
AASTA KÜLA Metsakasti küla traditsiooniline 
kevadine taimelaat ja rohevahetus on Viimsi ja 
Pirita kandi rohenäppude jaoks oodatud sündmus.

O
tsustasime neid mitte 
alt vedada ja korralda-
da ürituse pisut muu-
detud kujul ka sel aastal. 

Traditsioonilise kevadlaada asemel 
toimub 24. mail kell 11–14 Metsa-
kasti külaplatsil pisut lihtsam tai-
mede ja aiakraami müük. Mis aga 
ei tähenda, et valik oleks kehvem, 
pigem vastupidi – taimevalik on 
suurem kui kunagi varem. Toitlus-
tus ja rohevahetus jäävad uut aas-
tat ootama, aga rohenäpud saavad 
olulised ostud tehtud! 

Taimi ja aiatöödes vajalikku 
kraami pakuvad:
Udika Puukool, kes võtab kaasa 
viljapuuistikud: õunapuud, ploo-
mipuud, kirsi- ja murelipuud ning 
sammasõunapuud.

Kobrit OÜ rõõmustab rohenäp-
pe vihmaussikomposti ja Ussimo 
biohuumusega kasvumuldadega.

Lepalaane lilleaed toob oma 
kollektsioonaiast kaasa uhke ja 
põneva valiku püsikuid. Püsikute 
ja kõrrelistega rõõmustab meid ka 
Leanne Aed ja Kodu OÜ.

Kaldmaa talu Põlvamaalt pakub 
tomatitaimi, suvelilli ja ampleid.

Eesti tuntuim sõstrakasvataja 
ja aiatark Väino Eskla toob kaasa 
laia valiku sõstrataimi, lisaks saab 
talt väärt sõstrakasvatusnõuandeid 
pinnida. 

Nordikcraft OÜ ahvatleb kõiki 
kaunite ja vastupidavate puidust 
maitsetaime- ja lillekastidega. Tark 
rohenäpp tellib kastid kindlasti et-
te, sest need on väga minev kaup!

Raasikult vurab kohale Aili Luus 
suure valiku imeilusate suvelillede-
ga ning suvelilli, ampleid ja köögi-
viljataimi pakub ka OTT-ilt juba 
heaks tuttavaks saanud Hindreku 
talu mesila perenaine Marju.

Roogojalt tuleb imeline roosi-
valik, lisaks viinapuuistikud, Me-
rivälja kaunist kollektsioonaiast 
aga uhke valik elulõngu. 

Ja et taimi oleks mugav koju viia, 
on taas kohal ka korvionu Endel 
Muugalt, kellelt saab endale so-
bivas suuruses kena punutud kor-
vi soetada. 

Ja ikka turvaliselt
Selleks, et kõik igati turvaliselt ja 
tervislikult kulgeks, palume ostele-
jatel pidada kinni järgmistest reeg-
litest:

- Tulge taimemüügile üksi või 
kaksi, lapsed jätke palun seekord 
koju.

- Hoidke teiste ostlejatega vähe-
malt 2-meetrist vahemaad.

- Peske (või desinfitseerige) kä-
si enne ja pärast taimemüügi kü-
lastamist.

- Mõelge oma ostud eelnevalt lä-
bi ja tehke endale ostunimekiri ja/
või tellige kaup müüjatelt ette.

- Kui tunnete end vähimalgi 
määral tõbisena, siis palun jääge 
seekord koju!
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Kanad koduaias! Pille Petersoo tutvustab kanapidamise rõõme Haabneemes. Loe lk 11 >>>

  Jooksvat infot leiab 
Metsakasti küla Facebookist 
(facebook.com/metsakasti) 
taimemüügi ürituse alt.
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Palusime aasta 
küla elanikel 
näidata läbi 
endlite oma iga-
päevast küla-
elu ja siin on 
valik saabunud 
piltidest. Fotod: 
erakogu

Väärt traditsioone tuleb 
elus hoida ka keerulisel ajal

Hoolimatus 
ja mudaralli
Üha kasvavaks “trendiks” 
on kujunemas lõhutud 
haljakud ning mutta ja 
porri sõidetud murualad.  
Loe lk 9

Näitus “Kirovi 
kolhoos 70”
Rannarahva muuseum 
alustab karantiinijärgset 
aega näitusega Kirovi kaluri-
kolhoosist, mille asutamisest 
täitub 70 aastat. Loe lk 8

Tänavu valiti esimest korda Viimsi aasta
pere, tiitli omanikeks valiti perekond 
Tuulas. Nad on silma paistnud kui 
keskkonnast hooliv ja kogukonda 
panustav kooslus. Loe lk 4–5

Viimsi aasta pereks 
valiti Tuulased

      Loe ka 
viimsiteataja.ee

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee



K
evad on toonud kergemat olemist. Kevad on 
kaunis ja mõned päevad juba lausa suviselt soo-
jad. Kevad on toonud inimeste suile naeratuse 
ja tegutsemisse indu. Seda võib märgata igal 
sammul, kahemeetrise vahega ringi liikudes ja 

terrassidel istudes.
Paljudel on õnnestunud kõige kriitilisemast kriisiajast 

tulla läbi üksteist toetades ja innustades, nii et suuremaid 
kahjusi või hädaolukorda ei ole tekkinud. Aga samas pea-
me märkama jätkuvalt neid, keda toimunud pikk seisak al-
les nüüd puudutama hakkab, järellainetusena. Ärme lase 
end kõrgemal käivast päikesest ja suveootuse tuhinast liialt 
eksitada, mis puudutab kohalolemist oma kõige lähemas 
kogukonnas. Ka tänases lehes küsime küsimuse, et kuidas 

saad sina oma panuse anda.
Selge see, et igaüks hoolit-

seb enda ja oma pere käekäigu 
ning hakkamasaamise eest eel-
kõige, aga julgustan kohe päris 
tõsiselt mõtlema korra päevas 
sellelegi, et milline võiks olla 
üks väike heategu, mis mõel-
dud neile, kes veel kannatavad.

Minu eelmises lehes välja hüütud üleskutse enda kasu-
likest, põnevatest ja innustavatest tegudest rääkida ei too-
nud just kirjade tulva, mis pani mind mõtlema, et kas po-
legi midagi esile tuua. Või siis ollakse liialt tagasihoidlikud? 
Või kardetakse hoopis kogukonna kadedaid pilke ja hukka-
mõistu, et mida sa siin eputad?

Meie kaasautor Silja Oja leidis siiski kaks põnevat lugu ja 
loodan, et need on nüüd innustuseks ka teistele. Sinu lugu on 
jätkuvalt oodatud – saada see teele: teataja@viimsiteataja.ee.

Julgemad ehk planeerivad juba taas ka oma välisreise, 
kuigi liikumine rahvusvaheliste linnade vahel on jätkuvalt 
küsitav ja seotud paljude riskidega, lendude ootamatute 
tühistamiste ja karantiinidega. Aga ega siis kõik kevadesse 
ja varasuvesse planeeritud puhkused seetõttu ära jää. Siit 
tuleb minu teine üleskutse!

Viimsis puhates avastad Sa ka kindlasti uusi 
paiku, kauneid vaateid ja sisukaid hetki, mida 
nautida ja jagada. Meie tänase kaaneloo juur-
de palusin aasta külaks valitud Metsakasti kü-
laelanikel näidata oma küla läbi fotosilma. 

Tahaksin väga juuninumbrites 
näidata veelgi rohkem seda päris õi-
get Viimsit viimsilaste silme läbi. 
Olge julged oma kodukülas ringi 
vaatama, ringi käima ja neid hetki 
ka lehe vahendusel jagama.

Kogukond pani läbi esimese 
Viimsi häkatoni kirja ka mõned 
tõeliselt ägedad ideed, mida koos 
teostada. Viska pilk peale!

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post rain.uusen@viimsivv.ee
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@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

@viimsivald 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 5. juunil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 28. mail kell 16.
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laste pühakirjas on koos tegelikult kaks 
vägagi erinevat poolust.

Kahest poolusest saab kokku tervik 
ja kui need erinevad lähenemisnurgad 
kõrvuti panna, siis jõuamegi pealkirjas 
tõstatatud mõtteni. Käskude ja keel-
dude kaudu on võimalik mingil mää-
ral elimineerida hirme ja neile on tea-
tud ajal võimalik inimesi allutada, kuid 
ühel hetkel inimene väsib. Nii väsis va-
na testamendi rahvas käskudest, mille 
nad olid Jumalalt saanud, ja tulemu-
seks oligi liikumine hukatuse suunas.

Käskude ja keeldude eesmärk ei ole 
ju aga mitte kunagi hukatuse suunas 
liikumine, eesmärk on ikka hukatusest 
võimalikult paljusid päästa. Seega siin-
kohal näemegi, et ülla eesmärgi saavu-
tamiseks võib ühel ajahetkel jääda vä-
heks kõikidest reeglitest, kui inimene 
ei võta neid enam isiklikult, sest hak-
kab neist mööda hiilima. Ego tungib 
esile ja ühine jääb tagaplaanile. Siin-
kohal tulebki mängu armastus. Armas-
tus, mida võiks selles kontekstis nime-
tada ehk ülimaks heaks.

Seda ülimat head peab inimene 
kandma oma südames, et see saaks 
võrsuda ja kasvada, et see saaks roh-
keneda. Ja kui see rohkeneb inimeses, 
siis kasvab tema arusaamine, milleks 
miski on vajalik, ja taipamine reeglite 

Käskudest ja keeldudest 
armastuseni
HINGENURK Praeguses ajahetkes on meile kõigile kindlasti vägagi hästi 
mõistetav, mis on reeglite, erinevate käskude või keeldude olemus. Sest nende 
toel oleme ühiskonnana vastu seisnud viirusele, mida kangesti tahaks liigitada 
vääramatuks jõuks. Õnneks aga on ka sellele vääramatule jõule võimalik vastu 
seista ja ehk isegi sellest võitu saada. Iseküsimus on ainult, kuidas.

L
oomulikult esmapilgul näib 
parima lahendusena võima-
likult paljude sotsiaalsete pii-
rangute seadmine. Ja oleme 

näinud ka oma ühiskonnas nende tõ-
husust, kuid pikemas ajalises vaates, 
kui inimesed väsivad reeglitele allu-
misest, kaob reeglite tegelik tõhusus. 
Loodetavasti suudame enne seda het-
ke aga vastase võita ja eesmärgi saa-
vutada. 

Hirm on üks väga suur jõud, mis 
paneb inimest tegutsema ja vajadu-
sel ka alluma. Nii kõneldakse erineva-
test religioonidest rääkides, et üldjoon-
tes tegelevad kõik religioonid inimeste 
surmahirmu leevendamise ja vähen-
damisega. Et seeläbi anda inimesele 
julgust proovida ja katsetada, anda in-
du leida uusi võimalusi ja lahendusi, 
nii et ei teeks endale ja teistele kahju. 
Sellest on suuresti välja kasvanud tä-
naseks päevaks kõik see, mida nime-
tame teaduseks. Ehk siis püüe võima-
likult palju välja selgitada, miks midagi 
maailmas toimub, ning sellest tulene-
valt vähendada kõiki hirme, mida põh-
justab teadmatus. On ju ainus võima-
lus vaenlasele tulemuslikult vastu 
seista siis, kui me tunneme vaenlast 
hästi ja teame, mis on tema nõrgad 
kohad.

Piiblis kõneldakse palju käskudest 
ja keeldudest ehk siis erinevatest reeg-
litest, mis on olnud inimestele saatjaks 
kogu inimkonna ajaloo vältel, seda 
muidugi eelkõige vanas testamendis, 
sest uus testament kõneleb tegelikult 
vaid ühestainsast käsust, käsust ar-
mastada. Nii näemegi, et selles krist-

olemusest. Nii võibki olla ühel ajahet-
kel seis, kus tegelikult reegleid ei ole-
gi enam vaja, sest selle ülima hea poo-
le püüdlev inimene arvestab teistega, 
hoolib ja hoiab keskkonda, kus toime-
tab, ning lisaks kõigele peab lugu kõi-
kidest nendest võimalustest, mida oma 
elus kohtab. On kõige eest tänulik!

Ülla eesmärgini jõudmiseks on-
gi kaks võimalust – on võimalik keh-
testada reeglid või teise võimalusena 
õpetada inimesi armastama. Kristlus 
on juba 2000 aastat tegelenud selle 
teise võimaluse realiseerimisega, kuid 
suurimaks takistuseks armastuse või-
dulepääsuks on kujunenud see esime-
ne võimalus, mille lembusest ei suuda 
inimene kuidagi lahti lasta.

Nii olemegi praegu hetkes, kus väga 
paljude inimeste mõttes on küsimus, 
kuidas edasi. Isegi siis, kui tõesti suu-
dame viiruse võita, jääb küsimus õhku, 
sest see seisak majanduses ja muuski 
elus on nii mõneski asjas meile kätte 
näidanud kitsaskohti, mida tavapära-
se möllu keskel me tähele ei ole pan-
nud. Praegu on hetk teha muudatusi!

Ehk just nüüd ongi see aeg, kus ülla 
eesmärgi saavutamiseks tuleb järk-jär-
gult kõrvale jätta meil erinevaid reeg-
leid, et õppida enam armastama? Sest 
kui me inimestena õpime üha enam 
armastama, siis saab meile selgeks see, 
et parim võimalik tegutsemisviis ülla 
eesmärgi saavutamiseks on armastada. 
Reeglid ehk on näidanud meile kätte 
küll õige suuna, kuid edasine on juba 
meie eneste südametunnistuse ja eri-
nevate tundmiste töö, mis aitavad meil 
õiget suunda hoida.

Värskelt istutatud taimgi vajab tu-
ge, kuid hiljem kasvab oluliselt võim-
samaks, kui tugi. Kasvagu nii ka meie 
võime armastada oluliselt suuremaks 
käskudest ja keeldudest, mis õige suu-
na meile kätte on andnud.

Ülla eesmärgini 
jõudmiseks ongi kaks 
võimalust – on võimalik 
kehtestada reeglid 
või teise võimalusena 
õpetada inimesi 
armastama.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

2+2 kogukonnamõtet 
kaunisse kevadesse

Ärme lase end 
kõrgemal käivast 
päikesest ja suve-
ootuse tuhinast 
liialt eksitada.

Olulised kontaktid 
Kui vajad kriisi tõttu abi, ära pelga ühendust võtta!

  Üleriigiline kriisitelefon 1247 nõustab inimesi koroona-
viirusega seotud teemadel.

  Abi vajavate inimeste (puudega inimesed, eakad, 
üksikud inimesed) kohta palume info saata Risto Nigolile 
(tel 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee). 

  Viimsi valla koduteenused: tel 5678 0645.

  Viimsi valla sotsiaalteenused: tel 558 6869.

  Viimsi valla laste heaolu, turvalisus: tel 5302 9907, 
e-post airi.vaaderpall@viimsivv.ee.

  Lasteabitelefon 11 6111 (24/7).

  Lastearsti tasuline nõuandetelefon 1599. Kõneminuti 
hind 1 euro. 

  Piirkonnapolitseinik: tel 602 8864.

  Viimsi valla saarte ja merenduse vanemspetsialist 
Mart Loik: tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee.

kas teadsid, et ... LO E D  V I I M S I  T E ATA JAT  D I G I TA A L S E LT ? 
S E L  J U H U L  S A A D  PA B E R L E H E S T  LO O B U DA !

V I I M S I L A S E  T I I N A  PA R G I  R E I S I S A A D E T 
T U N N U S TAT I  H A M B U R G I S  KÕ R G E  AU H I N N AG A

  Viimsi Teataja kõik artiklid ilmuvad ka digitaalselt. Artikleid 
saad lugeda aadressil www.ViimsiTeataja.ee.

  Küsi endale vallamajast kleeps paberlehest loobumiseks!

  27. mail oleks Tiina Park pidanud 
Hamburgis WorldMediaFestivali 
auhinnatseremoonial marssima mööda 
punast vaipa ja võtma vastu “Reisile 
minuga” saate eest Intermedia-globe 
SILVER auhinna.

“Saate tegemine on ikka meeskonna töö 
ja ma olen väga tänulik oma tiimile ja pean ka 
neid auhinna vääriliseks,” ütles Tiina Viimsi Teatajale.

  WorldMediaFestivali korraldatakse Hamburgis juba üle 
20 aasta ja on valdkonnas üks maailma suuremaid.
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Millega saad sina panustada?
VIIMSI HÄKK koondas läbi digi-
platvormi lühikese ajaga ühtsesse 
keskkonda aktiivsed viimsilased, 
et leida ideid piirkonna arenda-
miseks ja/või piirkonna inimeste 
ettevõtlikkuse suurendamiseks. 
14 laekunud ideed ootavad kogu-
konna kaasamõtlemist ja panusta-
mist aadressil viimsiidee.ee.

Viimsi Häki raames korjas vallavalitsus 
kogukonnast ideid perioodil 24. april-
list kuni 10. maini. Parimate ideede 
meeskonnad kutsutakse sügisel toimu-
vale IDEEHÄKKERITE MEETUP-ile, 
kus saame kuulda tulemustest ideede 
elluviimisel (pitch), rääkida potent-
siaalsetest koostöövõimalustest ja ot-
sida ühiselt rahastusvõimalusi rahvus-
vahelistest ja riiklikest toetusfondidest.

Kõik head ideed õnnestuvad aga pa-
remini, kui ka kogukond aktiivselt kaa-
sa aitab. Seetõttu soovitame sul alustu-
seks tutvuda kõikide esitatud ideedega 
ning seejärel mõelda, millise panuse 
võiksid sina või su pere/sõpruskond 
lemmikidee õnnestumisse anda.

Viimsi konteinerlinnaku ideeks on 
luua omalaadne keskväljak, kuhu ko-
gunetakse ühiselt aega veetma. Asu-
laaia projekt ootab samuti nõustajaid 
ja finantseerijaid ning neid, keda hu-
vitaks Viimsis isiklik peenrakast või 
hoopis kogukondadele mõeldud val-
mis kasvulavatsid kogukonnaaeda-
des. Kogukonna kokkukutsumise tähe 
all on välja pakutud ka ühisrahastuse 
mõte uue Viimsi keskuse loomisel.

Kaasamõtlejaid otsib eakate korter-
maja idee, mis kutsub üles abistama ja 
mõtlema Eestis elavale 87 000 eakale, 

loomaks neile sotsiaalne ja üksteist 
toetav elukeskkond.

Toetamist ja kaasamõtlemist oota-
vad ka ideed, nagu Bernhard Schmidti 
muuseum, Viimsi tervislik kohvik ning 
Viimsi loodusest, kaitsmisest ja säilita-
misest huvitatud inimeste ühing.

