuude projekti algataja Viimsis. 
  Lisaks teatritele on toimunud põnevad tsirkuseetendused ja suurt 

elevust pakkusid rahvusvahelised kassinäitused. 
  Siinsetes ruumides on salvestatud “Kättemaksukontori” üks osa 

ja filmitud Rimi reklaam Märt Avandiga.

Huvikeskuses toimub

  Viimsi huvikeskuse sünni-
päev on 1. augustil 1997. 
Ettevõtte loojateks olid Leelo 
Tiisvelt ja Eino Pedanik. 

  2000. aastal jätkas MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse juhtimist 
Ita-Riina Pedanik. 

  2019. aasta 1. septembrist 
võttis tegevused üle OÜ 
Viimsi Haldus. Keskuse juhti-
misega jätkasid pikaaegsed 
töötajad Heidi Kirsimäe ja 
Kalle Erm.

Olulised numbrid

Viimsi Huvi-
keskuse juht 
Heidi Kirsimäe 
ning tehnika-ja 
korraldusjuht 
Kalle Erm. 
Foto: erakogu

Esimene huvi-
keskuse lavale 
jõudnud teatri-
etendus oli 
Rakvere teatri 
“Mina, naine”, 
peaosas oli 
Ülle Lichtfeldt. 
Foto: Rakvere 
teater

Kaie Kõrbi 
Balletistuudio 
baleriinid ja 
loovusringide 
juhendaja Eveli 
Apri. Foto: Heidi 
Kirsimäe

Marta Laan, 
Tanja Mihhai-
lova ja Nele-
Liis Vaiksoo 
esinesid huvi-
keskuses jõulu-
kontserdiga. 
Foto: Heidi 
Kirsimäe
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Veteranipäeva heategevuslik 
pannkoogihommik ja kino-
pärastlõuna
23. aprillil tähistatakse veteranipäeva. Sel päeval on suured ja väik-
sed oodatud Eesti Sõjamuuseumisse - kindral Laidoneri muuseumisse.

Tule juba hommikul, sest kordame ka veteranipäeval isadepäeval 
väga populaarseks osutunud pannkoogihommikut, mille tulu läheb 
seekord Eesti ja Ukraina veteranide toetuseks. 

Pärastlõunal näitame Ivar Heinmaa dokumentaalfilmi “Naised rinde-
joonel“, mis näitab 2014. aasta kevadel Ida-Ukrainas alanud sõda naiste 
pilgu läbi. 

Lapsi ootavad tegevused õues ning otsimismäng toas. Avame ka 
sõjatehnika angaari hooaja.

Tegevuskava:
11–13 pannikoogihommik (pannkooke küpsetab sõjamuuseumi info- 

ja turundusjuht Sandra);
13–15 tegevused lastele õues;
15–17 film “Naised rindejoonel” (2021). Filmi juhatab sisse režissöör 

Ivar Heinmaa. Osalemine muuseumipiletiga.
Võimalus mängida otsimismängu muuseumis.
Kohvikust saab osta kartulisalatit ja kooki.
Naiskodukaitse müüb sinililli.
Avatud on sõjatehnika angaar.
Veteranipäeva sündmuse kogu tulu läheb Eesti ja Ukraina veteranide 

toetuseks. Ukrainlastele on sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum 

INSTALLATSIOON Laupäeval, 
30. aprillil toimub Viimsi huvi-
keskuses midagi erilist, kui Viimsi 
gümnaasiumi 11. klassi õpilane 
Maria Muinaste esitleb oma 
uurimistöö raames valminud 
installatsiooni.

Installatsioon kannab nime “We in-
terrupt these connections” ning kä-
sitleb nostalgiat. “Toimuva käigus on 
võimalik astuda maailma, mis on vaa-
tajale justkui tuttav, kuid samas ei ole 
ka. Huvikeskuse aatrium on täidetud 
eelmisest sajandist pärit tehnikaga, 
peamiselt kineskoopteleritega, mis 
peidavad endas erinevaid videoid,” 
tutvustab Maria. Videote sisu on tu-
gevalt üles ehitatud tema enda koge-
mustele seoses nostalgiaga. “Nende 
eesmärk on olla publiku poolt inter-
preteeritud ning vaatajal on täielik 
vabadus tunda ja mõista ümbritsevat 
just nii nagu tema soovib. Samuti on 
võimalus võtta osa interaktiivsetest 
tegevustest, näiteks VHS kaameraga 
iseenda salvestamisest. Kõike ei saa 
ette öelda, sest kohapeal kõige koge-
mine on hoopis midagi muud. Luban, 
et teadmatus ei hammusta,” lausub 
noor kunstnik.

Saladuslik nostalgia
Maria sõnul on installatsioon mõeldud 
kõigile, kes tahavad mäletada ja meel-
de tuletada. “Põhiteemaks on nostalgia 
ja selle erinevad osad. Inspiratsiooni 
ammutasin enamasti nostalgiatunde 
uurimisest ja mõiste dekonstrueerimi-
sest. Installatsiooni on struktureeritud 
nõnda, et selle erinevad osad viitavad 
mõnele kindlale märksõnale, mis on 
seotud nostalgiaga. Näiteks “ihkami-
ne”, “kättesaamatus” või “lapsepõlv”. 
Siiski jääb see vaataja enda tunneta-
da, millega ta midagi seostab,” ütleb ta.

Huvi nostalgia vastu tekkis neius 

möödunud suvel, kui ta koos hea sõb-
raga teema üle arutas. “Ma polnud 
varem selle tunde üle nii põhjalikult 
mõelnud ning minus tekkis soov roh-
kem teada saada. Kuna selles peitus 
väga palju, tekkiski idee siduda see 
tunne ja oma kooliprojekt üheks loo-
minguks,” meenutab ta installatsioo-
ni sünnilugu.

