
Tunnustati 
tublisid viimsilasi
Viimsi vald tunnustab inimesi ja orga-
nisatsioone mitmete tiitlite ja preemia-
tega. Tänavused autasud ja tänukirjad 
jagati välja 31. mail toimunud pidulikul 
tänuüritusel.  Loe lk 6–7
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Valla aukodanik 
Trivimi Velliste

Viimsi valla 
heaoluprofiil
Milliseks hindavad viimsilased 
oma eluolu, millega on rahul 
ja mis tekitab rahulolematust? 
Sellele annab vastused Viimsi 
heaoluprofiil.  Loe lk 10–11

Mitmete seltside esimees ja auesi-
mees Trivimi Velliste on Viimsis elanud 
ligi 20 aastat. Isamaaliste aadetega mees 
pälvis Viimsi valla aukodaniku 
tiitli.  Loe lk 8–9

Viimsilasi ootab ees erakordselt sündmusterikas ja põnev KULTUURISUVI. Loe lk 14 >>>>>

Viime Su idee
koos ellu ja 
teeme Viimsi
paremaks!
Esita oma projekt Viimsi valla 
2022. aasta kaasavasse 
eelarvesse.
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V
ihmase 31. mai õhtul kogunes mõned päevad 
tagasi kasutusloa saanud Viimsi Artiumisse üle 
300 inimese, et saada osa valla korraldatud 
tänuüritusest. Ilmale vaatamata oli meeleolu 
pidulik ja rõõmus.

Tänuüritusel anti üle erinevad tunnustused ja pree-
miad ning kuulutati välja aunimetuste saajad. Tavaliselt 
on seda tehtud veebruaris vallavolikogu esimehe vastu-
võtul või valla sünnipäevaüritusel 11. mail, aga sel aastal 
neid üritusi erinevatel põhjustel ei toimunud. Otsustasime 
hoopis korraldada suure tänuürituse, kus kõige eelnime-
tatu kõrval tunnustada ka Artiumi ehitajaid, koroonapan-
deemiaga võitlusse panustajaid, Ukraina sõjapõgenike 
aitajaid ja spordielamuste pakkujaid.

Alguses oli idee kaasajastada huvihariduse infrastru-
kuur, saame öelda Viimsi Artiumi rajamise lähtepunk-
ti kohta. Idee laienes ka kultuurivaldkonnale. Tänaseks on 
ideest saanud hoone, mis kujuneb koduks kolmele huvi-
koolile ja valla uuele kultuuri- ning laiemalt vaadates ko-
gukonnakeskusele. Viimsi Artium on seega peaaegu val-
mis saanud. Kasutusluba on käes ja kuigi väiksemaid töid 
veel jätkub, on majas toimunud ja toimumas juba mit-
meid koolidega seotud üritusi ning kultuurisündmusi. 
Ametlik avaprogramm algab aga 19. augustil ja jätkub sep-
tembri lõpuni. Ootame juba põnevusega, mida see pakub! 
Maja ja selle ümbrust on muidugi võimalik juba varem 
uudistama tulla ning on, mida vaadata. Klassiruumid, saa-
lid ja kunstigaleriid, seminariruumid, terrassid ning muud 
välialad ootavad kasutajaid – ja esmalt muidugi viimsilasi, 
sest see hoone on valminud kogukonna ühisel jõul ja eest-
vedamisel. Suur aitäh kõigile viimsilastele! Kes aga soovib 
maja ehitamisest kiirülevaadet saada, võib vaadata viie-
minutilist kokkuvõtet – pooleteise aasta jooksul pildistas 
naabermaja katusel olnud kaamera kogu ehitusprotsessi 
ja nüüd on sellest tehtud lühikokkuvõte.

Artiumi rajamisel tehtu 
eest pälvisid kõige suurema 
tänu Ülo Older ja Kaupo Sild 
Nordlin Ehitus OÜ-st, Indrek 
Peil ja Siiri Vallner Arhitek-
tuuribüroost KavaKava, Linda 
Madalik ja Kaupo Kõrven 
Akustikainsener OÜ-st, sise-
kujundaja Mari Liis Sõber 
ning Margus Talsi, Peeter 
Rüütel, Aivar Mäe ja Toomas 
Telling Viimsi Haldus OÜ-st. 

Loomulikult on veel palju teisi inimesi nii erinevatest 
firmadest, kogukonnast kui ka vallavalitsusest, kelle roll 
Artiumi rajamisel on olnud tähelepanuväärne.

Tänuüritusel pälvis tunnustuse üle saja inimese. Oleme 
väga tänulikud meie kooliperele ja meditsiinitöötajatele selle 
eest, et saime koroonapandeemiaga edukalt hakkama – 
hariduse andmine lastele jätkus ja inimeste tervise eest 
kanti hoolt. Aitäh teile!

Võime olla uhked ka selle üle, et Viimsi inimesed on 
suure südamega. Ukraina sõjapõgenikele tuli vabatahtli-
kena appi üle saja inimese ja abistamine jätkub. Olete ära 
teeninud suure tunnustuse!

Ja muidugi korvpall! Kes oleks osanud oodata, et pärast 
esiliiga võitu möödunud aastal meie korvpallimeeskonna 
edulugu just sellisel kujul jätkub – teine koht Eesti-Läti 
korvpalliliigas on meistriliiga uustulnukale väga suur saa-
vutus. Suur aitäh paljude positiivsete spordielamuste eest!

Kõigi eelkirjeldatud tegevuste juures on suur roll olnud 
ka vallavolikogul ja vallavalitsuse töötajatel. Suur aitäh 
kõigile!

Suur aitäh ka tänuürituse korraldajatele, eeskätt valla 
kultuuriosakonnale. Tänuõhtu oli suu-
rejooneline ja loodan, et see pak-
kus osalejatele meeldiva elamuse. 
Neid, kelle tööd ja tegemised 
väärivad esiletõstmist, on vallas 
aga veel palju, nii et uute kohtu-
misteni ja tänuüritusteni Viimsi 
Artiumis!

Ja kõige lõpuks, Viimsi Artium 
sobiks väga hästi ka Eesti Vaba-
riigi Presidendi vastuvõtu korral-
damiseks. Loodetavasti sellele 
mõeldakse!

Ilusat lähenevat 
suve!

Küll järjest enam tarbimisühiskon-
na poole kaldudes oleme ka kultuu-
ri hakanud käsitlema kaubana, mil-
le maksumuseks kujuneb piletihind 
ja mida inimene tarbib pigem meele-
lahutuseks. Samas saab iga inimene 
kultuuri põhiolemust tunda eelkõi-
ge siis, kui ta on ise looja ja kaasate-
gija, on andja. Loomulikult kasvab ka 
suuremates kogustes kultuuri tarbides 
inimeses asjatundlikkus ja arusaamine 
kultuuri kvaliteedist, kuid kui inimesel 
on isiklik kogemus kultuuri looja po-
sitsioonilt, on kindlasti arusaamine ja 
kultuuri mõistmine veelgi avaram.

Kultuuris on olulisel kohal kõik teh-
nilised oskused, millede kaudu saab 
oma loomingulisust materialiseerida 
või kuuldavaks muuta nõnda, et see 
teisi rõõmustab. Väljendusvabadus li-
sab tehniliste oskuste kõrvale aga len-
nukuse ja avaruse nõnda, et võibki 
sündida midagi enneolematut ja kau-
nist.

Kultuur on võimalus olla väiksear-
vulisel rahval nagu eestlased oluliselt 
suuremad, just nõnda, nagu president 
Lennart Meri kunagi ütles, et me pea-
me saama vaimult suureks. Suureks 
saamine saab aga toimuda ikkagi ai-
nult siis, kui toimub kasvamine.

Nii ongi vahel ehk isegi omamoo-
di tüütu harjutada heliredelite suju-
vat mängimist, näitetüki sõnu või õi-
get pintslitõmbe liigutust, aga kui need 
selged, alles siis saab alata tõeline loo-
mine.

Olles avatud uuele
Ka hingerahu võib inimene leida kul-
tuuri kaudu, sest tormates kultuurist 
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Kultuur kõige laiemas mõttes
KULTUUR Tähistame sel aastal Viimsis kultuuriaastat ja see annab hea põhjuse veidi 
enam mõelda, mida kultuur meie jaoks tänapäeval tähendab.
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K
itsamalt mõistame kultuuri-
na eelkõige kunsti- ja muu-
sikamaailmas toimuvat, 
kuid laiemas vaates vaada-

tes tähistab see mõiste väga paljus kõi-
ke seda, milleks ja kuidas me midagi 
ette võtame ja teostame. On ju näi-
teks ka suhtlemiskultuur osa kultuu-
rist ning seegi, kuidas planeeritakse 
elupaiku ja -keskkonda, või see, kui-
das liikleme.

Tänapäevane mõiste kultuur on 
välja kasvanud ladinakeelsest sõnast 
cultus. Eestikeelne vaste võiks sellele 
mõistele olla eelkõige austamine. Selle 
avamiseks on Cicero öelnud juba en-
ne meie aja arvamist nõnda: “Cultus 
on kõige selle hoolikas jälgimine, mis 
kuulub jumalate austamise juurde.”

Kultuuril on mitu tahku
Praeguseks ajaks on küll mõiste kul-
tuur omandanud veidi teise tähenduse, 
aga eks ongi kultusest saanud kultuur. 
Nõnda leiab selle avamiseks Eesti kee-
le seletavast sõnaraamatust lausa viis 
erinevat vastet. Esimene neist on ilm-
selt kõige laiemalt levinud: kultuur on 
inimühiskonna loova mõtte ja sellest 
tuleneva tegevuse tulemuste kogum. 
Ehk siis kõik, mida inimene oma loovu-
ses ja leidlikkuses suudab luua tulene-
valt õpitud tehnikatest ja elukogemu-
sest. Kultuur on kõige laiemas mõttes 
kõik, mida me inimestena teeme ja et-
te võtame ning mille läbi teiste inimes-
tega ja ümbritsevaga suhestume.

Oleme Viimsis käesoleva kultuu-
riaastaga ja eelkõige meie kogukon-
nale avaneva kultuuri ja hariduskes-
kuse Viimsi Artiumiga tegemas suurt 
kvaliteedihüpet. Seda kultuuri väga 
erinevatel tasanditel, sest loovuse ja 
leidlikkuse elavdamiseks on äärmiselt 
olulisel kohal kõik tehnilised võima-
lused, mille märgatav kvaliteedi kasv 
saab olema nähtav kindlasti kõiges, 
mida inimene selle toel luua suudab. 
Samas on see märgiks, et Viimsis ela-
vad kultuursed inimesed, kes hinda-
vad ja oskavad väärtustada üheskoos 
loodut, ka seda, mis seni tehtud taga-
sihoidlikumates tingimustes.

Igaühel on võime luua
Kultuur on pidev ja jätkuv kasvamine, 
sest nagu näiteks inimene, kes juba 
maast madalast on harjunud laulma 
mõne koori koosseisus või tantsurüh-
mas tantsinud, soovib vägagi tõenäoli-
selt seda jätkuvalt teha oma elu ilmes-
tamiseks ja enese oskuste hoidmiseks 
ning loomulikult ka eneseteostuseks. 
Väljendades nõndamoodi enda kul-
tuursust kogukonnas.

J U H T K I R I

Viimsi tänab!

päriselt osa ei saa, tarvis on hoopiski 
võtta hetk ja seisatada, vahel lausa is-
tuda, et oleks võimalik kultuurist osa 
saada. Võime Artiumistki mööda vuhi-
seda ilma täpsemalt süvenemata, mida 
see maja eneses peidab, kuid kui võtta 
aeg, astuda sellesse majja ja süveneda 
kõigesse, mida seal kohtab, võib tõtta-
mise rutt kaduda ja rahu meid vallata.

Selleks kõigeks aga tuleb muuta 
harjumusi, tuleb olla avatud uuele, 
sest kui tõtata mööda kultuurist ja selle 
pakutavast, võib inimene ära mandu-
da ja nõnda ka üha enesekesksemaks 
ja tigedamaks muutuda. Suhestumi-
ne teistega, suhestumine kogukonna 
ja kultuuriga annab võimaluse saada 
paremaks inimeseks.

Loodan, et nõnda kasvatab see kõik 
meie kultuursust, et ka meie suhtlus ja 
liikluskultuur paranevad ning me ini-
mestena mõistame, et mina on osa 
suuremast tervikust, mille headuse 
kasvamisse saab omapoolse panu-
se anda. Üksi on inimene suhteliselt 
vähese jõuga, ühendades aga innus-
tunult oma väe hea ja ülla eesmärgi 
nimel, võib sündida nii mõndagi en-
neolematut ja uut.

Nii nagu arhitektuur on osa kujuta-
vast kunstist ja selle kaudu kultuurist, 
on osa kultuurist ka suhtlemine ning 
oskus näha, mõista ja hinnata teise ini-
mese või kogukonna pingutusi ja loo-
mingut. Arvamine ja kritiseerimine on 
alati lihtsama vastupanuteed minek, et 
aga vältida sellele libedale teele sattu-
mist tuleb püüelda enama kultuursuse 
poole. Seda saabki saavutada üksnes 
kasvades kultuuri tundmises ja olles 
osaline kultuuri tekkimisel.

Meie sõnadki on osa kultuurist ja kui 
alguses sai mainitud Cicerot, kes oma 
kultuse definitsioonis määratleb se-
da austusena jumalate suhtes, siis tsi-
teerides Allan Petersoni tuntud telese-
riaalist “Õnne 13”: “Mingi austus peaks 
ikka ka olema!” Peaks olema austus 
kultuuri suhtes, mis meie lähedal sün-
nib ja mida nii paljud inimesed meie 
endi hulgast loovad. 

Kultuur rõõmustab inimese meeli 
ja hinge! Head jätkuvat kultuuriaastat!

Inimene saab kultuuri 
põhiolemust tunda 
eelkõige siis, kui ta on 
ise looja ja kaasategija, 
on andja. 

Viimsi Artium 
sobiks väga hästi 
ka Eesti Vabariigi 
Presidendi vastu-
võtu korraldami-
seks. Loodetavasti 
sellele mõeldakse!

Illar Lemetti 
vallavanem

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Kultuuri- ja hariduskeskusel Viimsi Artium on kohalikus kultuurielus väga eriline 
koht. Foto: Tiit Mõtus
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

Hea Pärnamäe külaseltsi liige ja 
Pärnamäe küla elanik!

  Anname teada, et 15. juunil kell 19 toimub Viimsi Artiumis Pärna-
mäe küla ja külaseltsi ÜLDKOOSOLEK.

Ootame kõiki kaasa mõtlema ja arutlema meie küla arengu ja kogu-
konna teemadel ning tutvuma peatselt avatava Artiumiga.

Et teaksime sinu osalemisega arvestada, siis palume, et kinnitaksid 
oma osalemise, täites vastava vormi, mille leiad kodulehelt parnamae-
kula.ee.

Pärnamäe külaselts

Teated

Algas Viimsi valla kaasava 
eelarve ideede korje
1. juunist kuni 1. augustini on avatud võimalus saata oma idee 2022. 
aasta Viimsi valla kaasavasse eelarvesse. Ideid on võimalik esitada 
nii veebis, kirja teel kui ka tuua vallavalitsusse paberkandjal.

Kolmandat korda toimuv Viimsi 
kaasav eelarve pakub kogukonna-
le võimaluse ellu viia kuni 50 000 
eurot maksev idee, mis panustab 
Viimsi elukeskkonna või kogukonna 
hüvanguks. Ideede korje algab 
1. juunil ja lõpeb 1. augustil 2022. 
Kõigil Viimsi valla elanikel on või-
malik oma idee esitada kas digiall-
kirjastatud failina, saates e-kirja 
kaasaveelarve@viimsivv.ee, või 

saata allkirjastatud paberversioon Viimsi vallavalitsusse. Võimalik on 
see ka vallavalitsusse ise kohale tuua.

Konkursile esitatud ideid hindab vallavalitsuse hindamiskomisjon, 
kuhu kuuluvad eri valdkondade spetsialistid. Komisjon hindab esita-
tud ideede ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist lähtuvalt projekti-
de teostatavust ning sobivad tööd pannakse rahvahääletusele. Sellest 
saavad osa võtta kõik vähemalt 16-aastased Viimsi valla elanikud. 
Hääletamine algab pärast ideekorje lõppu, kui komisjon on oma töö 
teinud. Vaata lisaks: www.viimsi.ee/kaasaveelarve.

Kaasav eelarve on suurepärane võimalus ellu viia oma idee. Räägi 
valla arengutes päriselt kaasa ja teeme koos midagi kogukonnale olu-
list ära!

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

TEADUSKOOL Tänavu sügisel ava-
neva Viimsi teaduskooli eesmärk 
on motiveerida igaüht end aren-
dama vastavalt oma parimale 
äranägemisele. Kõikidel kooli 
tulevastel töötajatel on varasem 
õpetamiskogemus erinevates 
õppeasutustes ja -astmetes, nii 
et nad suudavad seeläbi luua 
kontakti õppuriga ning pakkuda 
individuaalset õpet.

Kõik õppekavad põimivad endas eri-
nevaid õppetöö vorme, olgu selleks 
loengud, katsedisain, vaatlused, ana-
lüüs või õppekäigud. Õppetöö läbivii-
misel lähtutakse kaasaegsete õppe- ja 
kasvatuseesmärkide saavutamisest, 
arendades nii õppuri loovust, positiiv-
set ellusuhtumist, tegutsemisjulgust, 
koostöövõimet, enesekontrollioskust, 
õpioskusi kui ka analüüsivõimet. 

Kooli põhiaste on mõeldud 14–19-
aastastele, eelaste 3–6-aastastele, alg-
aste 7–15-aastastele, lisaaste 19–26-
aastastele õppuritele ja huvikursus kõi-
gile üle 27-aastastele soovijatele.

Eelastmes saab Viimsi teaduskoo-
li avamishooajal õppida “Teaduse alg-
kursuse” huviala õppekaval, kus kes-
kendutakse lihtsamate katsete kaudu 
noore avastaja uudishimu rahulda-
misele. Tundides on noorel avastajal 
võimalik omal soovil kas vaadelda või 
osaleda katse läbiviimises.

Põnevad õppekavad algastmes
Algastmes on võimalik õppida “Elu-
matemaatika I” ja “Roheline bioloo-
gia” õppekavadel. Huviala “Elumate-
maatika I” õpetamisel keskendutakse 
päris elus vajamineva matemaatika-
oskuse arendamisele, läbitavad tee-
mad on ühikud, kaudsed mõõtmised, 
tabelid-graafikud, avastusõpe Viimsi 
maastikel ja Viimsi Artiumi territoo-
riumil. “Rohelise bioloogia” õppeka-
vas keskendutakse erinevate valdavalt 
praktiliste metoodikate sünergias elus-
organismide uurimisele. Õppur saab 
põhjaliku ülevaate erinevate organis-

mide tunnustest, ehitusest ja toimimi-
sest. Mõlemad õppekavad on valdavalt 
praktilist laadi ja tulvil põnevatest kat-
setest.

Edasi põhiastmesse
Põhiastmes saab Viimsi teaduskoolis 
õppida huvialadel “Elumatemaatika 
II”, “Keskkonnasõbralik mina”, “Väitlu-
se alused”, “Filmiloome” ja “Valge bio-
loogia”. “Elumatemaatika II” huviala 
aitab matemaatikateadmisi õppuri-
le lähemale tuua, sidudes erinevaid 
distsipliine matemaatilisse võtmesse. 
Huvialas on põimitud omavahel tõe-
näosusteooria ja statistika Exceli või-
maluste ja andmeanalüüsiga.”Kesk-
konnasõbraliku mina” õppekavas 
keskendutakse erinevate metoodika-
te sünergias säästlike eluviiside defi-
neerimisele, uurimisele, rakendami-
sele. Ringmajandusele keskendunud 
huviala õppimise käigus valmistatak-
se erinevaid igapäevaseid tooteid, sh 
ökoloogilisi puhastusvahendeid, öko-
kosmeetikat, vegan toiduaineid. “Väit-
luse alused” huviala eesmärgiks on 
arendada õppuris esinemisoskust ning 
-julgust läbi arutlemise. Õpilane oman-
dab oskused, kuidas arutleda, kasuta-
des faktipõhist informatsiooni, ning 
tutvub läbi erinevate õppeainete olu-
liste teemadega, mis aitavad mõista 
ühiskonda väga erinevatel tasemetel. 
“Filmiloome” õppekava läbinul tekib 
arusaam filmi loomiseks vajalike kom-

Viimsi teaduskoolis saab 
unikaalset haridust omandada 
väga erinevas vanuses õppija

ponentide sisust, nende valmistami-
seks vajalikest teadmistest ja oskustest 
ning huvitava süžee tähtsusest. Huvi-
ala läbimine annab hea aluse edasi-
seks edukaks osalemiseks erinevate 
filmida loomisel. “Valge bioloogia” hu-
viala selgitab õppurile orgaaniliste ja 
biomolekulide leidumist ja funktsioo-
ne. Selle raames tutvutakse orgaanilis-
te ja biomolekulide eraldamise, mõõt-
mise ja sünteesimise metoodikatega. 
Huviala on valdavalt katseline, kuid si-
saldab ka võrdlemisi spetsiifilist teoo-
riakomponenti.

Lisaks eelnevale
Lisaastmele ja huvikursusele hakkavad 
Viimsi teaduskoolis toimuma erineva 
mahuga kursused.

Viimsi teaduskoolis pakutakse ka 
formaalse õppetöö läbiviimiseks so-
bivaid tingimusi ja võimalusi, koos-
töö valla koolidega on kooli toimimi-
se seisukohalt äärmiselt olulisel kohal. 
Areneva huvikooli järgmised sammud 
on põnevad arutelud vallaelanikega, 
täiendavate sisukate huvialade loomi-
ne ja järjepidev igapäevane arendus-
töö kooli inimressursi ja füüsiliste või-
maluste täiustamisel.

Viimsi teaduskoolis õppima asumi-
seks saab esitada taotluse juba augus-
tis Viimsi valla haridusteenuste hal-
damise süsteemi Arno kaudu. Viimsi 
teaduskooli koduleht peaks valmis 
saama lähikuudel.

Kadri Saluri
teaduskooli juht

Viimsi teaduskooli avatud uste päeval oli mitmeid uudistajaid. Foto: Margus Estna

Uutele vallakodanikele toimus pidulik vastuvõtt
  Üle hulga aja sai Viimsi valla-

vanem kutsuda vastuvõtule kõige 
väiksemad vallakodanikud. See-
kord toimus sündmus Viimsi raa-
matukogus, sest käimas on ju 
raamatukoguaasta.