Uuri lähemalt, mida on mõeldud 
projektide all “P2P = People two peop-
le” või “Viimsi Smart City äpp”.

Keskkonna-aastale omaselt on või-
malik oma panust ja poolehoidu näi-
data ka joogivee säästmise projekti-
le. Vähest liikumist püüab ergutada 
e-raali mõte ja Viimsi Ettevõtlike Ini-
meste Networking annab võimaluse 
kõigil ennevõtlikel kogukonnaliikme-
tel eesmärgistatult üheskoos mõelda 
ja tegutseda.

VT

Toimub

Asume:  Viimsi Äritares  (3. korrus)

Oleme taas
    AVATUD!

Loe lähemalt: www. lumen.ee
või helista meile 601 1812

Tegevusluba nr: L02451

Suured ja väikesed - ootame Teid!

Toimuvad   PLAANILISED 
ja   ERAKORRALISED 
vastuvõtud.

Püünsi Kool on väike ja võimekas pärimuskultuuri
väärtustav kool, mis asub looduskaunis kohas - mere ja

metsa läheduses. Meie õpetajad on toetavad ja
asjatundlikud ning õpilased loovad ja ettevõtlikud.

 See on koht, kuhu tulla ja kuhu tahad jääda.
 

Püünsi Kool otsib oma tegusasse
meeskonda:

 
eripedagoogi/väikeklassi õpetajat

 (1,0 ametikohta);
haridustehnoloogi (1,0 ametikohta);

psühholoogi (0,75 ametikohta);
vene keele õpetajat (0,5 kohta).

 
Tööle asumine august 2020.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 31.
maiks aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,

Viimsi vald 74013 või e-posti
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee .

Üks kool asub poolsaare tipus...

Lauluvõistlus “Viimsi Laululaps 
2020” toimub oktoobris
Algselt 4. aprilliks väljakuulutatud lauluvõistluse toimumisaeg on 
edasi lükatud ja see leiab aset sel aastal 17. oktoobril kell 12 Viimsi 
raamatukogu saalis. 

Seoses äsja lõppenud riikliku eriolukorraga on paljud kultuuri- ja 
spordisündmused ära jäänud või edasi lükatud. Tavaliselt kevadel 
toimunud  lauluvõistlused “Viimsi Laululaps” ja “Harjumaa Laululaps” 
toimuvad sel aastal sügisel.   

Eelmistel aastatel toimunud lauluvõistlustega võrreldes on sel aas-
tal kavas mõned muudatused. Aastaid Viimsi huvikeskuses toimunud 
“Viimsi Laululaps” toimub sel aastal uues Viimsi raamatukogu saalis 
(Randvere tee 9). Üheks muudatuseks on sel aastal ka võistluse üles-
ehitus. Lauluvõistluse vanuserühmad on: 3–4, 5–6, 7–9, 10–12, 13–15, 
16–18 (19). Eelmistel aastatel toimunud lauluvõistluste praktika on 
näidanud, et rühmades 7–9, 10–12, 13–15 on osalejate arvud teistega 
võrreldes väga suured ja seetõttu tuleb kehtestada kvoodid ehk osa-
lejate piirarvud. Lauluvõistlus toimub sel korral kahes voorus: eelvoor 
ja põhivõistlus. 

Eelvoor viiakse läbi žürii poolt kõigi laulude video- või helisalvestuste 
läbikuulamise teel. Selle põhjal selguvad põhivõistlusele pääsejad. Põhi-
võistlusel osalejate lavaproovid toimuvad võistlusele eelneval päeval 
Viimsi raamatukogu saalis. Võistlust hindab žürii ja välja antakse ka 
publiku lemmikute preemiad. 

“Viimsi Laululaps” lauluvõistluse parimatel on võimalus pääseda 
maakondlikule lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2020“, mis toimub  
6. ja 7. novembril Keila kultuurikeskuses. Lauljatele ja juhendajatele 
head valmistumist ja kohtumiseni!

“Viimsi Laululapse” korraldajad on Viimsi vallavalitsus ja noortekeskus.  
Info ja registreerimine: www.viimsivald.ee/viimsi-laululaps-2020. Regist-

reerimistähtaeg on 21. september! Lisainfo: viimsi.laululaps@viimsivv.ee.
Ott Kask

  uued vallakodanikud
  Annela ja Mihkel Nagelil sündis 29. aprillil poeg Kimi Nagel.
  Kristina ja Raido Pärnal sündis 6. mail poeg Henry Pärn.
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TUULAS Tänavu valiti esimest korda Viimsi aasta 
pere ning auväärse tiitli omanikeks valiti perekond 
Tuulas. 

P
erekond Tuulas, kuhu kuu-
luvad peretütred Adhele ja 
Tuulike koos abikaasa Ni-
kitaga, ema Viktoria ja isa 

Tõnu ning kuldne retriiver Ross, 
elavad Miiduranna külas, mis tähis-
tas eelmisel aastal 430. aastapäeva. 
Esimene kirjalik ülestähendus kü-
last pärineb seega aastast 1589. 

Tuulaste suguvõsa on Miiduran-
nas elanud üle 180 aasta ning pe-
re ajalugu ulatub aastasse 1839, mil 
Uustalu maadele (praegune Miidu-
ranna sadama ala) asus 1839 elama 
Keilast Koppelmaalt tulnud 58-aas-
tane Hans Tulase (esialgselt kirju-
tati perenimi ühe u-ga) koos naise 
Marrise ja kahe pojaga – Hansu ja 
Gustaviga.

22. juunil 1891. aastal ostis Gus-
tav Tuulas Uustalu kinnistu (nr 
3296 suurusega 19,0 tessantiini ja 
944.0) Viimsi mõisahärralt päriselt 
välja ja suutis ostuhinna ka mõne 
aasta jooksul ära tasuda. 

Viktoria ja Tõnu  tütred Adhele ja 
Tuulike on seega 8. põlvkond Tuu-
laseid, kes elavad järjepidevalt Mii-
durannas.

Tõnu on Miidurannas sündinud, 
kasvanud ja koolis käinud. Abiellu-
des elasid noored esiti Tõnu sün-
nikodus, mis asuski Miiduranna 
sadamas. Oma praeguses kodus 
elatakse aastast 1992.

 
Kuidas saite teada, et just teie 
pere on pärjatud tiitliga Viimsi 
aasta pere 2020
Viimsi aasta pere valimine toimub 
Viimsis esimest korda ja Lions Club 
Viimsi Ranna daamid on valimiste 
reglemendi põhjalikult läbi mõel-
nud ja COVID-i tingimustes vali-
mised läbi viinud ülima põhjalik-
kusega.

Sellest, et oleme esitatud aasta 
pere nominentideks, saime teada 
mõni aeg tagasi. Juba see, et olime 
aasta pere nominendiks esitatud, 
oli meile suur tunnustus. Aga sel-
lest, et oleme valitud Viimsi aasta 
pereks, saime teada siis, kui ette-
vaatlikult uuriti, mis plaanid meil 
11. mail on. Sel päeval tulid Lions 
Club Viimsi Ranna liikmed ja Viim-
si vallavalitsuse delegatsiooni esin-
dajad ning tegid meile uudise üli-
ma pidulikkusega teatavaks. Seda 
tõesti ei oodanud.

 
Millal sai teist perekond Tuulas?
Tutvusime 1985. aastal Tartu Riikli-
kus Ülikoolis ning abiellusime 1987. 
aastal.

 
Palun vastake küsimusele: “Minu 
roll meie peres on..”
Adhele: IT-tugi.
Tuulike: Planeerija, kellel on plaa-
nid ja ettepanekud ülejäänud pe-
reliikmetele terveks aastaks valmis 
juba jaanuaris. 
Nikita: Koeratreener, kes püüab Ros-
sis distsipliini kasvatada, kui teised 
kipuvad rohkem ainult hellitama. 

Viktoria: Troublemaker, prügi sor-
teerimise peresisene koolitaja, vii-
mase minuti inimene.
Tõnu: Tegelen kalaga kõikvõima-
likel erinevatel moel enda rajatud 
suveköögis, mis kahe suitsuahjuga 
on minu kuningriik. Suurimaks ho-
biks on kalaroogade valmistamine 
(paljuski vanade Miiduranna tava-
de ja retseptide järgi).  
Tõnu ja Viktoria: Lapsed on meie 
suurimad õpetajad. Tänu nende-
le oleme need, kes me täna oleme. 
Nemad on sundinud meid lap-
sepõlvest kaasa võetud mustreid 
murdma, julgustanud ajama oma 
rida peavooluga kaasa minemata.

 
2020 on Viimsis keskkonna-aas-
ta. Mida see teie pere jaoks tä-
hendab?
Mingeid äkilisi muutusi keskkon-
nasõbralikkus meie pere elustiilis 
kaasa toonud ei ole. Prügisorteeri-
mine on meie igapäeva elu loomu-
lik osa olnud aastat 2000, elik juba 
viimased 20 aastat, mil meist sai 
Ragn Sellsi klient.

2005–2009 viis meid tööelu Soo-
me, kus elasime 4 aastat. Tänase-
ni mäletame seda ahhaaa-elamust, 
kui avasime Helsingis üürikorte-
ri köögikapi ukse ning avastasime 
seal viis erinevat prügikasti! Erilist 
võõristust tekitas bioprügi.

Tänaseks on Soome jõudnud 
tasemele, kus sorteerimata jää-
gid moodustavad prügist 1% (Ees-
tis suudame ja tahame sorteerida 
vaevalt 27–32%).

Soomes kinnistus ka teadmi-
ne, et rikas ühiskond oskab raha 
lugeda. Sestap hakkasime unista-
ma ajast, kui Eesti jõuaks ka päri-
selt “eliitklubisse”. Toona oli Eestil 
ainuüksi mentaalsel tasemel pikk 
tee minna. 

Mäletan suurt pahandust saat-
konnas, kui diplomaadid tegid et-
tepaneku sõlmida prügivedajaga 
eraldi leping paberi ja papi sortee-
rimiseks. Paraku ainuüksi unistu-
sed ja ilus jutt siin ei aita. Lootus, 
et las keegi teine teeb, aga mul ei 
ole aega, sest mul on palju tähtsa-
mat teha, ka ei aita.

Pärast Soomet jätkasime “orav 
rattas” elustiili ning tööelu viis eri-
nevatesse riikidesse. Ka pereelu oli 
killustunud mitmel riigi vahel. Sa-
mas kasvasime perena distantsist 
hoolimata veel kindlamalt kokku.

2012. aasta lõpus oli Viktoria 

ÜRO eksperdina Guatemalas. VIP 
delegatsioon tuhises ühelt koh-
tumiselt teisele ja seal, kohtudes 
põlisrahvaste esindajatega, saa-
bus tõehetk, kui tajusin, milline on 
meie (Eesti) tegelik jalajälg. Läiki-
val paberil lööklausetest kubisevad 
infovoldikud ei aita vaesuses vaev-
levaid põlisrahvaid selles ainsamas 
elus kuidagi edasi.

2013. aastal leppisime peresise-
selt kokku, et teeme kilekotivaba 
kuu. Kõik suhtusid sellesse ülima 
tõsidusega ning sekeldusi oli pii-
savalt. Kuna esimene kuu oli huvi-
tav, proovisime ühe kuu veel. Edasi 
läks veidi käest ära, kuid see lühi-
ajaline eksperiment jättis meie käi-
tumisse positiivse jälje. Tänaseks 
naljalt meie majapidamises kile-
kotte ei leia.

Areng on toimunud väikes-
te sammudega ja pikk tee on veel 
minna. Tänaseks oleme võtnud 
oma tarbimise ja kulutused kont-
rolli alla (koostame iga kuu eelar-
ve, planeerime jne), muutnud oma 
suhtumist ega karda eristuda.

Tänases Eestis tähendab kesk-
konnateadlikkus info paljusust 
ning inimesed, kes omavad nap-
pi ajaressurssi, ei suuda vajalikke 
muudatusi ette võtta. Samas, vaa-
tamata info paljususele inimeste-
ni õige info ei jõua.

2020 on Viimsis keskkonna-aas-
ta ja see tähendab meile võimalust 
veelgi rohkem panustada, sest tee-
ma on esile tõstetud.

 
Kuidas luua ühtsemat Viimsit?
Tuleb teha päris asju ja elada päris 
elu. Tundub, et Viimsi kuvand, mis 
on kujunenud pika aja jooksul Ees-
ti-siseselt väljastpoolt vaatajate sil-

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

“Peame seda 
tunnustust meie 
saavutuste jadas 
tähtsaimaks!”

Viimsis elavad 
nii ägedad ini-
mesed. Fotod: 
Tiit Mõtus

Aasta pere 
väljakuulu-
tamine pere-
kond Tuulaste 
kodutrepil.
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mis, pole üldse see, milline Viimsi 
tegelikult on. Ja see väline pilt võib 
ka meid endid – viimsilasi – sageli 
segadusse viia. See kõigutab kõvas-
ti ka meie ühtsust. Viimsikad tee-
vad väga hästi vahet tegemisel ja te-
gemisel. Isetust hinnatakse kõrgelt.

Tuleks märgata rohkem häid as-
ju ning otsida vähem põhjusi vihas-
tamiseks. Kui keegi tunneb, et kõik 
on väga-väga halvasti, siis tuleks 
esiti enda sisse vaadata. See hoiab 
ära ülereageerimise. Tihti elab konf-
likt meis eneses. 

Viimsi kui rannarahva kodu on 
hetkel n-ö me ühine disain või kau-
bamärk, kui soovite, mille taha me 
kõik peaksime ühiselt koonduma. 
Ehk peaksime seda sloganit kuida-
gi rohkem enese jaoks lahti seleta-
ma, leidma aina rohkem ühiseid ja 

võimalikult paljusid liitvaid tegevu-
si, mis vaatavad nii tugevalt ajas ta-
gasi kui ka julgelt ja innovatiivselt 
ajas edasi.

Rohkem positiivset märkamist 
ja teineteise tunnustamist ei tee pa-
ha. Viimsis elavad nii ägedad ini-
mesed, ärge kartke nendelt inspi-
ratsiooni saada!

 
Mida tiitel Viimsi aasta pere teie 
jaoks tähendab? 
Oleme sellest tunnustusest liiguta-
tud ja peame seda meie saavutus-
te jadas tähtsaimaiks. Tõdeme, et 
tunnustust oma erialal on märksa 
lihtsam saada kui kogukonna tun-
nustust perekonnana ja seda veel 
Viimsi keskkonna-aastal.

Tunnustus samas ka kohustab ja 
innustab rohkem panustama.

Viimsi Ranna Lions Klubi asutajaliige ja presi-
dent 2019/2020 Krista Mulenok: Viimsi aasta 
pere 2020 valimisel lähtusime alljärgnevatest vali-
kukriteeriumitest ja hindamismetoodikast.

  Pere elukoht on Viimsi vallas.
  Pere on rohelise mõtteviisiga ja keskkonnast 

hooliv:
- tarbib säästlikult ja vähendab jäätmeteket;
- sorteerib prügi, komposteerib biojäätmeid;
- eelistab kauakestvaid tooteid;
- on aktiivne taaskasutaja (viib asju uuskasutusse, 
pakub teisele ringile);
- märkab keskkonnaprobleeme, juhib neile 
avalikkuse tähelepanu;
- tegeleb maheaiandusega.

  Pere on keskkonnahoidliku tege-
vusega teistele eeskujuks:
- tegutseb kogukonna heaks va-
batahtlikuna, osaleb aktiivselt ko-
gukonna tegemistes;
- tutvustab keskkonnasäästlikku 
eluviisi, innustades ka teisi kogu-
konna liikmeid keskkonnahoidlikult 
käituma;
- kajastab keskkonnateemat sotsiaalmee-
dias, veebis ja ajakirjanduses;
- korraldab avalikke keskkonnahoidlikke üritusi;
- esineb  Viimsi kogukonnas keskkonnateemalis-
te loengutega;
- osaleb Viimsi garaažimüügil.

  Pere keskkonnahoidlikku tegevusse on kaasa-
tud kõik pereliikmed.

Iga Viimsi Ranna Lions Klubi  liige andis oma esi-
mesele valikule 5 punkti, teisele valikule 3 punk-
ti ja kolmandale 1 punkti. Kui kõik 13 klubiliiget olid 
oma punktid andnud, siis lugesime need kokku ja 

kommentaar

PÄRDI
PÄEVAD
2.–11.09.2020

PÄ
RT 
85

Pärdi Päevade kontserdid üle Eesti – vaata täpsemalt  www.nargenfestival.ee                                     Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste

6.september 
Viimsi Püha Jaakobi kirik, kell 19

KANON POKAJANEN
Ansambel Vox Clamantis 

Dirigent Jaan-Eik Tulve
Mai lõpuni

piletid Piletilevist 
10% soodsamalt!

kõige enam punkte saanud nominendi kuulutasi-
me Viimsi aasta pereks. Perekond Tuulas sai 43 
häält, perekond Hussar ja perekond Lill said võrd-
selt 37 häält.

Alustasin Viimsi Ranna Lions Klubi presidendina 
2019. aasta juulikuus ning kuulsin klubiõelt Riina 
Quakilt, et Viimsi vallas on ülevaatamisel tunnus-
tamise kord. Kohtusime valla esindajatega 26. au-
gustil, mil pakkusin välja idee hakata iga-aastaselt 
valima Viimsi aasta peret. Sünergias otsustasime 
tunnustama hakata just Viimsi valla teema-aas-
taga seonduvat perekonda. Nii on võimalik val-

laelanike tähelepanu pöörata olulistele 
teemadele ning tunnustada eeskuju-

sid.
2020. aasta on Viimsis kesk-

konna-aasta ning seetõttu 
valisimegi aasta pereks kesk-
konnasõbraliku ja teistele 
eeskujuks oleva perekonna – 
perekond Tuulase. Nad on rohe-

lise mõtteviisiga ja keskkonnast 
hoolivad pikaajalised Viimsi val-

la elanikud, kes on õpetanud oma 
kogukonna prügi sorteerima, algatanud 

Viimsi garaažimüügi ning nüüd on sihikul juba ring-
majandusega seotud projekt. 

Teist ja kolmandat kohta jäid jagama perekond 
Lill kui ökospaa ja ökolasteaia pidajad ning roheli-
se mõtteviisi ja meisterdamise lembeline perekond 
Hussar. 

2021. aasta alguses hakkab Viimsi Ranna Lions 
Klubi korraldama uut Viimsi aasta pere tunnus-
tamist koos Viimsi vallaga. Aita meil valida Viim-
si aasta pere 2021! Olge agarad nominente üles 
seadma! Märgakem ja tunnustagem koos pari-
maid!