Mida näha saab?
Kogu projekt on lõppolekus väga teh-
niliselt üles ehitatud ehk silmaga jäl-
gitav materjal peitubki peamiselt va-
nades kineskooptelerites. “Videote 
loomisel keskendusin suures osas vi-
suaalsele poolele, sest sellega töötami-
ne oli põnev. Ruumi on paigutatud ka 
valgusallikaid, projektoreid, kõlareid ja 
atmosfääri loovaid objekte. Installat-
sioon on oma loomuselt asukohapõ-
hine ehk ka huvikeskuse aatrium on 
vahend selle kogemuse loomiseks,” 
annab installatsiooni autor eesoota-
vast aimu. 

Nostalgiline installatsioon 
huvikeskuses – ainult ühel korral

Miks just installatsioon?
Kunst on Mariat alati huvitanud ning te-
da paelus soov kombineerida eri kuns-
tiliigid ühte tervikusse. “Olen hüpanud 
eri suundade vahel ning tundnud, et ei 
oskagi ühte kindlat valida. Installatsioon 
on aga nii kõikehaarav kunstivorm, et 
see tundus ideaalne väljund,” põhjen-
dab ta. Neiu tunnistab, et pihtahakka-
mine oli pisut hirmutav, sest enamik te-
gevustest olid täiesti uued ja teadmatud. 
“Ma polnud näiteks kunagi varem pä-
riselt videoid töödelnud – mul oli küll 
umbkaudne ettekujutus, kuid program-
me ei tundnud. Proovisin ja katsetasin, 
kuni midagi huvitavat välja tuli.” 

Protsess on olnud huvitav. “See on 
tekitanud peas vahetevahel suurt sega-
dust ning selle kõrvale vastamata küsi-
musi iseenda ja maailma kohta. Mõned 
küsimused jäävadki ju meil kui inimes-
tel igaveseks vastamata, kuid miks mit-
te end proovile panna ja unustada hirm 
vastuse ees,” kutsub ta kõiki projektist 
osa saama. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Noor kunstnik Maria Muinaste toob 30. aprillil viimsilaste ette ainulaadse 
installatsiooniprojekti. Foto: erakogu
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Nina Lykke Surmahaigus
Eesti Raamat, 2021. 254 lk
“Surmahaigus” on väga kaasahaarav 
romaan, milles kajastatakse arstitöö 
tagamaid ja antakse aimu patsientide 
värvikirevast läbilõikest, nende pseu-
do- ja pärisprobleemidest. Peategela-
seks on viiekümnendates eluaastates 
perearst Elin, kelle sisemonoloogide 
kaudu saame hea ülevaate tema iga-
päevasest tööst, aga ka arstide n-ö 
“teatri tegemisest”, mille üheks osali-
seks minajutustaja end peab. Teisalt 
on teemaks abielusuhted ja nn keskea 
kriis: seni kindla ja turvalisena tundu-
nud elu muutub naisele endale küsita-
vaks ning ta tajub teravalt igapäevaelu 
rutiini. Toimub tema senise elu üm-
berhindamine. Romaani võibki kirjel-
dada Elini jutustusena oma isiklikust 
elust, mis põimub tema värvikamate 

patsientide haiguslugude ja üldisema-
te mõtisklustega inimeste üha kasva-
vast heaolust ning ühtaegu võitlusest 
vanaduse ja surma vastu.

Raamat võlub oma teravmeelsuse ja 
tabavate tähelepanekutega tänapäeva-
se elu kohta. Autor on hästi märganud 
väikseid detaile ning nende põhjal ava-
nud praeguse maailma pinnapealsu-
se ja saavutusvajaduse. Me teeskleme, 
justkui hooliksime sellest, millest te-
gelikult ei hooli, ja ei hooli sellest, mis 
meile tegelikult korda läheb. Tõsistele 
teemadele annavad humoorika taus-
ta Elini “vestlused” arstikabineti nur-
gas seisva plastist luukere Torega, kel-
lel on täiesti oma hääl, enamasti küll 
sarkastiline või irooniline.

“Käime ringi ja teeme näo, nagu 
oleksime surematud ja haavamatud, 
aga naha all voolab veri ja iga hetk on 
võimalus katastroofiks. Iga minut ja se-
kund võib kõik käriseda, keegi ei saa 
end turvaliselt tunda niinimetatud ar-
gipäevas, mis on meie arvates kivis-
se raiutud, aga tegelikult kirjutatud 
liivale, ja kohe saabub hiidlaine. Ee-
malt vaadates tundub laine nii hädine 
ja ohutu. Alles siis, kui see sinu kohale 
kerkib, taipad, kui üüratu see on, aga 
siis on juba hilja.”

Neile, kes tunnevad huvi haiglase-
riaalide, aga ühtlasi ka keskeale ise-
loomulike inimsuhete vastu, pakub 
see raamat kahtlemata suurt huvi. Se-
da enam, et teos on kirjutatud väga la-
dusalt ja on järjekordne näide “Põhja-
maade romaani” sarjas ilmuvast heast 
valikust.

Loone Ots Armastus
Rahva Raamat, 2021. 272 lk
“Armastuse” allhoovuseks on kiretu, 
südametu, ebainimlik ajujaht inimese-
le. Kerkib üles igavene küsimus, miks? 
Kas seetõttu, et igaüks peab oma risti 
kandma? Romaanist leiame küll oht-

RAAMATUD Kevadpäevad on nii pikad, et jätkub 
aega igasugusteks tegevusteks, sealhulgas ka luge-
miseks. Raamatute valik on aga nii suur, et nende 
seast on keeruline vahel õiget leida. Siinkohal on abiks 
raamatusoovitused. 

Raamatud kevadisele lugemislauale
ralt tsitaate piiblist, aga eelkõige jääb 
kõlama elu tõlgendamine läbi huma-
nistliku maailmavaate ja vankumatu 
usk, et kurjuse selgroog murdub. Kõi-
ge halva kiuste tuleb suruda hambad 
risti, mitte nutta, tegutseda ja edasi ela-
da. Karmis olukorras pääsevad mõjule 
inimese tahe ja jõud, aga ka headus ja 
armastus. Vihkamine kestab seni, kuni 
inimeses ei kasva armastus, mis oma 
kõigis väljendusvormides ja tähendus-
tes ongi romaani põhiliiniks. Mehe ja 
naise vaheline armastus, perekonnasi-
sene armastus, ligimesearmastus, ro-
mantiline armastus, isetu armastus, 
vastamata armastus, aga ka kirg ja sõp-
rus. Armastus on see, mida ei ole kuna-
gi liiga palju, mis annab jõudu ja soovi 
elu jätkata ning päästab maailma.