Kõige vanemad vastuvõtul osa-
lejad olid sündinud selle aasta jaa-
nuaris ning kõige nooremad aprilli 
lõpus. Selle aja jooksul on Viimsi 
vald saanud rikkamaks 53 uue ilma-
kodaniku võrra, neist 27 on poisid 
ja 26 tüdrukud. 

Kõik kohalolijad olid võlutud 
käsikellade ansambli Campanelli 
dirigendi Inna Lai kellade mängust. 
Vallavanem Illar Lemetti soovis 
noortele peredele õnne ja jõudu 
pisipere kasvatamisel. Vald omalt 
poolt on neile igati abiks ja toeks. 

Viimsi Teataja Uued vallakodanikud koos vanemate ja valla esindajatega. Foto: Enn Teimann
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KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 11.05.2022 vastu korralduse nr 199 

“Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu kehtesta-
mine”.

Planeeringuala asub Pringi külas Makrilli tee 4 kinnistul (katastri-
tunnus 89001:003:0313, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, suurus 
1119 m²) ning paikneb äri- ja tootmisala ning elamuala kontaktvöön-
dis. Planeeringuala piirneb transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga 
Makrilli tee, hoonestamata tootmismaa sihtotstarbega kinnistuga 
Vanapere (37 369 m²) ja hoonestatud tootmismaa sihtotstarbega kin-
nistuga Makrilli tee 2 (19 592 m²). Planeeringualast põhjapool teisel 
pool Makrilli teed asuv piirkond on pereelamuala, mis on hoonesta-
tud üksikelamutega.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) lahendus (Optimal Projekt OÜ, 
töö nr 308) näeb ette olemasoleva maakasutussihtotstarbe muutmist 
75% ärimaaks / 25% tootmismaaks. Krundile võib ehitada kuni 320 m² 
ehitisealuse pindalaga kuni 13 m kõrguse hoone (max 3 maapealset 
korrust, sh viimane korrus tuleb kavandada tagasiastega – väiksema 
korruse pindalaga kui alumised). Krundile planeeritakse parkimisko-
had 16 autole. Hoonesse kavandatakse büroo- ja väiketootmispinnad 
(käsitöö). Hoonesse ei ole lubatud kavandada rendikortereid.

Kehtestatava DP elluviimine on antud piirkonna korrastamisel ja 
kaunimaks muutmisel oluline. DP võimaldab luua korrastatud ja 
väärtuslikku ruumilist keskkonda ning loob eeldused investeeringute 
tegemiseks valla territooriumile. Planeeritav hoone on esinduslik 
ning oma mahult sobiv kohas, mis on üleminekualaks elamu- ja äri-
tootmispiirkonna vahel. Hoonesse ei kavandata müra, õhusaastet ega 
suurt inimeste ja sõidukite liikumist eeldavaid tegevusi.

DP kehtestamine on põhjendatud, kuna sellega kavandatakse ruu-
miline lahendus tootmis- ja ärifunktsiooniga ehitise rajamiseks, mil-
lega luuakse eeldused töökohtade loomiseks vallas.

DP on kooskõlas liigilt üldisemate planeeringutega.

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

keskkonna- ja planeerimisosakond

Detailplaneeringud

KOOLIEHITUS Randvere kooli 
juurdeehitusega lisandub kooli-
õpilastele ujula, erivajadustega 
õpilastele klassiruumid ja ratta-
parkla. Uus hoone valmib käes-
oleva aasta lõpuks.

Esmaspäeval, 30. mail pandi nurgaki-
vi Randvere kooli juurdeehitusele, mil-
lega kooli lisandub 15 uut klassiruumi 
ja kaasaegne ujula. Ujulasse rajatakse 
neljarealine 1,1–1,8 meetri sügavune 
bassein ning multifunktsionaalne väi-
ke bassein sügavusega 0,9 meetrit. Ra-
jatav uus kompleks annab olulise lee-
venduse ka haridusliku erivajadusega 
õpilaste õpitingimustele, sest valmi-
vad nende vajadusi arvestavad klas-
siruumid. Veel sisaldab juurdeehitus 
teraapia-, loovus-, muusika- ja füsio-

teraapia ruume, vahetunniruume ja 
multifunktsionaalset saali pindalaga 
120 ruutmeetrit. Juurdeehituse kogu-
maksumuseks on veidi alla 4 miljoni 
euro.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti 
sõnul on vallavalitsuse prioriteediks 
arendada ja tugevdada haridus- ja 
sportimisvõimalusi Viimsi vallas. 
“Viimsi vallas on palju lapsi ja noo-
ri inimesi. Seetõttu on väga oluline, et 
oleks tagatud kvaliteetsed õppimis-, 
sportimis- ja hobitegevuste võimalu-
sed. Täna nurgakivi saanud kooli juur-
deehitus on suur samm selles suunas, 
et Viimsis hariduse omandamine oleks 
kaasaegne, laste vajadusi arvestav ja 
kvaliteetne.”

Nurgakivi panekul pandi tavakoha-
selt kaasa ka ajakapsel, mis sisaldas vii-
mast Viimsi Teataja numbrit, Randvere 
koolilaste loomingut ja kooli tänaseid 
andmeid.

Viimsi vallavolikogu liikme ning 
eelarvekomisjoni aseesimehe Jan Trei 

Randvere kooli juurde-
ehitusele pandi nurgakivi

sõnul on juurdeehituse realiseerumi-
se nimel kaua pingutatud ning see on 
oluline samm. “Usun väga sellesse, et 
uus kompleks annab Randvere kooli 
perele väga head tingimused ja tõstab 
rahulolu nii õpilaste kui ka pedagoogi-
de hulgas. See on väga oodatud, suur ja 
oluline projekt kogu valla hariduskesk-
konna kontekstis. Näiteks algkooli ta-
semel on ujumisõpe kohustuslik, aga 
seda pakutakse seni vaid Viimsi koo-
lis, mida kasutab korraga neli kooli,” 
selgitas Trei.

Randvere kool alustas tööd 2013. 
aastal 6-klassilise koolina, kus muu-
seas õpetatakse lapsi ka lihtsustatud 
õppekava ja toimetuleku õppekava 
alusel põhikooli tasemel. Ettevalmis-
tusi koolihoone laiendamiseks alus-
tati juba 2019. aastal. Juurdeehituse 
projekteeris Inga Raukas Arhitektuu-
riagentuur OÜ-st, kelle projekteeritud 
on ka Randvere kooli teised hooned. 
Juurdeehitusega lisandub koolile 2303 
ruutmeetrit pinda.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Randvere koolijuht Stanislav Nemeržitski tutvustamas ajakapsli sisu. Foto: Heiko Leesment

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul õppekaval 1.–6. klassis 
(alates 2022 septembrist avatakse koolis ka 3. kooliaste) ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 
1.–9. klassis õppivad õpilased.
 
Ootame oma meeskonda uusi töötajaid:
• matemaatikaõpetaja 
• eriklassi klassiõpetaja
• loodusainete õpetaja
• eesti keele ja kirjanduse õpetaja
• muusikaõpetaja

Formaalne eeldus: magistrikraad või selle omandamine ja õpetaja kutse (NB! Selle puudumisel toetab 
kool taotlemist). Hingeline eeldus:  kutsumus õpetada noori ja nendega koos kasvada.

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid 
tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia hiljemalt 
20. maiks 2022 e-posti aadressile roosika@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!

Teated

Artium avaneb augustis!
Viimsi Artiumi avakuu saab alguse 19. augustil ning kestab 1. oktoob-
rini, kui toimub rahvusvaheline muusikapäev.

Avakuule pühendatud festivaliga antakse kollaaž kõigest sellest, 
millist programmi on võimalik tulevikus kultuuri- ja hariduskeskuses 
Viimsi Artium näha nii etenduskunstide, muusika, tantsu, filmi kui ka vi-
suaalse kunsti valdkonnas. Avakuu programm kuulutatakse välja suvel 
Artiumi kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Suveperioodil kuni augustini tehakse aga Artiumis prooviks erine-
vaid vallaga seotud üritusi, et katsetada uue maja võimalusi ja tehnikat.

Kui soovite uuel hooajal korraldada oma sündmusi Viimsi Artiumis, 
võtke meiega julgelt ühendust Artiumi kodulehe viimsiartium.ee kaudu 
või kirjutades kristiina.reidolv@viimsiartium.ee.

Viimsi Artium

Viimsi Haldus OÜ juhatuse 
liikmeks valiti Ragner Paevere
Alates 27. maist on Viimsi Haldus OÜ uus juhatuse liige Ragner 
Paevere, kes juhtis viimased aastad siseministeeriumi infotehno-
loogia- ja arenduskeskust.

Viimsi Halduse nõukogu viis esimest korda läbi avaliku konkursi 
Viimsi Halduse juhatuse liikme leidmiseks. Kokku kandideeris juhatuse 
liikme kohale 37 inimest. Kandidaatide hulgast osutus valituks pika-
aegse juhtimiskogemusega Ragner Paevere. 

Viimsi Halduse nõukogu esimehe Alar Miku sõnul rääkisid Ragneri 
kasuks tema kogemused nii erasektoris kui ka avalikus sektoris, samuti 
kokkupuuted riigihangetega ja Euroopa Liidu projektidega. 

“Lõpuks olid meil kaks väga tugevat kandidaati, kelle vahel valida. 
Ta jäi komisjonile silma väga tugevate teadmistega organisatsioonist 
ja teadmistega juhtimisest. Ragneri kompetentsid, teadmised ja osku-
sed sobituvad väga hästi nõukogu visiooniga Viimsi Halduse edasi-
sest arengust.”

Ragner Paevere on sündinud 30. augustil 1973 Tallinnas. Bakalau-
reuse kraadi omandas ta Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ettevõtluse 
ja ärijuhtimise erialal. 2021. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli strateegilise 
juhtimise magistriõpingud.

Ragneri senine karjäär:
2017– 2022 SMITi peadirektor,
2016–2017 SMITi platvormiteenuste osakonna juhataja,
2011–2016 Eesti Telekom AS, 
2000–2010 Elion Ettevõtted AS.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja
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Indrek Vendla
Transpordiamet

T anspordiamet sõlmis 
töövõtulepingu Viaston 
Infra OÜ-ga riigiteel nr 
11250 Viimsi-Randvere 

km 0,84 asuva ringristmiku ümber-
ehitustöödeks. Ehitustööd teosta-
takse 2022. aasta suvel-sügisel. 

Viimsi keskuses asuval ring-
ristmikul on suur liiklussagedus ja 
ristmikul on toimunud palju õn-
netusi. Olemasoleval ringristmikul 
eksivad juhid sõiduradade valiku-
ga ning liiklejate jaoks jääb mõneti 
arusaamatuks teeandmise kohus-
tus. Ringristmikku läbitakse koha-
ti suurtel kiirustel ja ringilt väljudes 
ei märgata seetõttu õigeaegselt ja-
lakäijaid.

Teedeprojekt OÜ poolt koosta-
tud ehitusprojekti eesmärk on ole-
masoleva liiklusohtliku ringristmi-
ku ümberehitamine, mis hõlmab 
endas ka tee katendi ja muldkeha 
remonti. Liiklusohutuse tõstmi-
seks korrigeeritakse ringristmiku 

geomeetriat ja rajatakse eraldatud 
sõiduradadega ringristmik. 

Vahetult enne ringristmikku ja 
ringristmikul eraldatakse sõidura-

TEETÖÖD Viimsi keskuse ringristmik rekonstrueeritakse juunis 
algavate ehitustööde käigus ümber kaherealiseks turbo-ringristmikuks, 
mille tulemusena paraneb liiklusohutus ja kasvab ristmiku 
läbilaskevõime.

Viimsi keskuse ringristmikust saab 
turbo-ringristmik

jad eralduskividega ning seega tu-
leb liiklejal teha õige sõiduraja va-
lik enne ringristmikule jõudmist ja 
ringristmikul ei toimu rajavahetu-
si. Turbo-ringristmiku lahenduse 
puhul on ristmiku läbimise kiiru-
sed madalad ja esineb vähem konf-
liktpunkte ning seetõttu on õnne-
tuste esinemise võimalus märksa 
väiksem. Samuti on sellise liiklus-
sageduse ja sõiduradade juures 
ristmiku läbilaskvus suurem ja su-
juvam.

Lisaks teostatakse ehitustöö-
de käigus Viimsi sissesõidu juures 
asuva Circle K ees asuva ringristmi-
ku ja ümberehitatava ringristmiku 
vahelise teelõigu asfaltkatte taas-
tusremont ning Rohuneeme teele 
Rimi toidupoe küljele rajatakse uus 
bussipeatus.

Ehitustööde teostamise perioo-
dil muudetakse oluliselt Viimsi liik-
luskorraldust. Tallinna poolt tuli-
jad, kes soovivad sõita Rohuneeme 
poole, suunatakse ümber Muuli tee 
kaudu. Tammneeme ja Leppnee-
me suunas liikujad suunatakse üm-
ber Aiandi tee ja Lubja tee kaudu. 
Ringristmik on kogu ehituse vältel 

avatud ühistranspordile, tavaliiklu-
seks on objekt suletud.

Ehitustööde peatöövõtja on 
Viaston Infra OÜ ja omanikujärele-
valvet teostab Sweco EST OÜ. Töö-
dega plaanitakse alustada 6. juunil 
ning ringristmik valmib eelduslikult 
augustikuu teises pooles. Ehitus-
tööde kogumaksumus on 876 849 
eurot. 

Ehitusaegne 
ümbersõidu 
skeem. Joonis: 
Waymark OÜ

Projekti 
asendiplaan. 
Joonis: Teede-
projekt OÜ

UUED BUSSID Teisipäeval, 
24. mail viidi Viimsi valla teedel 
läbi testsõit uue liinibussiga, 
et veenduda  uut tüüpi busside 
puhul teekonna sobilikkuses 
ja kaardistada võimalikud 
probleemkohad.

1. augustist hakkavad Viimsi valla 
bussiliine teenindama uued Iveco 
Crossway biometaanil töötavad 
bussid. Selleks, et vallavalitsusel, 
Põhja-Eesti Ühistranspordikes-
kusel ja bussid liinile tooval Han-
sabussil oleks kindlus ja ülevaade 
võimalikest kitsaskohtades uute 
busside teekonnal, toimus ühine 
testsõit. Kuna Viimsis tööd alusta-
vad bussid on veel alles ettevalmis-
tamisel, kasutati testimiseks mõõt-
metelt sama tüüpi bussi.

Sõidu kaasa teinud bussijuhid ja-
gasid uute busside osas ainult kiidu-
sõnu: “Tänu sellistele bussidele saa-
me kindlasti reisijaid juurde,” nentis 
üks Viimsis rooli keerav bussijuht. 
Kogenud juhid ütlesid, et uued bus-
sid on võrreldes vanadega nagu öö ja 
päev. “Uus buss on nii vaikne, tasane 
ja ei loksuta.” Uute bussijuhtide suu-
rim lootus on seotud sellega, et ini-
mesed uusi busse hoiaksid. 

Testsõidul osalenud abivallava-
nem Alar Mik ütles, et uute bussi-

dega kaasnev ühistranspordi areng 
on igal juhul edulugu. “Uued bus-
sid pakuvad inimestel mitmeid oo-
datud lahendusi. Olgu selleks siis 
kasvõi võimalus tõukerattaid ohu-
tult  bussi võtta, mille osas on prob-
leeme olnud juba aastaid. Muidugi 
ligipääsetavuse parandamine ram-
biga, mis võimaldab ühistranspor-
ti kasutada ka ratastooliga, või ma-
dalapõhjalisus, mis aitab siseneda 
lapsevankriga reisijatel,” kirjeldas 
abivallavanem.

Kokkuvõttes näitas testsõit, et 
uut tüüpi bussid sobivad Viimsi 
teedele liiklema ja ilmnenud prob-
leemidele (näiteks teele ulatuvad 
oksad, hekid, teepeenra laiendu-
sed, peatuste ümbertõstmised) ot-

Uue liinibussiga käidi 
Viimsi teedel testsõidul  

sitakse lahendused. Näiteks Länne-
mäe peatus liigutatakse Reinu teele 
ja bussidega kitsale külateele enam 
ei minda. Eesmärk ongi testsõidu 
tulemusena kogu peatusevõrk ja 
marsruudiga seotud teed üle vaa-
data ning teostada vastavad väik-
semahulised hoolde- ja ümber-
ehitusööd, et liinivõrgu töö oleks 
võimalikult mugav.

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

  AS Hansabuss otsib Viimsi 
liine teenindama hoolivaid 
ja tublisid bussijuhte. Täpse-
ma info leiad hansabuss.ee 
veebilehelt.

Uued bussid 
on mugava-
mad ja pare-
mate võima-
lustega. Foto: 
Kristi Berggren

  Seoses Leppneeme – Kelnase parvlaeva sõiduplaani 
muudatusega korrigeeritakse alates 1. juunist Viimsi sise-
liinide sõiduplaane.
TÖÖPÄEV

  Liini V2 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 14.43 nihuta-
takse 14.40-le ja kell 17.35 17.40-le. Peatusest Randvere kauplus 
kell 08.40 nihutatakse 08.38-le, kell 14.40 nihutatakse 14.35-le, 
kell 17.35 17.33-le ja kell 18.05 väljub 18.10.

  Liini V6 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 08.42 nihuta-
takse 08.40-le. Peatusest Muuga sadam kell 07.17 nihutatakse 
07.20-le ja kell 07.50 07.52-le.

  Liinil V9 korrigeeriti liikumiskiirust.
LAUPÄEV

  Liini V2 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 10.05 nihuta-
takse 11.08-le, kell 11.52 11.40-le ja kell 22.52 22.50-le. Peatusest 
Randvere kauplus kell 07.20 nihutatakse 07.23-le, kell 15.25 nihu-
tatakse 15.22-le, kell 21.46 21.48-le ja kell 23.17 väljub 23.15.

  Liini V3 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 10.40 nihuta-
takse 10.35-le.

  Liini V9 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 17.10 nihuta-
takse 17.13-le ja korrigeeritakse liikumiskiirust.
PÜHAPÄEV

  Liini V1 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 13.48 nihuta-
takse 13.50-le ja kell 15.18 15.23-le. Peatusest Rohuneeme kell 
14.02 nihutatakse 14.05-le ja kell 15.33 15.37-le.

  Liini V2 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 11.10 nihuta-
takse 11.08-le, kell 12.13 12.10-le, kell 13.39 nihutatakse 14.05-le, 
kell 19.22 20.20-le ja kell 21.15 väljub 23.07. Peatusest Randvere 
kauplus väljumist kell 10.35 nihutatakse 10.30-le, kell 11.40 11.38-
le, kell 12.38 12.36-le, kell 14.04 14.32-le, kell 16.48 16.50-le, kell 
18.21 18.23-le, kell 19.50 20.50-le ja kell 21.45 nihkub 23.33-le.

  Liini V3 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 16.26 nihuta-
takse 16.11-le, kell 18.34 19.30-le ja kell 20.30 21.07-le. Lisatud on 
väljumine kell 17.55.

  Liini V5 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 13.01 nihuta-
takse 13.20-le ja lõpetatakse reisi teenindamine väljumisega 
kell 14.15. Peatusest Leppneeme lasteaed kell 13.20 nihutatakse 
13.40-le ja lõpetatakse reisi teenindamine väljumisega kell 14.35.

  Liini V7 väljumine peatusest Viimsi keskus kell 14.20 nihuta-
takse 14.30-le.

  Liinil V9 korrigeeriti liikumiskiirust.
Kõik sõiduplaanid on kättesaadavad www.peatus.ee.

Viimsi siseliinide sõidugraafikute 
muudatus alates 1. juunist
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Valla tänuõhtul tunnustati silmapaistvamaid valla kodanikke ja ettevõtteid

K
utsutuid tervitasid Viim-
si Artiumi foorumis vo-
likogu esimees Lauri 
Hussar ja vallavanem 

Illar Lemetti, kes pidasid ka tervi-
tuskõned saabunutele. Volikogu 
esimees Lauri Hussar rääkis oma 

Järgnevalt andis Lions Club Viimsi 
Ranna esindaja üle Viimsi aasta pe-
re tiitli, mille pälvisid Siiri ja Tarmo 
Visnapuu, kes on märkimisväärselt 
panustanud Viimsi elu edendami-
sesse ja on oma aktiivsusega eesku-
juks paljudele. Auhinna Viimsi Vaal 
pälvis OKO Restoranid OÜ, kes on 
pakkunud oma külastajatele kus-
tumatuid (toidu)elamusi, mis on 
tõstnud Viimsi atraktiivsust ka toit-
lustuse poole pealt. Sama äriühin-
gu restoran Noa sai hiljuti väärika 
tunnustuse – Michelini tärni. 

kõnes Viimsi Artiumi olulisusest 
hariduse ja kunstielu kasvulavana. 
Ühtlasi avaldas ta veendumust, et 
Artiumist kujuneb kogukonna sü-
da, mis tuksub kõigi jaoks. Vallava-
nem Illar Lemetti tõstis oma kõnes 
esile tänuõhtule kutsutuid, kes on 

teinud omalt poolt midagi selleks, 
et Viimsi vald oleks parem paik. 
Ühtlasi toonitas ka tema, et Viimsi 
Artium on Viimsile oluline ja väär-
tuslik.  

Olulised tunnustused
Esimestena tänati Viimsi Artiumi 
loomisega seotud inimesi ja äri-
ühinguid. Eraldi tänu anti üle ka 
praegusele ja eelmisele vallavoliko-
gule, kes Viimsi Artiumi sünni eest 
on seisnud. Seejärel anti üle kü-
lavanema märk Miiduranna uue-
le külavanemale Henrik Põderile. 

Elutööpreemiad ja 
aukodanik
Viimsi valla elutööpreemiaid an-
ti seekord välja kaks. Neist esime-
se pälvis Rein Kriis, kes on aktiiv-
ne kogukonnaliige ja panustanud 
viimased paarkümmend aastat ak-
tiivselt Viimsi eakate seltsitegevus-
se. Teise valla elutööpreemia pälvis 
doktor Krista Kaarlõp, kes on aas-
takümneid töötanud Viimsis arsti-
na ja ravinud tuhandeid viimsilasi. 
Viimsi valla aukodaniku aunime-
tuse pälvis Eesti taasiseseisvumis-
se panustanud Eesti muinsuskait-

TUNNUSTAMINE Teisipäeva, 31. mai õhtul anti 
kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artiumis üle 
tunnustused valla silmapaistvamatele ning tänati 
neid, kes keerulistel aegadel panustasid nii koroona- 
kui ka põgenikekriisi lahendamisesse. 

OKO Restoranid 
Viimsi vaala 
võtsid vastu 
Tõnis Siigur ja 
Martti Siimann. 

Saatebändi ja ETV 
tütarlastekooriga 
astus üles solist 
Ola Onabule Inglis-
maalt.

Valla 
aukodanik 
Trivimi 
Velliste.