Tõnu ja 
Viktoria on 
abielus 1987. 
aastast. 

Viimsi aasta pere 2020 valimine
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SUVI, ootasin Sind kaua! Lõpuks Sa tulid koos 
posu võimalustega mõnusalt aega veeta. Suvi ilma 
laagrita on kui koer ilma hännata. Suvelaagreid on 
mitmeid ja sõitma ei pea kaugele. 

Mõnus vahepala kodus veedetud kevadele nii lastele kui lapsevanematele

NB!Laagrid toimuvad 
vaid siis, kui koha-
liku omavalitsuse 

või riiklikul tasemel pole tulnud in-
fot laagrite ärajäämise kohta! 

Alates 12. juunist on lubatud 
lastelaagrid ja õpilasmalevad tin-
gimusel, et korraldaja tagab osale-
mise kuni 300 inimesele ja tegevus 
toimub gruppides kuni 20 inimest 
ning kõik järgivad desinfitseerimis-
nõudeid vastavalt Terviseameti ju-
histele. 

Väke Päike

1 Küsimustele vastab Väike Päike 
Huvikooli juhataja Marju Saar.

Millal laagrid toimuvad? 
Väike Päike Huvikool korraldab 
sel suvel Viimsis neli erinevat te-
maatilist suvelaagrit: 15.–19. juu-
nil “Spordipisikuga nakatamise 
laager” (juhendaja Angelika Lin-
namägi), 27.–31. juulil “Rännak 
toidumaailmas” (juhendaja Siret 
Leinpuu), 3.–7. augustil “Kuidas 
saada superstaariks?” (juhendaja 
Maive Lille), 10.–14. augustil “Ro-
bootika- ja nutilaager” (juhenda-
jad Marii Maamägi ja Kristina Vee).

Kellele need mõeldud on?
Suvevaheaja linnalaagrid on mõel-
dud 6–10-aastastele lastele.

Mitu last osaleda saab?
Tulenevalt riiklikest nõuetest võ-
tame sellel suvel ühte laagrisse 15 
last. 

Kas iga laager on ööbimisega?
Laager ei ole ööbimisega. Laager 
kestab esmaspäevast reedeni kel-
la 9-st 17-ni.

Milline on laagri tegevuskava?
Igasse päeva jagub põnev avastus-
retk või väljasõit, temaatilised tege-
vused, lõbusad mängud ning soe 
lõunasöök ja õhtuoode.

Kas laager toimub iga ilmaga?
Laager toimub iga ilmaga. Vajadu-
sel tõstame päevakava ümber, et 
ükski tegevus ei jääks tegemata.

Kes on kasvatajad?
Laagri juhendajad on Lasteaed 
Väike Päike õpetajad ja abiõpeta-
jad ning Väike Päike Huvikooli hu-
viringide juhendajad. 

Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta?
Ilmastikule vastavad riided, väike 
seljakott ja joogipudel. 

Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab?
Laagri hind on 130 eurot, sisalda-
des kõiki väljasõite, vajalikke ma-
terjale ja sooja lõunasööki ning õh-
tuoodet.

Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse registreerida?
Info ja registreerimise leiate Väi-
kese Päikese kodulehel www.las-
teklubi.ee. E-kirja teel huvikool@
lasteklubi.ee või telefonil 5554 
7909.

Suvevaheaja linnalaagrid kor-
raldame lisaks Viimsile ka Tallin-
na kesklinnas, Mustamäel, Laagris, 
Peetris, Viimsis ja Tartus. Ootame 
laagritesse kõiki 6–10-aastaseid 
poisse ja tüdrukuid, eelnev koge-
mus valitud valdkonnas ei ole üld-
se vajalik.

2 “Hea tuju laager 2020” 
Küsimustele vastab Piret Kõõ-

ra. 

Millal laager toimub?
Laager toimub kahes vahetuses: 
29. juunist 3. juulini ja 10.–14. au-
gustini.

Kellele see mõeldud on?
Laagrisse on oodatud 7–13-aasta-
sed tüdrukud.

Mitu last maksimaalselt osaleda 
saab?
Grupi suurus on maksimaalselt 20 
last.

Kas laager on ööbimisega?
Päevalaager on ilma ööbimiseta.

Milline on laagri tegevuskava?
Plaanis on järgmised vahvad tege-
vused:
- seikleme metsas ja pargis;
- meisterdame helkiva tuulekella, 
mis täidab kõik salasoovid;
- tantsime zumbat;
- mängime vahvaid meeskonna-
mänge nii õues kui ka toas;
- etendame reklaame, minietendu-
si ja moeshowd, seda päris laval ja-
kostüümidega;
- ühel päeval sõidame rongiga seik-
lema kohe terveks pikaks päevaks;
- igal päeval on lõunasöök ja päeva 
jooksul ka kerge vahepala.

Kas laager toimub iga ilmaga?
Laager toimub iga ilmaga.

Kes on kasvatajad?
Laagris on kasvatajad tantsuõpe-
taja ja meelelahutaja Piret Kõõra ja 
Anni Kivisto (EKA magistrant).

Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta?
Juhtnöörid ja info laagriks saadame 
kõigile registreerunutele e-mailile. 
Aga põhiline on hea tuju!

Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab?
Laagri maksumus on 110 eurot – 
see sisaldab programmi, sooja lõu-
natoitu ja vahepala.

Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse registreerida?
Registreerida saab e-posti aadressil 
piret@heatujustuudio.ee. Lisainfot 
saab telefonil 5563 4784 (Piret) või 
Hea Tuju Stuudio Facebooki ja Ins-
tagrami lehelt ning Viimsi huvikes-
kuse kodulehelt.

3Prangli muuseum 
Küsimustele vastab Carmen 

Ott. 

Millal laager toimub?
Meil toimub palju laagreid: loodus-
laagrid (13.–16. juulil ja 20.–23. juu-
lil) ja kunstilaagrid (27.–30. juulil, 
3.–6. augustil, 10.–13. augustil, 17.–
20. augustil).

Kellele need mõeldud on?
Laagrid on mõeldud lastele. Kuns-
tilaagrisse ootame 9–15-aastaseid 
lapsi, looduslaagrisse ootame lap-
si vanuses 8–10.

Mitu last maksimaalselt osaleda 
saab?
Meil on väikesed grupid, 10–12 last 
ühes vahetuses. 

Kas laagrid on ööbimisega?
Kõik laagrid on ööbimisega, 3 ööd 
kohapeal. Kõik magamisriided on 
meil olemas, midagi kaasa võtma 
ei pea.

Milline on laagrite tegevuskava?
Looduslaagris on meil põhiliselt 
Prangli saare looduse tundmaõp-
pimine, ellujäämiskursus, meretee-
maline päev, lisaks ekskursioonid 
ja õhtul erinevad mängud. Kunsti-
laagris on meil aga kunstilised te-
gevused, nagu joonistamine, maa-
limine, käelised tegevused.

Kas laagrid toimuvad iga ilmaga?
Jah, laagrid toimuvad iga ilmaga.

Kes on kasvatajad?
Looduslaagri juhendajateks on 
kaitseliidust noorte juhendajad ja 
mereõppe juhendaja. Kunstilaag-
ris on juhendajateks tunnustatud 
kunstnikud: Urmas Orgusaar ning 
noor moekunstnik Cärol Ott. Lisaks 
on meil laagrites vabatahtlikud, kes 
aitavad erinevaid tegevusi läbi viia.

Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta?
Laagrisse tuleb kaasa võtta hea tu-

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

ju ja isiklikud hügieenitarbed (ra-
vimid tuleb kooskõlastada nii arsti 
kui laagri kasvatajatega).

Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab?
Laagri tasu on 150 eurot, see sisal-
dab ööbimist (3 ööd) saarel, kõiki 
tegevusi ja nendeks vajalikke ma-
terjale, laevapileteid saarele ja ta-
gasi.

Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse registreerida?
Infot saab veebiaadressil www.
prangli.ee (http://www.prangli.ee/
LASTELAAGER), e-posti aadressi-
del info@prangli.ee, pranglimuu-
seum@gmail.com või telefonil 
5694 4238.

4Digiruumi Huvikool 
Küsimustele vastab Diana Pär-

namaa. 

Millal laager toimub?
Digiruum Huvikool korraldab suvel 
Viimsi huvikeskuses 3 laagrit: “Ro-
bootikalaager” 15.–19. juunil ja 10.–
14. augustil ning “Avastaja laager” 
6.–10. juulil. 

Kellele need mõeldud on? 
Laagrid on mõeldud lastele vanu-
ses 6–10 aastat. 

Mitu last maksimaalselt osaleda 
saab? 
Osaleda saab maksimaalselt 18 last – 
laagris osalejate arv sõltub riigis 
kehtestatud nõuetest.

Kas laager on ööbimisega? 
Ei. Laagri päev kestab 8 tundi, kel-
la 9-st 17-ni.

Milline on laagri tegevuskava?
Iga laagrivahetuse tegevuskava on 
erinev. Külastame Tallinna Tele-
torni ning võtame osa elamuspa-
ketist “Taevalik trepijooks”. Külas-
tame SUVA sokivabrikut – väärika 
ajalooga ettevõtet, mis on tänase-
ni suurim suka- ja sokivabrik Ees-
tis. Külastame Riigi Ilmateenistust 

“Hea Tuju 
Laager“ ootab 
tüdrukuid 
osalema. Foto: 
Gertrud Kaasik

Laagrid 
pakuvad 
palju uut ja 
huvitavat. 
Foto: 
erakogu

Prangli 
muuseumi 
suvelaager. 
Foto: 
erakogu
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Mõnus vahepala kodus veedetud kevadele nii lastele kui lapsevanematele
ning teeme ekskursiooni Harku 
Aeroloogiajaamas. Mängime bow-
lingut. Teeme väljasõidu Prangli 
saarele, kus matkame, külastame 
Prangli põhikooli ning tutvume ko-
haliku külaeluga. Külastame ka fil-
mimuuseumi ning saame osa ha-
ridusprogrammist “Duubel ÜKS”. 

Samuti külastame Vana Tallin-
na Martsipanigaleriid ning vooli-
me ja värvime martsipanist kujuke-
si spetsialisti juhendamisel. Samuti 
võtame osa harivatest töötubadest 
nii toas kui ka õues.

Kas laager toimub iga ilmaga? 
Jah, laager toimub iga ilmaga.

Kes on kasvatajad? 
Laagrit viivad läbi Digiruum Hu-
vikooli juht ehk robootikaõpetaja 
ning veel üks laagri juhendaja.

Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta?
Ilmastikule vastavad riided. Tele-
torni külastamise päeval tuleks sel-
ga panna sportlikud riided ja kaa-
sa võtta pudel vett, õpilaspilet või 
sõidukaart.

Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab? 
Laagri  tasu on 115 eurot, mis sisal-
dab sooja lõuasööki ja tervislikke 
vahepalasid, erinevaid väljasõite, 
ekskursioone ja pileteid. Teisisõ-
nu: kõik on hinnas!

Kust saab lisainfot ning kuidas 
saab laagrisse registreerida? 
Lisainformatsiooni saab Digiruum 
Huvikooli kodulehelt https://www.
digiruum.eu/laagrid. Laagrisse re-
gistreerimine käib samuti läbi ko-
dulehe, kus tuleb täita vastav an-
keet.

5“Maagiline loovlaager 
lastele” 

Küsimustele vastab Evelin Vaher-
puu. 

Millal laager toimub?
16. ja 17. juunil kella 10-st 16-ni.

Kellele see mõeldud on?
Laager on mõeldud lastele vanuses 
9–15, kes soovivad end tunda mõ-
nusalt, rännates pintslite ja värvi-
dega looduse keskel. Me maalime 
meditatiivselt loodusehelidega üks 
olles, naudime iga pintslitõmmet 
ja värvivalikut. Me segame värve, 
vaatame üle maalimise nipid, kuid 
kõige tähtsam neil kahel päeval on 
see, et me laseme vabaks kõik oo-
tused ja mõtted, kuidas miski ole-
ma peab.

Meditatiivse maalimise idee on 
selles, et inimene saab tunda end 
vabalt ja uskuda ning mõista, et 
kõik, mis tuleb tema seest, on õige. 
Loovus voolab.

Sina oled oma elu kunstnik kõi-
ges, mis sa teed.

Kahe päeva lõpuks on lastel pa-
gasis: rohkem enesekindlust, loo-
vad imelised suureformaadilised 
kunstiteosed, mõnus loodusega 
üksolemise tunne, uued sõbrad ja 
kogemused.

 
Mitu last maksimaalselt osaleda 
saab?
Ootame maalima kuni 10 last.

Kas laager on ööbimisega?
Laager ei ole ööbimisega.

Milline on laagri tegevuskava?
Mõlemal päeval alustame kogu-
nemist kell 9.45 (koguneme Pesa-
ke Viimsis, Nelgi tee 5).

Tutvume ja sööme ahjusooja-
sid kaneelisaiakesi ning värskeid 
puuvilju.

Edasi liigume kõik koos Viimsis-
se looduse rüppe, kus maalime ja 
teeme toetavaid vestlusi ning lõu-
natame. Päevad lõpetame kell 16.

Kas laager toimub iga ilmaga?
Jah, laager toimub iga ilmaga.

Kes on läbiviijad?
Disainer ja kunstnik, meditatiivse-
te maalirännakute looja Evelin Va-
herpuu ja Pesake Viimsis perenai-
ne Kristi Sipra.

Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta?
Laagris on kõik materjalid ja söö-
gipausid hinna sees. Kaasa palu-
me võtta vaid rõõmus meel ja rii-
ded vastavalt ilmale.

Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab?
Kaks päeva laagris maksab 105 eu-
rot. Hind sisaldab: hommikuamp-
su, puuvilju ja lõunaeinet, maali-
tarbeid, meditatiivseid maalimisi.

Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse registreerida?
Lisainfot leiate Pesake Viimsis 
Facebooki lehelt https://www.
facebook.com/www.pesakeviim-
sis.ee/ ja Võlumaailma Facebooki 
lehelt https://www.facebook.com/
volumaailm. Registreerimine: kris-
ti@skillconsult.ee või telefonil 513 
2886 (Kristi). Lisainfo loovate tege-
vuste kohta: 5698 0128 (Evelin).

6 Isemoodi loovustuba 
Küsimustele vastab Eveli Apri. 

Millised on Isemoodi Isetegijate 
Loovustoa suveplaanid?
Isemoodi Isetegijate Loovustuba 
korraldab suvel ühe laagri ja ne-
li matkapäeva eri vanuses lastele.

Millal laager toimub? 
Disainilaager toimub 18.–22. au-
gustil.

 
Kellele see mõeldud on? 
Tüdrukutele vanuses 10–15 aastat.

 
Mitu last osaleda saab?
Kuni 12 last.

 
Kas laager on ööbimisega? 
Ei.

 
Milline on laagri tegevuskava? 
Tüdrukud armastavad pärleid, sit-
se-satse, värve, nunnusid asju. Just 
selles laagris kõike seda teemegi 
ja rohkemgi veel. Külastame Eesti 
tuntud disainerit ja disainimuuseu-
mi. Disainime vanadest rõivastest 
uued, õpime “kulutama” teksa-
seid, teeme taaskasutusmaterjali-
dest ägedaid ehteid ja õpime maa-
lima emotsioone.

Õpime ise disainima esemeid 
ja rõivaid. Suur rõhk on taaskasu-
tusmaterjalidel ja lastele teadmise 
edastamisel – igaüks on looja ehk 
disainer.

 
Kas laager toimub iga ilmaga? 
Jah.

 
Kes on kasvatajad? 
Loovustoa loojad – Airi ja Eveli.

Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta? 
Hea tuju!

 
Kui palju laager maksab?
65 eurot.

Milliseid matkapäevi korraldate?
Korraldame neli matkapäeva:

- “Elulahe Matkapäev Kõrve-
maal”lastele vanuses 7+ toimub es-
maspäeval, 10. augustil kell 9.30–19.

Koguneme kell 9. Edasi sõida-
me bussiga linna ja rongiga Aeg-
viitu. Kõrvemaal matkame, õpime 
vibuga laskma, mängime kettagol-
fi. Soe lõuna kohapeal. Tagasi tule-
me samuti rongi ja bussiga. 

Matkapäeva hind on 35 eurot.
 - “Elulahe Matkapäev Tallinna 

lahel” lastele vanuses 7+ toimub es-
maspäeval, 17. augustil kell 10–17

Koguneme kell 10 Viimsi huvi-
keskuses. Edasi sõidame bussiga 
Piritale, kus ootab meid Meretak-
so ja sõit Tallinna lahel saab ala-
ta. Lapsed saavad juhtida laeva ja 
teada meremeeste saladusi. Päeva 
veedame Lennusadamas ja Mere-
muuseumis. Tagasi taas Meretak-
so ja bussiga.

Matkapäeva hind on 30 eurot.
- “Elulahe Matkapäev Rummu 

karjääris” lastele vanuses 10+ toi-
mub teisipäeval, 18. augustil kell 
9–20.

Koguneme kell 9 Viimsi huvi-
keskuses. Edasi sõidame bussi ja 
rongiga Paekalda Puhkekeskuses-
se, kus valmistame lõkketoitu. Kui 
kõht täis, lähme parve ja kummi-
paatidega karjääri järvele seiklema 
ja tuhamägedele ronima. Külasta-
me ka Rummu vanglat. Tagasi taas 
buss-rong-buss.

Matkapäeva hind on 50 eurot.
- “Elulahe Matkapäev Prangli 

saarel” lastele vanuses 7+ toimub 
kolmapäeval, 19. augustil kell 9–18.

Koguneme kell 9 Leppneeme 
sadamas, kust algab sõit saarele, 
kus ootab meid kastiautoga saa-
reekskursioon. Lõkkel valmista-
vad toidu lapsed ise ja loomulikult 
on meiega ilus ilm, meri ja ägedad 
mängud.

Matkapäeva hind on 30 eurot.

 
Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse ja matkapäevadele regist-
reerida?
Facebooki lehelt Isemoodi Isetegi-
jate Loovustuba, www.isemoodi.
ee, www.Huvikeskus.ee, loovustu-
ba@gmail.com.

 

7“Bumble English Summer 
School” 

Küsimustele vastab Gerda Peets. 

Millal laager toimub? 
3.–7. augustil Viimsi huvikeskuses.

 
Kellele see mõeldud on? 
6–9-aastastele lastele. 

 
Mitu last maksimaalselt osaleda 
saab? 
Maksimaalselt 20 last.

 
Kas laager on ööbimisega? 
Ei, tegu on linnalaagriga. Päevad 
kestavad kella 10-st 16-ni.