Loone Otsa debüütromaani sünd-
mustik leiab aset 1942. aasta talihar-
japäeval. Saksa okupatsioonivõimud 
jahivad üha enam juute, kelle jaoks 
muutub olukord järjest ohtlikumaks. 
Romaani peategelasteks on reaalsed 
inimesed eesti kultuuriloost. Kolm ju-
tustajat, kolm saatust, kolme erineva 
inimese hääled. Sündmuste kirjeldus-
tesse põimib autor mõttemõlgutusi ja 
mälestusi endistest aegadest. Romaa-
ni kandvaks ideeks on inimeseks ole-
mine ja inimeseks jäämine. Samuti iga 
üksiku inimese isiklik vastutus võitlu-
ses headuse eest. 

Salme Niilend on paljude jaoks 

tundmatu nimi, kuid 1930. aastatel 
kultuuriringkondades piisavalt tun-
tud. Sõja puhkedes ja sakslaste Eestis-
se saabudes toob ta isakoju maapakku 
oma ülikooliaegse juudist õpingukaas-
lase Isidor Levini. Raske on ette kuju-
tada pidevat hirmu selle ees, et keegi 
avastab su saladuse, sinu rahvuse ja et 
sellest hirmust ei olegi võimalik lah-
ti lasta. Isegi kauges üksildases Mul-
gimaa talus pole ohutu, kui sul ei ole 
vajalikke dokumente. Nende hankimi-
seks on noorel naisel meelekindlust ja 
ka plaan, kuid selle tarbeks on tarvis 
külmal talvepäeval võtta ette riskantne 
reis Tartusse. Taaralinnas elab ka Sal-
me ja Isidori õppejõud ning sõber Uku 
Masing, kes on romaani kolmas kesk-
ne tegelane. 

Autori tekst on poeetiline, ehkki see 
on kirjutatud proosateosena ning möö-
dunud aastal pälvis see Eesti Kirjanike 
Liidu romaanivõistlusel esikoha. Ro-
maanile täienduseks võib lugeda Isi-
dor Levini mälestusteraamatut “Minu 
elu- ja mõttevarast” (Tartu, 2010), mis 
algselt ilmus ajakirjas Akadeemia.

Adam Zagajewski Hüvastijätt
Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2021. 72 lk
Adam Zagajewski on olnud Poola üks 
väljapaistvamaid ja ka rahvusvaheliselt 
hinnatumaid luuletajaid. 2010. aastal 
esitati ta Nobeli kirjandusauhinna kan-
didaadiks. Varasemalt on temalt eesti 
keeles Hendrik Lindepuu tõlkes ilmu-
nud “Valitud luuletused”. “Hüvastijätt” 
hõlmab tõlkija valikut tema kahest vii-
masest kogust. Autori valikutele poo-
la kirjandusest võib kindel olla. Lisaks 
on Hendrik Lindepuu tõlked alati väga 
kõrge kvaliteediga. Zagajewski loomin-
gu paremaks mõistmiseks võiks tutvu-
da mõlema raamatuga.

Kirjaniku loomingus on ühendatud 
ajalugu ja mõtisklused selle üle, mis 
meid ümbritseb. Luuletajana elab ta 
justkui kahe maailma vahel. Ühel pool 
tegelik, reaalne maailm. Teise, irreaal-
se maailma moodustavad unistused, 
ilmutused, kõhklused. Autori loomin-
gust leiab hulganisti vihjeid kirjandu-
sele, muusikale, kunstile, aga ka pere-
konnaloole.

“Andke mulle mu lapsepõlv tagasi,

jutukate varblaste vabariik,
otsatu nõgesetihnik
ja argliku öökulli huik.”
Adam Zagajewski luule on mõtte-

tihe – talle on tähtis mineviku kaasa-
mine tänapäeva, selle seostamine iga-
päevase nähtu ja tunnetamisega ning 
sellesse suhestumine. Kirjaniku luu-
le keskendub eetilistele kohustustele 
maailma ees. Ühtemoodi oluline on 
kajastada maailma tragöödiaid, aga 
näha ka selle ilu. “Valitud luuletustes-
se” koondunud varasemas loomingus 
on ta mõtisklenud ka vabaduse kont-
septsiooni üle: “Aga isegi siis, kui ma ei 
suuda määratleda vabadust, tean täp-
selt, mida tähendab selle puudumine.”

Zagajewski luuletused toovad meid 
välja igapäeva mugavustsoonist, tege-
vustest, mis meie meeli võivad nüris-
tada. Autori mõttekäikudes on nii uud-
sust kui ka äratundmist. Võib öelda, et 
ta väärtustab maailma mitmekesisust. 
Kindlasti leiab lugeja Zagajewski loo-
mingust enda jaoks olulisi veendumu-
si, teemaarendusi ja mõttemõlgutusi.

“Kui me jätame kauaks või igaveseks
hüvasti kellegagi, keda armastame,
siis tunneme järsku, et sõnadest 
jääb puudu,
ja et nüüd peame ise rääkima,
et keegi ei aita meid enam välja – 
sest lahkus suur luuletaja.”
Võib julgelt väita, et avades Zaga-

jevski luulekogud täiesti juhuslikult, 
leiame alati mõned read, mis meid kõ-
netavad ja ei jäta ükskõikseks.

Reet Kukk
Viimsi raamatukogu 
raamatukoguhoidja

Viimsi Huvikeskus –
meie maja ajaluguViimsi Huvikeskus –
meie maja ajalugu

Asukoht:
Nelgi tee 1 
Viimsi alevik

NÄITUS 
on pühendatud 

Viimsi Huvikeskuse 
25. juubelile

ja Viimsi kultuuri-
aastale.

8.03–
31.08

2022. a.