Elutöö-
preemia 
laureaat 
Krista 
Kaarlõp.

Artium 
avaneb! 

Avakuu 19.08 
kuni 01.10.

viimsiartium.ee

Uue kultuuri 
keskus
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Viimsi Hoolekandekeskus korraldab 
VANAVANEMATE JA LASTELASTE 
ühise SUVELAAGRI
Laager toimub E–N 13.–16.juunil, kell 10–16
Kesk tee 1, Haabneeme

Tehakse käsitööd ja kunsti, käiakse looduses, 
mängitakse erinevaid mänge (piljardi kasuta-
mise võimalus). Soe lõunasöök. Laste soovi-
tatav vanus 6-11 aastat.

Eelregistreerimine 10. juunini 
lehte.joemaa@viimsihoolekandekeskus.ee, 

tel 5624 0688 või 
marje.plaan@viimsihoolekandekeskus.ee, 

tel 5647 0834

Valla tänuõhtul tunnustati silmapaistvamaid valla kodanikke ja ettevõtteid

se seltsi looja Trivimi Velliste, kelle 
panus kindral Johan Laidoneri pä-
randi kogumisel, hoidmisel ja tut-
vustamisel on olnud hindamatu. 
Velliste rõhutas oma tänukõnes 
Viimsi väärtust ja olulisust ning tä-
nas omalt poolt tunnustuse eest.

Tänuväärt kogukond
Seejärel anti üle tänukirjad Ukrai-
na sõjapõgenike abistamisel ja ko-
roonaviiruse levikuga toimetulekul 
abiks olnud inimestele ja organi-
satsioonidele sotsiaalvaldkonnas. 
Tänukirjad andis üle abivallava-

nem Katrin Markii. Haridusvald-
konna tänukirjad andis üle abi-
vallavanem Marju Aolaid. Tänu 
pälvisid ka vallavalitsuse struktuu-
riüksused, kes mõlema kriisi lahen-
damisesse panustasid. 

Eraldi tunnustuse pälvisid val-
la elanikkonnakaitse teemadesse 
vabatahtlikult panustanud kogu-
konnaliikmed Jako Vernik, Marius 
Kupper ja Tuuli Räim.

Silmapaistvamaid sportlasi tun-
nustas abivallavanem Nikolai Bents-
ler. Esmalt pälvis tunnustuse Armin 
Evert Lelle, kes on 2022. aasta Eesti 

meistrivõistluste absoluutklassis 
kolmekordne kuldmedali ja kahe-
kordne hõbemedali võitja ja kes 
saavutas sel aastal lühiraja ujumises 
maailmameistrivõistlustel 7. koha. 
Järgmisena pääsesid lavale tun-
nustust vastu võtma korvpalliklubi 
Viimsi/Sportland meeskond koos 
oma taustajõududega. Klubi nimel 
kõneles Tanel Einaste, kes tänas kõiki 
toetajaid ja kirjeldas rasket tööd, mi-
da klubi on teinud viimastel aastatel.

Meeleolukas õhtu
Õhtu muusikalisse meelelahutusse 

panustasid Trio Comodo, klassika-
tähtede võitja Tähe-Lee Liiv, Viimsi 
muusikakooli bigbänd, Viimsi lau-
lulapsed ja ETV tütarlastekoor Aar-
ne Saluveeri juhtimisel. Õhtu üheks 
tipphetkeks oli Rein Rannapi, 
Maarja-Liis Ilusa ja Marko Matvere 
ülesastumine saatebändi ja ETV tü-
tarlastekooriga. Kõlasid Rein Ran-
napi poolt uue seade saanud aegu-
matud lood “Raagus sõnad”, “Eesti 
muld ja Eesti süda”, “Vana vaksal” ja 
“Rahu”. Õhtu lõppes aga veelgi eks-
klusiivsema ülesastumisega. Nimelt 
astus saatebändiga üles solist Ola 

Onabule Inglismaalt koos ETV tü-
tarlastekooriga. Viimaseks looks, mis 
publiku juba tõsiselt kaasa tõmbas, 
ühinesid lauljaga Viimsi laululap-
sed ja muusikakooli bigbänd. Saal 
elas laval toimuvale palavalt kaasa. 

Õhtu lõppedes oli huvilistel või-
malik giidide abiga uudistada 19. 
augustil ametlikult avatavat Viim-
si Artiumit. Info avakuu sisutiheda 
programmi kohta leiab juba peagi 
Viimsi Artiumi kodulehelt ja sot-
siaalmeediakanalitest.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Elutöö-
preemia 
laureaat 
Rein Kriis.

Sotsiaalvaldkonna inimesi ja organisatsioone 
tänati koroonapandeemiaga toimetuleku ja 
Ukraina sõjapõgenike abistamise eest.

Miiduranna 
külavanem 
Henrik Põder.

Aasta pere tiitli 
pälvisid Siiri ja 
Tarmo Visnapuu.

Fotod: Tiit M
õtus
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4.
mail 75. juubelisünni-
päeva tähistanud Tri-
vimi Velliste on päe-
vapoliitikast küll tagasi 

tõmbunud, kuid jätkuvalt tegus eri-
nevate organisatsioonide juhtimi-
ses. Viimsis on ta elanud varsti ju-
ba 20 aastat. 31. mail pärjati Trivimi 
Velliste Viimsi valla aukodaniku 
tiitliga. Põneva vestluse ajal rääkisi-
me vastse valla aukodanikuga muu 
hulgas elust sõjajärgses Tartus ning 
Eesti koolipoiste omalaadsest vas-
tupanuliikumisest, mis aitab ehk 
mõista Velliste tegutsemist Eesti 
vabaduse taastamisel.  

Härra Velliste, millega Te hetkel 
tegelete ning kuidas Teie päevad 
mööduvad?
Ma olen juba sellises eas, et võiksin 
elu natuke rahulikumalt võtta. Olen 
siiski mõne seltsi esimees või au-
esimees. Viimased kaks aastaküm-
met olen olnud Kindral Johan Lai-
doneri Seltsi esimees, mis on olnud 
minu jaoks üks olulisemaid tegevu-
si. Selts käib koos kindral Laidone-
ri kunagises kodus Viimsi mõisas, 
mis ühtlasi, nagu me teame, on ka 
muuseum. 

ke pikemalt kõneleda. 1911. aastal 
sündinuna võitles ta venelaste vas-
tu Sinimägedes, oli Venemaal van-
gis ning pärast Stalini surma naasis 
Eestisse. Tema hakkas perekondli-
ke tähtpäevade sildi all korraldama 
endiste saatusekaaslaste koduseid 
koosviibimisi, mille käigus arutati 
nii Eesti mineviku kui ka tuleviku 
üle. Mina sain Reinuga kokku Tal-
linnas, kui töötasin ajalehe Sirp ja 
Vasar toimetuses. 

Herman Everti ja Reinu eest-
vedamisel käis salaja Everti kodus 
Tallinnas Komeedi tänavas koos 
üliõpilasselts Liivika, mis asutati ju-
ba 1909. aastal ning mille liikmed 
nad mõlemad olid. Ka mind kutsu-
ti Liivika koosviibimistele – esialgu 
külalisena, hiljem võeti liikmeks. 
Ka Herman Evert oli väga karis-
maatiline ja innustav. Ta oli sõja 
eel töötanud Eesti Kirjanduse Selt-
si ärijuhina, olles n-ö Tuglase pa-
rem käsi. Väga põnev oli kuulata, 
mida Rein, Herman ja nende saatu-
sekaaslased olid üle elanud. Hiljem 
sain teada, et minu emapoolne tä-
di Helmi oli Reinuga Viljandimaal 
lausa ühes klassis käinud. Mõle-
mad olid sündinud aastal 1911.

Taasiseseisvumise ajal elas Rein 
Viimsis Nelgi teel. Kuna talle läk-
sid isamaalised asjad arusaadavalt 
korda, tundis ta suurt muret Viim-
si mõisa saatuse pärast. Mõisa pea-
hoone oli väga halvas seisus. Oku-
patsiooniaastatel tegutses seal Vene 
mereväe raadioluureüksus, kes la-
gastas hoonet. Nõukogude väge-
de lahkumisel kiputi kõikjal pal-
ju erastama ja ärastama. Oli oht, et 
ka Viimsi mõis satub kahtlaste äri-
meeste kätte. Rein ja Viimsi esime-
ne uue aja vallavanem Ants-Hem-
bo Lindemann tegutsesid kiiresti 
ja otsustavalt. Nad  kutsusid kogu-
ni vastselt taastatud kaitseliidu ko-
halikke mehi hoonet valvama. 

Eesti Sõjamuuseum – kindral 
Laidoneri muuseum on välja kas-
vanud kolme aastakümne tagusest 
Viimsi muinsuskaitse seltsist, mil-
le rajas Rein Randveer. Tema ongi 
praeguse Viimsi valla kõige esime-
ne aukodanik. Mina ise olin 1987. 
aastal asutatud Eesti Muinsuskait-
se Seltsi loomise juures, mind vali-
ti esimeheks. Täna olen auesimees, 
aga käin ikka juhatuse koosoleku-
tel, osalen aruteludes.

Aktiivsest poliitikast olen täna-
seks tagasi tõmbunud. Tosin aastat 
olin riigikogus, osalesin riigikaitse-
komisjoni töös. Sain tuttavaks meie 
kaitseväe ja kaitseliiduga. Eriline 
rõhk oli muidugi ettevalmistustel 
NATO-kõlbulikuks panustamisel. 
Enne seda, aastail 1992–94, olin 
välisminister ning pärast seda neli 
aastat suursaadik ÜRO juures. Po-
liitikute kohta öeldakse – tark on 
mitte jääda liiga kauaks lavale töl-
lerdama.

Millega Teie abikaasa tegeleb?
Anne on keeletoimetaja ja kirjasta-
ja. Ta toimetab jätkuvalt raamatuid. 
Teiste hulgas on ta näiteks koosta-
nud raamatu Jaan Poskast ja Ernst 
Jaaksonist. Anne käest on kodus mu-
gav küsida keelenõu. Mina ise olen 
ka olnud põgusalt keeletoimetaja. 
Kui töötasin kaksteist aastat ajale-
hes Sirp ja Vasar, tuli suvisel ajal va-
hel asendada päris keeletoimetajat.

AUKODANIK Enne läheb ilmselt jumala päike looja, 
kui jõuame üles lugeda kõik isamaalised ühingud 
ja seltsid, mille asutamise juures oli Trivimi Velliste 
koos oma mõttekaaslastega enne Eesti  taasise-
seisvumist. 

Hariduselt olete hoopis inglise fi-
loloog ning räägite paljusid keeli.
Hariduselt olen tõesti inglise filo-
loog. Keelteoskuse olen ilmselt pä-
rinud isalt, kes tsiteeris peast isegi 
ladina autoreid. Räägin vabalt ing-
lise, vene ja soome keelt. Saksa kee-
lega saan hakkama.

1992. aasta suvel pidasin Bon-
nis (toona veel pealinn) kõrgetele 
ametnikele ja diplomaatidele sak-
sakeelse kõne, muidugi paberilt. 
Kui aga tuli küsimustele vastami-
se kord, siis oli külm higi otsa ees. 
Hädaga sain hakkama, aga enam ei 
kipu sellist tempu kordama. Prant-
suse keelt olen õppinud legendaar-
se Lauri Leesi keeltekoolis. Aga se-
da keelt pole nii palju vaja läinud, 
olen jäänud ikka algajaks. Ajalehte 
võin muidugi lugeda. 

Kuna mul on keeltes enam-vä-
hem korralik hääldus, olen ära õp-
pinud mitme keele viisakusväl-
jendid ja nendega vahel üllatanud 
näiteks norralasi, aga ka lätlasi ja 
leedulasi.

Südant valutan hoopis meie 
oma eesti keele pärast. Minu hea 
sõber, väliseesti muinsuskaitse selt-
si asutaja professor Rein Taagepe-
ra on öelnud: “Nõukogude ajal ri-
sustas vene keel vägagi eesti keelt.” 
Aga see oli tema hinnangul lapse-
mäng võrreldes sellega, mida prae-
gu teeb meie emakeelega inglise 
keel. Paljud eestlased ei taju seda 
ohtu ja just see teeb asja kõige hul-
lemaks. Inglise keel on eesti keele 
jaoks surmaoht. Näiteks Ukraina 
ülemraadal pole enam ei esimeest 
ega juhatajat, nüüd on neil spii-
ker. Õppejõud räägivad tudengite-
le baasväärtustest, mitte alusväär-
tustest jne, jne.

Kuidas Te Viimsisse sattusite?
Elasime varem Tallinna südalin-
nas, aga seal jäi kitsaks. Kolisime 
siia 2003. aastal, kui leidsime so-
biva elamise Viimsi mõisa vahe-
tus läheduses. Sündinud ja üles 
kasvanud olen Tartus. Tänu tööle 
ÜRO juures olen elanud neli aas-
tat ka New Yorgis.

Üheks Teie kaasteeliseks on ol-
nud Viimsi valla esimene auko-
danik Rein Randveer. 
Rein on seda väärt, et temast natu-

Rein oli väga sihikindel. 1992. 
aastal asutas ta Viimsi muinsus-
kaitse seltsi põhjal Kindral Johan 
Laidoneri Fondi, mille peamine 
eesmärk oli päästa ning säilitada 
Eesti tulevastele põlvedele kunagi-
ne Laidoneri kodu. 

Fondi abil hakati mõisa väikes-
te sammudega elule tagasi tooma. 
Esimese hooga avati väike näitus. 
Kaks aastat hiljem otsustati Laido-
neri fond muuta Laidoneri seltsiks. 
Selle asutajate hulgas oli palju Rei-
nu saatusekaaslasi. Laidoneri selt-
si pinnalt hakkas Rein arendama 
Laidoneri muuseumi, mis esime-
se hooga jäi valla omandisse, val-
lavanem Lindemanni hoolsa pilgu 
alla. 1993. aastal toimus peahoo-
ne ees isegi väike pidulik rivistus, 
mida väisas ka kindral Aleksander 
Einseln. 

Kuna valla võimalused olid siis-
ki piiratud, hakati järjest rohkem 
arutama, et anda muuseum üle 
riigile – kaitseministeeriumile, kes 
selle korda teeks. 2001. aastast ala-
tes kannabki muuseum Eesti Sõ-
jamuuseumi – kindral Laidoneri 
muuseumi nime ning on riigimuu-
seumi staatuses.

Millal Teie Laidoneri seltsiga ühi-
nesite?
Kui Ameerikast tagasi tulin, kut-
sus Rein mind Laidoneri seltsi. Ta 
oli siis juba 90-aastane ning soovis 
ameti maha panna. Natuke aega te-
gutsesime koos, kuid ühel hetkel as-
tus ta lõplikult tagasi. Mina sain esi-
meheks ja tema valiti auesimeheks. 

Millega kindral Laidoneri selts te-
geleb?
Algusest peale on seltsi eesmärk ol-
nud Eesti ajalooteadvuse ja oma-
riikluse mõtte edendamine ning 
tugevdamine. Tegevus on üles ehi-
tatud kalendaariumi järgi. Pidades 
meeles meile olulisi tähtpäevi, toi-
muvad ka neile pühendatud sünd-
mused ja üritused. Need aitavad 
hoida üleval isamaalist vaimu. 

Räägin lähemalt kolmest tege-
vusest, mis on kõige märgilisemad 
ja kestavad siiani.

Sajandivahetusel alustasime 
võidupüha mälestustule toimeta-
mist Torist, Eesti sõjameeste mäles-
tuskirikust vastava aasta paraadi-

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Trivimi Velliste: 
vabadus ei ole 
enesestmõis-
tetav, vabadus 
tuleb ise kätte 
võidelda

Poliitikute kohta 
öeldakse – tark 
on mitte jääda 
liiga kauaks lavale 
töllerdama.

Värske Viimsi 
valla aukodanik 
Trivimi Velliste. 
Foto: Tiit Mõtus

Trivimi Velliste 
kõnelemas 
Peeter Pätsi 
135. sünni-
aastapäeval 
Pärnu Rae-
külas pere-
kond Pätside 
kodumaja ees. 
Foto: Urmas 
Saard



linna. Kaitseliidu paraad roteerub 
aastast aastasse. See peetakse igal 
aastal 23. juunil erinevas maakon-
nas. Otsustasime, et päev varem võ-
tame kiriku altarist tule ning meie 
seltsi noored viivad selle kihel-
konnakeskustesse, kirikute juures 
asuvate vabadussõja ausammaste 
juurde. Iga ausamba juures tehak-
se väike peatus, kus kohalik rah-
vas tervitab tuld ning läidab soovi 
korral ka oma tõrvikuid. 22. juuni 
õhtuks jõuab see tuli paraadlinna. 
Hommikul ühendatakse meie too-
dud mälestustuli eelmisel õhtul läi-
detud muinastulega, mis saadakse 
mõnest lähedal asuvast muinaslin-
nusest. Nii tekib paraadil võidutu-
li, mis on ühtlasi jaanituli. Vabarii-
gi president saadab selle laiali üle 
terve riigi.

Tuli on nagu vabadussõja vaim. 
Pole tähtis, kas me teeme seda suu-
rema või väiksema tseremoniaalsu-
sega. Tähtis on, et me seda teeme 
aastast aastasse. Kui Inglismaal kü-
sitakse,  mis on teie ilusa muru sa-
ladus, siis vastatakse: see on väga 
lihtne – niidame ja rullime, aga 400 
aastat järjest. 20 aastat oleme seda 
tuld juba viinud ja viime ikka edasi.

Teine oluline tegevus, mis on 
suunatud just noortele, on kindral 
Laidoneri iga-aastane olümpiatea-
tejooks septembrikuus. Seda on 
korraldatud koos spordiseltsiga Ka-
lev ja Eesti kaitseväega samuti ju-
ba 20 aastat. Jooks toimub siinsa-
mas Viimsi mõisa pargis. Omal ajal 
oli kindral Laidoner Eesti Olümpia-
komitee esimees. Soovime, et tema 
nimi kestaks ka olümpialiikumise-
ga seoses. Jooksupäeval tõrvikus 
süüdatud tuli sümboliseerib ühelt 
poolt olümpia- ja teiselt poolt va-
baduse aadet. 

Kolmas traditsioon on iga-aas-
tane kindral Laidoneri sünnipäe-
va tähistamine 12. veebruaril, mil 
Viimsi mõisa saalis toimub mäles-
tusloeng. Esimene loeng leidis aset 
2008. aastal. Selle pidas Toomas 
Hendrik Ilves, hiljem on üles astu-
nud meie kaitseministrid, kaitseväe 
juhatajad, kaitseliidu ülemad, aga 
ka nimekad aja- ja mõtteloolased.  

Läheme korraks ajas tagasi. Rää-
kige palun oma lapsepõlvest – mil-
line nägi välja elu pärast sõda?
Sündinud ja üles kasvanud olen 
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Tartus. Lapsepõlv möödus Tartu 
südalinnas, mis oli 1947. aastal va-
remetes. Tartu sai teadupärast hul-
lemini kannatada kui Tallinn, eri-
ti kesklinn. Narvast ei maksa üldse 
rääkida, see purustati täielikult.

Tartusse rajati pärast sõda oku-
patsioonivõimude poolt suur sõja-
lennuväli, kus asusid kaugpommi-
tajad. Uue sõja puhkedes pidid nad 
suuna võtma Taani väinade poole, 
et tõkestada USA ja Briti laevade tee 
Läänemerele. Vene lendurite pe-
red olid Tartu südalinna kolinud. 
Nende jaoks ehitati nn stalinistlik-
ke maju. 

Käisin Tartu 1. keskkoolis, mis 
enne sõda kandis Hugo Treffneri 
gümnaasiumi nime ning mis kan-
nab seda nime jälle. Meie koolis 
oli veel alles isamaalist vaimu tänu 
paljudele õpetajatele, kes olid koo-
lis töötanud juba enne sõda. Meie 
kehalise kasvatuse õpetaja Endel 
Arand alustas võimlas tundi mars-
simisega, mis oli enne sõda Ees-
ti sõduri rivisamm. Ta ei rääkinud 
palju, aga andis edasi hoiaku, mil-
le saime eluks ajaks kaasa. 

Algklassides algasid ruumipuu-
duse tõttu tunnid alles kell kaks päe-
val. Koolist koju tulime kuue-seits-
me paiku õhtul. Meie vanuses vene 
poisse oli linnas palju, nad varitsesid 
meid. Kaklused olid täiesti tavalised, 
pidime õppima end vene poiste rün-
nakute eest kaitsma. Mul on meeles, 
et venelastel oli väga hea organisee-
rimisvõime, nad said kiiresti oma 
kamba kokku. Eestlaste häda oli sel-
les, et enne kokkuleppe saavuta-
mist kulus liiga palju aega vaidlemi-
se peale. Kümne-kaheteistaastased 
vene poisid kimbutasid meid päris 
korralikult.

Käisime ka salakoosolekuid pi-
damas puukuuri pööningul, mil-
lest ei tohtinud meie vanemad mi-
dagi teada. See oli salaühing, mis 
pidi Tartus kukutama ka Vene või-
mu. Tagantjärele olen lugenud, et 
selliseid poiste salaühinguid oli 
üle Eesti mujalgi. Meile aga tundus 
see tollal muidugi väga eriline ja ai-
nulaadne. Eks nii mõtlesid paljud 
poisid Eestis. Praegu oleks viima-
ne aeg uurida selliste salaühingu-
te tegevust, kuniks tollased poisid 
veel elus.

Millises maailmas me täna elame?
Maailmas on sageli levinud aru-
saam, justkui kõik peaks minema 
aina paremaks, rahvas muutuma 
aina rikkamaks. Eriti enne valimi-
si lubatakse üksteise võidu igasu-
gu hüvesid. Aga unustatakse ära, 
et maailm ei ole loodud lõpmatult 
paremaks muutuma. Alles päris vii-
masel ajal on hakatud aru saama: 
kui püütakse looduselt viimast väl-
ja pigistada, võib see lõppeda väga 
halvasti. 

Nõukogude ajal tegutses bioloog 
Lõssenko, nn lõssenkismi teooria 
rajaja. Tema ütles, et inimene on 
looduse kuningas, kes ei küsi loo-
duselt armuande, vaid  võtab ise. 
Selline oli Stalini-aegne mõtlemi-
ne, mis on paljude inimeste ala-
teadvuses veel tänini alles. 