 
Milline on laagri tegevuskava?
“Bumble English Summer School” 
on intensiivkursus, kus käsitleme 
Bumble Erahuvikooli õppekava 
“Inglise keel ja kultuur lastele” hu-
vitavamaid teemasid. 

Iga päev toimuvad põnevad 
õppetunnid ja erinevad projek-
tid. Õpime erinevaid õppeteema-
sid inglise keeles – kunsti, loodust, 
matemaatikat ja teadust ehk kõike, 
mis võiks huvi pakkuda, ainult ing-
lise keeles.

 
Kas laager toimub iga ilmaga? 
Jah, pesitseme Viimsi huvikesku-
se saalis ja igal võimalusel oleme 
ka õues. 

 
Kes on kasvatajad? 
Õpetaja on Gerda, kes on Tartu Üli-
kooli lõpetanud klassiõpetaja ing-
lise keele lisaerialaga ning ühtlasi 
Bumble Erahuvikooli asutaja ja ju-
hendaja. 

 
Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta? 
Laagrisse tuleb võtta kaasa hea tu-
ju ja sõbralik meel, lisaks oma pa-
di ja vahetusjalanõud. 

 
Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab? 
Viiepäevane suvekool maksab 135 
eurot, on tulumaksutagastusega 
ning sisaldab endas kõiki õppe-
materjale, väljasõitu ning igapäe-
vast sooja sööki ja oodet. 

 
Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse registreerida? 
www.bumble.ee. 

8“Bumble Teadus 
Kolmapäevak” 

Küsimustele vastab Gerda Peets. 

Millal laager toimub? 
17.–20. augustil Viimsi huvikesku-
ses.

 
Kellele see mõeldud on? 
8–11-aastastele teadushuvilistele 
noortele.

 
Mitu last osaleda saab? 
Maksimaalselt 15 last.

 
Kas laager on ööbimisega? 
Laager on linnalaagri põhimõttel, 
päevad kestavad kella 10-st 16-ni. 

Milline on laagri tegevuskava? 
“Bumble Teaduse Kolmapäevak” 
on kolmepäevane intensiivkur-
sus, kus avastame jõude ja nähtusi 
meid ümbritsevas maailmas. Päe-
vad on täis põnevaid teaduskatseid 
nii õues kui ka toas, mida toetavad 
teoreetilised teadmised, lõbusad 
väljakutsed ning lisavõimalused, 
raamatute, kaartide ja mängude 
näol, millega oma teadushimu ra-
huldada.

 
Kas laager toimub iga ilmaga?
Jah, pesitseme Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis ning teeme katseid 
võimalusel nii õues kui ka toas. 

 
Kes on kasvatajad?
Õpetaja Marjaana on rõõmsameel-
ne ja entusiastlik teadur, kes on 
ühtlasi ka  Bumble teadusringi õp-
pekava väljatöötaja ja huviringide 
juhendaja. 

 
Kas ja mida tuleb lapsel laagris-
se kaasa võtta? 
Huvi teha erinevaid katseid ja teada 
saada, mis meie ümber toimub. Li-
saks oma padi ja veepudel. 

 
Kui palju laager maksab ja mida 
see sisaldab? 
Kolmepäevane suvekool maksab 
85 eurot, on tulumaksutagastuse-
ga ning sisaldab endas kõiki ma-
terjale ning igapäevast sooja söö-
ki ja oodet. 

 
Kuidas saab lisainfot ning laag-
risse registreerida?
www.bumble.ee.

Sina oled oma elu kunstnik kõiges, 
mis Sa teed. Foto: erakogu

Ingliskeelne 
loomade 
teatrietenduse 
seltskond. 
Foto: Gerda 
Peets
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Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

NÄITUS Rannarahva muuseum alustab karantiini-
järgset aega näitusega Kirovi kalurikolhoosist, 
mille asutamisest täitub 70 aastat. 

Kirovi projekt Rannarahva muuseumis

S
ee majand ja kogu nn Kiro-
vi aeg on paljude Eestimaa 
elanike ja eriti Viimsi põ-
lisasukate jaoks mäletamis-

väärne. Hinnangud on erinevad. 
Enamasti räägitakse piimajõge-
dest ja pudrumägedest ning mui-
nasjutulistest palkadest, mis mõnel 
puhul ületasid kümnekordselt too-
nase keskmise. Räägitakse ka ul-
melistest soodustustest ning vorsti 
ja singi küllusest. Kuid kahtlusta-
takse ka KGB sidemeid, kirutakse 
tööorjust ning ebaproportsionaal-
selt karmi  alkoholipoliitikat – kuld-
sete käeraudade hiilgust. 

Mis see siis oli? Näitus sellele 
küsimusele valmis seletust ei an-
na, vastata saab külastaja ise. Muu-
seum pakub intervjuusid, krooni-
kat, ajalugu ja fotosid – võimaluse 
lähiminevikule hinnang anda.

Algus oli tagasihoidlik 
Kirovi kolhoos ei alustanud pres-
tiižika tippmajandina, vaid päris 
tavalise kehvapoolse kalurikolhoo-
sina. 70 aastat tagasi istusid Viimsi 
koolimajas koos Viimsi kalamehed, 
kalandusjuhid ja parteitegelased. 
Läbi suruti nelja kohaliku kolhoo-
si ühinemine. Rohuneeme mehed 
püüdsid loodavale majandile vähe-
malt ilusat nime – Põhja Kalur – an-
da, kuid tuli leppida hoopis kuulsa 
revolutsionääri Sergei Mironovitš 
Kirovi nimega.

Algus polnud eriti lootusrikas. 
1950. aastate algul püüti kala kast-
mõrdadega ja sobivate püügikoh-
tade otsingul sõideti rändpüügi-
le Pärnu lahele, Hiiumaa ja Virtsu 
alla. 1955.–56. aastast algas traal-
püük. Traalijoonised sai Rohu-
neeme mees Valter Tomingas 

oma Rootsi põgenenud onupojalt. 
Traalnoodad kooti kohapeal valmis 
ja uus püügiviis õpiti selgeks. 1955. 
aastal sai kolhoos ka uue esime-
he, Venemaa eestlase Oskar Kuu-
li. Kalapüügikogemused sel mehel 
puudusid, kuid see-eest oli tal kaa-
sasündinud oskus juhtida ja mees-
konnatööd korraldada. 

Kolhoos tegi suure majandus-
hüppe 1959.–60. aastatel, kui kol-
hoosi laevad Atlandil heeringapüü-
gil käisid. Nii saagid kui ka tulud 
olid vägevad. Üks heeringalaev an-
dis 236 000 rubla kasumit – neli kor-
da rohkem, kui kogu kohalik püük 
kokku. Teenitud raha eest asutas 
kolhoosiesimees... rebasefarmi. 
Mõte ei olnud uus – mõni kolhoos 
tegi juba varem rebasekraedega 
head äri. Atlandi püük lõppes kii-
resti, kuna venelased püüdsid oma 
seinnootadega Norra mere heerin-
gast tühjaks ja seal kehtestati ran-
ged püügilimiidid. Kirov müüs oma 
heeringalaevad maha ja jätkas traa-
limist Läänemerel.

Püügihooajal oli kala üleandmi-
ne kaluritele suureks probleemiks. 
Kalakombinaadid ei suutnud suurt 
kalahulka vastu võtta ja nii mõni-
gi uhke saak läks vahel hoopis põl-
lurammuks. Nõukogude Liidus oli 
kala töötlemine kalakombinaati-
de töö, kalurikolhoosid tegelesid 
ainult püügiga. Esimees Kuul jõu-
dis  veendumusele, et püügiga piir-
dudes jääb tema majand igavesti 
kerjuseks. Tal oli kinnisidee: Kiro-
vi kolhoos peab asutama oma ka-
latööstuse ja hakkama konserve 
tootma. “Kui võitled õige asja eest, 
ei või sein olla kõvem kui pea!” Nii 
ta ütles ja peaga vastu seina jooks-
mist polnud mitte vähe. Kui ette-
võtmine lõpuks õnnestus, selgus, et 
esimees oli olnud õigel teel. Kala-
tööstusest sai Kirovi kolhoosi raha-
vabrik ja selle käivitamist võib pi-
dada Oskar Kuuli suursaavutuseks. 

Kalakonservide turuks oli 
kogu Nõukogude Liit
Konservitootmine õnnestus käivi-
tada tänu õnnelikult juhusele. Ni-
melt külastas Kirovi kolhoosi 1965. 
aastal kõrge nõukogude ametnik 
Anastass Mikojan, kes oli varem 
kalanduse alal töötanud. Ta kuu-
lis EKP esimehelt Käbinilt, et Kuu-
lil ei lubata konservitehast avada, 
ja arvas, et head ettevõtmist ei to-
hiks takistada. Moskva võimukand-
ja mõtteavaldusest piisas, et kon-
servitsehhile rohelist tuld näidata. 

Konserviliin pandi tööle 1966. 
aastal. Kasv oli kiire – kolm aastat 

hiljem töötas liinil juba 2700 naist. 
Kogu töö tehti sel ajal käsitsi, ise-
gi pasteet. Kohalik kalapüük andis 
vaid osa kalatööstuse toorainest. 
Sisse toodi tohutul hulgal külmuta-
tud ookeanikala, mis väljus Viimsi 
kalatööstuse konservitsehhist kar-
bikestes kirjaga “Blanšeeritud sar-
diin õlis” ja jõudis suure Nõuko-
gude Liidu kaugeimate piirideni ja 
neist ülegi.  

Konservitootmise mehhanisee-
rimist ja automatiseerimist ajendas 
tugevalt just Moskva korraldus ha-
kata Viimsis sisseveetavast külmu-
tatud sardiinist konserve tegema. 

Uued seadmed leiutati ja töötati 
välja kolhoosi oma konstrueerimis-
büroos ning ehitati valmis ekspe-
rimentaalses laevaremondibaasis. 
Tööle pandi automaatne  blanšee-
rimisliin, kalarookurid, pipra- ja 
sooladosaatorid. Kolhoosi ökono-
mist Vaike Pärn jäi valmimisjärgus 
blanšeerimisliini vaadates sügavalt 
mõttesse ning ütles: “Poisid, te ole-
te lolliks läinud! Siin ei ole ju üldse 
inimesi!” Käsitsitööks jäigi hiljem 
ainult kalade karpi ladumine. Toot-
mismahud suurenesid ja 1970. aas-
tatel töödeldi päevas 100–120 ton-
ni kala.

Jääkrasvad moondati 
tooraineks
Probleemiks kujunesid tootmisjää-
gid. Heitrasvu küll filtreeriti, kuid 
sokutati suurel hulgal ka looduses-
se. Kalatööstuse jääkprodukte söö-
deti sigadele, see aga andis sealiha-
le spetsiifilise maitse ja kalalõhna. 
1980. aastatel hakati probleemiga 
tõsiselt tegelema ja kolhoosi leiu-
tajatel õnnestus koostöös teadus-
asutustega muuta loodustreostav 
tootmisjääk uute toodete toorai-
neks. Valmistama hakati söödali-
sandit ja täispiima asendajat noor-
loomadele, farmide jaoks tehti 
desinfitseerimisvahendit Estoste-
riil. Tursanahkadest tehti elektroo-
nikatööstuse jaoks kalaliimi. Koos 
TA keemia instituudiga saadi ka-
latööstuse heitrasvadest pindak-
tiivset ainet, millest hakati tootma 
šampooni Merevaht. Öeldi, et Kiro-
vi kolhoosis kasutatakse kalast ära 
kõik peale lõhna.

Kirov kalurikolhoos oli kui pro-
jekt omas ajas. 

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Kirovi laevastik, 
taustaks “kilu-
karbivaade”. 
Fotod: arhiiv

Oskar Kuul.

Kirovi tooted – 
kuulsad üle 1/6 
planeedi. 
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HALJAKUD Üha kasvavaks “trendiks” on kujune-
mas lõhutud haljakud ja mutta ning porri sõidetud 
murualad. Ja kõik see eesmärgiga parkida võimali-
kult lähedale ja manööverdada seal, kus meeldib. 
See aga toob kaasa kahjustatud keskkonna ja kulud 
selle taastamiseks muude tegevuste arvelt – ehk 
mida rohkem lõhutakse, seda vähem saab vald 
heakorda panustada. 

Hoolimatus ja mudaralli valla haljakutel

Südamega loodud keskkond
Ilus keskkond on kõigile elanikele 
rõõmuks. Vald korrastab järgemöö-
da avalikke haljasalasid, et meie 
teed oleksid ümbritsetud haljaku-
tega, mis on kaunid ja hooldatud 
ning loovad mõnusa tunde avalikus 
ruumis viibides. Nii on suuremate 
teede rekonstrueerimiste raames 
korrastatud tervikuna teekinnis-
tud servast servani, eraldi tehakse 
järk-järgult korda erinevaid vallale 
kuuluvaid  haljakuid. Alasid tasan-
datakse, rajatakse murukatet, täis-
istutusalasid, hekke, istutatakse 
puid ja tehakse peenraid ning ku-
jundatakse maastikke. Kõike ikka 
selleks, et meie valla avaliku ruumi 
keskkond oleks silmarõõmuks nii 
meile endile kui ka valda külasta-
vatele inimestele. 

Igapäevaselt hooldavad valla 
haljakuid viis erinevat lepingupart-
nerit ja vallavalitsuse teenistujad – 
kokku kahekümneliikmeline mees-
kond (alates teemaa niitjatest kuni 
lillede kastjateni). Lisaks kaasatak-
se teemaade rekonstrueerimisel 
veel eraldi haljastustöötajaid. Toi-
mub suur töö selle nimel, et valla 
avalik ruum saaks ja püsiks korras. 

Hoolimatusest üles küntud
Kui aga kõik see tulemus rikutak-

se ära, tekib ahastus. Nördimus. 
Tunned, kuidas loodud keskkon-
nast ei hoolita. Eelmisel aastal val-
mis Reinu tee rekonstrueerimine 
ja sellega paralleelselt ka teemaa 
haljastus – ligi 35 000 m2 haljasala. 
Kurb oli pilt kevadel, kui teemaa 
oli puruks sõidetud ja autode par-
kimisest kahjustatud ligi 65 erine-
vat kohta. Puruks sõideti ka peen-
raid. Küll pargiti teemaa haljasalal, 
et kuuske tuua või metsas käia. Mõ-
ni sõiduk pidas järgmist ristmikku 
liiga kaugeks, et seal ümber pööra-
ta ja kündis kaarega läbi muruala, 
nii et muda lendas. Kes käis seenel 
ja kes niisama metsas ning parkis 
auto haljasribale. Oli ka niisama 
haljasalal sõiduhuvilisi. Teemaa li-
gi 65 erineva rikkumise korrastami-
sed lähevad vallale maksma tuhan-
deid eurosid. 

Sarnane kurb vaatepilt avanes 
ka Vehema teel. Manööverdusjäl-
gi on näha vasakpöörde kohtade 
juures ja koolide läheduses. See 
paneb küsima, kas tõesti oleme 
niivõrd hoolimatud? Kümnete ini-
meste südamega tehtud töö on  ära 
rikutud. Ja mille nimel? Lootus oli 
kevadel kaunist rohelust näha, aga 
saime jüripäevaks hoopis kartuli-
põllud mitmes kohas. 

Laiskusest mudaks 
pargitud
Teine probleemkoht on pidev par-
kimine haljasalal. Parkimise põh-
juseid on erinevaid – haljasalalt on 
lühem tee minna sihtkohta, haljas-

alal asuvat autot on aknast näha, 
määratud parkimiskoht on ebamu-
gavas asukohas, haljasalale parki-
des ei pea väravat avama jne. Põh-
juseid on kümneid, aga tulemus on 
üks – mutta sõidetud teeservad ja 
eraldusribad. Ja sellest mudaau-
gust välja sõites solgitakse teekate 
ka ära. Järgmisena tullakse valla-
majja kaebama, et teekate on must 
ning tolmab kuiva ilmaga, teemaad 
on koledad, teepeenrad puruks sõi-
detud jne. 

Sageli on vaja taastamistöid teha 
käsitsi, reageerida korduvalt, et ala 
lõplikult taastada. Teepeenra taas-

tamine koos haljastuse kordatege-
mise ja katte puhastamisega ning 
reageerimisega maksab ligikaudu 
100 eurot m2 eest (arvestades kõi-
ki kaudseid kulusid). Ehk kui auto 
pargib kogu aeg haljasalal ja lõhub 
selle tõttu ära 5 m2 haljasala, siis on 
ta tekitanud vallale rahalist kahju 
ligikaudu 500 eurot. Selle aja, raha 
ja ressursiga saaks aga korrastada 
uusi haljakuid. 

Kulud kuni 16 000 eurot
Vallavalitsus saab aastas sadu tea-
teid valesti pargitud sõidukite koh-
ta – on see siis haljasalale parkimi-
ne, teemaa eraldusriba lõhkumine, 
vales kohas parkimine vms. Kui va-
lesti pargitud sõiduk rikub halja-
kut või segab teehoolet või põh-
justab muid häiringuid, siis see 
põhjustab igal korral vallale kulu-
tusi. Mida vähem esineb parkimi-
se rikkumisi, seda väiksem on valla 
kulu reageerida, korrastada, uuesti 
hooldada vms. Aasta kohta võivad 
kõik parkimisrikkumiste tulemus-

te seotud tegevused minna maks-
ma orienteeruvalt kuni 16 000 eu-
rot (varasemate aastate statistika 
näitel). Selle summa eest võiks ra-
jada väikese mänguväljaku. Niipal-
ju läheb osade inimeste laiskus val-
lale maksma. Tasub mõelda enne, 
kui pargitakse valesti või sõidetak-
se haljakule.

Hoiame ja hoolime
Mõtleme, palun, sellele teemale! 
Kas korrastatud teemaad on mõel-
dud parkimiseks? Kas laiskus parki-
da ettenähtud kohta (kus on pikem 
maa kõndida või vaja värav avada) 
kaalub üles nende inimeste vae-
va, kes loovad meile kaunist kesk-
konda? Mis õigustus saab üldse ol-
la parkimiseks kellegi teise (antud 
juhul teemaa) haljasalal? 

Hoiame meie haljasalasid ja tee-
me inimestele märkusi, kui näeme 
rikkumist. See näitab, et hoolime, ja 
annab märku, et selline käitumine 
ei ole õige.  Nii muudame inimeste 
käitumismustrit.

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

KERGLIIKLUSTEED Tammneeme 
on oodanud küla keskväljakule 
toovat kergliiklusteed juba kaua 
aega. Teekond on olnud pikk ja 
käänuline.