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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Lähiaja sündmused Haabneeme 
ja Randvere päevakeskustes
Viimsi hoolekandekeskuse päevakeskused Haabneemes ja Rand-
veres ootavad külastajaid tutvuma huviringidega ning üheskoos 
mõnusalt aega veetma. Lähiajal on toimumas järgmised üritused.

Pannkoogihommikud igal reedel kell 11–13 Haabneeme päeva-
keskuses.

22. aprillil toimuva pannkoogihommiku teema on “Lugemiselamused 
ja emotsioonid”. Ülle Landra kõneleb Lucinda Reily raamatusarjast 
“Seitse õde”.

29. aprilli pannkoogihommiku teemaks on “Elu muusikaga hinges”. 
Sirje Põllu kõneleb muusika olulisusest oma elus ja ansamblist Laine.

 28. aprillil kell 14 toimub Randvere päevakeskuses naljapäev laulu-
dega. Esinevad lauluansamblid Põllulill ja Kibuvitsalill ning Haabneeme 
päevakeskuse sõnakunstiring.

 2. mail kell 13 oodatakse huvilisi eakate piljardikoolitusele Haabnee-
me päevakeskuses. Eelregistreerimine kuni 28. aprillini e-posti aadres-
sil marje.plaan@viimsihoolekandekeskus.ee.

 2. mail kell 15 avatakse Haab-
neeme päevakeskuses Hinge 
Jürgensoni mälestusnäitus. 

6. mail kell 15 toimub Randvere 
päevakeskuses emadepäeva 
kontsert. Muusikat teeb Andrus 
Kalvet.

 11. mail kell 12 toimub Haabnee-
me päevakeskuses vaimse tervise 
loeng, mille teema on “Mindfull-
nes – kohalolu vägi”. Lektoriks on 
Elin Ots (vaikuseminutid.ee). Eel-
registreerimine hiljemalt nädal enne 
loengut e-posti aadressil marje.
plaan@viimsihoolekandekeskus.ee.

Viimsi hoolekandekeskus 

KOOSTEGEMINE 13. aprillil kogu-
neti Randvere päevakeskuses, et 
ühiselt lihavõttepühadeks valmis-
tuda ja mune värvida.

Selleks, et lõbusam oleks, toimus ka 
kaunimate munade võistlus. Värvi-

miseks kasutati erinevaid vahendeid, 
piiriks oli ainult enda loomingulisus 
ja fantaasia. Tulemus sai igatahes kir-
ju, rõõmus ja kevadine. Kui munad 
olid värvitud ja neist kauneimad väl-
ja valitud, istuti ühisesse pidulauda, 
et koosolemist ja saabuvaid kevadpü-
hi tähistada, mune koksida ja pashat 
süüa. Helle Tomingas ja Elina-Lehta 
Kaasik Randvere sõnakunstiringist lõ-
bustasid kõiki naljakate vahepaladega 
elust enesest.

Randvere päevakeskuses 
tähistati lihavõttepühi 

Kevadpühad on nüüdseks küll läbi, 
aga Randvere päevakeskus ootab igal 
argipäeval kõiki vanemaealisi küla-
keskuse majas aadressil Kibuvitsa tee 
1. Kaasa saab lüüa erinevates huvi- ja 
liikumisringides. Samuti saab mängida 
koroonat ja lauamänge, puhata ning 
sirvida ajalehti. Toimetab ka reisiklu-
bi, korraldatakse väljasõite, käiakse 
koos teatris ja  tähistatakse sünnipäevi.

Randvere päevakeskus on avatud 
E–N kell 10–15 ja R kell 10–14.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Ühine munade värvimine ja pühade tähistamine pakkus silmailu ja tegutsemislusti. Fotod: erakogu

Meenutades kunstimeelega 
Hinge Jürgensoni

M Ä L E TA M E

2. mail kell 15 avatakse Haabneeme päeva-
keskuses Hinge Jürgensoni mälestusnäitus. 
Kutsume avamisele kõiki, kes soovivad 
meenutada kaasteelist ja imetleda tema 
loomingut. 

Hinge Jürgenson (24.04.1947–25.02.2022) sün-
dis ja kasvas Neeme kalurikülas. Kogu tema elu 
on seotud merega, ta armastas merd väga. 

Kui Hinge oli äsja abiellunud, kutsuti noor 
abielupaar tööle Kirovi kalurikolhoosi, kus alus-
tati tööd Kakumäel asuvas kalatööstuses. Hin-
ge oli õppinud Tallinna kalatööstustehnikumis 
ja temast sai konservitehases meister, aga õige 
varsti kalatööstuse tootearenduse juhataja. Töö 
oli pingeline ja nõudmised suured, kalatsehh 
töötas mitmes vahetuses ööpäevaringselt. Mõ-
nikord tuli ametis olla ka toona ainsal puhke-
päeval – pühapäeval. Koos teiste tehnoloogidega 
töötati välja üha uusi tuntud ja nõutud tooteid.  

Seitsmekümnendatel avati uus kalatsehh 
Viimsis, nii sai Jürgensonide uueks elukohaks 

Viimsi. Siia rajati ka suvekodu, mis mõne aja pä-
rast sai ka nende päriskoduks. Elu veeretas Hin-
ge eluteele ka jõupingutusi nõudvaid takistusi – 
abikaasa Pauli pikaajaline hooldamine haige-
voodis oli osa igapäevaelust. 

Hingel oli ilumeelt ja rohenäpu osavad käed. 
Teda huvitas kunst ja maalimine. Nii käis ta pal-
ju aastaid maalimas Viimsi kunstikooli stuu-
diumis. Juhendaja Tõnis Soobiga arutleti ja 
filosofeeriti kunsti ja elu üle. Maalitunnid and-
sid jõudu ja energiat eluga toime tulla. Armas-
tatuim teema harrastuskunstniku maalides oli 
meri, loodus ja koduaia lilled. Hinge juhendas 
ka Randvere päevakeskuses käsitööringi ja sii-
dimaalimist. Haabneeme päevakeskuses käis 
hakkaja naine portselanimaali ringis. Hingel oli 
välja kujunenud oma stiil ja käekiri. Ta oli tore 
vestluskaaslane kohvipausidel. Isegi raske hai-
gus ei suutnud tema optimistlikku meelt mur-
da. Nüüd kujundab ta aga oma maale taevas-
tes avarustes. 