Inimkond pole ju mitte kuskilt 
mujalt välja kasvanud kui loodu-
sest. Olen viimasel ajal tundnud 
suurt huvi geneetika vastu. Kui 
ma näen tänaval mõnda inimest, 
kes kuidagi eriliselt silma torkab, 
mõtlen ikka, kas näiteks tema va-
naemal ja vanaisal olid ka tunnu-
sed ja omadused, mida ma selle 
konkreetse inimese puhul tähe-
le panen. Olen aru saanud, et iga 
inimese omadused on palju roh-
kem geneetiliselt määratud, kui 
õppimise teel kujunenud. Genee-
tika on olulisem, kui enamik inime-
si oskab arvata. Geenidega antakse 
edasi omadusi ja võimeid, mis olid 
kunagi väga kaugetel esivanematel. 
Osa esivanemate omadusi on pä-
rit väga kaugest ajast, kui nood veel 
koopas elasid. Tänapäeva inimes-
tel on samamoodi komme lõkkesse 
vaadata nagu ürginimestel. Ürgsed 
omadused, mis ei kao, on antud aju 
alumiste kihtide kaudu edasi.

Nüüdsel ajal elavad inimesed 
küll kauem. On aega lesida ja pu-
hata ning mõelda. Vanadel aegadel 
kulus toidu hankimise peale vähe-
malt kolmveerand päevast, et üldse 
elus püsida. Jõudeaega ei olnudki. 
Väga huvitav on jälgida evolutsioo-
ni kulgu.

Tänases maailmas küsime endalt 
ehk sagedamini kui veel mõned 
aastad tagasi, kuidas vabadust 
hoida. Mida Teie sellele küsimu-
sele vastate?
Meie Laidoneri seltsi peamine sõ-
num ongi: vabadus ei ole enesest-
mõistetav, nagu paljud kipuvad ar-
vama. Vabadust ei ulatata kunagi 
hõbekandikul. Vabadus tuleb ise 
kätte võidelda. Eks viimastel aas-
tatel sugenes selline rahuaja tun-
ne: kes ikka julgeb NATO liikmele 
kallale tulla?!  Seoses Ukraina sõja-
ga on isegi pikalt mugavuses mõ-
nulenud Lääne-Euroopas mõtteviis 
muutuma hakanud. 

Tavaliselt noogutatakse hõbe-
kandiku jutu peale ning lastakse 
sõnum ühest kõrvast sisse ja tei-
sest välja. Harva mõeldakse sõ-
numi sisu üle. Kui me kirjeldame 
oma esivanemate kunagisi võitlu-
si, siis see ei tohiks muutuda pel-
galt tseremoonia tegemiseks – et nii 
on kombeks. Me peame kõik mõt-
lema: mida mina teen, kui tõeline 
häda on käes.

Miks on Viimsis hea elada ja milli-
ne võiks olla Viimsi tulevik?

Vabadust ei ulatata 
kunagi hõbekandikul. 
Vabadus tuleb ise 
kätte võidelda.

Tuli on nagu 
vabadussõja vaim. 
Pole tähtis, kas me 
teeme seda suurema 
või väiksema tsere-
moniaalsusega.

Viimsi on väga eriline ja ainulaad-
ne. Ühelt poolt nagu linn ja teiselt 
poolt nagu maa. Linna ja maa kok-
kupuutepiir on väga õhuke. Pea-
linn Tallinn on lähedal, kui soovi-
takse seal tööl või koolis käia. Kuid 
Viimsis elades saab rõõmu tunda 
loodusest, metsast ja merest. Minu 
meelest sellist elukeskkonda nagu 
Viimsis mujal Eestis naljalt ei leia. 

Uus valminud Artium pakub koo-
lilastele ja kõikidele vallaelanikele 
väga erilisi võimalusi. Suur küsimus 
on, millise piirini peaks Viimsi kas-
vama elanike arvu poolest. Kui kõik 
täis ehitada, kaob ära see osa, mida 
nimetame looduseks, ning Viimsi 
muutub lihtsalt mingiks linnaosaks. 
Tasakaalupunkti leidmine on Viim-
si jaoks lausa filosoofiline, eksistent-
siaalne katsumus. Selle üle peame 
väga tõsiselt mõtlema, nii iga Viimsi 
elanik kui ka vallavalitsus. Viimsila-
sed on ikkagi rannarahvas. 

Uue Viimsi esimene vallavanem 
ja aukodanik Ants-Hembo Linde-
mann on algusest peale rõhutanud 
looduse olulisust, selle hoidmist 
ning soovitanud mitte teha järele-
andmisi looduskaitses.

Selleks, et aktiivselt kogukonna-
elus kaasa lüüa, peab ka ennast 
kehaliselt vormis hoidma. Kuidas 
Teie seda teete? 
Käin palju kõndimas. Varasemalt sai 
ka jooksmas käidud, aga põlved an-
navad juba tunda. Viimsis on väga 
hea jalutada. Seda saab teha met-
sas, aga siin leidub ka vaikseid täna-
vaid, kus ei ole palju liiklust. Naudin 
ilusaid vaateid ning inimeste käte-
tööd majade ja aedade näol. 

Lõpetuseks, mida tähendab Teie 
jaoks Viimsi aukodaniku tiitel?
Eks see paneb mulle täiendava ko-
hustuse tegemistes, millega olen 
end senini sidunud. See paneb mul-
le ka vastutuse anda sobival ja õi-
gel hetkel teatepulk väärikalt noo-
rematele üle. Selline tiitel kohustab 
mõtlema tuleviku peale, mis oleks 
väärikas. Kuuluda samasse klubis-
se meestega nagu Rein Randveer, 
Ants-Hembo Lindemann, Lennart 
Meri, Tunne Kelam, Siim Kallas, Tõ-
nu Kaljuste on minu jaoks suur au. 
Uhke tunne on.

Laidoneri seltsi 
noored võidu-
püha mälestus-
tulega Sindi 
raekoja ees. 
Foto: Urmas 
Saard 

Andmas auto-
grammi oma 
raamatu “Eesti 
muinsuskaitse 
100 aastat” 
esitlusel. Foto: 
Urmas Saard

Trivimi Velliste 
vestlushoos 
Vello Väin-
saluga. Foto: 
Urmas Saard
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Katrin Markii
abivallavanem

S
elleks, et valla elu paremi-
ni korraldada, on aga tar-
vis teada, kes vallas elavad, 
milliseks nad oma praegust 

eluolu hindavad, millega on rahul 
ja mis tekitab rahulolematust. Neil 
põhjustel valmis aastatel 2020–21 
Viimsi heaoluprofiil, mille tulemu-
si siinkohal teemade kaupa tutvus-
tame.  

Rahvastik ja tööturg
Kui vaadata Viimsi valla rahvasti-
kupüramiidi ja elanike jagunemist 
vanuserühmade kaupa, siis võrrel-
des Eesti keskmisega on meil roh-
kem lapsi ja noori ning vanuses 
30–49 inimesi ehk parimas tööeas 
elanikke. 

Valla sündimuse üldkordaja 
on kolmel viimasel aastal võrrel-
des Eesti keskmisega 10–22% võr-
ra kõrgem.

Eesti keskmisega võrreldes on 
Viimsi vallas oluliselt rohkem kõrge 
haridustasemega ning vähem ma-
dala ja keskmise haridustasemega 
elanikke. Kõrgharitud tööealiste 
inimeste osakaal 59,1% Viimsi ela-
nikonnast on kõige kõrgema näita-
jaga teiste kohalike omavalitsuste 
ja Eesti keskmisega (ca 35%) võr-
reldes.

Rändesaldo kordaja on Viim-
sis võrreldes Eesti keskmisega aga 
kordades kõrgem (Viimsi vald 20,4, 

kõige Tallinna lähedusest. Koha-
peal töökohti napib, sh peagi suu-
rearvuliselt tööturule sisenevatele 
noortele. Töökohtade osas on ees-
kätt puudu Viimsi elanike profiili 
(noored ja kõrgelt haritud) arves-
tavatest töökohtadest nii tüübilt 
kui ka arvult, kuna vallas registree-
ritud ettevõtetest on enamus väike-
sed, paari töötajaga, või seotud ehi-
tusvaldkonnaga. 

Tervis
Koolilaste tervise osas on mure-
kohtadeks ebatervislik toitumine, 
vähene füüsiline aktiivsus ning nä-
gemis-, rühi- ja vaimse tervise häi-
red. Rohkem tuleks tähelepanu 
pöörata süsteemsele ennetustege-
vustele. Viimsis puuduvad mitmed 
teenused last ootavatele peredele, 
samas on need kättesaadavad Tal-
linnas, kus sihtrühm käib niikuinii 
meditsiiniteenuseid saamas. Viim-
si Psühhiaatriakliiniku avamine on 
toonud mitmed uued teenused (nt 
nõustamine seoses alkoholitarvita-
mise häirega) ja valmisoleku veel 
täiendavate teenuste paketti lisa-
miseks (nt kriisinõustamine ja ene-
seabigrupid). Psühholoogilist indi-
viduaalnõustamist pakuvad alates 
2021. aastast kaks teenusepakku-
jat. Mõned olulised nõustamistee-
nused on pikkade järjekordadega 
(nt psühholoogiline individuaal-
nõustamine) või puuduvad üld-
se (nt noorte seksuaaltervise alane 
nõustamine, ehkki seda võib osali-
selt kompenseerida kooliõdede pa-
nus ja teenuse lähedus Tallinnas).

Viimsi inimesi teenindavate pe-
rearstide nimistute täituvus on 
2021. aasta 1. aprilli seisuga 22 178. 
Nimistute piirsuuruseks kokku on 
24 800. Vallas on 12 perearstini-
mistut. 10 perearsti võtavad inime-
si vastu Viimsi vallas ja kaks Tallin-
nas. Suureks väljakutseks on seoses 
rahvastiku arvu kasvuga uue 0 ni-
mistuga perearsti koha mehitami-
ne, kus väljakuulutatud konkursid 
on mitmel korral luhtunud.

Eesti keskmine 4,1). Elanike kas-
vu peamine allikas on seni olnud 
sisseränne Tallinnast. Valdavalt 
on uued tulijad olnud noored (sh 
noored perekonnad), kelle jaoks on 
Viimsi sobiv elukeskkond laste kas-
vatamiseks. 

Samas on Viimsi omapäraks 
omavalitsusena igapäevase pen-
delrände väga suur maht ehk ko-
dukoha ja töö või kooli vahet liigub 
umbes 12 000 inimest. Viimsi elani-
kud töötavad ja toimetavad päeval 
peamiselt Tallinnas. Üheks pendel-
rände genereerijaks on ka haridus, 
kuna vallas on puudu kohti igas ha-
ridusastmes, eriti gümnaasiumis. 
Seega on vaja teha investeeringuid 
lapsesõbraliku elukeskkonna ja ha-
ridusasutuste võrgu arendamiseks. 
Samuti on vaja luua eeldused ko-
hapeal töötamise võimaluste laien-
damiseks. 

Valla elanike arv on mobiilposit-

HEAOLU PROFIIL Kohaliku omavalitsuse olulisim 
ülesanne on korraldada kohalikku elu, lähtudes 
elanike vajadustest ja huvidest – ehk iga omavalitsus 
on kaasvastutaja oma elanike heaolu eest. Mida 
tervem ja rahulolevam on inimene, mida paremini 
ta endaga hakkama saab, seda väiksem on surve 
kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenustele. 

sioneerimise andmetel (2017) olu-
liselt suurem kui ametlik statistika. 
Arengupotentsiaali seisukohalt on 
oluline, et rahvastiku arvu kasvuga 
kaasneks ka maksumaksjate juur-
dekasv, mis suurendaks kohaliku 
omavalitsuse tulubaasi.

Viimsilaste keskmine brutotulu 
on Eestis kõige kõrgem (2019. aas-
tal 1819, 2020. aastal 1874 eurot). 
Üleriigiline keskmine moodustab 
sellest vaid veidi üle 70%. Samas 
on Viimsi elanike sooline palgalõhe 
võrreldes Eesti keskmisega suurem, 
olles 4–5 protsendipunkti kõrgem.

Valdav enamus vallas registree-
ritud firmadest on mikroettevõt-
ted, ent leidub ka väikeettevõtteid. 
Keskmise suurusega ettevõtteid on 
vähe ja suurettevõtteid vaid kaks.

Võrreldes Eesti keskmisega on 
kõik Viimsi tööturuga seotud näi-
tajad väga head (v.a sooline palga-
lõhe). Samas tulenevad need eel-

Ohutus
Trendidest on positiivne varavas-
taste süütegude vähenemine (v.a 
jalgratta vargused). Ennetusvald-
kondadest toimib kõige paremini 
liiklusohutuse ennetustöö, samas 
on liiklusega seotud väärtegusid 
stabiilselt ca 40–50 juhtumit aastas. 
Suureks probleemiks on jätkuvalt 
joobes juhtimine – aastas tabatak-
se ca 20 kriminaalses joobes juhti. 
Ohutust toetavas ennetustöös on 
palju kasutamata potentsiaali seo-
ses vee- ja tuleohutusega. Kui up-
pumiste arv jääb Eesti keskmisega 
võrreldes madalamale, siis kasvu-
trendis on tulesurmade arv. Erilist 
tähelepanu vajab Viimsis lähisuh-
tevägivald. 

Arengukohaks on lähisuhtevä-
givallaga seotud teemade järjepi-
dev käsitlemine (avalikus meedias, 
koolis jne). Teemat on vaja eraldi 
tutvustada ka gümnaasiumiealis-
tele (kohtinguvägivalla ennetami-
ne, ohvriabinumbri kasutamine). 

2019. ja 2020. aasta paistavad 
silma raske tervisekahjustuse teki-
tamise ja surmaga lõppenud juh-
tumitega – selliseid juhtumeid oli 
kokku neli. Kõik need on seotud lä-
hisuhtevägivallaga. 

Viimsi vallas on võrgustikud, kes 
tegelevad igapäevaselt järelevalve-
meetmetega ja abivajajatele vajaliku 
abi leidmisega. Info liigub võrgusti-
kus pigem kiirelt ja jõuab õigete ini-
mesteni. Samas on kohati korraga 
liiga palju juhtumeid, millega tuleb 
tegeleda ning töökätest ja -ajast jääb 
puudu. See takistab sügavuti mine-
mist ja seetõttu ei tehta vajalikke jä-
reltegevusi (s.t järelkontrolle). Järjest 
enam saavad inimesed teadliku-
maks, et lähisuhtevägivald ei ole ai-
nult pere siseasi, ja otsivad julgemalt 
abi. Politseil on ressurssi järelevalve 
teostamiseks, sh on Viimsis aktiivsed 
abipolitseinikud, kes patrullivad just 
kohapeal. Alaealiste õigusrikkujate 
puhul kasutatakse taastavat õigust ja 
mõjutusvahendeid.

Transport ja keskkond
Viimsi valla ühistransport on sa-
geduselt ja tihedusnäitajatelt kõr-
geim Harjumaa KOV-ide (v.a Tal-
linn) seas. Piiratud ressursside 
tingimustes (busside arv, eelarve) 
on valla prioriteediks tagada õpi-
lastele õigeaegne koolijõudmine 
ja koolist kojusaamine ühistrans-
pordiga. Tänane liinivõrk on seda-
võrd tihe, et võimaldab ka huviringi 
jõuda, kuid see ei pruugi alati kõigi 
soovidele vastata. 

Kergliiklusteede võrgustik moo-
dustab ligikaudu veerandi kogu 
Viimsi teedevõrgust. Meil on tä-
na ca 75 km kergliiklusteid, mi-
da mööda saab enamike oluliste 
ühiskondlike hooneteni. Kergliik-
lusteed asuvad enamikele kohali-
kest kuni 10-minutilise jalutuskäi-
gu kaugusel. 

Kooliõpilaste seas on rattaka-
sutus väga suur – jalgrattaga sõi-
detakse pea aastaringselt. Oluline 
ongi kujundada just noortes sääst-
like liikumisviiside harjumust, sest 
see on tuleviku seisukohalt jätku-
suutlikum. Autokasutajate harju-
muste ümberkujundamine on olu-
liselt keerulisem ning arvestades, et 
vallas elavad suuremas osas kõrge-
ma sissetulekuga tööealised inime-
sed, kellel auto ei võta kuigi suurt 
osa kogusissetulekust ning kes hin-
davad aega, on nende meelitamine 
ühistransporti või jalgratast kasuta-
ma ülikeeruline.

Mida tervem 
ja rahulole-
vam on ini-
mene, seda 
õnnelikumana 
ta end tunneb. 
Foto: Canva

Terve inimene on 
kohaliku omavalitsuse 
kalleim vara

Oranž mehed / 
sinine naised. 



Rinnavähi sõeluuringule 
kutsutakse sel aastal rekord-
arv naisi
Tervisekassa alustas rinnavähi ennetuskampaaniaga “Ole 
oma rinna hoidja!”, mille raames kutsutakse naisi rinnavä-
hi sõeluuringule ning juhitakse tähelepanu, et varases staa-
diumis avastatud rinnavähk on ravitav. Käesoleval aastal on 
sõeluuringule kutsutud ligi 84 000 naist.

Igal aastal saab Eestis rinnavähi diagnoosi ligi 1000 naist. 
Avastatud haigusjuhtude arv on kõige kõrgem Harjumaal ja 
Ida-Virumaal, kus diagnoosi saab vastavalt 400 ning 100 naist 
aastas. Rohkem kui neljandik naistest saab oma diagnoosist 
teada tänu sõeluuringule. Mida varem rinnavähk avastada, seda 
edukam on ravi ning haigusest jagusaamise tõenäosus.

 “Rinnavähi sõeluuringul osalemine on muudetud naiste jaoks 
võimalikult mugavaks. Rinnauuringuid korraldavad kõik suure-
mad Eesti haiglad ja rinnakliinikud. Lisaks sõidavad ringi mam-
mograafiabussid, mis külastavad aasta lõpuni erinevaid Eesti 
piirkondi, peatudes nii suuremates linnades kui ka väiksema-
tes kohtades. Esmakordselt saadame naistele ka SMS-teavitu-
se bussi jõudmisest tema elukoha piirkonda,” ütles tervisekassa 
juhatuse liige Maivi Parv. 

 “Rinnavähi sõeluuringuga on võimalik salakaval haigus 
avastada enne, kui see jõuab kaebuste näol endast märku an-
da ja organismis levima hakata. Seepärast on väga oluline, et 
sõeluuringul käiakse regulaarselt ja ka juhul, kui vaevused puu-
duvad,” sõnas Parv.

 Eestis oodatakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid 
naisi iga kahe aasta tagant. 2022. aastal on tasuta sõeluurin-
gule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünni-
aastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 
1972.

Lisaks raviasutustele on võimalik rinnavähi sõeluuringut teha 
ka mööda Eestit ringi liikuvates mammograafiabussides. Sõel-
uuringut teostavate raviasutuste kontaktid ja mammograafia-
busside ajakava leiab veebiaadressilt https://www.haigekassa.ee/
soeluuringu-kontaktid.

Sõeluuringus osalemiseks pole vaja jääda kutset ootama. Kutse 
sõeluuringule on leitav ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee.

 Soovitame ennast kontrollida regulaarselt ka neil naistel, kes 
käesoleva aasta sihtrühma ei kuulu. Selleks tuleb pöörduda 
oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib teie tervist ja vaja-
dusel suunab saatekirjaga rinnauuringule. 

Allikas: Tervisekassa

Toimus Viimsi Innukate 
Ideede Diskussioon ehk VIID
19. mail toimus taas Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk 
VIID, mis on kohtumiskohaks noortele ning nooremeelsetele, 
ametnikele ja otsustajatele.

Ühise kohvilaua ümber arutleti noorte poolt välja toodud piir-
konna rõõmu- ja murekohtade üle. Täpsemalt räägiti noorte 
mõnuainete tarvitamise, Viimsi tuleviku arengute planeerimise, 
enesehinnangu- ja motivatsiooniteemade, noorte tunnustamise, 
noorte valimiskäitumise ning tavaõppe sidumise huviõppega 
üle. Aruteludest, mida vedasid oma ala spetsialistid, koostatakse 
kokkuvõte ning sellest lähtuvalt ettepanekud, kuidas teemasid 
edaspidi käsitleda. Kokkuvõtet ja ettepanekuid kajastatakse 
lähinädalatel Viimsi noortevolikogu sotsiaalmeediakontodel 
ning esitletakse Viimsi vallavalitsusele. 

Suur aitäh VIIDi toetajatele – Viimsi vald, noortekeskus, SEIK 
Rademar, Maheleib – ja osalejatele!

Viimsi noortevolikogu
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VIIDil kohtuvad, noored ja nooremeelsed, ametnikud ja 
otsustajad. Foto: Viimsi noortevolikogu

Samas on probleemiks koha-
ti pikad vahemaad erinevate val-
la piirkondade, keskuse ja Tallin-
na vahel. Jalgrattaga on mugav 
sõita tööle ja kooli kuni 5 km, kuid 
teekond Viimsi keskusest Tallinna 
kesklinna on oluliselt pikem. La-
henduseks võiks olla kombinee-
ritud liikumisviisid, kus osa teed 
sõidetakse jalgrattaga ja osa ühis-
transpordiga. Alates septembrist 
2020 on loodud jalgrattaparklad 
bussi lõpp-peatusesse ning need 
on leidnud juba ka kasutust.

Rohealad on kõikjal umbes 15 
minuti jalutuskäigu kaugusel – sõl-
tuvalt piirkonnast on mets, park 
või haljasala. Spordi- ja mängu-
väljakute ohutuse olukord on üsna 
hea. Üldiselt ollakse olemasoleva-
te spordi- ja mänguväljakutega ra-
hul, kuid rohkem oodatakse eri va-
nusegruppidega arvestamist ning 
et väljakud oleksid igal pool elani-
kele võimalikult lähedal. 

Eraldi liikumisharrastuse nõus-
tamisteenus Viimsis puudub. Gru-
pitrennide võimalused on erine-
vate spordiklubide poolt kaetud, 
kuid kindlasti võiks selleks olla li-
savõimalusi. Viimsis on ka spordi-
klubi, kes pakub aastaringselt tasu-
ta ühistreeninguid vabas õhus eri 
spordialadel. Perspektiivis võiks 
elanikkonna kehalise aktiivsuse 
suurendamisse ja liikumisvõima-
luste arendamisse vallavalitsuse 
toel kaasata erinevaid kogukon-
nagruppe ja seltse.

Haavatavad sihtrühmad
Võrreldes Eesti keskmisega on 
Viimsi vallas elavate töövõime-
toetuse saajate ning töövõimetu-
se tõttu pensioni saajate osakaal 
tööealisest elanikkonnast kordades 
väiksem. Väiksem on ka registreeri-
tud töötus, mis tuleneb otseselt Tal-
linna lähedusest ja sealse tööjõutu-
ru võimalustest. 