Küsimus kerkis taas esile Tamm-
neeme küla e-posti loendis ja vest-
lusest külaelaniku Kaarel Zilmeri-
ga. Sellest jutuajamisest tekkis idee 
kirjeldada lahti, mis tegevusi tuleb 
teostada kergliiklustee rajamise 
eeltööna. Sageli ei ole tööd eelar-
vest sõltuvad, vaid tuleb eeltege-
vusi läbi viia, et tekiksid eeldused 
tee ehitamiseks. Need tegevused 
on mahukad ja võivad mõnikord 
võtta aastaid.

Tammneeme külaväljakult 
(Haugi tee ja Tammneeme tee 
ristmiku ala, busside peatus) kuni 
Randvere teeni kulgevast teest rää-
giti juba siis, kui esitasime taotluse 
Linnaliste piirkondade meetmes-
se. Toona (u 3 a tagasi) jäi see re-
servnimistusse, kus ta on siiani oo-

Tammneeme kergliiklustee pikk ja käänuline teekond

tel. Arenduse käigus (Tammneeme 
ärimaja) sai Sambla tee äärde raja-
tud kergliiklustee lõik. Samal ajal 
analüüsisime 3 m laiuse kergliik-
lustee jaoks ruumi Tammneeme 
tee ääres ja leidsime, et enne tee 
ehitamist on vajalik tekitada tee-
maa laiendused, kuhu see (vajalik 
on teemaa üldlaius 20 m) koos tee-
rajatistega paigutada.

Piirkonda on kavandatud ra-

jada eraldusribaga lahendus, kus 
roheala eraldab sõiduteed kergliik-
lusteest ja nii saab sinna paiguta-
da teekraavid ning teevalgustuse. 
Selline mittelinnalik (äärekivita) 
lahendus sobib kenasti külla ja ta-
gab ka parema liiklusohutuse. Ku-
na seda ruumi ja lahendust pol-
nud varasemalt planeeringutega 
loodud, tuli alustada otsast pea-
le. Alates  Sambla teest kuni Haugi 

Tammneeme 
kergliiklustee 
lõigu asendi-
skeem. Alus-
kaart: Maa-
amet

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna 
juhataja

teeni on vajalik saada teemaa tar-
beks laiendused ja läbida 7 kinnis-
tut, et vajaminev ruum luua. 

Nii alustasimegi vallamajas 3 
aastat tagasi erinevate planeeri-
mistoimingutega ja eskiisidega 
(sh ettepanekutega maaomani-
kele). 2 aastat tagasi liitus meie-
ga külavanem, kes aitas maaoma-
nikega suhtlemisel. Maaomanikel 
olid erinevad soovid, mis määra-
sid vastava ajaperioodi ja tegevu-
sed kokkuleppele jõudmisel. Ühe 
kinnistu puhul teostatakse eraldi 
teemaa lahkumõõtmine ja vallale 
võõrandamine. Teise puhul antak-
se teemaa laiendus vallale planee-
ringujärgselt tasuta üle. Kolmandal 
juhul on maaomaniku tingimuseks 
planeeringu muutmine kahe kin-
nistu osas ja neljas ehk kõige kee-
rulisem oli planeeringu kehtetuks 
tunnistamine (kahe kinnistu osas) 
ja maakorralduse tegemine (hoo-
nestatava kinnistu „nihutamine“ ja 
mitme kinnistu omavaheliste piiri-
de muutmine ning rajatud tehno-
võrkude ümbertõstmine). Hetkel 
on töös kolm maakorraldust, kol-
me kinnistu omanikuga on läbi-

rääkimised pooleli (sh planeerin-
gu muutmine) ja üks tee laiendus 
on vallal talvel omandatud. Loo-
dame selle aasta lõpuks või 2021 
alguseks maakorraldustööd val-
mis saada. Kõik kirjeldatud tege-
vused on olnud ajamahukad ja 
võib ka öelda, et keerukad. Samas 
on heameel tõdeda, et maaomani-
kud on kaasa tulnud ja mõni ise-
gi on oma maja ehitamise plaani 
edasi lükanud. 

Kavas on aasta lõpus valmis 
saada teelõigu lahenduse ja küla-
väljaku (sh teeäärne spordiplats) 
eskiis. Kui maakorraldus saab lõp-
likult valmis ja teelaiendused val-
lale võõrandatud, saame 2021 
I poolaastal projekti valmis teha. 
Hetkel on valla arengukavas mär-
gitud Tammneeme kergliiklustee 
lõigu ehituseks 2021–2022 aasta. 
Loodame, et majanduslik seis se-
da ei mõjuta. Pikk teekond on tul-
dud ja käia on jäänud veel lühi-
kene maa, et jõuda eesmärgini. 
Läheme üheskoos valla meeskon-
naga ja maaomanikega edasi. Töö 
selles osas on mahukas ja sellega 
tegeletakse aktiivselt.

Näide Kase 
teelt, kus 
haljasala on 
mudaauguks 
pargitud. 
Fotod: Alar Mik

Näide tee 
äärde parki-
misega haljas-
tuse rikkumise 
tagajärgedest, 
mida võib 
leida kõikjalt, 
alates Haab-
neemest kuni 
Randvereni. 
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Grandrose.ee

Ootame Teid taas, armsad kliendid, 
meie juurde puhkust nautima!

MAIKUUS ALATES 49€ KAHELE

Romantilised 
toad

Spaa-
hoolitsused 

Rose 
suveterrass

Kuumaks 
köetud

privaatsaun

Ujumisbassein

KOGU SUVE KESTEV RANNAVORM
VIIMSI SPA SPORDIKLUBIST

Osta nüüd 2 kuu pääse,
saad AUGUSTI või SEPTEMBRI TASUTA!

Perioodikaart hakkab kehtima esimesest külastuskorrast (võimalik kuni 30.06.2020) ja
 registreeritakse ID-kaardile Spordiklubi vastuvõtus kehtivusega 3 kuud või kuni 30.09.2020.   

spatallinn.ee

• SPA Klubi liikmele ujula 3-kuu kaart 80€ 

• SPA Klubi liikmele spordiklubi 3-kuu kaart 116€

• Spordiklubi 3-kuu kaart 134€

• Ujula 3-kuukaart 100€

Viimsi SPA Spordiklubi ja
ujula perioodikaardid

MAIKUUS

2=3

MUGAVALT E-POEST

Pargi-ja-reisi-süsteem Viimsis
SELLEL NÄDALAL käivitus Randvere 
tee ja Hundi tee äärses parklas 
(Hundi tee 31) pargi-ja-reisi-süs-
teem, millega on loodud täiendav 
võimalus mugavaks ja keskkonda 
säästvamaks liikumiseks Tallinna 
kesklinna. Süsteem töötab maa-
konna- ja vallaliinidel.

Pargi-ja-reisi-süsteemi tõkkepuuga 
varustatud parklasse saab oma sõi-
duki parkida tasuta ja turvaliselt ning 
sõita ühistranspordiga Tallinna kesk-
linna. Parkides pargi-ja-reisi-parklas-
se on valla siseliinides (liinid V1 – V9) 
ja Harju maakonna avalikes bussiliini-
des (Viimsis liinid 114, 115 ja 174) sõit 
tasuta. Viimsi pargi-ja-reisi-parklast 
saab Tallinna kesklinna Harju maa-
konna avaliku bussiliiniga 174, mis 
peatub Randvere teel parkla kõrval 
asuvas Krillimäe peatuses. Vaata sõi-
duplaane ja planeeri oma reis veebi-
lehel www.peatus.ee. 

Tasuta P&R teenuse kasutamiseks 
on vajalik omada isikustatud Ühis-
kaarti, millele on laetud tagatis 3 eurot 
(helista 1322*603*Ühiskaardi nr). 

Viimsi pargi-ja-reisi-süsteemi kasu-
tamiseks:

1. Ava parklasse sisenemiseks tõk-
kepuu Ühiskaardiga.

2. Valideeri sõit ühistranspordis. 
Parkimine ja ühistransport on tasuta, 
kui valideerid oma sõidu ühistrans-
pordis.*

3. Väljumisel ava tõkkepuu Ühis-
kaardiga. Vabasta parkla enne kella 
03:59.

* Parkimine ja tasuta sõit on bussi-
liinidega:

 - Viimsi valla siseliinid (V1–V9).
 - Harju maakonna avalike bussilii-

nidega (114, 115, 174).
Tagatisraha ei tagastata, kui P&R 

teenuse kasutaja ei täida juhiseid punk-
tides 2 ja 3.

Kui tekib probleem tõkkepuu ava-
misel, helista 5301 5855.

VT

Hea KINGITUS endale 
või sõbrale!
Viimsi 101. aastapäevaks valminud kinkeraamat “Tervitused 
Viimsist” valmis rahvaalgatusest ja koostööst meie koduvallaga. 

Selle raamatu kangelane on viimsilane oma tegemistes ja toimeta-
mistes looduskaunil Viimsi poolsaarel. Praeguse põlvkonna kohus on 
säilitada ja edasi kanda meie traditsioone ja ajalugu ning talletada 
tänast Viimsi “lugu”, millest hiljem saab meie ajalugu. Raamatust leiad 
sisuka ülevaate valla küla- ja kultuurielust, ettevõtlusmaastikust, spordi-
klubidest ja haridusvõrgustikust. Lisaks tänapäeva Viimsi tegemis-
tele on raamatus kajastatud ka valla ajalugu koos rohkete illustreeri-
vate piltidega.

Raamatuid on müügil vaid piiratud koguses ning hilisemat juurde-
trükki ei tule. Kui soovid, et “Tervitused Viimsist” ilutseks ka sinu raa-
maturiiulil, esita tellimus või osta raamat juba täna! Raamatut saab 
osta Rannarahva muuseumist ja vabaõhumuuseumist.

Tellimusi ootame e-posti aadressile viimsiraamat@gmail.com või 
telefonil 5012 517 (Siiri Visnapuu) ja 528 9760 ( Õie Õll). Raamatu hind 
25 eurot.

VT

Viimsi kinkeraamat sai valmis. Foto: Siiri Visnapuu

Teated

Eelista Tallinna kesklinna sõitmiseks ühistransporti, parkides auto ja sõites tasuta. Foto: Imre Saar
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TREND Kanapidamise rõõmudest räägib Haab-
neeme alevikus elav tuntud hobikokk ja populaarse 
toiduportaali Nami-Nami looja Pille Petersoo. 

Kuidas pidada koduaias õnnelikke kanu

Pille, millal ja kuidas Teist kana-
pidaja sai?
Kolisin tagasi Eestisse aastal 2006, 
enne seda elasin 7 aastat Šotimaal. 
Meil käib kodus USA ajakiri The 
New Yorker, kus 2009. aasta sügi-
sel ilmus artikkel “The Rise of the 
It Bird” (tõlk. “Trendilinnu tõus”), 
mis rääkis sellest, et kanapidamine 
on New Yorgi äärelinnades popiks 
muutunud. Samuti oli seal juttu ka-
hest Briti tööstusdisaini tudengist, 
kes olid oma Royal College of Arti 
lõputööks teinud moodsa ja nii hea 
väljanägemisega kanakuudi, et nii 
mõnedki pidasid seda algul Apple’i 
toodanguks. Kui siiani oli kanakuu-
te valmistatud peamiselt puidust, 
mida on keeruline puhastada ja 
soojustada, siis uus kanakuut ni-
mega Eglu (tuletatud sõnadest egg 
ja igloo (tõlk. muna ja iglu) on teh-
tud plastikust ja hoiab tänu oma 
spetsiaalsele disainile hästi sooja. 
Firma nimeks, mis kiiresti popu-
laarsust kogunud ja linnatingimus-
tes mugavalt kasutatavaid ning re-
basekindlaid kuute tootma hakkas, 
panid poisid Omelet (tõlk. omlett).

Meile tundus see väga äge idee! 
Meil oli hiljuti koduaed valmis saa-
nud, perre oli sündinud esimene 
laps ja tundus just õige aeg. Ma pol-
nud varem ise kanu pidanud, kuigi 
lapsena maal vanaema juures olin 
neid lähedalt näinud ja kantselda-
nud. Tellisime oranži värvi Eglu 
kuudi ja 2010. aasta aprillis koliski 
meile siia Viimsisse 4 kana. Kuna 
ma pean toiduportaali Nami-Nami 
ja sinna oli vaja ilusaid toidupilte, 
siis esimese nelja kana seas oli näi-
teks ka üks Tšiilist pärit Aracuana 
tõugu kana, kes munes imeilusaid 
helesiniseid mune.

Esimene Eglu kestis meil 9 aas-
tat, eelmisel suvel vahetasime sel-
le uuema ja suurema mudeli vastu 
välja. Eglu Cube’i mahub 10 kana, 
meil elab seal neid praegu 7. Vana 
Eglu majutab nüüd kanu Kangru 
kandis Harjumaal. 

Algusaastatel said meie kan-
dest meediastaarid – 10 aastat taga-
si polnud see väga tavaline, et uu-
te elumajade rajoonis keegi kanu 
peab, tõukoer oli ikka tüüpilisem. 
Siis käidi meil korduvalt telekaa-
meraga õue peal olukorda kajasta-
mas, kanad on ka korduvalt ajakir-
jade veergudele jõudnud. Samuti 
on mitmed lasteaiarühmad meil 
külas käinud. 

Mis tõugu kanu praegu peate?
Lisaks helesiniseid mune mune-
vale Aracuanale on meil ka briti 
tõu Green Legbar kanad, kes mu-
nevad samuti helesiniseid mune, 
ning kaks suure ja puhvis kreemi-
ka sulestikuga prantsuse Faverolle 
kana, kes munevad pruune mune. 
Lisaks üks briti Orpingtoni tõugu 
kana, kes muneb väga suuri mune. 
Meil on varasemalt olnud ka mõ-
ned Maransid, kel on uhked sulis-

jalad ja kes munevad tumepruune 
mune, aga nad on parajad riiuku-
ked, nii et meie väikesesse kana-
karja nad väga ei sobi. 

Kas enam poest mune ostma ei 
pea?
4 kanaga said küll varem pann-
koogid tehtud, aga suurema koogi-
küpsetuse jaoks oli vaja juurde os-
ta. Praegu saame oma 7-lt kanalt 
iga päev 5–7 muna ja sellest meie 
5-liikmelisele perele piisab, mõni-
kord jääb isegi üle. Seda siis mune-
mishooajal. 

Mis Teid kanapidamise juures ül-
latanud on?
Kanu on olnud üllatavalt põnev jäl-
gida! Meil on nüüd kodus ka me-
risead, aga kanad on märksa huvi-
tavamad. Igal kanal on oma põnev 
karakter, lastele on nad toredasti 
seltsiks ja lisaks saab värskeid mu-
ne oma hoovist. No ja aia väetami-
seks ei ole vaja aianduspoest kana-
kakat ostmas käia. 

Maikuus avanes Haabneemes 
pilt, kus rebane jooksis üle tee, 
kana hambus. Kas teid rebased 
ei kimbuta?
Ühe kana oleme ka meie rebase-
le kaotanud. Nimelt suutis rebane 
kuidagi kana kuudi sees võre vahelt 
maha murda, aga mitte kaasa viia. 
Aga see oli ka väga riiakas kana, ju 
oli karma. 

Eglu kanakuudi tugev külg on 
see, et see on servaga ehk et sellel 
on mööda maad ümber kuudi võrk. 
Rebane oskab küll kaevata ülevalt 
alla, aga ta ei kaeva ennast maa 
alt horisontaalselt kanakuudi sis-
se. Samuti on väga oluline, et kuut 
oleks pealt võrguga kaetud.

Viimsilaste FB-rühmas võis hil-
juti lugeda, et siin pea naabertäna-
va perel viis rebane kõik 6 kana ära, 
hiljem leiti 4 neist murtuna üles. Li-
saks rebasele on kanadele ohtlikud 
ka nugised ja kullid.

Kas rotid ei tule kanade juurde 
luusima?
Ei ole märganud, aga pisikesed lin-
nukesed tulevad vahest läbi puuri-
võre kanatoitu sööma. 

Ühe muna on mul vares ära vii-
nud – panin muna korraks peenra-
le, keerasin selja ja kui tagasi vaa-
tasin, nägin, kuidas vares lendas 
minema, muna noka vahel.

Kui palju kanad elamiseks ruumi 
vajavad?
No puurikanal on ju vaid A4-suu-
rune pind elamiseks, alternatiiv-
meetodil ei tohi olla üle 9 kana 1 
ruutmeetri kohta. Täpsemalt saab 
lugeda Veterinaarameti kodulehelt. 

Meie kanade jooksuaedik on 
poolteist meetrit lai ja 3 meetrit pikk.

Meie hinnangul on kanapidami-
ne üsna lihtne, aga kindlasti tasub 
esmalt lugeda põhjalikult, mida 
kanade pidamine endast kujutab. 
Postimehe kirjastus andis mullu 
välja Hervé Hussoni raamatu “Kõik 
kanadest” – see on algajale suuna-
tud täitsa asjalik raamat. 

Mida teie kanad söövad?
Me anname neile spetsiaalset GMO 
vaba munakana toitu, toidujääke 
(näiteks ülejäänud hommikuput-
ru, porgandikoori, kuivikuid jms), 
suviti ka niidetud muru ja aiamaalt 
välja kitkutud umbrohtu. Loomsest 
toidust saavad nad laste poolt kor-
jatud tigusid. Vihmausse me nei-
le ei anna, need lähevad kastpee-
nardesse.

Teil on kanad aastaringi – kuidas 
nad Eestimaa talve üle elavad?
Eglu kuudis peavad nad ilusti aas-
taringi õues vastu, kuni –13 kraa-
diga on kanadel tänu neid ümbrit-
sevale kihilisele plastmassile hea 

soe olla, aga kuna neile ei meeldi 
suur niiskus, siis viisime nad vahe-
peal kuudiga kasvuhoonesse ja pa-
nime lisakütte peale. Lund nad ei 
karda, nad paterdavad hea meele-
ga lume peal, aga neil on vaja soo-
ja ja kuiva kuuti, kuhu jälle tagasi 
varjule minna.

Samuti on oluline valgus. Sel-
leks, et kana iga päev muneks, va-
jab ta 14 tundi valgust päevas, aga 
meie ei survesta neid lisavalguse-
ga munema. Las puhkavad talvel.

Kas kanapidaja saab ka perega 
reisimas käia?
Jah, me oleme viinud kanad siis 
oma aedikuga Pääskülla vanemate 
juurde. Nüüd, kui kanakuut ja ae-
dik on suuremad, siis see nii liht-
salt ei käi. Sel talvel, kui 10 päeva 
puhkamas olime, käis mu sõbran-
na iga päev kanu toitmas.