Viimsi hoolekandekeskus 

Haabneeme päevakeskuses saab 
piljardit mängida. Kui veel seda 
mängu ei oska, siis 2. mail saab 
osaleda koolitusel. Foto: Ruslan 
Dontsov
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N
ii Heigo kui ka Vahur 
sattusid KK Viimsi ko-
gukonda tänu lastele, 
kes hakkasid aastaid ta-

gasi korvpallitrennis käima. Nüüd 
tulevad mõlemad kogu perega kaa-
sa elama nii tihti, kui võimalik. “Saa-
li toob ikka ja jälle õhkkond ja emot-
sioon, millega sellel aastal teata-
vasti koonerdatud pole. Kui mäng 
ja inimesed nii platsi peal kui ka 
selle ääres sind kõnetavad, siis on 
lihtne tulla ja anda oma tugi mees-
konna pingutusele ja käekäigule,” 
ütleb Heigo.  

Üllatus või mitte?
Mehed tunnistavad, et KK Viimsi/
Sportland jõudmine Eesti-Läti lii-
gas nelja parema hulka oli oodatud 
üllatus. Pääsu 10. ja 11. aprillil toi-
munud finaalturniirile tagas Viim-
sile Läti suurklubi BK Ventspilsi 
alistamine aprilli alguses. “Minu 
silmis oli Ventspilsi 2:0 alistamine 
pigem pisike üllatus, teadjamad 
mehed defineeriksid selle kindlas-
ti loogiliseks üllatuseks. Treenerid 
Valdo Lips ja Kristjan Evart käisid 
tegelikult juba tükk aega selliste 
nägudega ringi, et nad saavad oma 
tahtmise. Meil on ägedad treene-
rid,” kiidab Heigo. 

Vahur lisab: “Hooaja alguses ei 
osanud kindlasti Final Fouri en-
nustada, kuid kuna tiim on hooaja 
algusest saati väga meeskondlikku 
mängu näidanud ja võistkonnal on 
liidrid, kes raskel hetkel mängu en-
da peale võtavad, siis sai üsna va-
rakult selgeks, et niisama meistri-
liigasse ei tuldud ning eesmärgid 
on kõrged.”

Fännide toetusel täiskäik 
edasi
Nelja parema hulka jõudmine tä-
hendas mõistagi väga pingelisi ot-
sustavaid matše ning hea tulemuse 
saavutamiseks oli vaja mängu pan-
na kõik, mis võimalik. Seepärast ot-
sustasid Heigo ja Vahur fännidena 
Riiga kaasa minna. Klubi oli selleks 
puhuks rentinud ka bussi, millega 
huvilised sinna ja tagasi toimetati. 
“Meie lemmikmeeskonna esimene 
Final Four, seega polnud kahtlust-
ki, et tuleb minna ja nautida ajaloo-
list hetke, saada osa korvpallipeost, 
olla võistkonnale toeks ning aida-
ta võit koju tuua,” lausub Heigo. Ta 
meenutab, et vaevalt oli Ventspilsi-
ga veerandfinaali teise mängu lõpu-
vile kõlanud, kui fänniarmee silmist 
võis välja lugeda, mis on järgneva 
nädalavahetuse plaanid. “Kõik oli 
sõnadetagi selge, tagasiteed enam 
polnud, plaanid tehti ümber – kes 
porgandipeenra kaevamise, kes 
koertenäituse osas – ja suund võeti 
Riiga. Suur tänu klubile fännisärki-
de ja -bussi organiseerimise eest!”

Tõeline korvpallitriller
Final Fouris ootas ees kaks män-
gu: esiteks poolfinaal ja siis koha-
mäng. Poolfinaalis kohtus Viimsi 
Pärnu Sadamaga ning fännide oo-
tused olid suured. Poolehoidjatel ei 
tulnud pettuda, sest lõpuvile kõla-
des särasid tablool numbrid 83:81 
Viimsi kasuks. “Pärnu võitis ju vii-
mase omavahelise kohtumise en-
ne finaalturniiri Viimsi koduvälja-
kul ühe punktiga viimase sekundi 
viskest. Poolfinaalist ootasin põne-
vat lahingut ning lootsin, et ei lähe 
liiga rabistamiseks, kuna mõlema-
le võistkonnale oli tegemist ülioluli-
se kohtumisega, kus kaalul oli väga 
palju. Loomulikult lootsin, et Viim-
si võtab revanši. Poolfinaal oli usku-
matu triller, mis lõppes taaskord vii-

KORVPALL KK Viimsi/Sportland kirjutas Viimsi 
spordiajalukku uue peatüki, kui võitis oma debüüt-
hooajal PAF Eesti-Läti korvpalliliigas hõbemedalid. 
Kindlasti mängisid saavutuses oma osa tulihinge-
lised poolehoidjad, kes kodumeeskonda alati kogu 
hingest toetavad. Fännid Heigo Maamägi ja Vahur 
Pormeister käisid meeskonnale pöialt hoidmas ka 
Riias peetud Final Four turniiril. 

KK Viimsi/Sportland teenis fännide toel 
Eesti-Läti korvpalliliigas hõbemedalid

mase sekundi viskega ning seekord 
õnnestus Viimsil oma paremus 
maksma panna,” meenutab Vahur. 
“Pinge oli laes kogu aeg ning kuna 
Pärnu fännid tegid kõva häält, siis 
pidid Viimsi pooldajad endast vii-
mase välja pigistama. Loodetavasti 
oli meid ka platsile kuulda,” lisab ta.