Samas on puudega inimes-
te arv kasvavas trendis. Arvuliselt 
on enim liikumispuudega inimesi 
ja nende arv on suurenemas. Tei-
sel kohal on liitpuudega inimesed. 
Kolmandal kohal on psüühikahäi-
retega inimesed, kelle arv on viima-
se kolme aasta jooksul kiirelt kasva-
nud. Kasvavas tendis on ka raske ja 
sügava puudega laste arv. Vald saab 
vanemaid toetada põhiliselt lä-
bi vanemlusprogrammide ja pere 
tugiisiku. Siinjuures on arenguko-
haks tugiisikusüsteemi arendami-
ne. Vähekindlustatud inimeste-
le pakub Viimsi vald tervisekulude 
hüvitamiseks või kompenseerimi-

seks ravimitoetust või toimetuleku 
tagamise toetust. Liikumisraskus-
tega inimestel on võimalik kasuta-
da sotsiaaltransporti. 

Suureks väljakutseks on jätku-
valt lasteaiakohtade puudus. Ühe 
lahendusena on vald võrdustanud 
munitsipaallasteaias ja eralaste-
aias lapsevanema poolt makstava 
tasu ja rakendanud koduse mudi-
lase toetust. 

Peret toetavate meetmete va-
likul lähtutakse konkreetse pere/
lapse vajadusest ja probleemidest. 
Eelkõige toimub pere nõustamine, 
vajadusel ka lähem kontroll ja jäl-
gimine. Koolides on hästi kättesaa-
davad karjäärinõustamine ja -info, 
kooli tervishoiutöötaja, sotsiaalpe-
dagoogi ja psühholoogi (v.a Prangli 
saar) teenused. Puudu on eripeda-
googe ja logopeede. Suuremat tä-
helepanu vajab varajane märkami-
ne koolides. Koolides rakendatakse 
kiusuennetuse programme. 

Viimsi valla territooriumil ei 
osutata turvakoduteenust, võla-
nõustamisteenust, puudega laste 
lapsehoiuteenust ja varjupaigatee-
nust. Selles osas tehakse koostööd 
Tallinna teenuseosutajatega. Mit-
mete teenuste vajadus on tugevas 
kasvus (nt koduteenuse vajadus on 
võrreldes 2015. aastaga kasvanud 
poole võrra, ehkki klientide abso-
luutarv on väike; perioodil 2017–
20 kasvas täisealise isiku hoolduse 
teenuse saajate arv 44%, perioodil 
2017–19 kasvas tugiisikuteenust 
saavate laste arv 58%). 

Mitmed teenused tuleks arenda-
da vajaduspõhisemaks (kliendi va-
jadustest lähtuvalt paindlikumaks), 
nt koduteenus ja sotsiaaltranspor-
diteenus. Käesoleva aasta 1. april-
list alustas Viimsi Hoolekandekes-
kus koduteenuse pakkumist, mida 
arendatakse vajaduspõhisemaks ja 
isikukesksemaks. Hoolekandekes-
kuse alla on koondatud ka tugiisi-
kud (erivajadustega lastele ja täis-
kasvanutele). Kui oluline teenus 
Viimsis puudub, ostetakse see tee-
nusepakkujatelt sisse. Probleemiks 
on kohapealsete teenuseosutajate 
vähesus ja sobivate tugiisikute leid-
mine. Sotsiaaltranspordi puhul on 
väljakutse teha kohandatud trans-
port kättesaadavamaks. Vastavalt 
puudega laste perede soovile toe-
tatakse igakuiselt transporditoe-
tusega lapsevanemaid, kes viivad 
oma lapsi väljaspool Viimsit hari-
dusasutustesse. 

Õigusrikkumise toime pannud 
lastele ja nende vanematele pa-
kub KOV nõustamist ja erinevates 
programmides osalemist. Majan-
duslikes raskustes olevatele pere-
dele on võimalik osaline või täie-
lik teraapia eest tasumine. Viimsi 
vald osaleb koostöös politseiga ka 
taastava õiguse projektis. Arengu-
kohtadeks on riskiperede aktiivsem 

ja regulaarsem monitooring ning 
juhtumivõrgustiku kõiki vajalikke 
osapooli hõlmav koostöö ja selgem 
rollide jaotus. 

Üldiselt on lastega perede ela-
mistingimused Viimsis pigem head 
või väga head. Omavalitsus teeb 
koostööd Eesti Toidupangaga ning 
abivajavatele peredele on tagatud 
kord nädalas toiduabi. 

Suur vajadus on perenõustami-
se järele. Vanemlike oskuste ja toe-
tamise vajadust hinnatakse juh-
tumipõhiselt. Lapsevanematele 
pakutakse erinevaid teenuseid ja 
programme. Vajadus vanemluse 
toetamisega seotud teenuste järgi 
kasvab pidevalt ja seda katta on ai-
na keerulisem. Pideva teenuste va-
jaduse kasvamise tingib nii kiiresti 
tõusev rahvaarv, erinevad ühiskon-
nas asetleidnud kriisid kui ka asja-
olu, et perekonnad on väga erine-
vad. Viimasest põhjusest tuleneb 
see, et üks-kaks universaalset la-
hendust ei pruugi osade perede 
vajadustega haakuda. 

Sotsiaalse kaitse kulutused val-
la eelarves on aasta-aastalt kasva-
nud tulenevalt teenuste parema 
kättesaadavuse võimaldamisest ja 
teenusmahtude kasvust. Toetuste-
süsteem on üles ehitatud vajadus-
põhiselt, universaaltoetuste osa-
kaal on pigem väike.

Kokkuvõte
Ükskõik millisest teenusest, elu-
keskkonnast või vajadusest me 
räägime, siis kõige aluseks on ter-
vis. Terve olla on privileeg, mida 
enne probleemide tekkimist sageli 
ei teadvustata. See on midagi pal-
ju enamat kui elamine ilma haiguse 
või puudeta. Heaolu ja tervise lühi- 
ja pikaajaline mõju on tajutav kõi-
kides valdkondades: majanduses, 
kultuuris, hariduses, turismis, pla-
neeringutes, sotsiaalvaldkonnas. 
Tervise heaks tehtu või tegemata 
jätmise mõju kajastub peale ter-
visenäitajate ka teistes valdkonda-
des ja vastupidi – teistes valdkon-
dades tehtu või tegematajätmise 
mõju ilmneb varem või hiljem ter-
visenäitajates. Roheline ja turvali-
ne elukeskkond, eneseteostusvõi-
malused, ühtehoidev kogukond, 
vajaduspõhised ja kättesaadavad 
teenused on märksõnad, miks me 
tahame elada just siin, Viimsis. Käi-
tumise ja tervisenäitajate muutus 
võtab aega kauem, kui üks kitsalt 
valdkondlik arengukava seda tava-
päraselt planeerib. Seetõttu on val-
minud heaoluprofiil heaks sisen-
diks vallas pikaajaliste stateegiate 
planeerimisel. 

Heaoluprofiili lahutamatuks 
osaks on tegevuskava, mille koos-
tamisel, elluviimisel ja hindami-
sel on väga oluline kaasata erine-
vaid osapooli, et saada võimalikult 
lai toetuspind ning kasutada pa-
rimate ja sidusamate lahenduste 
väljatöötamisel juba olemasolevat 
ekspertteadmist ja kogemust. Tu-
leb keskenduda süsteemi loomi-
sele ja arendamisele ning vajadus-
põhistele ja tulemuslikele elanike 
tervist ning heaolu parandavatele 
sekkumistele. Viimsi vallas on pla-
neeritud luua erinevate sektorite ja 
eluvaldkonna ekspertidest koos-
nev heaolunõukogu, kelle üheks 
ülesandeks saab koostöös koosta-
da heaoluprofiili tegevuskava, mis 
saab olema üheks sisendiks val-
la pikaajalise strateegia planeeri-
misel ja tegevuste eelarvestamisel 
eelarvestrateegias.

  Viimsi heaoluprofiil valmis aastatel 2020–21 
varasema kolme aasta andmete alusel, võttes 
arvesse ka uusimaid arenguid (nt koroona-
pandeemia mõju). Profiili valmimisse panusta-
sid vallavalitsuse erinevad osakonnad. Profiili 
koostamise käigus koguti ja analüüsiti riiklike 
andmekogude andmeid (statistikaameti, Tervise 
Arengu Instituudi, töötukassa ja sotsiaalkindlus-
tusamet andmebaasid, sotsiaalministeeriumi 
S-veeb, päästeameti interaktiivne kaart, politsei-
 ja piirivalveameti andmed, haridusandmete 
portaal HaridusSilm, Eesti Hariduse Infosüs-
teem EHIS jt) ning vallavalitsuse enda kasutu-
ses olevaid andmeid ja ekspertide hinnanguid. 

Lähisuhte-
vägivalla 
juhtumid aas-
tate kaupa. 
Joonised ja 
diagrammid: 
Ronald Must

Teated



hea teada

  Eestis jõuab aastas maa-
pinnale ühe ruutmeetri kohta 
962 kWh päikeseenergiat. 

  Vahelduvad aastaajad 
toovad sisse väga suure 
varieeruvuse, mistõttu too-
davad 90% aasta kogutoo-
dangust päikesepaneelid 
märtsi ja oktoobri vahel. Tal-
vekuudel on tootlikkus väike.

  Kuigi Eesti asub suurel 
laiuskraadil ning päikese-
kiirguse hulk pole eriti suur, 
tasub siin päikeseenergiat 
siiski toota. Arvutuste koha-
selt on päikesepaneelide 
tootlikkus sama suur kui 
Saksamaal, mis on Euroo-
pas päikeseenergia tootmi-
ses esirinnas. Vaatamata 
sellele, et Eesti saab vähem 
energiat päikeselt kui Saksa-
maa, tõstab keskmisest ma-
dalam õhutemperatuur päi-
kesepaneelide efektiivsust, 
mis võrdsustab Eesti ja 
Saksamaa tootlikkuse.

  Päikeseenergia on päi-
kesekiirguse energia, mis 
vabaneb tähe tuumas toimu-
vates termotuumareaktsioo-
nides ja jõuab päikeselt 
meie planeedi pinnale 8 mi-
nutiga.

Allikas: Wikipedia
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Tehniliselt on eramaja päi-
kesejaama ehitamine üs-
na lihtne ja selleks kulub 
tavaliselt ainult paar päe-

va. Kuid nii nagu jäämäega on pa-
neelid kõigest väike tipp, mis kõi-
gile hästi välja paistab. Suurem osa 
aega ja toimetamist kulub kõik-
võimalikule asjaajamisele, pro-
jekteerimisele ning omavalitsu-
se, võrguettevõtte ja elektrifirmaga 
suhtlemisele. Seda kõike võib mui-
dugi püüda ka ise projektijuhina 
organiseerida, kuid oluliselt liht-
sam on leida usaldusväärne part-
ner, kes pakub “võtmed kätte” la-
hendust. Viimane võib küll natuke 
kulukam olla, kuid säästab maja-
omaniku närve ja aega. Mina vali-
sin partneriks Eesti Energia.

ja teatati, et süsteemi käimapanemi-
seks kulub kuni viis kuud. Tagantjär-
gi mõeldes oli see aus lähenemine, 
sest täpselt nii palju aega kuluski. 
Kõrgete elektrihindade valguses on 
inimeste huvi päikesesüsteemide 
vastu tänaseks kasvanud ning kuu-
lu järgi tähtajad isegi pikemaks ve-
ninud. Pigem teha asju korralikult ja 
läbimõeldult kui kiirustades.

Planeerimisprotsess
Esimese tööna koostati mulle päi-
kesepargi asendiplaan, kus oli ske-
maatiliselt määratud paneelide 
paiknemine katusel, kaablite vii-
mise tee ja inverteri asukoht kõr-

Põhjalik ettevalmistus 
Paljude päikesepaneelide lahendu-
si pakkuvate firmade kodulehtedel 
on asjalikud kalkulaatorid, kuhu si-
sestades oma elektritarbimise, ka-
tusepinna suuruse, -kalde ja muud 
andmed kuvab süsteem koheselt 

PÄIKESEPANEELID Päikesepaneelidega elektri 
tootmine nõuab koduomanikult natuke sebimist 
ja investeeringut, vastutasuks saab aga kevadest 
sügiseni nautida nulleuroseid elektriarveid. Vähe-
tähtis pole teadmine, et iga kilovatt-tund oma-
toodetud roheenergiat tähendab umbes ühe kilo-
grammi põlevkivi ahjuajamise ärahoidmist. 
Kirjeldan meie pere kogemuse näitel, milliseks 
osutus päikesepaneelide süsteemi rajamine ühele 
Pringi küla elumajale, alates mõttest kuni paigal-
duse ja esimese elektriarveni.

vastu, millise suurusega päikese-
park on teoreetiliselt võimalik ra-
jada, kui palju see hinnanguliselt 
elektrit toodab. Nutikamad lahen-
dused teatavad kohe ka süsteemi 
rajamise orienteeruva maksumuse. 

Meie majal on põhja-lõuna suu-
naline väiksema kaldega viilkatus 
ning päikesepoolsel küljel jagus 
vaba ruumi 12 paneelile. Tehnili-
semas keeles tähendab see panee-
lide maksimumvõimsust 4,4 kW. 
Kuna paneelidest tulev alalisvool 
vajab enne tavalisse pistikusse või 
võrku suunamist vahelduvvooluks 
muutmist, on süsteemi oluliseks 
osaks inverter. Inverter on reeglina 
veidi väiksema maksimumvõimsu-
sega, meie majal on see 3,3 kW. 

Löönud mullu oktoobri keskpai-
gas Eesti Energiaga käed, toodi minu 
entusiasm samal kuul asjaga ühele 
poole saada kiiresti maa peale tagasi 

Martin Jaško
Pringi külamees

Roheline tuuma-
energia Viimsi kodus 
ehk elektri tootmine 
päikesepaneelidega

Fakte päikese-
energiast

Mikrotootja 
võib ära tunda 
sellekohaste 
kleebiste järgi 
liitumispunkti 
elektrikilbil.

Päikese-
energia süs-
teemil on kaks 
suuremat osa: 
paneelid katu-
sel ja tordi-
karbi suurune 
inverter abi-
hoone seinal. 
Fotod: erakogu

Eestis tooda-
vad päikese-
paneelid 90% 
aasta kogu-
toodangust 
märtsi ja 
oktoobri vahel. 
Foto: Canva
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valhoones. Seejärel asus ettevõte 
süsteemi tehnilist projekti koosta-
ma. Kuna tegemist on hoone elekt-
risüsteemi muutmisega ja panee-
lide tõttu muutub minimaalselt 
ka maja välisilme, peab projek-
teerimist tegema vastavat listsenti 
omav ekspert. Minu valitud firma 
kiituseks peab ütlema, et suhtlus 
nendega oli väga ladus – iga rumal 
küsimus sai kannatlikult vastatud 
ning mind hoiti projekti edenemi-
sega pidevalt kursis.

Selleks, et süsteemi paigalduse-
ga alustada, peab plaan olema valla-
valitsusega kooskõlastatud ja sõlmi-
tud liitumisleping võrguettevõttega. 
Ehitusteatise esitamisest kuni vallalt 
nõusoleku saamiseni kulus ligi üks 
kuu. Kas seda on vähe või palju, on 
mul keeruline hinnata. Küll aga jääb 
vallaelanikuna segaseks, mida täp-
selt siis ametnikud selliste projekti-
de puhul vaatavad ja kaaluvad. Päi-
kesepargi projektipartner hoiatas 
alguses kohe, et kindlasti pean telli-
ma katuse kandekonstruktsioonide 

ekspertiisi, kuna Viimsi vald on seda 
varasemalt tavaliselt nõudnud. Ise-
enesest mõistlik nõue, kuid minu 
projekti puhul sellest vallas miski-
pärast juttu ei tehtud ja kokkuvõttes 
ei nõutud ka. Küll aga pidid põhja-
poolsed naabrid päikesepaneelide 
rajamiseks oma ametliku kooskõ-
lastuse andma, kuigi sealt küljest ei 
paista ükski paneel ega kaabel. Iga-
tahes omajagu segane ja arusaa-
matu asjaajamine, kuid õnneks te-
gi Eesti Energia projektipartner selle 
minu eest ära.

Mikrotootja lepingu sõlmimi-
ne Viimsi piirkonna võrguettevõt-
tega Imatra Elekter kulges aga see-
vastu valguskiirusel. Vaid mõni 
päev pärast avalduse esitamist oli 
leping uuendatud ning ka elektri-
mees käis võrguühenduse punktis 
elektrikilbis mingit lisalülitit paigal-
damas. 

Ehitusteatis registreeritud ja võr-
guleping uuendatud, jäin ootama 
talvekülmade taandumist, et saaks 
alustada paneelide paigaldamisega. 

Küllap saaks seda tööd ka pakasega 
teha, kuid mõistlik on anda asjade-
le aega ning mitte sundida ehitus-
mehi oma näppe külmetama. Na-
gu eelpool mainitud, kulus kõigiks 
paigaldustöödeks kokkuvõttes ai-
nult kaks päeva. Töö oli kiire ja kor-
ralik ning märtsi keskpaigaks said 
paneelid katusele. Kui süsteem on 
paigas, siis päris iseseisvalt seda sis-
se lülitada kohe ei tohi. Spetsialist 
peab inverteri korrektselt tööle hää-
lestama, elektritööd tuleb nõuete-
kohaselt auditeerida ning alles siis 
lubab võrguettevõte süsteemi töö-
le panna.

Mikrotootja leping
Viimaseks on elektrimüüjaga mik-
rotootja lepingu sõlmimine. Kui 
enne oli meie pere ainult elektri 
ostja, siis nüüdsest oleme ka toot-
jad ja müüme parasjagu üle jääva 
elektri võrku tagasi. Päikesepanee-
lide eripära on see, et nad tooda-
vad elektrit ainult siis, kui väljas on 
valge ja päike paistab. Neil tundi-
del on tootmine reeglina suurem 
kui maja elektrivajadus ja ülejää-
gi ostab elektrimüüja tagasi. Seega 
on elektri müümine võrku justkui 
lihtne lahendus ülejäägi salvesta-
miseks, sest arvel kajastub tarbitud 
ja toodetud elektri vahe.

Meie otsustasime ilma akupan-
gata päikesesüsteemi kasuks. Põh-
juseid oli mitu – akupanga lisami-
ne muudab investeeringu reeglina 
kaks korda kallimaks ja kui korra-
lik võrguühendus on olemas, siis ei 
pruugi sellel kokkuvõttes ka suure-
mat majanduslikku mõtet olla. Kui 
elektrihinnad aga jätkavad kasva-
mist, siis saab süsteemile akupan-
ga soovi korral hiljem lisada. Täna-
päeval on enamik päikeseelektri 
invertereid nn hübriidse valmidu-
sega ehk neid saab hõlpsasti ka-
sutada nii autonoomsetes lahen-
dustes koos akudega kui ka võrku 
ühendatuna.

Mida kokkuvõtteks arvata? 
Meie viieliikmelise pere aprillikuu 
elektriarve oli –11eurot. Ostsime 
365 kWh elektrit ja müüsime võrku 
484 kWh elektrit. Kevadpäike andis 
katuselt igal päeval keskmiselt 25–
30 kWh elektrit, pilviste ilmadega 
15–20 kWh. Pere tegelik elektritarbi-
mine oli suurem kui arvel näidatud 
365 kWh, sest kohapeal omatarbeks 
kasutatud elekter tuleb veel lisaks. 
Aga selle energia hind on ümmar-
gune null. Need 11 eurot jäävad et-
temaksuks järgmistesse kuudesse. 
Kuna päikeselistel suvekuudel võib 
eeldada tarbimisest keskmiselt suu-
remat tootmist, siis tõenäoliselt ku-
ni septembri-oktoobrini meie pere 
elektri eest maksma ei pea. Päike-
sepaneelid talvist elektrivajadust 
kindlasti ära ei kata, kuid ka keva-
dest sügiseni saadav sääst pakub 
kõrgustesse roninud energiahin-
dadele suurt leevendust.

Kasutades paralleeli Ukrainas 
sõjategevuses kultusestaatuses-
se saanud tankitõrjerelvadega Ja-
velin, on ka kodune päikeseelekt-
risüsteem justkui “lase ja unusta” 
lahendus. Korra katusele installee-
ritud paneelid ununevad kiiresti ja 
meenuvad üksnes positiivses võt-
mes kord kuus elektriarvet vaada-
tes. Muidugi peab päikeselahenduse 
puhul arvestama ka rahalise inves-
teeringuga või järelmaksuga, kuid 
päeva lõpuks see on vägagi mõistlik 
rahapaigutus nii majanduslikult kui 
ka loodust silmas pidades.

VA S TA B

Milliseid dokumente on vaja päikesepaneelide paigaldamisel esitada?
 Vastab ehitusvaldkonna peaspetsialist Jüri Kurba: Vastavalt ehitussea-

dustiku lisale 1 kuulub päikesepaneelide paigaldamine elektritootmisraja-
tiste ehitamise alla. Selle kohaselt tuleb nii kuni 100 kW kui ka üle 100 kW 
elektritootmisrajatise ehitamiseks taotleda ehitusluba koos ehitusprojekti 
esitamisega. 

Kui päikesepaneelid paigaldatakse hoone katusele ja need on suhteli-
selt väikese võimsusega ning mikrotootja toodab nendega elektrit, mis põ-
hiliselt kulub ära oma majapidamises, siis oleme Viimsi vallas rakendanud 
ehitusseadustiku punkti, millega antud tegevus liigitub elamu tehnosüs-
teemi muutmise alla. Sel juhul tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatis ja 
ehitusprojekt, kusjuures riigilõivu sellel menetlusel ei ole. Nagu iga elekt-
riprojekt, peab ka päikesepaneelide paigaldamise projekt olema koosta-
tud vähemalt B-pädevusega kõrgharidusega elektriala spetsialisti poolt.

Projekti koosseis on määratud majandus- ja taristuministri määrusega 
“Nõuded ehitusprojektile” (17.07.2015 nr 97). Vallavalitsus kaasab projekti 
menetlusse kinnistu piirinaabrid, informeerimaks neid kõrvalkinnistul ka-
vatsetavast tegevusest. See tuleneb ehitusseadustiku nõuetest. Kinnistu 
omanik ega projekteerija ei pea naabrilt mingit kooskõlastust küsima.

Päikesepaneelide projekti koostamisel on aluseks elektrifirma liitumis- 
või tehnilised tingimused, mida vastavalt teeninduspiirkonnale väljastab 
Viimsis kas Imatra Elekter AS või Elektrilevi OÜ. Olemasoleva elektrilepin-
gu puhul väljastatakse liitumislepingu muudatus mikrotootjale. Seda peab 
taotlema kinnistu omanik või tema poolt volitatud isik.

Päikesepaneelide paigaldamisel olemasolevale katusele peab pädev 
isik projekteerimise käigus hindama katuse kandevõimet. Vald ei nõua sel-
lekohast auditit, vaid pädeva isiku kinnitust.