Kas teil on ka kukk?
Ei, heanaaberlike suhete nimel 
pole me kukke võtnud ja munade 
jaoks pole ju kukke vaja, vaid tibu-
de jaoks. Kana ka kaagutab, kui ta 

muneb, aga see tekitab toreda tun-
de, nagu oleks maal vanaema juu-
res.

Kanapidamine on Eestis plahva-
tuslikult kasvanud, ka linnades. 
“Aktuaalses kaameras” räägiti, 
et huvi kanapidamise vastu on 
nii suur, et praegu enam tiivulisi 
kõigile soovijatele ei jätku. Miks 
see nii on?
Ma lugesin kuskilt, et USA-s haka-
takse alati majanduskriisi ja presi-
dendivalimiste ajal rohkem kanu 
pidama ehk siis ebakindlatel aega-
del. Ka meil on hakatud koroona-
viiruse põhjustatud karantiini ajal 
ise leiba küpsetama ning köögivil-
japeenraid rajama ja kanu kasva-
tama. Eks see ole toiduturvalisu-
se teema.

Mida peaks tegema need inime-
sed, kes tahaks pidada kanu su-
vel, aga mitte talvel?
Neile sobiksid siis rendikanad, mi-
da osad talud välja laenavad. Suvi 
läbi munevad, sügisel viiakse tallu 
tagasi. Meie ise sellist varianti ka-
sutanud ei ole, meil on kanad aas-
taringselt.

Kust üldse kanu osta saab?
Paljud võtavad omale suurtööstu-
sest aasta aega munenud kanad. 
Suurfarmides peetaksegi kanu ca 
üks aasta munemas, sest hiljem 
munevad nad aasta-aastalt aina vä-
hem ja üks firma ei saa seda oma-
le lubada, et annab kanale 7 päeva 
nädalas süüa, aga saab vastu ainult 
kolm muna. Facebookis on mit-
meid kodulinnukasvatajate grup-
pe, kus info liigub. 

Kui palju üks kana maksab?
Hind sõltub sellest, kas on tavaline 
munakana või veidi peenem kana. 
Tavalisema munakana saab kätte 
5–7 euro eest, tõukanade hinnad 
küündivad paari- kuni mõneküm-
ne euro kanti.

Aga millise hinnaga kuudi kana-
dele soetada saab?
Eglu kuudid on üsna kallid, aga 
neil on ka järelturg. Kõige odavam 
on ise ehitada, aga siis peab vaeva 
nägema, et ta ka talvel soe ja mui-
du turvaline oleks. Taas, interne-
tis liigub infot piisavalt. Valmis ka-
namaju müüvad mitmed suured 
ehituspoed, Põlvamaal teeb aga 
täitsa ilusaid kanamaju Wohom 
OÜ. Meie otsustasime mullu siiski 
Omeleti suurema mudeli kasuks, 
sest olime nende Eglu kvaliteedi-
ga väga rahul ja teadsime, et selli-
ses kanamajas elavad kanad kenas-
ti ka talve üle. 

Milline on õnnelik kana?
Õnnelik kana on vabakäigu kana, 
kes saab õues käia, kellel on ruu-
mi siblida ja kes saab mitmekülg-
set toitu.

Kas õnnelike kanade munadel on 
teine maitse?
Ma ei ole puurikanade mune üle 
10 aasta ostnud, nii et võrdlusmo-
ment praktiliselt puudub. Kui ikka-
gi laps tuleb kanakuudi juurest ja 
toob oma käega sooja muna ning 
ma teen sellest pannkooki või om-
letti, siis on ikka täitsa teine tunne 
küll!

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Pille saatis 
sel kevadel 
naabrinaisele 
veidi mune 
kevadpüha-
deks. Värvida 
polnud vaja, 
munad niigi 
kenad hele-
sinised. Foto: 
erakogu

Kanad on 
olnud Pille 
pere kodu-
aias Haab-
neemes 2010. 
aasta aprillist. 
Foto: Sandra 
Urvak

Kanad Juuli, 
Evita ja Maali 
õues lund 
uudistamas. 
Foto: erakogu

Vaade kana-
kuudi sise-
musse. Nami-
Nami seitsmel 
kanal on u 4,5 
ruutmeetrit 
siblimisruumi, 
lisaks kiik ja 
õueõrs, kust 
on hea ümb-
ritsevat jäl-
gida. Foto: 
erakogu
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K
arin Luiga on audiitor- 
ja ärinõustamisettevõt-
te BDO Eesti üks omani-
kest ning selle ettevõtte 

äriarenduse- ja kommunikatsioo-
nijuht aastast 2015. Lisaks õpetab ta 
Tallinna Ülikoolis suhtekorraldust, 
kriisikommunikatsiooni ning oma-
kanalite loomist ja haldamist ning 
Tallinna Majanduskoolis turundus-
strateegiat. Ta kuulub Turundajate 
Liidu järelkasvu töörühma ning ai-
tab uuendada ülikoolide turundu-
se õppekavasid. Viimsi elanik aas-
tast 2007. Järelkasvu toetamine, 
loominguline eneseväljendus ja 
inspireeriv töö on kolm tema jaoks 
olulist aspekti, mis talle isiksusena 
korda lähevad, lisaks oma perele.

Kui ma 2020 varakevadel kolleegi-
dega “Väga efektiivse inimese har-
jumuste” koolitusel istusin ja erine-
vate mõtteharjutuste käigus oma tu-
levikku visualiseerisin, teadsin ma 
kindlalt, et oluline osa sellest on loo-
mingulisel eneseväljendusel. Ning 
kui järgmiseks korraks paluti kaasa 
võtta üks ese, mis mind kõige pare-
mini kirjeldab, valisin selleks pints-
li. Ilusa, suure ja hea kvaliteediga.

Ma ei ole kunagi käinud kuns-
tikoolis. Vanema õe eeskujul olen 
kooli ajal veidi osalenud kunstirin-
gis. Kõige pedagoogilisem kokku-
puude kunstiga oli vast 2001. aastal 
Käsmus toimunud suvine maalilaa-
ger, kus sai erinevaid tehnikaid (sü-
si, akvarell jms) proovida ja nõrke-
miseni loodust joonistada. Vana 
sõpruse soojendasin üles 2015. aas-
ta sügisel Kerttu Soansi õlimaali-
kursusel osaledes, mis kestis vaid 
ühe nädalavahetuse, kuid tuletas 
meelde, kui mõnusalt teraapiline 
on värvidega toimetada ja kus ko-
hast sai alguse äratundmine, et õli- 
ja akrüülvärvid on just need, mil-
lega mulle meeldib luua. Edasi viis 
tee mind kokku Kamille Saabrega, 
kelle imelisi lille- ja puuviljamaale 
olen ka BDO Eesti kontori seintel 
eksponeerinud. Kamille korraldab 
aeg-ajalt oma stuudios ühismaali-
misi, millest olen paaril korral ka 
osa saanud. Ma siiralt imetlen te-

ma oskust asjad nii elutruult lõuen-
dile tuua ja seda tehnilist teadmiste 
pagasit, kuidas värve segada ja kui-
das teost luua kiht-kihilt lõpptule-
must selgelt silme ees hoides. 

Et oma tehnilisi oskusi teadliku-
malt ka ehitada, registreerusin ma 
2020. kevadel Tallinna Ülikooli kor-
raldatud maali algkursusele, kuid 
see tee katkes pärast esimest koh-
tumist eriolukorra tulekuga. Kor-
raldaja pakkus küll võimalust vee-
bipõhiselt jätkata, aga mulle see 
mõte ei meeldinud sel hetkel.

Oma molberti ja värvid hankisin 
paar aastat tagasi lihtsalt selleks, et 
kodus iseõppijana veidi kätt harju-
tada, ja akrüülvärvid said valitud, 
sest need kuivavad õlivärvist oluli-
selt kiiremini. 

Kodus aja ja koha leidmine maa-
limiseks on tegelikult üsna keeruli-
ne – enamik aastast on valgust lii-
ga vähe. Ja kui see aspekt on paigas, 
on jälle keskendumiseks sobiva ko-
ha leidmine raske. 

Nii seisis mu molbert peale esi-
mese õhina raugemist aastaid nuk-
ralt nurgas ja ootas…

Eriolukorra tulekuga tekkis järs-
ku natuke rohkem aega ja et ko-
duspüsimisele põnevam sisu an-
da, tegin teoks ammu idanenud 
mõtte proovida voolavat akrüüli-
maali (inglise keeles Acrylic Pou-
ring). Olin selle kohta Pinterestist 
palju ilusaid näiteid näinud ja en-
da kaustadessegi mitmeid salves-
tanud inspiratsiooniks. Lisaks leiab 
YouTube´ist hulgaliselt õpetusi eri-
nevate tehnikate kohta (nt Smart 
Art Materials & Techniques on vä-
ga hea kanal). 

Mind võlub selle tehnika juu-
res värvide ettearvamatus lõpp-
tulemuse kujunemisel, põnevad 
mustrid ja ägedad värvid. Isegi siis, 
kui sa oled enamvähem pildikont-
septsiooni välja mõelnud, tehni-
ka ja värvid välja valinud, ei pruugi 
lõpptulemus ikka päris selline tul-
la, nagu plaanis oli. Aga hea õnne 
korral võib see ka positiivselt ülla-
tada. Tavaliselt tekib tunne, kas pil-
dist saab asja, enam-vähem pärast 
seda, kui oled värvipurgi lõuendi-
le ümber keeranud  (flipcup tehni-
ka puhul). Nagu tehnika nimetus-
ki ütleb, toimub pildi loomine läbi 
voolamise – sellest ka lõpptulemu-
se ettearvamatus.

Värvide taltsutamine on aga ter-
ve omaette teadus – YouTube´ist 
leiab ka selle kohta palju õpetu-
si, aga enamasti ei ole täpselt neid 
materjale meil müüa ja nii tuleb-
ki ikka ise katsetada. Lisaks kuns-
tipoodides pakutavale kasutatakse 
selle tehnika puhul palju ehitus-
poodides müüdavaid värve näi-
teks põhja jaoks ja värvile massi 
andmiseks. 

Erinevaid kooslusi kokku sega-
des on tihti tunne nagu alkeemikul – 
otsides seda ühte imelist retsep-

ti, mis just soovitud tulemuse an-
naks. Ikka jääb midagi täiuslikust 
tulemusest puudu. Katsetused jät-
kuvad.

Tänase päeva seisuga on valmi-
nud teoseid juba umbes 30. Erine-
va suurusega, erinevate värvide-
ga, erinevate tehnikatega – voolav 
akrüülimaal on hästi mitmekülg-
ne (erinevaid võtteid on 12 ja roh-
kem), lisaks muidugi iga kunstni-
ku oma käekiri. Avastamisrõõm on 
lõputu ja mul ei ole veel tekkinud 
tüdimust. Pigem vastupidi – mõ-
ne esmapilgul mitte nii hästi välja 
tulnud töö saab ellu äratada hoo-
pis järeltöötluse käigus. Samas juh-
tub ka seda, et teos, millega ma ise 
väga rahul olen, voolab kuivamise 
käigus täitsa paigast ära ja on loo-
tusetult sassis. Loomulikult mängib 

rolli ka subjektiivsus selle ilu hin-
damisel. Ehk et korduvalt on kin-
nitust leidnud ütlus, et ilu on vaa-
taja silmades – nii mõnigi töö, mis 
endale niiväga ei meeldigi, on teis-
te arvates väga lahe olnud. Toomas 
Vint on selle kohta hästi öelnud: 
“Iga korralik maal peidab endas se-
da, mis on vaataja silmades ja sü-
dames.”

Enamikku mu töid näeb selleks 
eraldi tehtud pildialbumis minu 
Facebookis, aga selgelt ägedam on 
neid vaadata oma silmaga, rahuli-
kult erinevaid kohti ja muutumisi 
avastades. Selleks on plaan ka su-
ve lõpus/sügisel, kui puhkused pu-
hatud ja inimesed linnas tagasi, üks 
näitus teha. 2018. aastal BDO kuns-
tiaasta projekti ette valmistades 
varustasime meie kontori seinad 
spetsiaalsete siinidega, et ülespa-
nekuid vahetada – nüüd ongi hea 
võimalus seda ka oma tööde jaoks 
kasutada. Seni aga naudib mu poeg 
väga vahelduvaid pilte oma toa 
seintel – iga kord, kui ma uusi töid 
teen, valib ta oma lemmiku ja kui 
see on kuivanud, jõuavad tema ar-
vates parimad ta toa seintele.

Kunstiaasta raames, muide, 
näitasime koostöös klaasikunst-
nike liiduga nelja erineva Eesti 
klaasikunstniku (Sofi Aršas, Mer-
le Kannus, Annika Mätlik ja Maret 
Sarapu) töid oma kontori seintel 
ning see oli väga silmi avav ja hu-
vitav projekt – nii palju eriilmelisi 
töid saab klaasist teha, nii palju an-
dekaid loojaid! 

Üks tõuge ise värvid välja võtta 
oli ka sellesama kunstiaasta projek-
ti lõppemine – tühjaks jäävad sei-
nad ootavad uusi töid.

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Haabneemes elava 
Karin Luiga teekond 
voolava akrüüli-
maalini

Karin Luiga 
oma “kodu-
stuudios” ehk 
maalistuudioks 
kohandatud 
vannitoas. 
Fotod: erakogu

Oma molberti ja 
värvid hankisin paar 
aastat tagasi lihtsalt 
selleks, et kodus 
iseõppijana veidi kätt 
harjutada.

Mind võlub selle 
tehnika juures 
värvide ettearva-
matus lõpptulemuse 
kujunemisel.

Tänase päeva seisuga on Karin Luigal valminud 
juba umbes 30 teost. Erineva suurusega, erinevate 
värvidega, erinevate tehnikatega.



levikus aidata ja abistada siinseid 
muusikuid, kuna kitarrimeistrite 
kultuur oli mu kodumaal suhteli-
selt olematu.

Kuna tollel hetkel oli meister 
Gabrielil palju parandustöid, siis 
andis ta mulle võimaluse. Meil oli 
kohe algusest peale väga hea klapp. 
Kuna olen perfektsionist, siis õppi-
sin kogu aeg küsides väga kiiresti.

Alguses oli mu peamiseks tööks 
pillide parandamine ja seadistami-
ne, mis õpetas kitarride hingeelu 
väga hästi tundma. Paralleelselt 
valmistasime uusi akustilisi pille 
Ochoteco Guitars. Seal töötas ka 
teine meister, kes valmistab nüüd 
omi pille, mis on omas kategoorias 
maailma tipptase – Oni Guitars. Au 
oli nende inimestega koos töötada.

Paljusid tehnikaid mulle isegi ei 
õpetatud, vaid õppisin ise silma-
dega, alustades sellest, kuidas töö-
riistu käes hoida. Nüüdseks on mul 
välja kujunenud enda tehnikad.
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Lugu sellest, kuidas 
Viimsi alevikus 
elav Riho Sinisalu 
akustilisi kitarre 
valmistama hakkas

K
õik algas sellest, et 13-aas-
taselt tahtsin saada Es-
tonia klaverimeistriks. 
Suund jäi mõnes mõttes 

samaks – muusikariistad –, kuid 
klaverite asemel tegelen ma hoo-
pis kitarridega ning seda juba 15 
aastat.

Esimese akustilise kitarri val-
mistasin Soomes, mis oli ühtlasi 
minu jaoks ka kooli lõputöö. Kuna 
aastal 2005 ei olnud interneti ava-
rustes väga palju infot, siis pidin 
kõik joonistest kuni rakiste tege-
miseni ise välja mõtlema.

Lubasin endale, et kui mu kitarr 
koos seisab, lähen Austraaliasse ja 
otsin meistri, kes mulle seda käsi-
tööd õpetaks.

Nii võtsin pärast kooli lõpeta-
mist oma seitse asja ning reisi-

sin üksinda oma unistusi täitma. 
Unistusi oli kolm: õppida keelt, 
kirjutada palju uut muusikat ja lei-
da kitarrimeister, kes õpetaks mulle 
kitarrivalmistamise oskusi. 

Enne Austraaliasse minekut ot-
sisin internetiavarustest välja nii 
palju kitarrimeistreid kui võima-
lik. Kokku tuli nimekirja välja prin-
tides neli A4.

Kuna mu esimene sihtkoht oli 
Brisbane, siis võtsingi oma paberi 
lahti ja otsustasin hakata meistreid 
ukselt uksele külastama. Saatuse 
tahtel oligi esimene uks see – sattu-
sin ühe maailma tippklassi kuulu-
va meistri juurde õpipoisiks ja hil-
jem ka tööle ning veetsin tema juu-
res pea kaks aastat.

Tutvustasin meistrile olukor-
da Eestis, rääkisin, et tahaksin tu-

Pärast Austraalias oldud aega 
suundusin Uus-Meremaale, kus 
töötasin kolmanda meistri juures – 
Peter Steven Guitars.

Elu kitarride maailmas kogus 
hoogu ja süvenesin aina sügavama-
le ja sügavamale kitarride hingeel-
lu. See maailm on nii põnev, igav 
ei hakka kunagi. Nii palju, kui on 
ideid, on võimalik valmistada eri-
nevaid kitarre.

Kui ma noorena vanalinna muu-
sikakoolis käisin, siis küsisin ikka 
õpetajalt, miks on igal pillil erinev 
heli. Ega ta otseselt ei osanudki mi-
dagi vastata. See MIKS on mul kogu 
aeg kuklas olnud. Nüüdseks olen 
paljudele küsimustele ise vastused 
leidnud. Heli sõltub näiteks puidu 
valikust ja kvaliteedist, aga ka sel-
lest, kuidas erinevad puiduosad 
kokku liimida. 

Mõnda aega pärast välismaalt 
naasmist abistasin Eestis kohalik-
ke muusikuid, aga siis viis elu mind 
Kanadasse, kus töötasin ühe aasta 
kitarritehnikuna kahes Toronto pil-
lipoes.

Viimased 8 aastat olen aga jäl-
le Eestis tegutsenud. Enda teada 
olen siin ainuke kitarritehnik, kes 
on töötanud välismaa meistrite käe 
all. See on andnud mulle võimalu-
se tuua Eestisse täiesti uusi teadmi-
si ja oskusi. 

Pillide seadistamine ja valmista-
mine on väga erinevad tööd. Olen 
tänaseks parandanud pea 6000 ki-
tarri ning valmistatud 14 uut pil-
li. Märtsis alanud eriolukord andis 
mulle aga võimaluse hakata pärast 
5-aastast pausi jälle pille valmista-
ma.