Heigo sõnul tegi Riia poole teel 
olev toetajate hulk südame soojaks 
ja meeleolu oli mõnus. “Mängu käik 
oli väga pingeline ja ärev, kordagi ei 
tekkinud hetke, mil oleks saanud 
vabamalt hingata ja öelda, et nüüd 
tuleb ära. Vähe sellest, loetud minu-
tid lõpuni ja leidsime ennast miinus 
seitsme pealt. Eelnevat arvestades 
oli see juba kerget paanikat tekitav 
number. Siis tuli kuulus paarküm-
mend sekundit ja üheksa punkti – 
seis juba meie kasuks. See hetk ajas 
oranžiks värvitud tribüüni niimoo-
di pöördesse, et seda oleks raske pi-
durdada olnud. Kuues mees oli väl-
jakule toodud. Hoog ei raugenud ka 
Pärnu kolme väga valusa kolme-
punktiviske peale, mis neid lõpuks, 
loetud sekundid enne lõppu, viigi-
le aitasid. Kiitus Devin Lee Harrise 
imelisele käele ja Rain Veidemani-
le, kes palli viimaseks viskeks talle 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

käskis anda. Poolfinaali võit oli ko-
dus ja emotsioonid said Arena Rigal 
uue tähenduse! Imeline õhtu, tun-
ded olid laes ja pinged maas,” kirjel-
dab Heigo erilist hetke.

Võidetud hõbemedal
Finaalis tuli vastamisi minna ilm-
selge favoriidi Riia VEF-iga, aga õi-
ge spordimees ei lähe kunagi kao-
tama. “Ootuseks oli ikkagi võit, 
kuigi olgem ausad, pinged olid 
maas ning tollel hetkel oli hinges 
juba rahulolu. Samas, ükski proff 
ei lähe väljakule niisama kulgema, 
see käib ka meie lemmikmeeskon-
na kohta – võitlus kuni lõpuni ning 
seda loomulikult toetajaskonna tu-
lise ergutamise toel. Tribüün vär-
vus oranžiks ja kõik hakkas nullist,“ 
sõnab Heigo.  

“Finaal kulges raskelt, Riia VEF-i 
jõud ja klass pääses mõjule. Eelne-
va õhtu triller ja pingutus oli tõe-
näoliselt meestel jalgades. Üks käik 
jäi vajaka olenemata sellest, et tri-
büün tegi kõik, et meestel väljakul 
hea ja toetav fiiling oleks. Esimesest 
minutist kuni medalite kaelapane-
kuni kajas üle saali Viimsi poole-
hoidjate trummirütm ja skandee-
rimine – selles kõiges oli jätkuvalt 
võidu- ja rahulolutunne.”

Vahur tõdeb, et kahjuks oli VEF-
il väga hea viskepäev ning esimeste 
kolmepunktivisetega tehti turvali-
ne vahe sisse. “Viimsi võitles eda-
si, kuid VEF-ile lähemale enam ei 
jõudnud ning peale Zakise välja-
langemist oli võiduvõimalus ainult 
teoreetiline. Teine koht Eesti-Läti 
liigas on aga fantastiline tulemus 
ning kindlasti tuleb meeles pida-
da, et KK Viimsi/Sportland on het-
kel selle tulemusega Eesti parim 
kossutiim. See on uhke tunne, kui 
omad võidavad hõbeda.”

Tööd peab tegema
Fännide arvates tõi Viimsi mees-
konnale tulemuse tõsine töö. “Teise 
koha tagas Harrise viimase sekun-
di vise, mis sisse läks ja poolfinaali 

võidu kindlustas, kuid selle viske-
ni jõudmiseks on palju vaeva näh-
tud nii mängijate, treenerite kui ka 
kogu ülejäänud KK Viimsi/Sport-
landi personali poolt. Viimsi on 
terve hooaja lõbusat kossu mängi-
nud – omavahel jagatakse lahkelt 
sööte ning võimalusel vajutatakse 
pall ülevalt alla, sisekliima tundub 
hea olevat ning eelkõige mängitak-
se võistkonnana. See on edu alus,” 
leiab Vahur.

Heigo leiab, et kõige enam omab 
väärtust ja iseloomustab Viimsi 
mängu poolfinaali järgses interv-
juus Devin Lee Harrise öeldu: “We 
are fighters.” (“Me oleme võitlejad.” 
– toim). “See oli määrav nii finaal-
turniiril kui ka veerandfinaalides,” 
arvab ta.

Sport pakub emotsioone
Fännid on seda meelt, et alati tasub 
oma meeskonnale kaasa elama sõi-
ta. “Need, kes kodus vaatasid, ilm-
selt kahetsevad, et kohale ei tulnud, 
sest läbi teleka saadud emotsioonid 
on kordades väiksemad, kui koha-
peal mängu vaadates. Alati tasub 
saali minna!” kinnitab Vahur.

Heigo lisab, et vaatama tasus 
minna juba sellepärast, et tänapäe-
val on mängu ümber ka korralik ja 
nauditav show üles ehitatud. “Pool-
finaali õhtust alates oli mitu päeva 
kerge muie näol, sest see kõik oli 
lihtsalt vaimustav,” ütleb ta. 

KK Viimsi/Sportland pakub tu-
levikus kindlasti oma fännidele uu-
si võimsaid emotsioone ning fän-
nid toetavad neid edaspidi veelgi 
tulisemalt. “Õnneks saime hõbe-
da, nüüd on vähemalt eesmärk, 
mille poole uuesti püüelda,” nalja-
tab Heigo. 

“Tahaks tulevikus näha mänge, 
kui KK Viimsi/Sportland võtab 
uues koduhallis ette mõne Euro-
sarja finaali vastase ja tuhanded 
inimesed elavad omadele nii kõ-
vasti kaasa, et vastastel on juba en-
ne mängu mott maas,” viskab Vahur 
lõpetuseks õhku oma unistuse.

KK Viimsi/
Sportland 
teenis debüüt-
hooajal Eesti-
Läti korvpalli-
liigas hõbe-
medalid. Fotod: 
Kaspar Kalle

Fännid toetavad oma meeskonda alati tulihingeliselt – nii kodus kui ka võõrsil.
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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 teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja pügamine. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.
Pakun viljapuude hooldus- ja noo-
renduslõikuse ning hekkide ja võ-
sade lõikamise teenust. Tel 502 
9486.
Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa tel 5399 3595.