Päikesepaneelide projekt esitatakse koos ehitusteatisega ehitisregistri 
(www.ehr.ee) kaudu. Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond menet-
leb seda, kaasates vajalikud asutused, spetsialistid ja piirinaabrid. Esime-
se läbivaatusringil annab ehitisregister automaatselt tähtaja 10 päeva. Kui 
menetluse lõpptähtaeg jääb nädalavahetusele, pikeneb tähtaeg nädala-
vahetuse järgsele tööpäevale.

Juhul, kui läbivaatajad ei ole märkusi esitanud, loetakse menetlus lõpe-
tatuks ja avaldajat teavitatakse võimalusest alustada ehitustöödega. Kui 
aga on märkusi, tagastatakse materjal EHR-i kaudu projekteerijale paran-
damiseks ja uuesti esitades rakendub jällegi läbivaatluse aeg 10 päeva. 
Seega oleneb menetluse kiirus eelkõige sellest, kui kvaliteetselt on projekt 
koostatud või kui kiiresti jõuab projekteerija teha parandused ja esitada 
projekti uueks läbivaatuseks.  

Tuletan siinkohal ka kinnistuomanikele meelde, et pärast päikesepanee-
lide töölerakendamist tuleb läbi ehitisregistri esitada päikesepaneelide ka-
sutusteatis. Seda menetleb vallavalitsuse järelevalve osakond, kus järele-
valveinspektorid kontrollivad esitatud materjali ja kannavad uued andmed 
ehitisregistrisse.

Lühidalt kokku võttes:
• tutvu ehitusseadustliku LISA 1-ga;
• maha, eraldi alusele paigaldatavate suurema võimsusega paneelide pu-
hul tuleb taotleda ehitusluba;
• päikesepaneelid paigaldatakse hoone katusele ja tarbimine kulub oma 
majapidamises – tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt;
• projekti peab koostama vähemalt B-pädevusega elektriala spetsialist;
• projekti koosseis on määratud majandus- ja taristuminisri määrusega 
“Nõuded ehitusprojektile”;
• vajalik on võrguvaldaja liitumis- või tehnilised tingimused (Viimsi vallas 
Imatra Elekter AS või Elektrilevi OÜ);
• projekt esitatakse EHR-i keskkonda;
• vajalik on esitada ka kasutusteatis.

Viimsi kinnisvaraturu ülevaade
K I N N I S VA R A

Käesolevas Viimsi kinnisvaraturu 
ülevaates võrdleme 2022. aasta 
I ning 2021. aasta viimast kvartalit. 
Räägime korteriomandite, majade 
ja maade hindadest.

Elamumaad
Elamumaa hinnad on olnud olnud suhte-
liselt stabiilsed. Hinnatõus on olnud vaid 
6 eurot ruutmeetri kohta. Kui eelmise aas-
ta viimases kvartalis tuli elamumaa eest ta-
suda keskmiselt 78 eurot, siis selle aasta 
esimeses kvartalis oli ruutmeetri hinnaks 
keskmiselt 84 eurot. Elamumaade hinnad 
sõltuvad eelkõige kommunikatsioonide 
ja ehitusloa olemasolust ning loomulikult 
asukohast. Näiteks mereäärne elamumaa 
võib olla kümneid kordi kallim. Kõige kal-
lim elamumaa müüdi selle aasta esimeses 
kvartalis hinnaga 828 000 eurot.

Majad ja suvilad
Esimeses kvartalis tehti suvilate ja majade-
ga kokku 10 tehingut rohkem kui eelmise 
aasta viimases kvartalis, mil tehinguid oli 
28. Elamute hinnad on võrreldava perioo-
diga tõusnud 251 euro võrra ning suvila-
te hinnad 397 euro võrra. 2022 I kvartalis 
tuli tasuda elamu ruutmeetri eest keskmi-
selt 2013 eurot ning suvila eest 2662 eu-
rot. Siinkohal tasub arvesse võtta, et suvi-
laid kasutatakse ka elumajadena. Suvilate 
kõrgem hind tuleneb looduslähedasest 
asukohast, mida paljud ostjad soovivad. 
2022 I kvartalis müüdi kõige kallim elamu 
850 000 ning suvila 260 000 euro eest.

Suvilate ja elamute puhul kehtib üld-
juhul sama reegel nagu korterite puhul – 
mida väiksem pindala, seda kõrgem ruut-
meetri hind.

Korteriomandid
Korteriomandite tehingute arv on olnud 
suhteliselt stabiilne – 2021 IV kvartalis 82 
ja 2022 I kvartalis 94 tehingut. Selle aasta 
esimeses kvartalis on tehtud kõige rohkem 
tehinguid Viimsis ja Haabneemes – mõle-
mas 34. Kõige rohkem on tehtud tehinguid 
korteriomanditega, mis on suuremad kui 
55 m2 (64 tehingut).  Kõige vähem tehin-

guid on tehtud ühe- ja kahetoaliste korte-
ritega (kokku 18 tehingut). Tasub arvesta-
da, et korteriomandite puhul ei räägi me 
vaid korteritest, sinna alla kuuluvad ka 
näiteks ridaelamud ja paarismajad. Kor-
teriomandite keskmine ruutmeetri hind 
on tõusnud võrreldes 2021 viimase kvar-
taliga 177 euro võrra. Selle aasta esimese 
kvartali keskmiseks ruutmeetri hinnaks oli 
2342 eurot. Kõige kallimat ruutmeetri hin-
da – 2625 eurot – tuleb tasuda 30–54 ruut-
meetri suuruste korterite eest. Kõige kal-
lim korteriomand müüdi 2022 I kvartalis 
375 000 euro eest.

Lauri Esko
1Partner Kinnisvara

  Hinnastamine. Kõige tähtsam 
kodu müügi juures on hinnasta-
mine. Näen pidevalt olukordi, kus 
omanikud kaotavad oma kinnis-
vara müües kümneid tuhandeid 
eurosid. Soovitus: pea nõu asja-
tundjaga, et mitte hinnastamise 
juures eksida (eriti oluline on see 
majade müügi puhul).

  Miniremont. Kerge sanitaar-
remont võib kinnisvara müügihinda 
kümmekond protsenti tõsta. Vaata 
üle vannitoa vuugid, plekid või 
kriimud jms seintes. Müüdav kinnis-
vara võiks mõistagi olla puhas. 
PS! Siinkohal sõltub kõik ikkagi 
konkreetsest objektist.

  Dokumentatsioon. Oled korteris 
või majas ise midagi ümber ehita-
nud? Kas kõik vajalikud dokumen-
did tehtud muudatuste kohta on 
olemas? Kui ei, siis tegele doku-
mentide korrastamisega kindlasti 
enne müügiprotsessi algust, kuna 
muidu võivad ostjal tekkida prob-
leemid pangast laenu saamisel. 
Abi saamiseks ja kinnisvara doku-
mentatsiooni küsimuste korral 
pöördu julgelt spetsialisti poole.

Nipid müüjale

* Andmed: Maa-amet

Tänavavalgustuse 
renoveerimise kolmas etapp 
lõpeb juunis

TÄ N AVAVA LG U S T U S

Viimsi valla tänavavalgustuse renovee-
rimise kolmas etapp ehk projekti LED 
III tööd lõppevad juuni keskpaigaks. 
Selle tulemusel annavad vallas valgust 
474 uut energiasäästlikku valgustit.

2020. aastal Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt rahastuse saanud projekti LED 
III raames vahetati välja tänavavalgustu-
se kaablid, mastid ja valgustid. Nüüd on 
jäänud veel ehitajal teha haljastuse taasta-
mine, mis jõuab lõpule juuni keskpaigaks. 
Renoveerimistööde eest vastutav OÜ Cor-
le on lubanud tööd Haabneeme alevikus 
Õuna tee piirkonnas lõpetada hiljemalt 3. 
juuniks ja 17. juuniks Viimsi alevikus Nel-
gi tee piirkonnas. 

LED III projektiga vahetati Viimsi vallas 
474 valgustit, mis asusid Viimsi alevikus, 
Haabneeme alevikus, Pringi külas, Püünsi 
külas, Metsakasti külas ja Randvere külas. 
Kõik uued valgustid liideti rekonstrueeri-
mistööde I etapis loodud nutika juhtimis-
süsteemiga. Projekti tulemusena väheneb 
valla elektrienergia tarbimine 158 MWh 

võrra aastas, millega kaasneb aastane sü-
sihappegaasi emissiooni vähenemine 172 
tonni võrra ja loomulikult ka rahaline võit, 
mis näiteks 2022. aasta I kvartali elektrihin-
dade põhjal võiks olla üle 18 000 euro. 

Projekti kaasrahastati “Ühtekuuluvus-
poliitika fondide rakenduskava 2014-2020” 
prioriteetse suuna “Energiatõhusus” meet-
me “Energiasäästu ja taastuvenergia osa-
kaalu suurendamine” tegevuse “Tänava-
valgustuse taristu renoveerimine” vahen-
ditest.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

LED III projektiga vahetati Viimsi vallas 474 
valgustit. Foto: ehitus- ja kommunaalosakond
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Suvehooaeg kogub tuure
 3. juunil algusega kell 18 toi-

mub Viimsi vabaõhumuuseumis 
valla rahvatantsurühmade ühes-
tantsimine ja simman “Las käia see 
tants”. Osalevad koolide ja täiskas-
vanute rahvatantsurühmad. Sünd-
muse korraldaja on MTÜ Randve-
re Tantsupere eesotsas tantsujuhi 
Anli Ajaga. 

 4. juunil kell 15 tähistab sega-
koor Viimsi 40. tegevusaastat juu-
belikontserdiga Viimsi Artiumi 
suures saalis. Koori juhatab Vaike 
Sarn. Kontserdil on kaastegevad ka 
Jyväskylä segakoor Aallon Laulajat 
ning Koeru segakoor. 

 5. juunil kell 12 toimub kogupe-
reüritus “Viimsi Hoovimängud/100 
aastat hoovimänge”. Toimumispai-
gaks on Viimsi vana staadioni ala 
(Viimsi Rimi taga, Randvere tee 
9). See on sündmus, kus kohtuvad 
meie hoovi- ja õuemängude tradit-
sioonid, alates aastast 1922 kuni tä-
nase päevani. 

 12. juunil kell 10 antakse start 11. 
Viimsi rattaretkele. Rattaretke algu-
se ja lõpupunkt on Viimsi Artiumi 
vastas asuv parkla. Korraldaja on 
Viimsi Sport. 

 12. juunil kell 11 toimuvad Viimsi 
huvikeskuses Viimsi noorte võistlu-
sed rahvusvahelises kabes.

Võidupüha ja jaanipäevad
 23. juunil võõrustab Viimsi vald 

igal aastal toimuvat üleharjumaa-
list isamaalist sündmust – võidupü-
ha ja Harju XXVII maakaitsepäeva. 

Harju maakaitsepäeva tähista-
misega alustatakse juba 22. juunil 
kell 16, kui Vabaduse hiies Loo ale-
vikus toimub traditsiooniline või-
dutamme istutamine, kus osalevad 
ka segakoor Viimsi ja ViiKerKoor, 
dirigent Indrek Umberg.

23. juunil algavad Harju maa-
kaitsepäeva sündmused varahom-
mikul kell 7 Viimsi vabaõhumuu-
seumis võidupüha auks lipu heis-
kamisega. Kell 9.30 toimub Viimsi 
mõisa pargis Johan ja Maria Lai-
doneri monumendi juures Eesti 
vabaduse eest langenute mälestu-
seks pärgade asetamine. Kell 11 on 
Viimsi staadionil operatiiv- ja kait-
sejõudude pidulik rivistus ja pa-
raad ning staadioni kõrval parklas 

tatakse Prangli saarel kalurite päe-
va ning kell 21 toimub suur suve-
disko DJ Lenny La Vidaga Prangli 
rahvamajas.

 16.–17. juulil toimuvad Viimsi 
kohvikutepäeva sündmused Viim-
si poolsaarel ja saartel.

 16. juulil kell 21 esineb Prangli 
rahvamajas ansambel Laine.

 29.–31. juulil toimuvad teatrila-
vastuse “Mis sa ilma paadita teed?” 
etendused Prangli rahvamajas. 31. 
juulil toimuv viimane etendus on 
kavas anda Aksi saarel. Lavastuse 
esietendus ning etendused olid es-
makordselt 2021. aastal.    

 3.–31. juulini toimuvad Nargen 
Festivali kontserdid ja teatrieten-
dused Naissaarel. Naissaare Püha 
Maarja kabelis antakse tasuta kont-
sertide sari Orelimaagia 2022: Bach+. 

on huvilistele avatud eriteenistuste 
tehnika, varustuse ja relvastuse väl-
japanek kuni kella 16-ni.

Kell 12 algavad Viimsi mõisa 
pargis Harju XXVII maakaitsepäe-
va sündmused – ürituse avamine 
ja isamaaline tervituskontsert. Esi-
nevad Tallinna Tuletõrjeühingu 
Puhkpilliorkester, Randvere Pasu-
nakoor, rahvamuusikaansamblid 
Kapell Viimsi ja Pirita, rahvatant-
surühmad Randvere koolist ning 
Randvere Tantsupere tantsurüh-
mad.

Kell 14 toimuvad samas ajaloo-
liste sõjaväevormide esitlused ja 
Front Line Eesti ja Kaitseliidu de-
molavastused ning avatud on rel-
vade näitus. Külastada saab sõja-
muuseumi. Avatud on kohvikud 
ja koostööpartnerite esitlustelgid. 
Päevajuht on Hannes Võrno. Kogu 
üritus on tasuta.

15.30 algab Viimsi mõisa par-
gis vabariigi presidendi süüdatud 
võidutule vastuvõtmine ja pidu-
lik üleandmine Harju maakonna 
omavalitsusjuhtidele. Ürituse pea-
korraldaja on Harjumaa Omavalit-
suste Liit koostöös Viimsi vallava-
litsuse ja Eesti sõjamuuseumiga. 

Kell 19 toimub jaaniõhtu pidu 
Viimsi vabaõhumuuseumis. Esine-
vad Stefan, Marko Matvere ja VLÜ 
(pääse tasuline).

Viimsi vallas toimuvad ka 
mitmed muud jaanipeod 

 22. juunil kell 18 on pidu Lubja 
mäe jaanitule platsil, kus esinevad 
Sirje ja Rein Kurg.

 23. juunil kell 21 on jaanituli 
Prangli saarel Ülesaare laululaval, 
kus esinevad Mikko ja Mait Maltis.

 24. juunil kell 18 peetakse jaa-

VIIMSI SUVI Sel suvel, Viimsi kultuuriaastal, on 
vallas toimumas rida põnevaid sündmusi, millest 
allpool mõne sõnaga juttu teeme. 

Suvi tuleb – Viimsi suvesündmused 2022

nipidu Leppneeme sadamas, kus 
esinevad Jaanus Pärnpuu ja Tõnu 
Timm.

Juuni lõpust kuni augusti 
lõpuni

 30. juunist 25. augustini toimu-
vad Viimsi Orelisuve 2022 kontser-
did Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Esinevad organistid ja kammer-
muusikud Eestist, Lätist, Ukrainast 
ning Saksamaalt.   

 3 juulil algusega kell 14.30 tä-
histab EELK Randvere Püha Peet-
ri kogudus oma 170. juubeliaasta-
päeva piduliku jumalateenistusega 
kirikus.

 9. juulil kell 10–18 toimub Viim-
si vabaõhumuuseumis Rannarahva 
festival ja Merelaulu pidu. 

 9. juulil algusega kell 10 tähis-

Esinevad organistid Eestist ja välis-
maalt.

 6.–23. juulil toimuvad Oma-
ri küünis Marius von Mayenburgi 
satiirilise komöödia “Bäng” eten-
dused. 

 30. juulil annab Omari küü-
nis soolokontserdi maailmakuu-
lus Soome akordionist ja helilooja 
Kimmo Pohjonen.    

 13. augustil kell 12 toimub tra-
ditsiooniline Prangli spordipäev 
ning õhtul kell 21 spordipäeva pi-
du Väikeste Lõõtspillide Ühinguga 
Prangli rahvamajas. 

 19. augustil kell 19 avatakse pi-
duliku kontserdiga Viimsi Artium 
ning saab alguse maja avamiskuu, 
mille lõpuürituseks on 1. oktoobril, 
rahvusvahelisel muusikapäeval toi-
muv Eesti Muusikanõukogu aasta-
preemiate tseremoonia ning sünd-
musest toimuv otseülekanne ETV 
programmis.    

 20. augustil, Eesti taasiseseis-
vuspäeval korraldab Naiskodukait-
se Viimsi jaoskond pinkikupäeva 
ja kontserdi Viimsi mõisa pargis.

 20.–21. augustil toimub Forus 
Spordikeskuses noorte lauatenni-
sevõistlus “Viimsi Open 2022 in 
memoriam Katrin Saks”.

 26. augustil algusega kell 20 
toimub traditsiooniline Pärnamäe 
küla välikino.

 27. augustil algusega kell 20.30 
tähistakse muinastulede öö sünd-
must Viimsi vabaõhumuuseumis.

Ilusat ja sündmusterohket suve!

Ott Kask 
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Mitmed üritu-
sed leiavad 
aset vabaõhu-
muuseumis. 
Foto: Viimsi 
vabaõhu-
muuseum

Rahvakunsti-
ansambel 
Pirita on sage 
külaline Viimsi 
lavalaudadel. 
Foto: Viimsi 
vabaõhu-
muuseum

Lõbusad mas-
kotid Ranna-
rahva festivalil. 
Foto: Viimsi 
vabaõhu-
muuseum

Laidoneri 
mälestusmärgi 
juures võidu-
pühal. Foto: 
Tiit Mõtus

Randvere 
Pasunakoor 
Prangli rahva-
maja ees kont-
serti andmas. 
Foto: Merilin 
Piirsalu
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G
iidiks oli Rannarahva 
muuseumi juhataja Ja-
nek Šafranovski, kelle 
teadmised ajaloo koh-

ta on suurepärased. Tal oli paja-
tada hulganisti huvitavaid jutte ja 
legende, mis lõi emotsionaalse aja-
loolise pildi ja aitas kuuldut pare-
mini meelde jätta. Näiteks saime 
teada, et birgitiinide ordu valitses 
omal ajal uhkelt üle põhjaranni-
ku ja lähedal asuvate saarte. Üldse 
saime kogu reisi vältel palju uut in-
formatsiooni. See pani imestama, 
kuidas me mõnest asjast nii vähe 
oleme teadnud või ehk siis oleme 
hoopis väga palju unustanud.  

Omanäoline kirik 
Noarootsis
Külastasime Noarootsi Püha Ka-
tariina kirikut Hosby külas, milles 
kiriku kogudus toimis juba 13.–14. 
sajandil, kirjasõnas märgitud küll 
alles 16. sajandil. Kirik sai mui-
dugi sõdade ja rüüsteretkede ajal 
kannatada, aga kogudus ehitas ki-
riku taas üles. Meil kõigil oli huvi-
tav näha esmakordselt kirikul laud-
katust. Kirikuaias oli huvitavaid 
rõngasriste, Noarootsi mõisnike 
hauamonumente ja vabadussõja 
mälestussammas. Tore oli kogeda, 
et Noarootsi teeviidad ja sildid olid 
kakskeelsed – eesti keelele lisaks ka 
rootsi keeles.

Uhke Saare mõis
Lõunasöök oli planeeritud Saa-
re mõisa, mis rajati 1662. aastal ja 

ja tunnetama energiapinkide mõ-
ju organismile. Jah, tulbid olid täies 
õiteilus ja õnneks ka päikesesäras. 
Giid tutvustas mõisa ajalugu ja 
energiaväljade toimet.

See mõis pole küll veel täielikult 
renoveeritud, aga juba on ära teh-

kuulus enne põhjasõda mitmele 
suguvõsale. 1773. aastal ostis selle 
mõisa Friedrich Adolf von Rosen 
ja seejärel anti mõis üle isalt po-
jale kuue põlvkonna vältel. Mõi-
sakompleks on taastatud aastatel 
1995–2001 ja on kantud kultuu-
rimälestiste riiklikku registrisse. 
Mõisa omanikud on jätkuvalt von 
Rosenid. Mõis on kasutuses küla-
listemajana, on ka saalid üritus-
te jaoks ja kohvituba. Hobutallis 
asub Lyckholmi muuseum. Mõi-
sas pakuti meile igati esinduslikku 
ja maitsvat lõunasööki.

Palju muud põnevat
Külastasime ka Rannarootsi muu-
seumi, mis tegeleb Lääne-Eesti 
saarestikul ja mandriosal asuva 
eestirootslaste kultuuripärandi uuri-
mise, säilitamise ja tutvustamisega. 
Avastasime muuseumis kvaliteet-
sete toodetega käsitööpoe, saime 
osta toredaid meeneid ja ilusaid 
käsitööesemeid.

Kaunis oli vaadata kevadist tär-
kavat loodust ja lillelisi aasu. Lin-
nuvaatlustornist alla vaadates nä-
gime veelinde ning teisel pool torni 
märkasime meie inimesi nurme-

RINGREIS Haabneeme päevakeskuse eakate 
kevadreis toimus rannaäärse ringreisina, et uurida 
Eesti rannarootslaste ajalugu ja elu. 

Eakad naudivad elu Eestimaad avastades

nukke korjamas. Nüüd on siis meil 
ka juba talvevitamiinid varutud.

Omamoodi elamus oli jalutus-
käik ikka veel veidi talveunes tuk-
kuvasse Haapsallu. Lossipargis 
õitsesid uhkelt tulbipeenrad. Aja-
loohuvilised suundusid mõnda 
aega tagasi renoveeritud Haapsalu 
linnuse muuseumi. Saime pal-
ju uusi teadmisi ja pidasime aja-
looliste relvadega maha ka mõned 
duellid. Kohtumine olid planeeri-
tud pitsimuuseumis, sinna suun-
dusid käsitööringi liikmed. Keraa-
mikud ja portselanimaalijad läksid 
kohtumisele Liisu Arroga. Nii sai 
end laadida uute mõtete ja idee-
dega oma loomingu tarbeks.

Maitseelamused Haapsalus on 
alati erilised ja seekord saime seda 
nautida rahulikus miljöös.

Aiareis rohenäppudele
Teine Haabneeme päevakeskuse 
reis toimus 25. mail ja oli planee-
ritud aiandushuvilistele. Sõitsime 
imetlema Kirna mõisa tulbivälju 

tud hulk olulisi töid. Meie inime-
sed pole ju ka nii rikkad, et kohe ja 
korraga nii suuremahulisi töid te-
ha saaksid. Omanikud on aga järje-
kindlad ja küllap saame kunagi ka 
täies ilus mõisahoonet imetleda. 
Praegu aga saame nautida lilleilu, 
energiavälju ja toetada oma külas-
tustega mõisa edendamist. 