Seda ala ei ole võimalik läbi 
YouTube’i videote õppida. Kõik al-
gab materjali tundmaõppimisest. 
Et paremini edasi anda seda, mida 
kitarride valmistamise maailm en-
dast kujutab, soovitan tulla mu töö-
kotta kohale.

Märtsis alanud 
eriolukord andis 
mulle võimaluse 
hakata pärast 
5-aastast pausi jälle 
pille valmistama.

  Pillide valmimist saab 
jälgida: www.instagram.com/
sinisaluguitars, www.face-
book.com/Sinisaluguitars, 
www.sinisaluguitars.com.

Akustiliste 
kitarride 
põhja mater-
jalid: vaher 
ja pähkel. 
Pildil toimub 
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Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
 Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 

otsuse nr 22 “Allika I, Allika II, Allika, 
Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, 
Lasti ja Lasti I maaüksustel detailplanee-
ringu ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise menetluse lõpetamine”.

Nimetatud detailplaneering (edaspidi DP), 
selle keskkonnamõju strateegiline hindamine 
ja riskianalüüsi koostamine algatati Viimsi 
Vallavolikogu 15.05.2012 otsusega nr 26. DP 
koostamise eesmärk oli otsuse kohaselt kin-
nistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine, 
kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, puu-
dutatud kohalike omavalitsusete, riigi ning ül-
disi avalikke huve. Kooskõlastatud DP ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise aruande 
eelnõu esitati Viimsi Vallavolikogule vastu-
võtmiseks 18.05.2017. Viimsi Vallavolikogu on 
seisukohal, et vastuvõtmiseks esitatud DP on 
vastuolus kohalike elanike huvide, Viimsi val-
la ruumilise arengu eesmärkide ning Viimsi 
valla arengukava ja eelarvestrateegiaga aasta-
teks 2020–2024. Ühtlasi ei vasta DP Viimsi Val-
lavolikogu hinnangul oma lähte-eesmärgile, 
kuna vastuvõtmiseks esitatud DP võimaldab 
Lonessa terminali asemel rajada planeeringu-
alale muid tootmisobjekte. Viimsi Vallavoli-
kogu on seisukohal, et DP menetlus tuleb 
lõpetada.

Kehtestatud detailplaneeringud
 Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 

otsuse nr 25 “Viimsi vallas Naissaarel Väike-
heinamaa/Lillängin külas Ranna-Heina-
maa maaüksuse detailplaneeringu kehtes-
tamine”.

Planeeringuala hõlmab Naissaare edela-
rannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu 
Ranna-Heinamaa (katastritunnus 89001:001:
0160, sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 
11 650 m²). Kinnistul asub ajalooline ehitus-
koht, algsetest hoonetest on säilinud ainult 
kelder. Hiljem on endisaegsetele vundamenti-
dele rajatud suvila ja kaks abihoonet ning kin-
nistut läbivale kraavile on ehitatud puitsild. 
Kinnistut läbib Männiku tee.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 57-05) 
moodustatakse kolm krunti, millest 6043 m² 
on metsamaa krunt, 336 m² tee- ja tänavamaa 
krunt ning 5271 m² on elamukrunt. Elamu-
krundile on määratud ehitusõigus ühe hoo-
ajalise elamu (suvila) ja nelja abihoone (sh 
paadikuur) ehitamiseks, metsamaa krundile 
on lubatud ehitada kuni 50 m² ehitisealuse 
pinnaga abihoone, mis on kavandatud metsa-
hooldustöödeks vajaliku tehnika ja tööriistade 
hoidmiseks, tee- ja tänavamaa krunt võõran-
datakse tasuta vallale. 

DP-ga vähendatakse ehituskeeluvööndit 
paadikuuri osas kuni 5,4 meetrini põhikaardile 
kantud rannaastangu servast (18,9 m kaugu-
sele merepoolsest katastriüksuse piirist), mil-
lest tulenevalt liigitub DP üldplaneeringut 
muutvaks. Muus osas on DP kehtiva Naissaare 
üldplaneeringuga ja üldplaneeringut täpsus-
tava Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjaga 
kooskõlas.

 Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 
otsuse nr 26 “Randvere küla, kinnistu Tamme-
laane ja osaliselt reformimata riigimaa de-

tailplaneeringu kehtestamine”.
Planeeringuala asub Randvere küla põhja-

osas Tammneeme küla piiril, kahe tiheasus-
tusala vahelisel metsaalal hajaasustuses. Pla-
neeringuala suurus on ligikaudu 15,29 ha ja 
see hõlmab kinnistu Tammelaane (89001:
003:1939, maakasutuse sihtotstarve maatu-
lundusmaa, suurus 13,30 ha) ja osaliselt 
(u 1,98 ha) reformimata riigimaa. Põhjast 
ja kirdest piirneb planeeringuala Muuga 
lahega, omades rannajoont ca 320 m pikkuses 
lõigus. Planeeringuala piirneb järgmiste 
katastriüksustega: Mereääre tee 62 (89001:
003:0153), Mäeotsa (89001:003:1748), Tamme-
metsa (89001:003:1105), Tiisu tee 5 (89001:
003:1938), Tiitsu tee 7 (89001:003:1468), Tam-
mekivi tee (89001:001:0561), Tammekivi tee 
L1 (89001:001:0559), Tammekalda tee L1 
(89001:001:0565) ja Tammeranna (89001:
001:1634).

DP-ga (Skepast&Puhkim OÜ, projekt nr 
2017_0018) moodustatakse üheksa üksikela-
mumaa kasutamise sihtotstarbega krunti suu-
rustega vahemikus 3300–3434 m², millele 
määratakse ehitusõigus ühe kahekorruselise 
üksikelamu (H = 8,5 m) ja kuni kahe ühekor-
ruselise abihoone (H = 5,0 m) ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 250 m² 
põhihoonele ja sõltuvalt krundist 50–100 m² 
abihoonetele. Lisaks moodustatakse üks 
11 085 m² suurune loodusliku maa kasutamise 
sihtotstarbega krunt avaliku tee ja puhkeala 
ehitamiseks rannaalale (pingid, kiige, prügi-
kastid jmt püstitamiseks ning rannakindlus-
tuse rajamiseks), kaks loodusliku maa krunti 
avalikult kasutatava terviseraja ehitamiseks, 
kolm loodusliku maa krunti ning kaks tee- ja 
tänavamaa krunti järgmiste kõrvaltingimuste-
ga: 1) vallal on õigus DP tunnistada kehtetuks, 
kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 04.09.2019 
sõlmitud notariaalset lepingut nr 1809; 2) val-
lal on õigus keelduda DP kohastele ehitistele 
kasutusloa andmisest, kui ei ole nõuetekoha-
selt täidetud 04.09.2019 sõlmitud notariaalset 
lepingut nr 1809, milles on muuhulgas kokku 
lepitud DP elluviimise tegevuskavas.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringut muutev.

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
 Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja 

IV ja Lubja V DP osaliselt kehtetuks tunnis-
tamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 
otsuse nr 20 “Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 
2013 otsusega nr 25 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: Lubja küla, maaüksused Tammiku, 
Lubja IV ja Lubja V” kehtestatud detailplanee-
ringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuletor-
ni pst 2 kinnistu osas”.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 
kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa 
kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koosta-
mise korraldaja või planeeritava kinnistu 
omanik soovib planeeringu elluviimisest 
loobuda. Lubja küla, Tuletorni pst 2 kinnistu 
omanik esitas 12.12.2019 Viimsi Vallavalitsu-
sele taotluse Lubja küla, maaüksuste Tammiku, 
Lubja IV ja Lubja V DP osaliselt kehtetuks tun-
nistamiseks kinnistu Tuletorni pst 2 osas, põh-
jendades seda sooviga loobuda DP kehtes-
tatud kujul elluviimisest. Pärast DP osaliselt 

kehtetuks tunnistamist on maaomanikul või-
malik ehitusseadustikust tulenevate toimin-
gute läbi realiseerida aja jooksul muutunud 
soove. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine 
Tuletorni pst 2 kinnistu osas ei mõjuta ega 
takista DP lahenduse elluviimist kehtima jää-
vas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Lubja küla, 
maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine kinnistu Tu-
letorni pst 2 osas ei too kaasa planeeringuala 
puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi 
ega nende olukorra halvenemist. DP Tuletorni 
pst 2 osas kehtetuks tunnistamine ei riiva kol-
mandate isikute õigusi ega huvisid.

 Pärnamäe küla, maaüksuse Viievelle DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine Väike-
Kaare tee 33 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 
otsuse nr 21 “Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 
otsusega nr 111 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle” 
kehtestatud detailplaneeringu osaline kehte-
tuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu 
osas”. 

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 
kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa 
kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koos-
tamise korraldaja või planeeritava kinnistu 
omanik soovib planeeringu elluviimisest loo-
buda. Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 33 kin-
nistu omanik esitas 18.12.2019 Viimsi Valla-
valitsusele taotluse Pärnamäe küla, maaüksus 
Viievelle DP osaliselt kehtetuks tunnistami-
seks kinnistu Väike-Kaare tee 33 osas, põh-
jendades seda sooviga loobuda DP kehtesta-
tud kujul elluviimisest. DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamine võimaldab väljastada projektee-
rimistingimused, mis annavad õigusliku alu-
se projekteerida krundile naaberkruntide ela-
mutega arhitektuurselt sobituva elamu. Laiem 
eesmärk on tagada piirkonna arhitektuurne 
ansambliline tervik. DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas 
ei mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist 
kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pärnamäe 
küla, maaüksuse Viievelle kinnistu DP osali-
selt kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 
33 osas ei too kaasa planeeringuala puuduta-
tud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende 
olukorra halvenemist. DP Väike-Kaare tee 33 
osas kehtetuks tunnistamine ei riiva kolman-
date isikute õigusi ega huvisid.

 Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toom-
salu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine Lubja 
küla, Paekaare tee 2 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 
otsuse nr 23 “Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 
korraldusega nr 482 “Detailplaneeringu keh-
testamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, 
Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 
detailplaneering” kehtestatud detailplanee-
ringu osaline kehtetuks tunnistamine”.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 
kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa 
kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koos-
tamise korraldaja või planeeritava kinnistu 
omanik soovib planeeringu elluviimisest loo-

buda. Lubja küla, kinnistu Paekaare tee 2 
maaomanik esitas 26.06.2019 Viimsi Valla-
valitsusele taotluse Saaremetsa, Nurmevälja, 
Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaa-
re tee 11 DP osaliselt kehtetuks tunnistami-
seks, põhjendades seda sooviga loobuda DP 
kehtestatud kujul elluviimisest kinnistu Pae-
kaare tee 2 osas. Pärast DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamist on võimalik realiseerida kinnistu 
Paekaare tee 2 omaniku huvi ärihoone (nuti-
ladude kompleks, milleks vajalik ehitisealune 
pind oleks 2000 m² ja kõrgus kuni 8 m) ehi-
tamiseks projekteerimistingimuste menetlu-
ses. Arvestades asukohta Lubja tee, Aiandi tee 
ja Pärnamäe tee ristmiku vahetus läheduses 
suure liikluskoormusega tee ääres, on kinnis-
tul ärifunktsioon sobivam kui korruselamu-
funktsioon. Ka Lubja küla klindiastangu piir-
konna üldplaneeringus on kinnistu Paekaare 
tee 2 tähistatud kui valdavalt ärifunktsiooniga 
ala. 

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Saaremetsa, 
Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare 
tee 3 ja Paekaare tee 11 DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamine kinnistu Paekaare tee 2 osas ei 
too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele 
negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra 
halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis 
välistaks DP kehtetuks tunnistamise ning ei 
ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima 
jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva 
kolmandate isikute õigusi ega huvisid. 

 Randvere küla, kinnistu Laanepüü tee 10 DP 
kehtetuks tunnistamine

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu 
otsuse nr 24 “Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 
otsusega nr 55 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü 
tee 10 detailplaneerimise projekt” kehtestatud 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 
kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa keh-
tetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise 
korraldaja või planeeritava kinnistu omanik 
soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kin-
nistu Laanepüü tee 10 omanik esitas 17.06.2019 
Viimsi Vallavalitsusele taotluse Reet Nõmmiku 
maaüksuse Laanepüü tee 10 DP kehtetuks 
tunnistamiseks, eesmärgiga jagada kinnistu 
kaheks võrdseks osaks ja hiljem ehitada lõuna-
poolsele kinnistule (nüüd Laanepüü tee 12) 
jääva aiamaja asemele elamu. DP kehtetuks 
tunnistamise järel on kinnistu Laanepüü tee 
12 omanikul võimalik praegu kinnistul asuva 
amortiseerunud aiamaja asemele ehitada uus 
üksikelamu projekteerimistingimuste menet-
luses. 

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Randvere küla, 
maaüksuse Laanepüü tee 10 DP kehtetuks 
tunnistamine ei too kaasa planeeringuala 
puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi 
ega nende olukorra halvenemist. Samuti puu-
dub avalik huvi, mis välistaks DP kehtetuks 
tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis 
tingiksid DP kehtima jäämise. DP kehtetuks 
tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigu-
si ega huvisid. 

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla 
kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud.
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Detailplaneeringud

 Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Muuga külas 
Piirivalve tee 1 kinnistule detailplaneerin-
gu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-
naalosakonnale on esitatud projekteerimis-
tingimuste taotlus Piirivalve tee 1 kinnistule 
Muuga  külas hoone püstitamiseks detailpla-
neeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille 
ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 
09.03.2010 otsusega nr 11 kehtestatud Kordoni 
detailplaneeringuga Muuga külas Viimsi 
vallas.

Soovitakse suurendada kavandatava hoo-
ne ulatuses hoonestusala põhja suunas 2,4 m 
ja lääne suunas 0,1 m kokku 10%. Hoonestus-
ala nihkub Piirivalve tee poole. Antud juhul 
ei ole projekteerimistingimuste väljastami-
ne vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või 
avaliku huviga, Piirivalve tee 1 ja Piirivalve tee 
kinnistud on ühe juriidilise isiku omandid. 

Detailplaneeringuga lubatud teisi parameet-
reid ei suurendata. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punkti-
le 4 võib pädev asutus täpsustada projekteeri-
mistingimustega hoonestusala. Kohalik oma-
valitsus korraldab projekteerimistingimuste 
andmise avatud menetlusena ehitusseadus-
tiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlus 
avalikku istungit korraldamata ja avalikustada 
projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi valla-
valitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on või-
malus projekteerimistingimuste eelnõu koh-
ta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest. Kui arvamuse 
andja ei ole kümne päeva jooksul projektee-
rimistingimuste eelnõu avalikustamisest ar-
vates arvamust avaldanud ega ole taotlenud 
tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse 
andja ei soovi projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta arvamust avaldada.

 Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Rohuneeme 
külas Madruse tee 2 kinnistule detailpla-
neeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Rohuneeme külas Madruse tee 
2 kinnistule hoone püstitamiseks detailpla-
neeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mil-
le ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavoli-
kogu 13.11.2001 otsusega nr 228 kehtestatud 
Eigi I detailplaneeringuga Rohuneeme külas 
Viimsi vallas.

Detailplaneeringuga määratud ehitusala 
suuruse ja piirid määras kinnistut läbiv elekt-
ri õhuliin, mis praeguseks on demonteeritud. 
Vastavalt esitatud asendiskeemile soovitakse 
suurendada hoonestusala 4% ehk 45 m² lääne 
suunas. Antud juhul ei ole projekteerimistin-
gimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, 
isikute õiguste või avaliku huviga. Detailpla-

neeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suu-
rendata. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punkti-
le 4 võib pädev asutus täpsustada projekteeri-
mistingimustega hoonestusala 10% ulatuses. 
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena ehi-
tusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahenda-
da taotlus avalikku istungit korraldamata ja 
avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isi-
kutel on võimalus projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 ka-
lendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. 
Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jook-
sul projekteerimistingimuste eelnõu avalikus-
tamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole 
taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et 
arvamuse andja ei soovi projekteerimistingi-
muste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimused
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PURJETAMINE Omanimelise purjespordikooli 
asutaja Rein Ottoson rääkis lähiaja tegemistest ja 
eesootavatest plaanidest, kriisiolukorra mõjust 
purjemaailmale ning sellest, kuidas jäid seitsme 
sportlase paadid kaugele Hispaaniasse.

Rein Ottoson: seitsme sportlase paadid 
on Hispaanias lõksus

Kuidas möödus eelmise aasta 
lõpp ja käesoleva algus?
Pärast eelolümpiat Tokyos jõudsi-
me 2019. aasta septembrikuus ko-
ju, puhkasime ning tegime uued 
plaanid. Detsembris suundusime 
Maltale, kus otsisime 6–8 meetri 
kõrguseid laineid ja hästi tugevat 
tuult, mida kokkuvõtteks ka tunda 
saime. Maltale olid kokku tulnud 
sportlased 11 eri riigist, kellel oli 
täidetud olümpianorm. Jõuludeks 
tulime koju tagasi ning Karl-Mar-
tin Rammo saatis oma teise paa-
di Palma de Mallorcale. Natukene 
aega kodus olla saanud, suundu-
sime 27. detsembril Austraalias-
se, kust tagasi jõudsime 20. veeb-
ruaril. Austraalias saime tunda ka 
sealseid metsapõlenguid, koha-
ti treenisime lausa paksu suitsu 
sees. Koheselt pärast naasmist, 3. 
märtsil sõitis Karl-Martin Palma 
de Mallorcale, kus tema eelnevalt 
teele pandud paat juba ees ootas. 
Veel 12. märtsil registreeriti osale-
jaid esimeseks võistluseks, kui jär-
sult saabus ootamatu kriisiolukord 
ning isolatsioon. 

Õnneks said võistlejad ise 16. 
märtsil Hispaaniast koju ja olid 
Eestimaale jõudes kaks nädalat ka-

rantiinis. Küll aga jäid kõik paadid 
sinna, kuna need ei jõudnud enam 
praamile. Muidu oleks käru ühen-
danud auto külge ja paadid koju 
toonud, kuid kahjuks näeb seadus 
ette, et kui koorem on raskem kui 
3500 kilogrammi, pead omama ka 
vastavat luba käru vedamiseks – se-
da ei olnud. Järsu ja ootamatu su-
leku tõttu ei jõudnud organiseerida 
ka autojuhti. Seega on praegu Pal-
ma de Mallorcal lõksus lisaks tree-
neri kaatrile veel seitsme sportla-
se paadid. 