Ehitus
Professionaalne tänava- ja ääre-
kivide paigaldamise teenus. Kvali-
teetne töö, aastatepikkused koge-
mused, mõistlikud hinnad. Tel 5616 
4364.

Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehitus. 
Kivide müük. Haljastustööd. Tel 
5667 6629,  info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd, vee- 
ja kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Teenustööd kaubikuga. Tel 507 
4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Pakume 
erinevaid lahendusi hoonete ja ma-
jade ehitusel. mehitus@gmail.com 
või tel 5352 9476.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Lumetõrje ja jääpurikate eemalda-
mine katustelt. 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 re-
monditöid. Vundamendi ehitus, 

siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.
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. Aiamaterjalide 
müük. E-post info@piirdemeistrid.
ee, tel 5688 0841, www.piirde-
meistrid.ee.

Korstnapühkimine
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Tellimi-
ne tel 5877 1665 või www.puhas-
kolle.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 transporditeenu-
seid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

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

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

KÜ Viimsi Pargi põik 6  ja 4 otsib 
koristajat. Info telefonil 51 36 752 
või e-postiga rein.kriis@gmail.com.

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. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormista-
mine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.
Uuemate ja vanemate raamatute
 ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Müüa loomasõnnikut, mulda, killus-
tikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5697 
1079, e-mail taluaed@hot.ee.   
Anda üürile tuba eramajas Kelvingi 
külas. Tel 511 3974.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

VAKTSINEERIMINE Marutaudi 
leviku ennetamiseks koerte 
ja kasside seas ning inimeste 
kaitsmiseks tuleb loomi selle 
haiguse vastu vaktsineerida. 
Paljudes kohtades Viimsis saab 
seda maikuus teha tasuta. 
Prangli saare elanikel on või-
malus oma neljajalgseid sõpru 
tasuta vaktsineerida 27. juulil.

Marutaud on ohtlik närvisüstee-
mi kahjustav viirushaigus, milles-
se nakatuvad nii loomad kui ka ini-
mesed. Kui haiguspilt on juba välja 
kujunenud, siis ei ole haigus ravitav 
ning lõpeb alati surmaga. Seetõttu 
on marutaudi vastu vaktsineerimi-
ne väga oluline ning Eestis on see 
ka kohustuslik. Esimest korda vakt-
sineeritakse kutsikas või kassipoeg 
16 nädala vanusest alates. Edaspidi 
tuleb seda sõltuvalt vaktsiinist te-
ha vähemalt iga kahe aasta tagant.  

Vastavalt Viimsi valla lemmik-
loomade pidamise eeskirjale on 
kohustuslik ka koerte ja kasside kii-
bistamine. Kui sinu lemmikul veel 
kiipi ei ole, siis saab lasta selle pai-
galdada samadel kuupäevadel ja 
kohtades, kus on planeeritud vakt-
sineerimine. Sisuliselt on kiip kui 
lemmiklooma isikukood, sest sel-
lel olev info on oluline teave, tänu 
millele saab kindlaks teha, kes on 
looma omanik. Samas tuleb tähe-
le panna, et ainult kiibistamisest ei 
piisa – kui kiip on paigaldatud, tu-
leb selle number kanda lemmik-
loomade registrisse, kus see seosta-
takse infoga looma omaniku kohta.

Järgnevalt on toodud kellaajad, 
kuupäevad ja kohad, kus on mais ja 
juulis võimalik oma kasse ja koeri 
vaktsineerida ja kiibistada.  

21. mai
11.00–11.40 Äigrumäe külas pum-
bamaja juures

12.00–12.40 Lubja külas Lubja 20 
juures bussipeatuses
13.00–13.30 Haabneeme alevikus 
Ravi tee bussipeatuses
14.00–15.00 Viimsi alevikus Nelgi 
tee 1 vallamaja juures
15.30–16.30 Randvere külas küla-
keskuse juures

22. mai
11.00–11.30 Laiakülas Muuga Maxi-
ma kaupluse vastas Allikmäe teeristil
12.00–12.30 Metsakasti külas jäät-
maa teel külaplatsil
13.00–13.30 Muuga külas bussi nr 
38 lõpp-peatuses
14.00–14.30 Muuga külas Randoja 
tee platsil
15.00–15.30 Tammneeme külas 
Haugi tee bussipeatuses

28. mai
11.00–12.00 Haabneeme alevikus 
Meremärgi bussipeatuses
12.30–13.00 Pringi külas Liivaran-
na bussipeatuses
13.30–14.00 Pringi külas Ranna 
bussipeatuses
14.30–16.00 Kelvingi külas külakes-
kuse juures

Koerte ja kasside vaktsineerimine 
ja kiibistamine Viimsis

29. mai
11.00–12.00 Miiduranna külas Mii-
duranna tee sadamapoolses otsas 
väravateesisel platsil
12.30–13.00 Rohuneeme külas bus-
si lõpp-peatuses
13.00–14.30 Püünsi külas Rohu-
neeme poe juures
14.00–15.00 Leppneeme külas las-
teaia juures bussipeatuses
15.30–16.30 Randvere külas Rand-
vere aedlinna bussipeatuses

27. juulil Prangli saarel

Hinnakiri
Marutaudivastane vaktsineerimi-
ne on loomaomanikule TASUTA.

Kompleksvaktsiin maksab koe-
rale 10 eurot, kassile 12 eurot.

Mikrokiip koos paigaldamisega 
maksab 15 eurot.

Siseriikliku lemmiklooma passi 
hind on 5 eurot.

  Lisainfot annab looma-
arst Endel Pendin, tel 5656 
5554.

Marutaudi 
leviku enneta-
miseks loo-
made seas 
ning inimeste 
kaitsmiseks 
tuleb kasse ja 
koeri vaktsi-
neerida. Foto: 
Canva

Võõrnälkjaid tasub aiast 
korjata juba kevadel

A E D N I K U  K E VA D

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis laialt levinud 
võõrliigid, kes on kevadiste ilmadega läinud liikvele. Selleks, et 
aednikele tülikate võõrnälkjate rohket levikut ennetada, soovitab 
keskkonnaamet võõrnälkjaid ja nende mune aiast korjata ning 
hävitada juba kevadel. 