Veski-Silla motelli lõunasöök 
pakkus meile, rannarahvale, mee-
lepärast ja hästi valmistatud kala. 
Tagasiteel külastasime aiandus-
keskust Hansaplant Vaela külas – 
oli sealgi uudistamist ja vajalikud 
ostudki said tehtud. 

Kõige tipuks aga külastasime 
Nõmmel asuvat koduaeda, kus pe-
renaine kõneles aiandusspetsialisti 
vaatenurgast oma aia saamisloost, 
taimede kooslusest, õnnestumis-
test ja ka mõningatest möödalask-
mistest. Eks aed olegi looming, kus 
saab julgelt katsetada, et oma mee-
led ja tunded elama hakkaksid.

Olid meeldivad kevadpäevad 
koos toredate inimestega kodu-
maad avastades. Hea meel on nä-
ha, et ikka ja jälle on midagi muu-
tunud ja veel kaunimaks saanud.

Lehte Jõemaa 
Haabneeme päevakeskuse 
koordinaator

KEVADET AVASTAMAS Viimsi 
eakad võtsid 18. mail ette 
ühe toreda ringsõidu mööda 
kevadist Eestimaad. Näha ja 
kogeda sai mõndagi uut ja 
huvitavat.

Esimene sihtkoht oli Kirna mõisa-
park. Kevadel on seal silmailu pak-
kumas üle 200 000 tulbi. Osa neist 
oli juba täies õies, osa alles puhke-
mas. Kõndides erivärviliste tulbi-
peenarde vahel, tunned peagi sü-
dames rahu ja kergust. Parki on 
paigutatud ka toredad istepingid, 
millel on energeetiline mõju, mis 
aitavad sul vabaneda nii mõnestki 
murest. Endal tuleb vaid üles lei-
da see õige pink, mis sobib just si-
nu vaevusele. Tundes tahet pingilt 
mitte tõusta, on Kirna missioon täi-
detud. Elu on lill, ela ja sära!

Mõisatiirult suundusime edasi 
lõunapausile Türil Vaksali kohvikus-
se ning pärast seda võtsime suuna 
Kurgjale C. R. Jakobsoni talumuu-
seumisse. See on koht, kus võib näha 

vana põimumist uuega. Uuendatud 
on talumuuseumi kogu kompleks, 
restaureeritud mõisa peamaja. Tut-
vudes püsinäitusega – veski, ait, laut, 
saun –, saab ülevaate vanaaja maa-
rahva töödest ja tegemistest. Saime 
teada, kui edumeelne peremees oli 
C. R. Jakobson. Külastasime ka Ja-
kobsoni perekonna kalmistut.

Randvere päevakeskuse ringsõit Eestimaal

Edasi viis tee Särghaua maatea-
duste keskuse uude hoidlasse Pär-
numaal, kus tutvusime puursü-
damike ja maapõues leiduvate 
erinevate kivimitega. Vaatasime fil-
mi sellest, kuidas selgitatakse välja 
kogu meie planeedi sadade miljo-
nite aastate jooksul toimunud elus-
tiku mitmekesisuse, keskkonna- ja 
kliimamuutuste arengulugu.

Lilleilu silmis, rahulolu südames 
ja täienenud teadmised ajusopis 
asusime koduteele.

Malle Ojari 
Randvere päevakeskuse 
tegevustes osaleja

Kirna mõisa-
hoone. Fotod: 
Ruslan Dontsov

Kirna tulbi-
meri on oma-
ette vaatamis-
väärsus. 

Kirna mõisapargi pinkidel on 
energeetiline mõju, mis aitab 
leevendada tervisemuresid. 

Läänerannikut avastamas. 

Esimene 
peatus Noa-
rootsis Hosby 
külas. Fotod: 
Marje Plaan

Noarootsi 
Püha Katariina 
kirikus. 

Haabneeme  
päevakeskuse 

hooaja 
lõpetamine

8. juunil kell 14.00. 

KAVAS:   
14.00 –15.00 Kontsert: 
Neeme Ots (trompet), 

Mikk Langeproon 
(akordion)

15.00 Tänamine 

Esinevad päevakeskuse 
huviringid. Kohvilaud.

Haabneeme päeva-
keskuse I korruse saalis 
on avatud käsitöönäitus 

kuni 8. juunini.

Ilusa ilma korral 
õuepidu!
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MÄNGIME KOOS Ajas rändamine, 
põlvkondadevaheline lõimumine, 
mängimine ja veel kord mängi-
mine ning seda kõike ikka koos 
laulu ja tantsuga.

Just sellisena oleme üles ehitanud 
Viimsi esimeste hoovimängude päe-
vakava.

Viimsi vanast staadionist saab nen-
deks tundideks justkui ajakapsel, mis 
on jagatud suures plaanis neljaks, läh-
tudes daatumitest 1922, 1955, 1988 ja 
2022.

Vaatame ja tutvume õuemängude-
ga, mida mängisid meie vanavanemad 
ning mida mängivad meie tänapäeva 
noored.

Kõik peod ja mängud käivad meil 
ikka koos laulu ja tantsuga, nii ka sel-
lel korral. Laval ja tantsupõrandal as-
tuvad vaheldumisi üles nii noored kui 
ka vanad:

Teated

11. Viimsi Rattaretk kutsub ratta-
sõpru ühiselt kodukanti avastama
Taas on kätte jõudnud aeg rattad tolmust puhtaks pühkida, 
tehniliselt korda teha ja sõbrad kaasa kutsuda. Järjekorralt 11. Viimsi 
Rattaretk toimub traditsiooniliselt pühapäeval, 12. juunil.

Koguneme juba kell 9.30 ja stardime retkele kell 10 uue kultuuri- ja 
hariduskeskuse Viimsi Artiumi juures üle tee asuvas parklast.

Kultuuriaasta raames toimuv rattamatk viib sel aastal retkelised kiri-
kute ja pühakodade tuurile ning retke lõpetame kohvi ja koogiga peat-
selt avatavas Artiumis.

Retke esialgne päevakava ja planeeritud peatused:
9.30–10.00 kogunemine Artiumi juures asuvas parklas
10.00 start retkele
10.45 Randvere Püha Peetri kirik
11.45 Tammneeme uus terviserada
12.45 Rohuneeme kabel ja lõuna
14.00 Viimsi Püha Jaakobi kirik
14.30 Viimsi vabakogudus
15.00 Artium – ekskursioon 
Rattaretke pikkuseks on umbes 26 kilomeetrit ning see on jõukohane 

igale rattasõiduharrastajale. Marsruut kulgeb mööda Viimsi kergliiklus- 
ja metsateid.

Rattaretke viivad läbi Viimsi vallavalitsus, Viimsi Sport ja CFC Spordi-
klubi ning turvalisuse tagab USS turvateenistus.

Retk toimub iga ilmaga ja on osalejatele tasuta!
NB! Kõikidel ratturitel on kohustus kanda kiivrit!
Täpsema info rattaretke kohta leiab viimsisport.ee kodulehelt ja Face-

bookist ürituse “11. Viimsi Rattaretk” lehelt. Samuti telefonilt 501 2517 
(Siiri Visnapuu).

Viimsi Sport

Lapsed võtsid mõõtu 
mitmevõistluses
29. mail toimus juba teist aastat spordiklubi Lindon kevadine mitme-
võistlus Viimsi staadionil. Taaskord oli osalemas üle 100 noorsport-
lase, alates lasteaiarühmast kuni 6. klassini.

Võistlejad võtsid mõõtu mitmevõistluses, kus tuli endast parim anda 
nii sprindis, kaugushüppes, palliviskes kui ka staadioniringi läbimises. 

Lasteaiarühma arvestuses tegid parima soorituse Alessa Ojamaa, 
Loretta Kõiv ja Marko Tomingas.

2013.–2014. aastal sündinud laste arvestuses tulid võitjateks Nora-Li 
Hermet ja Karl Aleks Ülemaantee (Viimsi kool).

2012. aastal sündinud võistlejatest olid parimad seekord Mia Lisette 
Sauväli ja Hugo Pärnsalu (Viimsi kool).

2011 vanuseklassis võitlesid endale esikohad välja Kerttu Liivak ja 
Darius Toom Haabneeme koolist.

Kõige vanemas vanuseklassis ehk alla 14-aastaste hulgas tulid võit-
jateks Kristiina Tamm ja Henri Näppi Haabneeme koolist.

Suur tänu peredele, kes varajastel hommikutundidel jaksasid tulla 
staadionile lastele kaasa elama! Aitäh kohtunikele, abilistele ja treene-
ritele ning AS-ile Tampe meid toitlustamast!

Kohtume kindlasti ka järgmisel aastal!
Spordiklubi Lindon

• segakoor Viimsi;
• Randvere päevakeskuse seeniortant-
surühm Kobarake;
• kapell Viimsi;
• rahvamuusikaansambel Pirita;
• Haabneeme päevakeskuse seenior-
tantsurühm Triinud;
• Melose muusikakool;
• Active Studio Street Dance;
• Kaie Kõrbi Balletistuudio rühmad 
“Tuhkatriinud”, “Kuldnokad”, “Pääsu-
kesed“;
• Haabneeme Põllulille ja Randvere 
lauluansambli Kibuvitsalill ühisprog-
ramm;
• Ly Lumiste laulustuudio;
• JJ Street Hip-Hop.

 Päeva juhib ja DJ puldis on Erkki 
Sarapuu.

Päeva lõpetab suur küladevaheline 
köieveovõistlus. 

Tulge kindlasti kohale!
Kõikide vahel, kes osalevad igas ajako-
ridoris vähemalt kahes mängus või te-
gevuses, loosime välja hulgaliselt eri-
nevaid auhindu, mille on välja pannud 
Rannarahva muuseum, Tallinn Viim-

Viimsi Hoovimängude suur 
avaüritus – 100 aastat hoovi-
mänge juba 5. juunil 

si SPA, Viimsi Sport, Viimsi keskuse 
Kuulsaal, Sportland ja paljud teised.

Ürituselt ei puudu ka traditsioonili-
sed laste lemmikud laadatoidud nagu 
jäätis, vahvlid jne.

Üritust rahastab Leader ja Viimsi val-
lavalitsus ning ürituse läbiviimise eest 
kannavad hoolt Pärnamäe külaselts, 
Viimsi vallavalitsus, hoolekandekeskus, 
noortekeskus, Viimsi MRJK, Viimsi -
Sport, Viimsi huvikeskus, Viimsi Ranna-
meeste klubi ja meie vahvad esinejad.

Ühtlasi on tegemist suure avaüritu-
sega, millele järgnevad jooksva aasta 
jooksul iga paari kuu tagant toimuma 
hakkavad Viimsi Hoovimängude üri-
tused juba erinevates Viimsi külades 
ja alevikes.

Ootame teid kõiki juba sellel püha-
päeval, 5. juunil kell 12–16 Viimsi va-
nale staadionile.

Siiri Visnapuu
Pärnamäe külaselts

  Täpsem info: pärnamäeküla.ee 
või info@parnamaekula.ee, tel 
501 2517 (Siiri Visnapuu).

Hoovimängudel saab mängida erinevaid sportlikke mänge. Foto: Canva



6. juunil kell 14.30–18.30 Viimsi 
doonoripäev. Viimsi huvikeskuses.
7. juunil kell 17 Ulvi Ingver-
Kuklase raamatu “Idu” esitlus 
Viimsi raamatukogus.

Näitused

Kuni 31. august näitus “Viimsi 
Huvikeskus – meie maja ajalugu”. 
Viimsi huvikeskuses.
Kuni 14. juuni Siiri Taimla-Ran-
nala näitus “Aeg maha visandi-
plokiga”. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus. 

Jumalateenistused

5. juunil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
5. juunil kell 13 jumalateenistus 
armulauaga Rohuneeme kabelis.
5. juunil kell 12 jumalateenistus. 
Viimsi Vabakoguduses.
8. juunil kell 19 piiblitund. Viimsi 
Vabakoguduse kaminasaalis.
12. juunil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
12. juunil kell 12 jumalateenistus. 
Viimsi Vabakoguduses.

Sport

12. juunil kell 11. Viimsi Ratta-
retk. Alusega Viimsi Artiumi vastas 
parklas.
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Kontserdid ja 
teatrietendused

3. juunil Viimsi valla rahvatantsu-
rühmade ühestantsimine ja 
simman “Las käia see tants”. Viimsi 
vabaõhumuuseumis.
4. juunil segakoori Viimsi juubeli-
kontsert “Segakoor Viimsi 40”. 
Viimsi Artiumi kammersaalis.
4. juunil kell 15 Tallinna Keelpilli-
kvarteti ja Tähe-Lee Liivi kontsert. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
4. juunil kell 18 kontsert “Trom-
petikõla”. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
5. juunil kell 14 viiuliansambli 
Viiulised kontsert. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
18. juunil kell 18 Viimsi Jazz sarja-
kontsert: Hedvig Hanson ja Kalle 
Pilli. Eesti sõjamuuseumis.

Eakatele

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

Lastele ja noortele

9.–10. juunil Viimsi muusika-
kooli vastuvõtukatsed. Viimsi 
Artiumis. Rohkem infot www.
viimsimuusika.ee.
12. juunil kell 15 Banaanikala 
projektiteatri lasteetendus “Kuld-
kalake”. Prangli rahvamajas.

Varia

5. juunil “Viimsi hoovimängud”. 
Viimsi vanal staadionil Viimsi 
Rimi taga.

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Head noored lugejad ja nende sõbrad! Suvi ei ole 
mägede taga ja ka tänavu kutsun teid kõiki tradit-
sioonilisele suvisele lugemisele, mis raamatukogude 
aasta puhul kannab nimetust lugemistalgud ja 
toimub 1. juunist 18. augustini Viimsi, Randvere, 
Prangli ja Püünsi raamatukogudes. 

Lugemistalgutest võivad osa võtta kõik põhikooli 
õpilased ja tublimad koolieelikud, kellel lugemine 
selge ja huvi lugemise vastu suur.  

Tänavu on suvelugemise korraldus oluliselt muutu-
nud. Teile ei anta enam ette meie koostatud raama-
tute nimekirja, mille hulgast saaksite valida lugemist, 
vaid me soovime, et valiksite ise erinevate teemade 
alt endale huvipakkuvad raamatud. Peamine on, et te 
loeksite vähemalt VIIS raamatut. 

Teemad on järgmised: SÕPRUS, LOODUS, HUU-
MOR, PÕNEVUS, KOOL JA KODU, VARIA. 

Raamatukogusse “kasvatame lugemispuu”, kus igal 
teemal on oma oksaharu ja kuhu riputame nn erivärvi-
lised viljad iga loetud raamatu nimetusega. 

Sport

Jumalateenistused

Näitused

Varia

Lastele ja noortele

Kontserdid ja 
teatrietendused

Eakatele

Võistlusel osalemiseks tulge palun raamatukokku 
ja registreerige ennast lugemistalgutest osavõtjaks. 
Kes ei ole veel raamatukogu lugeja, saab ennast 
lugejaks vormistada (registreerimislehe ja vanema 
nõusoleku vormi saab välja trükkida raamatukogu 
kodulehelt). Osavõtjad saavad lugemispassid, kuhu 
pärast raamatu läbilugemist ja raamatu kohta käivate 
küsimustele vastamist teeb märke raamatukoguhoidja. 
Muretsemiseks ei ole põhjust, sest arvestades sel-
lega, et on suvevaheaeg, on küsimused tunduvalt 
lihtsamad kui koolis kontrolltöö ajal. Enamusele küsi-
mustest võib vastata ühe sõnaga. 

Tublimad, kes loevad läbi vähemalt viis raamatut, 
kutsun osalema koos minuga 25. augustil toimuval 
pidulikul lõpuüritusel. Loodame, et ka sel aastal tuleb 
sinna üllatuskülaline ja saame süüa ühiselt traditsioo-
nilist torti. 

Kohtumiseni raamatukogus!
Vimpsik

Viimsi raamatukogu maskott  

Laste suvised lugemistalgud

Saada oma sündmuse info: teataja@viimsiteataja.ee

MTÜ Viimsi Mõttesport kutsub kõik nutikaid Viim-
si noorteklassi kabetajaid Viimsi noorte võistlustele 
rahvusvahelises kabes. Võistlused toimuvad püha-
päeval, 12. juunil algusega kell 11 Viimsi huvikesku-
ses Nelgi tee 1. Registreerumine kell 10.30–10.50. 

Osalema on oodatud kabetajad nii Viimsist kui ka 
kaugemalt. Mängitakse Šveitsi süsteemi järgi, 7 voo-
ru, ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit käigule. Turniir 
on kõikidele ühine, arvestus on U8, U10 ja U13 vanu-
seklassides. Võistlustele saab eelnevalt registreerida 

kuni 9. juunini võistluse kohtuniku Argo Unnuki kau-
du (e-postil argo789@gmail.com või telefonitsi 5645 
7891). Kõik osalejad saavad diplomi, parimaid auta-
sustatakse medaliga. Pakume ka natuke soolast ja 
magusat. 

Lisainfot saab Viimsi Mõttespordi Facebooki lehelt 
või kohtunik Argo Unnukilt.

Pille Petersoo
MTÜ Viimsi Mõttesport asutaja

Viimsi noorte võistlused rahvusvahelises kabes
Kabevõistluse korraldab MTÜ Viimsi Mõttesport. Joonistus: MTÜ Viimsi Mõttesport
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N
äiteks sidruniõli klaarib 
pea ja aitab keskendu-
da, eukalüptiõli vähen-
dab väsimust ja nõrkust, 

lavendel aitab uinuda, sidrunhein 
soodustab loovat mõtlemist, apel-
sin tõstab tuju. Kuidas neid keha-, 
näo- ja juuksehoolduses kasutada?  

Sääskede ja putukate peleta-
miseks: nahale määrimiseks sega 
mandliõlisse antibakteriaalset tee-
puuõli ja lavendliõli. Difuuseris ka-
suta citronellaõli. Valge salvei vii-
ruk hoiab eemal nii sääsed kui ka 
herilased. Valmistootes Elixr OM 
õhuspreis on kaks sääsevastast õli.

Päevitamise järgselt: kui päike 
on teinud liiga, siis naturaalne Aloe 
Vera geel on hea abiline nii lastele 
kui ka suurtele. See rahustab, niisu-
tab nahka ja toetab rakkude uuene-
mist, sisaldades A-, C- ja E-vitamii-

õlisid. Beebide ja laste kehale sobib 
mandliõli puhtalt kasutamiseks.

Kui soovid lõõgastavat kehaõli, 
lisa mandliõlile lavendliõli – see 
soodustab uinumist, leevendab 
stressi ja ärevust. 

Puhta näonaha saladused: 
näonaha puhastamiseks kasuta 
roosiõli ja silmameigi eemaldami-
seks lisa roosiveele mõned tilgad 
mandliõli. Värskendav näomask: 
sega 2 tilka sidruniõli 2 tl mee ja 
10 ml kookosõliga. 

Mental Booster jojooba- ja 
mandliõlidel baseeruvad näo- ja 
massaažiõlid on eriti mõnusate 
lõhnasegudena: De-stress rahustav 
ja värskendav segu sidruni-, sidrun-
heina- ja rosmariiniõlidest; Protec-
tor ingveri-, salvei- ja eukalüptiõli 
immuunsuse tugevdamiseks ja Be-
auty Sleep ylang-ylangi, lavendli- ja 
apelsiniõlidega kosutava (ilu)une 
jaoks. Masseeri õlisid pulsipunkti-
desse ja näonahale. 

Kõikidest nippidest ja toodetest 
saab lugeda meie blogist ja toode-
te kirjeldusest lähemalt, minnes 
www.olenterve.ee Heaolu toode-
te kategooriasse. Kõik tavahinnaga 
tooted on nii kohapeal poes kui ka 
veebis viimsilastele püsivalt -10%, 
kasutades märksõna “Viimsi”. 

Olete oodatud tervislike toode-
te koju Olenterve.ee!

ne. Aloe Vera geeli võib kasutada ka 
näol ja see sobib igat tüüpi nahale.

Kui soovid keha värskendada 
pärast päevitamist või sauna, se-
ga 50 ml geeli ja 8 tilka sidruniõli. 

Päikesepõletuse puhul aitab ka 
roosivesi, mis niisutab ja rahustab 
ärritunud nahka, eriti hea on seda 
kasutada kompressina kahjustatud 
kohale.

Suvine juuksehooldus: suvel 
teevad päike ja merevesi juuksed 
kuivemaks ja hapramaks, seega on 
vaja eriti toitvat igapäevast juukse-
hooldust. Kasuta Aloe Vera geeli, et 
taltsutada säbruseid ja lendlevaid 
või toita kuivi ja rabedaid juukseid. 
Ei jäta juukseid raskeks, aga niisu-
tab võimsalt.

Intensiivhoolduseks kanna mand-
liõli kuivadele juustele enne (!) pese-
mist, lase mõjuda 15 minutit ja pese 
seejärel juuksed nagu tavaliselt. Kui 
aga peanahk on kuiv (ka imikud), 
masseeri mõned tilgad mandliõli 
peanahale ning lase mõjuda üleöö, 
hommikul pese nagu tavaliselt.

SISUTURUNDUS Olenterve.ee poes Viimsi Äritare 
teisel korrusel ja veebipoes www.olenterve.ee on 
esindatud Saksa ökobränd Elixr, mille naturaalsed 
tooted eeterlikest õlidest vedelseepideni on loodud 
põhimõttel, et need annaks kasutajale aroomi-
teraapilise kogemuse lisaks praktilisele hooldusele. 

Olenterve.ee suvised naturaalsed 
nipid heaks enesetundeks

Siidise naha heaks: ujumine, 
palavad temperatuurid ja ebapiisav 
vedelikutarbimine võivad nahka 
kuivatada nii, et see hakkab keten-
dama, seega on kehakoorimine su-
vise kehahoolduse lahutamatu osa.
Värskendava kehakoorija saad 100 g 
meresoola, 40 ml mandliõli ning 5 
tilga sidruniõli (soovi korral riivi ka 
sidrunikoort) segamisel. Pärast na-
ha koorimist niisuta nahka Aloe Ve-
ra geeli või mandliõliga, millele lisa 
värskendava efekti saavutamiseks 
mõned tilgad tsitruseliste (apel-
sin, veriapelsin, sidrun) eeterlikke 

Jaanika Lauk
Olenterve.ee

Tee ise suvine 
kehakoorija 
sidruniõliga. 
Fotod: Elixr

Asendamatud 
abilised roosi-
vesi ja Aloe 
Vera geel.

Uulitsa baod Caesari 
kastme ja krõbeda tiiger-
krevetiga 
Aasiapärane aurutatud kukkel ehk 
bao on tõusev gurmeetäht. Tänu 
rikkalikule täidisele ja imepehme-
le kuklile maitseb see kuninglikult. 
Bao on ka üpriski tervislik valik, 
sest kuklit aurutatakse, see on ker-
ge ja õhuline, lisaks on täidises 
palju ka värsket salatikraami. Toi-
dukoht Uulits on baod menüüsse 
võtnud eksklusiivselt just Viimsis. 
Tule proovi näiteks uut Rooma sa-
lati ja Caesari kastmega baod, mil-
le täidise krooniks on teriyaki-kast-
mes krõbedad tiigerkrevetid. 