Treeningute poole pealt on õn-
neks ka kogu muu maailm täpselt 
samamoodi seiskunud ning mitte 
kellelgi teisel ei ole eelist olnud – 
konkurendid on samamoodi kal-
dal. On hea tõdeda, et Eestis on 
koroonaviiruse tagajärjed, võrrel-
des muu maailmaga, pigem õrne-
mad. Hispaanias pidid kõik pur-
jetajad istuma rõdude peal ning 
puudus võimalus minna looduses-
se üldfüüsilist treeningut tegema, 
samal ajal kui Eestis see võimalik 
oli. Karl-Martinil oli ka mõte jää-
da Mallorcale purjetama, aga väga 
hea, et suutsime ta ikka 16. märt-
sil koju tuua. 

Kui merele ei saa, siis kuidas säi-
lib vorm?
Sel ajal, kui paate ootame, teeme üld-
füüsilist trenni. Selle hulka kuu-
luvad väga paljud erinevad spor-
dialad: akrobaatika, võimlemine, 

ujumine, korvpall, jalgpall jne. Eriti 
meeldib lastele väga üheskoos kõik-
suguseid pallimänge mängida, sest 
nii arenevad nad ühtse meeskonna-
na. Kusjuures me mängime jalgpalli 
ka lumes ehk teeme seda aastaring-
selt. Lisaks toredale ajaviitele, mida 
mäng pakub, on see väga hea aren-
damaks üldfüüsilist tervist ja vormi. 
Selleks, et purjetamises läbi lüüa, ei 
saa olla füüsiliselt nõrk, sest nii sa 
lihtsalt ei jaksa merel olla. 

Tegelikult saab purjetada ka 
nii-öelda paberi peal, lisaks veel 
lugedes ning ka videoid vaadates, 
sest tänu droonidele saab jälgida 
paadi liikumist merel. See on kui 
taktikalise malemängu pealtvaa-
tamine.

Mis toimub purjetamismaailmas? 
Olümpia lükati kaugele ja kõik 
rahvusvahelised võistlused on 
ära jäetud. Praegu on kalendris-
se märgitud vaid kaks võistlust ok-
toobrikuusse. Nendeks on Euroopa 
meistrivõistlused nii juunioride kui 
ka täiskasvanute klassis. Kui need 
kaks võistlust Kreekas toimuvad, 
on selge see, et sinna tulevad kokku 
kõik tipppurjetajad, sest see on het-
kel ainuke võistlus maailmas. Loo-
dame, et järgmisel aastal leiab ka 
olümpia siiski aset. Kahjuks ei saa 
praegu ettevalmistusi teha, sest 1. 
maist olin küll planeerinud tree-
ningute jätkamist Leppneemes, 
kuid seitsme sportlase paadid on 
Hispaanias lõksus. Praegu kehtib 
ka range reegel, mis lubab trennis 
osaleda korraga üheksal lapsel ja 
ühel treeneril. 

Positiivne on aga tõdeda, et va-
litsus andis loa, alates 18. maist 

taaskord võistelda ning juba juu-
nikuus toimub Pärnus purjetamise 
Eesti meistrivõistluste etapp. Vä-
ga palju on mul Viimsi tüdrukuid 
ja poisse, kes sõidavad väga-väga 
hästi. Näiteks kolm parimat tüdru-
kut Laser Radialil ongi kõik viim-
sikad. 

Mida purjetamine õpetab?
Spordiala kasvatab nii vaimselt kui 
ka füüsiliselt. Eesmärgiks ei sea me 
loomulikult seda, et sa pead olüm-
piale saama, vaid tähtis on see, et 
sa tuled tugevamana sellest välja, 
saad elus hakkama ning, mis kõi-
ge tähtsam – oled õnnelik. Purje-
sport kasvatab ja arendab väga pal-
ju ning läbi selle õpid sa mitte al-
la andma. Näiteks kui on külm ja 
tormine ilm, lähevad lapsed ikkagi 
vee peale, vaatamata sellele,  et vee 
temperatuur on viis kraadi, õhk pea 
nullilähedane ning alt ja pealt prit-
sib külma vett. Ka kõige väiksemad, 
8-aastased lapsed teavad, et tuleb 
hakkama saada ning allaandmine 
ei ole lahendus. 

Purjetajate päevad on pikad 
ning võib öelda, et Laser-klassi pur-
jetajad on kui triatloni läbijad, sest 
just vastupidavus peab olema vä-
ga tugev. Sõidud merel, ilma kor-
dagi puhkamata, kestavad üle tun-
ni ning distants, mida läbitakse, on 
kuni 30 km. Sõite võib olla päevas 
1–2, kuid kui mõni päev jääb üks 
sõit ära, tehakse see järgneval päe-
val järgi. Sellisel juhul ei ole mitte 
kaks sõitu päevas, vaid lausa kolm. 
Võistlussõite on tavaliselt kokku 12, 
mis tähendab, et viie päevaga sõi-
detakse kuni 12 ja pool tundi, pulss 
on kohati 200 ja rohkemgi. Purjeta-
ja päevad on täis põnevust ning iga 
päev erineb eelmisest. 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Sel ajal, kui paate ootame, 
teeme üldfüüsilist trenni.

Purjesportlaste 
treening Maltal 
2019. aasta 
detsembris. 
Fotod: erakogu

Purjesportlase 
päevad on täis 
põnevust. Pildil 
Karl-Martin 
Rammo. 
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e-pood: frownies.ee        Frownieseesti

AINULAADSED 
AMEERIKAS PATENTEERITUD
KORTSE SILUVAD
LOODUSLIKUD TOOTED

LASTE SPORDIKOMPLEKSID 

www.happysport.ee
Tel: 55592043

info@happysport.ee

Imprint OÜ
Printerite müük, hooldus ja 
remont. Toonerite täitmine. Too-
nerite ja tintide müük.
Kaupade müük e-poes: imprint.ee  
Printerite vastuvõtt remondile töö-
kojas aadressil Taevakivi 15, Tallinn 
13619 või kliendi juures. Viimsis on 
transport tasuta. Tel 5563 4854

OÜ Disainteping 
Autoistmete taastamine, remont 
jms 
Aiandi tee 19c
Tel 508 2825  
www.teping.ee

www.viimsihambakliinik.ee/pood

OÜ Amenver Tel: 60 999 10 

Paadi tee 3-212, Viimsi 74001

Kõik tervisliku suuhoolduse heaks

Rita Livia  Jewelry

Eritellimusena valmistatud unikaalsed 
kuld- ja hõbeehted

ning käsitööna lihvitud kalliskivid

ritaliviajewerly

www.ritaliviajewelry.com

Aastaringne haljastus ja hooldus,

piirdeaedade ning väravate

paigaldus. 

Võta ühendust tel

+37256603678

www.elkonte.ee

Pakume logoga firmatekstiili ja 
reklaamkingitusi. 
promoart.ee 
e-post promoart@promoart.ee 
tel 554 8780

Poolsaare 
Ärimaja OÜ
Üürile anda kaks äriboksi üp. 
209,8 m2 ja üp. 240,6 m2. Äri-
boksides on vajalik laopind kauba 
laostamiseks või tootmiseks ning 
kontoriruum ettevõtte juhtimiseks 
ja kohtumisteks.  
Kristina Kolk tel 505 4401
e-post info@viimsiarimaja.eu
viimsiarimaja.eu

Kitarride valmistamine, 
seadistamine ja parandus

www.sinisaluguitars.com

sinisaluguitars

sinisaluguitars

Nomo OÜ
Basseinihooldus.ee pakub bassei-
nide automaatika regulaarset ja 
erakorralist hooldust, automaa-
tikasüsteemide ümberehitust, 
UV-tehnoloogial põhinevaid vee-
puhastusseadmeid, basseini-
kemikaale, basseinihooldajate 
väljaõpet ja koolitusi ning konsul-
tatsioone. 
e-pood www.basseinihooldus.ee, 
e-post info@basseinihooldus.ee, 
tel 5332 7628
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Saadaval eesti, 
vene, inglise keeles. 

Lõpeta aja ja raha 
raiskamine – telli veebist!
Sobilik ka kõikidele asutustele.

Seadusega 
kohustuslikud 
tööohutuse ja 
toiduhügieeni
e-koolitused
Sinule sobilikul 
ajal ja kohas!

www.koolitusveeb.ee

kohustuslikud 
tööohutuse ja 
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Elamise Kergus OÜ 
Elamise Kergus on esimene laia 
valikut korduvalt kasutatavaid, 
plastivabasid ja keskkonda vähem 
koormavaid tooteid pakkuv 
e-pood. Meie juurest leiad muga-
valt võimalikult palju igapäeva-
seid tooteid, mille kasutamisega 
saad teha teadliku valiku parema 
tuleviku jaoks.
Tel 529 0139, elamisekergus.ee, 
e-post info@elamisekergus.ee

Tehnovorm OÜ
Maitsvad kodumaised pitsad 
otse ahjust. Eesti oma bränd juba 
30 aastat!
www.peetripizza.ee, 
FB: Viimsi Peetri Pizza
tel 604 8600

Tehnovorm OÜ 
Autode kere-ja värvimistööd. 

IGA NAINE ON ERILINE
IGA NAINE VÄÄRIB 
VÄHEMALT ÜHTE 
MUSTRILIST SUKAPAARI 
OMA SUKASAHTLIS

SUKAMUSTER.EU

Meie veebipood pakub laias 
valikus mustrilisi sukkpükse ja 
sukki. Soodsad hinnad toovad 
päikese pilve tagant välja ja 
naeratuse näole igale naisele.

info@sukamuster.eu
www.sukamuster.eu

OÜ Nugis
Lilled Emadepäevaks NUGIS OÜ 
lillelaost
Oleme avatud E–R kell 9.00–14.00 
ja 9.–10. mail kell 9.00–15.00 Nelgi 
põik 14, Viimsi

Lisainformatsioon ja vastuvõtuaja  broneerimine 
www.fysioteraapiakeskus.ee 
+372 50 79 346, info@fysioteraapiakeskus.ee 

Füsioteraapiakeskus 
garanteerib patsiendile
vastuvõtuaja 
3 tööpäeva jooksul!

• Nõelravi
• Personaaltreening
• Kinesioteipimine
• Koduvisiidid
• Spordimassaaž

• TECAR ravi 
• Füsioterapeudi   
 vastuvõtt 
• Laste füsioteraapia
• Beebide ujutamine

VÄLDI KONTAKTI. PÜSI KODUS. JÄÄ TERVEKS. 

Lisainfo: +372 51 53 487
Nice’N’Clean OÜ (Viimsi Selver, Sõpruse tee 15, Haabneeme)

KONTAKTIVABA TEKSTIILI
PUHASTUS JA KOJUVEDU

VAJADUSEL KA RÕIVASTE PARANDUS

Viimsi ja Pirita piires on 

kojuvedu TASUTA!
Kaugemalt transport kokkuleppel.

nicenclean.ee



Bonidee OÜ 
Telli üritus, mis ei unune. 
Teie ideed, meie teostus! 
Tel 5191 7692, 
e-post info@bonidee.ee 
www.bonidee.ee 
www.facebook.com/
BonIdee-220411251880851

Active Studio
Pulmavalsi ja seltskonnatantsu 
suvised eratrennid 
Tel 5191 7692, 
e-post info@activestudio.ee,
www.facebook.com/
ActiveStudioSport/

Active Studio
Tennisetreeningud lastele, noorte-
le, täiskasvanutele Viimsis ja Pirital. 
Era- ja rühmatreeningud
Tel 51917 692,
e-post tennis@activestudio.ee, 
www.facebook.com/
Active-Tennis-
257546474988666

Active Studio
Active tennise 6–7 a laste linna-
laager Püünsis 8.–12. juuni 
kl 12.00–15.00. Eelnev tennise-
oskus ei ole vajalik
Tel 5191 7692 
e-post tennis@activestudio.ee
www.facebook.com/
Active-Tennis-
257546474988666
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Tööpakkumine
Raamatupidaja osalise tööajaga 
ja tekstiili komplekteerija (naine, 
töö ühes vahetuses) saavad 
tööd Haabneeme firmas. Info tel 
520 4914.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Langetame ja hooldame puid 
ning freesime kände just Teie piir-
konnas. Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus 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.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmer-
damine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.
Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 
5663 0024.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi, 
katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.

Aedade, katuste, puitfassaadide 
ehitus, renoveerimine, värvimine. 
Metallaedade värvimine. Abihoo-
nete ehitus, kipsitööd. ehituspuu-
sepad.ee, tel 5884 1436.

Hoonete soojustamine puistevil-
laga, objektiga tutvumine ja kon-
sultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994. 

Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid tooda-
me kohapeal valtsimismasinaga – 
puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, 
tel 527 1059.

Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühen-
damine ja kõik elektriga seon-
duvad tööd. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5608 1124, e-post 
stone35@online.ee. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, 
e-post info@ormikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Teostame erinevaid puidutöid. 
Puitaedade renoveerimist, värvi-
mist, maja puitfassaadide vahetust 
ja viimistlust, katuste renoveerimist 
nii lame- kui ka viilkatuste vahe-
tust. Kontakt: tel 5378 6396.
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. Töötan 
kuni 30 km Tallinna piirist. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnis-
tus. Tel 5690 3327.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. 
Tellimine tel 5877 1665 või 
www.puhaskolle.ee.

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. Hind 
kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 
0165, Mare.

Muud teenused
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 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.

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

Kogemustega õmbleja Haabneemes 
teeb rõivaste parandustöid ja õmb-
leb kodutekstiile. Tel  524 2109.

Klaverihäälestus elukutseliselt 
häälestajalt. Lisainfo ja broneeri-
mine: www.juhanungru.ee.
Pakun raamatupidamisteenuseid 
ja aastaaruannete koostamist väi-
keettevõtetele ja korteriühistutele. 
Tel 509 2008, e-post veelahaldus@
gmail.com.  
Metalli ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpi-
de vahetus. Uued ja kasutatud au-
torehvid koos paigaldusega. Luha 
34, Tallinna kesklinn, autotäht.ee, 
tel 5883 0701, info@autotäht.ee.    

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 
15 t – 220 €, mulda, killustikku, 
liiva ja täitepinnast. Tel 5697 1079, 
e-mail taluaed@hot.ee.

Müüa puitbrikett RUF 125 €/960 kg, 
kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet 
190 €/975 kg, lepp, kask kottides. 
Laost Pähklimäe 4, Maardu, saab
osta paki kaupa: brikett 1,5 €/10 kg, 
pellet 3,2 €/15 kg. Tel 5692 4924. 
Kandiline puitbrikett 130 €/1000 kg, 
ümmargune puitbrikett auguga
150 €/1000 kg, premium pellet 6 mm 
ja 8 mm 190 €/960 kg. Transpordi-
võimalus, tel 504 0304.
Müüa sega lehtpuu al 42 €/rm, 
valge lepp al 42 €/rm, sanglepp al 
46 €/rm, kask al 56 €/rm. 30 cm + 
3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev!
Liiva, killustiku ja mulla müük 
kuni 10 tonni kohaletoomisega. Tel 
5563 6040.
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo 
FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.

Perekond otsib üürimiseks Viimsi 
vallas või Pirital maja või majaosa, 
vähemalt 3 magamistuba, valgus-
kaabliga internet, otse omanikult. 
Võimalus maksta ette 6 kuu üür. 
Tel 5647 2817.

Anda üürile 3-toaline korter Roosi 
teel. Osaliselt möbleeritud, 2 rõdu, 
panipaik, parkimisplats. Helistada 
tel 5341 0661. 

Anda üürile garaaž, kanalita. 
Ettemaks 1 kuu + tagatis 60 €. 
Olemas 1 faas, 16 A. Saadaval ala-
tes 1. juulist. Uks ca 2,4 m lai ja 
2,1 m kõrge. Kannikese tee 4, 
google näitab Katlamaja tee 4 
Viimsis. Tel 516 5035.

Viimsi ettevõtlus
BioSwim OÜ. Naturaalsed biobas-
seinid ja ujumistiigid, kunstjärved, 
veepargid ühistutele, maastikuar-
hitektuur. Tel 5741 4190, e-post in-
fo@bioswim.eu, www.bioswim.ee

Stop&Fix autotöökoda. 
Autoremont, rehvitööd, varu-
osade müük.Tel 506 4492, e-post 
stopfix@hotmail.com,
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KEELEÕPE
www.kajavahikoolitus.eewww.kajavahikoolitus.ee

inglise - soome - rootsiinglise - soome - rootsi

Tallinn, kesklinn, Parda 8Tallinn, kesklinn, Parda 8

info@kajavahikoolitus.eeinfo@kajavahikoolitus.ee

KLAARSUS

OMA KINGI -  JA  EHTEPOOD VI IMSIS

 

kr is ta l l id ,  ehted,  lõhnad n ing

taimed  iseenda ja  ruumi

väestamiseks

k l a a r s u s . c o m  

pood: Taluranna põik 3, Haabneeme E,K,R 11-19

kontakt: Leie Klaar tel 50 76 378

e-kiri: leie@klaarsus.com

PRANGLI REISID OÜ | WWW.PRANGLIREISID.EE

J a l g r a t t a l a e n u t u s  j a  v i r t u a a l n e
r e i s i j u h t - a u d i o g i i d  i s e s e i s v a k s

l i i k u m i s e k s  P r a n g l i  s a a r e l

P l a a n i l i s e d  m a t k a d  P r a n g l i l e ,
K e r i l e  j a  A k s i

E t t e v õ t e t e  s u v e p ä e v a d  j a  ü r i t u s e d
P r a n g l i  s a a r e l

M e r e t r a n s p o r t  k a a t r i g a  P r a n g l i l e ,
K e r i l e  j a  A k s i

INFO@PRANGLIREISID.EE +372 56277057

OÜ TecCen 
Kvaliteetne muruniitmisteenus 
aastast 2006. Lisaks pakume 
kõdu ja sambla riisumist, muru 
õhutamist, muru tasandamist, 
muru väetamist ja muru ülekülvi.
Tel 504 1844, info@teccen.ee, 
e-post info@teccen.ee

Gego kids
Beebidele ja väikelastele funkt-
sionaalsed sööginõud ja tarvikud.
Toodetega saab tutvuda meie 
e-poes: gegokids.ee.
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Kasuta
aega 
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

Võta meie spetsialistidega 
ühendust, ajame teie kodu 
andmed seadusega kooskõlla. 

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks

ENAM EI PEA OSTLEMA 
AINULT E-POES! 

Kauplused ja teenused
E-L 11-20, P 11-19

Apteek ja lillepood 
E-P 10-21

Biomarket ja Sportland
E-L 10-20, P 10-19

Selver  E-P 8-23

Restoranid E-P 11-21

Täpsemalt vaata 
viimsikeskus.ee

Hea külastaja! 
Pea meeles, et poodides ja 
restoranides kehtib 2+2 reegel 
ning soovitus desinfitseerida käsi.
 

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Viimsi

Päris poed ja päris restoranid on nüüd taas avatud!