Võõrnälkjad toituvad peamiselt aiasaadustest ja põllumajanduskultuu-
ridest, mistõttu on nad aiapidajatele tülikad. Juhised hispaania teeteost 
ja mustpeanälkjast hoidumiseks ning nende tõrjumiseks leiab veebi-
lehelt keskkonnaamet.ee/voornalkjad.

Kui hispaania teetigu või mustpeanälkjas on juba aeda sattunud, 
aitab nende arvukust ohjata täiskasvanud isendite ja nende munade 
järjepidev korjamine ning keeva veega hävitamine.

 Võõrnälkjate tõrjumisega on oluline tegeleda järjepidevalt koostöös 
kogukonnaga kogu naabruses. Iga isend, kes kevadel muneda jõuab, 
võib suveks anda umbes 400 järglast, kes omakorda peagi munemis-
ikka jõuavad. Kuna looduslikke vaenlasi neil Eestis napib, võivad tõr-
jumata levilad suvel võõrnälkjatest kubiseda.

Keskkonnaamet palub mustpeanälkjaid ja hispaania teetigusid tõr-
judes kodumaiseid liike hoida. Paljud kodumaised teod on aiapidaja-
tele kasulikud, sest tekitavad huumust ja on oluline osa toiduahelast, 
lisaks söövad nad võõrnälkjate mune.

Hispaania teetigu on juba kümmekond aastat levinud üle Eesti. 
Rahvapärase nimetusega mustpeanälkjas ehk Krynickillus melanocip-
halus on aedadesse jõudnud viimastel aastatel ja praegu teadaolevalt 
enim levinud Harju-, Saare- ja Viljandimaal.

Kaardirakendusse teokaart.keskkonnaamet.ee on kõik oodatud 
kandma võõrnälkjate leiukohti üle Eesti. Enne nälkja ülesandmist ta-
sub keskkonnaameti kodulehe kaudu veenduda, kas tegu on hispaa-
nia teeteo, mustpeanälkja või hoopis mõne kohaliku liigiga. Kaardira-
kenduse kaudu saavad kodanikud ja kohalikud omavalitsused vaadata, 
kas nende piirkonnas on võõrnälkjad levinud, ning vajadusel plaani-
da tõrjetöid.

Juhised hispaania teeteost ja mustpeanälkjast hoidumiseks ning 
nende tõrjumiseks leiab veebilehelt keskkonnaamet.ee/voornalkjad.

Eike Tammekänd
Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja

Hispaania 
teetigu. Foto: 
Maris Sepp
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PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

 
          

 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 
 

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

 
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

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93
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TULE TEE PÄIKESEST 
ELEKTRIT!

Lisainfo tel. 639 1430 / e-post: kliimaseade@kliimaseade.ee 

www.kliimaseade.ee

Kliimaseade OÜ pakub koostööd firmadele, 
kel on pädevus ja kogemus

PÄIKESEPANEELIDE
PAIGALDAMISEL

Meie poolt professionaalsed koolitused ja 
objektid üle kogu Eesti.

OOTAB ENDA ARMSASSE KOLLEKTIIVI TÖÖLE:

RÜHMAÕPETAJAT 
Leppneeme majja (koormus 1,0)

ABIÕPETAJAT 
Päikeseratta ja Randvere majja (koormus 1,0)

LOGOPEEDI 
(võimalikud erinevad koormused)

Meile sobiv kandidaat valdab eesti keelt väga heal tasemel, on loova 
mõtlemisega, lähtub laste heaolust, on suurepärane meeskonnatöötaja, 

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

edendamiseks.

OMALT POOLT PAKUME:
1. võimalust osaleda meeskonna üritustel ning erinevatel koolitustel

2. pikka puhkust suvekuudel (õpetajatel 56, abiõpetajatel 35 kalendripäeva)
3. võimalust osaleda rahvusvahelistes projektides

4. tasuta ujumaskäimise võimalust ning tasuta bussisõite Viimsi valla siseselt

Tööle asumise aeg on poolte kokkuleppel. 

Palume saata CV ning sooviavalduse: 
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

e-post: mirje@viimsilasteaiad.ee, 
telefon: 5622 0121

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 
kuulutab välja konkursi järgmistele töökohtadele:

korraldusjuht

kommunikatsioonijuht

müügijuht

tehnik

infotöötaja

publikuteenindaja

Pakume Sulle võimalust 
lüüa kaasa uue, kaasaegse 
ja interdistsiplinaarse  
kultuuriorganisatsiooni töös.

Tutvu lähemalt konkursi tingimustega 
Viimsi Artiumi kodulehel: 
viimsiartium.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      

Koolivaheajal on
Atlantis avatud

Avamisajad leiad

IGA PÄEV!

aquapark.ee

BLACK ROSE PUBIS SAATE
PEREGA KÕHU TÄIS ERITI LÕBUSALT!

spatallinn.ee

UUS LASTETUBA!
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BRAZIL BANDEIRANTE 1KG SOODUSHINNAGA 18€
SULLE LÄHIMASSE PAKIAUTOMAATI!

KASUTA SOODUSKOODI VIIMSITEATAJA 

LEIA OMA MAITSELE

SOBIVAIM VÄRSKE

RÖSTIGA KOHV

DIIVANILT TÕUSMATA! 

COFFEECUP.EE

PROOVI!

Lotte koos  
sõpradega
Lottemaalt

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, Viimsi

30.04 kell 12 Viimsi Keskuses

Kell 12 aatriumis lõbusate lauludega kontsert

Kohal Lotte, kärbes Jaak, jänesed Adalbert  
ja Albert, rebane Julia, rännukoer Klaus

Järelpidu, möll ja trall Muuuv Seiklusmaal

Kell 11-18 Muuuvi pilet vaid 2 € 
Limpa aaretejaht ja igale lapsele tasuta jäätis