Poké-kausside söögikoht 
Kauss lisas menüüsse ka 
salatid
Valikus on kaks põnevat salatit. 
Kanasalat sisaldab lisaks salati-
lehtedele ja kanale ka edamame 
uba, apelsini, tomatit, punast si-
bulat, redist ja Itaalia juustu. Ker-
gelt pähklise maitsega ning valgu-
rikka tempeh’ga ehk fermenteeritud 
ja pressitud sojaubadega salat so-
bib eineks ka veganitele, sisaldades 
salatisegu, punast kapsast, apelsini, 
redist, edamame uba ja veganifetat. 
Mõlemad salatid panevad suu vett 
jooksma igal salatisõbral. 

CHI indiapärane naanipitsa 
ehk naanza 
Klassikalist India, Hiina ja Tai köö-
gikunsti au sees hoidva restorani 
Chi isuäratavad toidud valmivad 
kogenud Aasia kokkade käe all, 
pakkudes põnevat maitseelamust. 
Toitude valik on tõeliselt rikka-
lik ja mitmekesine. Äsja täiendust 
saanud menüüsse on lisandunud 
nüüd ka naanza ehk indiapärane 
naanipitsa. Valikus on kolm mait-
set: kana, lõhe ja India juustuga 
naanza. 

Kuulsaali veisetartar ja 
Persillade’i hiidkrevetid 
Lisaks bowlingule ja piljardile pa-
kub Kuulsaal ka rikkalikku toidu-
menüüd. Valikus on eelroad, ta-
pad, suupisted, salatid, pastad ja 
poké-kausid ning trendikas täna-
vatoit: burgerid, friikartulid, bar-
beque-ribid ja muu. Gurmaanide 
seas on eriti hinnas Kuulsaali uus 
maheveisetartar, mida täiustavad 
musta trühvli majonees,  sinepi-
seemne “kaaviar”, krõbedad Mu-
hu leiva tšipsid, röstitud kappa-
rid ning šalottsibulad. Persillade’i 
hiidkrevetid kergelt hapuka val-
ge veini võikastmega, serveeritu-
na koos küüslauguvõiga röstitud 
klassikalise Itaalia ciabattaga too-
vad Kuulsaali kohale aga maitsed 
lausa prantsuse köögist. 

SISUTURUNDUS Viimsi Keskuse söögikohtade 
menüüd on saanud põnevat täiendust. Siin mõned 
soovitused roogadest, mida kindlasti proovida tasub. 

Maitsemeeli hellitavad uudised 

  Viimsi Keskuse söögi-
kohad on avatud E–P 11–21; 

  Kuulsaal E–N 11–22, 
R 14–01, L 11–01, P 11–22

Uulitsa 
baod

CHI naani-
pitsa

Kuulsaali 
persillade’i 
hiidkrevetid

Kuulsaali 
veisetartar

Kausi 
salatid

Viimsi Keskus
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Saage tuttavaks – Liisa 
Liimets (16). Positsioonilt 
väravavaht. 
Kuidas Sa jalgpalli juurde jõudsid? 
Mulle on lapsest saati pallimän-
gud väga meeldinud, aga jalgpalli 
sai koos isa ja vennaga koduhoovis 
kõige rohkem mängitud. Ühel het-
kel aga tahtsin jalgpallitrenni min-
na ja pidin selleks vanemaid natu-
ke veenma, et soov on kindel. Asi 
oli otsustatud, kui mu klassiõe ema, 
kes oli MRJK-s treener, mind tren-
ni kutsus.

Mis selle mängu juures meeldib?
Lihtsalt öeldes kõik. Aga just vära-
vavahina meeldib mulle selle po-
sitsiooni detailsus ja suur vastutus. 
Veel teeb jalka põnevaks, et ükski 
mäng ega olukord pole kunagi sa-
masugune.

Kas oled kohanud ka eelarva-
musi, et oled tüdruk, aga män-
gid jalgpalli?
Isiklikult eriti mitte, aga eks eelar-
vamusi naiste jalgpalli kohta on ko-
hati veel kuulda.

Millised on parimad emotsioonid, 
mida jalgpall on Sulle pakkunud?
Kõige rohkem rõõmu on toonud 
raskelt tulnud võidud, kus oleme 
näiteks pikalt kaotusseisus olnud, 
aga viimastel minutitel välja tul-
nud. Kindlasti on eredalt meeles 
parimad tõrjed.

Millised on Su eesmärgid jalg-
pallis?
Kaks suuremat eesmärki on välis-

maal mängimine ja lisaks noor-
tekoondistele Eesti esindamine 
A-koondises. Kindlasti tahan igat 
hetke sellest protsessist nautida ja 
jalgpalli mängimisest alati rõõmu 
tunda.

Kodus või võõrsil mäng? Miks?
Kodus, sest kodustaadion ja kodu-
publik tekitavad alati erilise atmo-
sfääri, aga kindlasti pole mul ka mi-
dagi võõrsil mängude vastu.

Kui tihti satud ise staadionile teis-
te mänge vaatama? 
Ma üritan võimalikult palju jõu-
da sõprade mängudele, aga otse-
selt mingit kindlat klubi vaatamas 
ei käi. Pigem jälgin otseülekandeid 
erinevatest mängudest. Koondise-
mänge käin samuti vaatamas.

Kui Sa ei mängiks jalgpalli, mida 
siis teeksid?
Tõenäoliselt tegeleksin igapäeva-
selt lumelauatamisega, mille jaoks 
praegu jalka kõrvalt kahjuks nii 
palju aega ei jää. Ilmselt tegeleksin 
siiski ka mõne muu pallimänguga.

JALGPALLURID JK Viimsil on seekord au 
tutvustada kahte mängijat: Liisa Liimetsa ja 
Karl Erich Kaljuveret. Mõlemal puhul on tegu 
KTM-iga, mis rahvakeeli tähendab oma klubi 
kasvandikud. Liisa ja Karl Erich tulid Martin Reimi 
jalgpallikooli ja kasvasid suureks koos klubiga. Nad 
on nii tulihingelised jalgpallimängijad, et on valmis 
jätma kõik, kui võistkond neid vajab. Sadagu või 
pussnuge. 

Erle Meresmaa
Viimsi JK

Karl Erich Kaljuvere (18). 
Positsioonilt poolkaitsja või 
kaitsja, oleneb parasjagu 
peatreeneri plaanist. Ise 
ütleb, et mängib täpselt seal, 
kus vaja. 
Kuidas Sa jalgpalli juurde jõud-
sid? 
Väiksena meeldis mulle toas iga-
päevaselt jalgpalli mängida ja isa 
otsustas mind trenni viia.

Mis selle mängu juures meeldib? 
Jalgpall on ettearvamatu, iga mäng 
on erinev ja uue emotsiooniga.

Millised on parimad emotsioonid, 
mida jalgpall on Sulle pakkunud? 
Kindlasti see, kui saavutasime 
noorteklassis tugeval rahvusvahe-
lisel turniiril Helsingis kolmanda 
koha 106 meeskonna seas. Samu-
ti oli positiivne eelmise aasta esi-
liiga B võit.

Millised on Su eesmärgid jalg-
pallis? 
Mängida jalgpalli nii heal tasemel, 
nagu minu oskused lubavad.

Kodus või võõrsil mäng? Miks? 
Kindlasti kodumäng. Kuulda 
(noorte) fännide ergutusi ja näha 
nende emotsioone, kui lööme vära-

va või võidame, tekitab erilise tun-
de. Sellist publikut nagu meil ei ole 
üheski teises esiliiga tasemel män-
givas klubis.

Kui tihti satud ise staadionile teis-
te mänge vaatama?
Suhteliselt tihti. Käin pigem just 

oma meeskonna mänge vaatamas, 
aga vahel ka aja veetmise eesmär-
gil sõpradega teiste klubide mänge.

Kui Sa ei mängiks jalgpalli, mida 
siis teeksid? 
Ma arvan, et tegeleksin mingi muu 
spordialaga.

hea teada

  Esindusmeeskonnal tuli vahepeal võtta kaks kaotust ja 
seda vastaste kodumurul. Nii sõideti Elvast koju skooriga 0:1 
ja Paidest 0:2. Samas olid kaks kodumängu võidukad. 5:0 
võideti Ida-Virumaa FC Alliance. Väravate autoriks Juhan 
Jograf Siim ja Johannes Theodor Kollist. Kübaratriki tegi 
(kolm väravat ühes mängus) Nevil Krimm. Teisel korral sai 
rinda pistetud FC Flora U21-ga, kelle koduväljakul tuli eelmine 
kord nende paremust tunnistada. Nüüd oli meil kodupubliku 
ja -staadioni eelis ning see õigustas end täielikult. Lõppskoor 
tablool 2:1. Meie väravate autoriteks Rasmus Kala ning Oscar 
Ollik. Seejuures oli tegu igati kirgi kütva mänguga. Meie vära-
vavahil “õnnestus” saada punane kaart esimese poolaja 
lõpus. Väravasse hüppas hoopis meie keskkaitse Martin 
Jälle, kes tegi imelise mängu, mis läks ajalukku. Martinilt tuli 
imeline penalti tõrje ning lisaks puhas töö teisel poolajal. 
Sellised olukorrad kasvatavad ja teevad tugevaks! 

Viimane magus võit saadi Pärnu JK üle nende kodustaa-
dionil. 36. minutil jäädi vähemusse, sest seekord anti puna-
ne kaart Martin Jällele. Poolaeg lõpetati 2:0 kaotusseisus. 
Seda, mis toimus vaheajal riietusruumis, ei ole au peale 
meeskonna kellelgi teada, aga see tõi poisid mängu tagasi. 

Kokkuvõte JK Viimsi viimastest mängudest
64. minutil juhtisime 2:3 ja suutsime seda hoida mängu 
lõpuni. Imeline! Väravate autoriteks Karl Erich Kaljuvere, 
Nevil Krimm ning Juhan Jograf Siim.

Hetkel asub Viimsi JK esiliiga tabelis 25 punktiga neljan-
dal kohal. Meist eespool on Harju JK Laagri 29, Tallinna FCI 
Levadia U21 30 ning Paide Linnameeskond U21 samuti 30 
punktiga. Oleme oma mängudega peaaegu poole peal. 
Kõike võib veel juhtuda.

Järgmine esinduse kodumäng igipõlise rivaali Harju JK 
Laagriga leiab aset juba 18. juunil kell 15.

Ka naistel on läinud vägagi hästi. Naiste esiliiga tabelis 
ollakse FC Kuressaare järel auväärsel teisel kohal. Sel hoo-
ajal on vastu võetud kaks kaotust ja võidetud neli mängu. 
Sealjuures on parimaks väravakütiks Jana Ahven. Paremust 
olemegi tunnistanud vaid FC Kuressaare ning Tallinna JK 
Kalev II naiste osas. 

Naisi saab kodustaadionil jooksmas näha juba 5. juunil 
kell 13, kui kohtutakse Tartu JK Tammeka II naiskonnaga.

Ja lõpetuseks. Kui SIILil öeldakse, et iga okas loeb, siis 
meie oleme seda veidi mugandanud ja ütleme: iga inimene 
loeb! Ehk mida rohkem meid on, seda rohkem me suudame!

JK Viimsi 
õnnelik 
kevad

Viimsi jalg-
pallinaiste 
nägudelt on 
näha, et jalg-
pall teeb 
õnnelikuks. 
Foto: Martin 
Reim

Karl Erich Kaljuvere. Foto: Raigo Tõnisalu

Liisa Liimets. Foto: Tõnu Stoltsen
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TENNIS Active Tennis pakub 
tennisetreeninguid lastele, noor-
tele ja täiskasvanutele Viimsis. 
Aja jooksul on Active Tennise 
treeningutel osalejate arv usinasti 
kasvanud ja tänaseks on saanud 
väikesest seltskonnast üks vahva 
tennisepere.

Alates algusaastatest on eesmärgiks ol-
nud anda kõikidele huvilistele võima-
lus leida enda tee tennise kui äärmiselt 
mitmekülgse ja põneva spordiala juur-
de. Olgu siis kas hobi- või võistlusspor-
dina, kuid eelkõige tennise kui tervist 
tugevdava sportliku tegevuse ja meel-
diva ajaveetmise võimaluse juurde. 
Õppides valitsema palli ja selle kaudu 
ka iseennast, pakub tennis mängijale 
igakülgset arengut ja suurt naudingut, 
õpetab võitma ja kaotama ning nii en-
da eest seisma kui ka kaaslastega ar-
vestama. See on oskus, mida me kõik 
elus vajame. 

Kõik suudavad, kes usuvad
Active Tennises saab kõike seda õppi-

Teated

Selgusid Viimsi IV Trepijooksu 
parimad
Neljandat korda toimunud trepijooks pani proovile kõik vaprad osa-
lejad. Kuigi olud olid keerulised, sündis mitmeid väga häid tulemusi.

Sellel aastal ei soosinud ilm Viimsi VI Trepijooksu osalejaid ning 
vihma hakkas kallama juba varahommikul enne võistlust. See tegi esi-
mesed võistlusalasse jäävad trepiastmed libedaks ja jooksjad olid ka 
veidi ettevaatlikumad. Ilmselt oli ka ilm põhjuseks, miks osalejate arv 
oli varasemate aastatega võrreldes veidike väiksem.

Kuigi eelregistreerunuid oli veidi rohkem, kui kohale jõudis, siis oli ka 
neid, kes ilma trotsides alles võistluskeskuses hommikul oma nime kirja 
panid ja vihmast hoolimata rajale tormasid.

Tulemuse sai laupäevasel võistlusel kirja kokku 58 jooksjat.
Sündis ka uus raja rekord, sedakorda naiste arvestuses – Liv Leivo 

jooksis uueks naiste rekordiks on 47,10. Ühtlasi oli Liv oma ajaga üld-
arvestuses lausa neljandal kohal. Kiireim mees oli Rauno Tiits ajaga 
43,27, talle järgnesid Andre Luuk 45,27 ja Timo Tann 46,47.

Ja nüüd kõik trenni, sest järgmine võimalus ennast trepijooksul proo-
vile panna on juba 27. mail 2023. aastal.

Viimsi Sport

da peatreener Kert Kevin Lissmanni 
käe all, kellele 2021. aastal omistati V 
kategooria treeneri kutse. Olles tegele-
nud tennisega alates 6. eluaastast, teab 
ta hästi, kuidas tennisega sõbraks saa-
da ja selles oma tee leida ning kui olu-
line roll on sel teel treeneril. 

Lisaks aktiivsele tegevusele on tren-
ni tehes kindlasti tähtsal kohal rõõ-
mus meel ja hea tuju ning just seetõttu 
peab olema trenn koht, kus on eel-
kõige tore olla. Muidugi ei ole päevad 
vennad – kord tulevad löögid paremini 
välja ja kord mitte, kuid loeb vaid suur 
soov õppida hästi mängima ja usk ise-
endasse, sest nagu Roger Federer on 
öelnud: “A Man Who Wins Is A Man 
Who Thinks He Can” (ingl. k “Mees, kes 
võidab, on mees, kes usub, et ta suu-
dab”). Seda mõtet tasub endaga kaa-
sas kanda. 

Suvi on õige aeg alustamiseks
Active Tennis pakub nii rühma- kui ka 
eratreeninguid erinevatele tasemete-
le ja vanustele. Treeningud toimuvad 
eelkooliealistele lastele, koolilastele, 
noortele ja ka täiskasvanutele. Suvel 
alustavad mitmed uued grupid, kuid 
liituda saab ka edasijõudnute gruppi-
dega. Kuna tennis on väga sotsiaalne 
mäng, suureneb trenni tulles kindlas-

Active Tennis teab – tennise-
mänguoskus on hindamatu aare 

ti ka sõprade ring, keda ühendab sa-
ma soov – mängida tennist ja teha se-
da hästi. 

Suvega koos on Active Tennisel tu-
lemas ka mitmeid linnalaagreid Viim-
sis ja Pirital, kus laagripäeva sisse ma-
hub tennis, üldfüüsiline treening, 
põnevad tegevused, soe toit, vahvad 
mängud ja palju uusi teadmisi. Samu-
ti toimuvad suvel pikemad ööbimise-
ga laagrid, kus tennisemängu harjuta-
takse kodust kaugemal. 

Kindlasti tasub tennisemänguga 
alustada juba sel suvel, sest just suvi 
koos väliväljakutega värskes õhus on 
selleks parim aeg. Mis võiks olla veel 
ägedam, kui suvel värskes õhus spor-
ti teha? Tuleb vaid ennast trenni või 
laagrisse registreerida, sest suvehoo-
aeg algab juba 1. juunil! Info treenin-
gute ja laagrite kohta leiab Active Ten-
nise Facebooki lehelt.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

  Treeningutele registreerimine 
ja info: tennis@activestudio.ee

  Jälgi Active Tennist Faceboo-
kis: https://www.facebook.com/
ActiveTennisSport

Tule trenni!

Active Tennis pakub nii rühma- kui ka eratreeninguid eri tasemetele ja vanustele. Foto: Active Tennis

Naiste uue rajarekordi jooksis Liv Leivo. Foto: Tiit Mõtus
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Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Laias valikus ja soodsa hinnaga
madratsid ja voodid

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naiste-

riided ja jalatsid – otse USA-st

poes Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel 

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

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

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

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

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

Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, 
lume koristamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, igor@
inkteenused.ee.

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

Pärast pikka talve vajab sinu ko-
duaia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete utiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.

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

Hekkide pügamine ja viljapuude 
suvine lõikus. Ilusa heki saladus 
on regulaarne hooldamine. Lõikan 
vormi kõik hekid ja põõsad. Õuna-
puude suvine lõikus parandab saa-
gi kvaliteeti. Kokkuleppel okste 
äravedu ja muud haljastustööd. 

Oman pikaajalist kogemust ning 
palju õnnelikke kliente. Helista või 
kirjuta, teen hea hinnapakkumise! 
Tel 5396 2258, rpappel@gmail.com, 
aednik Raido.

Ehitus

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

Teenustööd laadur-ekskavaa-
toriga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. 
Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade 
renoveerimine MTR EEH011474. 
Pakume erinevaid lahendusi hoo-
nete ja majade ehitusel. mehitus@
gmail.com või tel 5352 9476.

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

Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. www.sunlu-
na.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.

Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 

info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.

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

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

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

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

Tänavakivide paigaldus, aedade ja 
terrasside ehitus, haljastus, 
lammutustööd. Tel 5454 0286, 
unikivi24@mail.ee.

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

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

Muud teenused
Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. 
Tel 524 2109, Heljo.

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

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

Pakume kolimis- ja transpordi-
teenuseid. Mööbli montaaž. Vana-
de esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

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

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

Katuse- ja fassaadipesu. Tel 5819 
2960.

Massaaž Viimsis (hea asukoht). 
Ravi-, klassikaline, tselluliidi-, lõõ-
gastav jalamassaaž jt. Täpsem 
teave telefonil 5893 7477.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsent-
si alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneerimi-
se esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 
0906 ja 501 1628.

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

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

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

Bituumen-
katuste 
remont 
SBS-rull-
materjaliga. 
Plekitööd. 
Tel 5819 7445
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Ly Johanson
 +372 506 8605

ly.johanson@uusmaa.ee

EI  OLE KUNAGI ROHKEM
VÄÄRT OLNUD KUI TÄNA!

SINU KODU

 
 
 

 
 

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

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

 MEIE  MÜÜME SINU
JAOKS  PARIMATEL

TINGIMUSTEL!

Viimsikatena  tunneme
Meie ühist  kodukanti

kõige paremini!

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

Katus, fassaad, terrass ja unikivi 
kiirelt ise puhtaks!

Küsi lisa 5450 1000 või peseise@tamway.ee

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

RENDI MOBIILNE 
KÜLMA JA KUUMA VEE 
KÕRGSURVEPESUR
KERGHAAGISEL
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

kadaka

Drive In

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kadakas: Pilvetee 8/2

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

EHITUS- ja REMONDITÖÖD

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli kõik

ühest kohast - Meisterviimistlusest

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

EHITAME ja REMONDIME,
VIIMISTLEME ja PLAADIME,

teeme PUIDUTÖID,
paigaldame KATUSEID,

ehitame TERRASSE ja PAVILJONE!
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Osta nüüd 2 kuu pääse 
ja saad kolmanda

TASUTA!
Ujula 2=3

108€ (klubiliikmele 90€)

KOGU SUVE KESTEV RANNAVORM VIIMSI SPA SPORDIKLUBIST

Spatallinn.ee

Spordiklubi kassast

KLUBILIIGE
Spaahotellid.ee

Spordiklubi kassast

TAVAKLIENT

(kodulehelt ostes hakkab kaart kehtima ostu hetkest alates)

Spordiklubi 2=3
 142€ (klubiliikmele 126€)

Kompleks 2=3
194€ (klubiliikmele 170€)

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

kehtib kuni renoveeritud saunakeskuse 
taasavamiseni (juuli alguses) 

SPA18+ saunakeskuse külastuseks.

Vegan šašlõkk 
BBQ või sinepi 
marinaadis
Marta Kulinaaria

600 g

Nagu lihapirukas
Delice

~72 g
-28%

Mahe kaerajook
Oatly

1 L
-22%

-25%-20%

Kaerakreem 
vahustamiseks
Oatly

250 ml

Kaerajoogist 
jäätis vaarikaga 
või mangoga või 
riisijoogist jäätis 
maapähkli, karamelli ja 
šokolaadiga
Naturli

500 ml/ 335 g

Šokolaadikook, 
2 x 80 g  
Pagaripoisid

160 g

Pakkumised kehtivad 07.06-20.06.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Parim valik vegantooteid!

07.06-20.06.2022
~0,36~0,36
tavahind ~0,50 / 4,99/kgtavahind ~0,50 / 4,99/kg

2,392,39
tavahind 3,09tavahind 3,09

1,991,99
tavahind 2,69 / 7,96/Ltavahind 2,69 / 7,96/L

3,993,99
tavahind 5,29 / 11,91/kgtavahind 5,29 / 11,91/kg

-26%

-24%

2,29
tavahind 2,89 / 11,45/kgtavahind 2,89 / 11,45/kg

5,995,99
tavahind 7,49 / 9,98/kgtavahind 7,49 / 9,98/kg

-20%

2,992,99
tavahind 3,99 / 18,69/kgtavahind 3,99 / 18,69/kg

Aedpeedi, Aedpeedi, 
tomati ja tomati ja 
basiiliku või basiiliku või 
karulaugu hummus
Gourmet ClubGourmet Club

200 g200 g


