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 Tiina Pukk – pikaajalise pühendu-
muse ja kohusetundega tehtud töö 
eest õpetaja, klassijuhataja ja juhtkon-
na liikmena Haabneeme koolis.

 Hele Must – pühendumusega teh-
tud töö eest õpetaja ja abivalmi kollee-
gina ning hariduslike erivajadustega 
laste igakülgse toetamise eest Haab-
neeme koolis.

 Pille Rahe – järjepideva ja tulemus-
liku töö eest logopeedina Haabneeme 
koolis.

 Peedu Alas – tehnoloogiahuvi teki-
tamise ja paljude loovtööde juhenda-
mise eest Haabneeme koolis. 

 Maarika Puust – pikaajalise pühen-
dumuse ja käelise tegevuse arendamise 
eest Haabneeme koolis.

 Pille Tomingas – pühendumuse ja 
panuse eest Haabneeme kooli tugi-
struktuuri abiõpetajana.

 Hannele Kutser – hariduslike eriva-
jadustega õpilaste liitklassi pühendu-
nud juhtimise ja õpilaste igakülgse toe-
tamise eest Haabneeme koolis.

 Triin Hussar – pühendunud klassi-
juhataja töö ja mitteformaalse õppe idee-
de tutvustamise eest Haabneeme koolis.

 Andra Puronen – koostöö ja õppi-
mist toetava keskkonna loomise eest 
MLA Viimsi Lasteaiad Astri majas.

 Anne Sepp – koostöise meeskonna-
töö eestvedamise eest MLA Viimsi Las-

teaiad Karulaugu ja Päikeseratta ma-
jades.

 Ellen Sinilill – väga hea koostöö ja 
vabatahtliku töö eest MLA Viimsi Las-
teaiad Laanelinnu majas.

 Kalamaimude rühma meeskond 
koosseisus Helgi Moor, Reelika Põldoja 
ja Heli Põldoja – turvalise ja lapse-
sõbraliku keskkonna loomise eest MLA 
Viimsi Lasteaiad Randvere maja Kala-
maimude rühmas.

 Kristi Lasn – mitmekesise digiõppe 
keskkonna loomise eest MLA Viimsi 
Lasteaiad Päikeseratta maja Tibude 
rühmas.

 Kärt Laaser – õuesõppe ja ühis-
ürituste korraldamise eest MLA Viimsi 
Lasteaiad Päikeseratta majas.

 Saale Maripuu – õppimist toetava 
keskkonna ning õppevahendite loomi-
se eest MLA-s Viimsi Lasteaiad.

 Vahtraninade rühma meeskond koos-
seisus Pille Saluri, Liivi Kuhi ja Airi 
Pärn – programmi “Roheline kool” ja 
digiõppe edendamise eest MLA Viimsi 
Lasteaiad Uus-Pärtle majas.

 Irene Ruuse – suurearvulise flöödi-
huviliste koolitamise ja mõnusate an-
sambliseadete eest Viimsi muusika-
koolis.

 Anneli Saar – sihikindla ja südamega 
tehtud töö eest Püünsi koolis.

 Epp Pajuri – professionaalse ja pü-

Kuidas töötab 
prügimajandus? 
Tänavu vald lehti ära ei vea – 
tuleb teha komposti või vedada 
lehed jäätmejaama. Mida head on 
endaga kaasa toonud korraldatud 
jäätmevedu?  Loe lk 6

Helmut Aksbergi 
lahkumine
25. septembril lahkus meie seast 
viimane Aksi saarel sündinud paadi-
meister Helmut Aksberg. Ta avas meile 
ukse kadunud maailma, kus ta üles 
kasvas. Järelehüüet Helmutile loe lk 7

Külas Muuga
külavanemal

hendunud töö eest logopeedina Püünsi 
koolis.

 Hele Pomerants – pikaajalise pü-
hendumise ja sihikindlalt tehtud töö 
eest Püünsi koolis.

 Inger Kessler – suurepärase töö eest 
psühholoogi ja erivajadustega õpilaste 
individuaalse arengu toetajana Püünsi 
koolis.

 Karin Gross – aktiivse klassiõpetaja-
na hariduse edendamise ja hariduslike 
erivajadustega õpilaste eduka toetami-
se eest Püünsi koolis.

 Kersti Haarde – suure panuse eest 
Püünsi kooli õpilaste lugemisharju-
muste kujundamisel ja raamatute po-
pulariseerimisel ning pühendunud töö 
eest Püünsi raamatukogus.

 Kris Fain – professionaalse asjaaja-
mise ja stabiilsele töökeskkonnale kaa-
saaitamise eest Püünsi koolis.

 Meryt Pastak – aktiivse õpetajana 
laste muusika- ja lauluoskuse edenda-
mise ning Püünsi kooli eduka esinda-
mise eest erinevatel muusikaüritustel.

 Tiiu Siimon – professionaalse ja pü-
hendunud töö eest klassiõpetajana 
Püünsi koolis.

 Siim Jürimäe – pühendumuse eest 
erivajadusega õpilaste toetamisel ning 
professionaalse ja kiire IT-abi pakku-
mise eest Randvere koolis.  

 Kaidi Klaas – mitmekülgsuse ja et-

tevõtlikkuse eest Randvere kooli aren-
damisel.

 Pille-Riin Pukspuu – lahendustele 
orienteerituse ja südamega tehtud töö 
eest erivajadusega õppijate toetamisel 
Randvere koolis.

 Kaire Rikolas – Randvere koolipere 
märkamise ja abistamise eest ning koo-
lile lapsesõbraliku ilme andmise eest.

 “Rohelise kooli” meeskond koossei-
sus Jaana Raimets, Liina Savolainen, 
Kristi Kurist, Klaire Sinisalu, Siiri Ala-
maa ja Roosika Kann – Randvere ko-
gukonna teadliku suhtumise kujunda-
mise eest ümbritsevasse keskkonda.

 Kerlin Takk – muusika- ja lauluar-
mastuse kujundamise eest Randvere 
kooli õpilastes.

 Meri Heinsalu – õuesõppe projek-
tide propageerimise ja korraldamise 
eest Viimsi koolis.

 Laura Altenberg – innovaatiliste ja 
tulemuslike õppemeetodite kasuta-
mise eest inglise keele õpetamisel dis-
tantsõppe ajal Viimsi koolis.

 Hilja Hallaste – kindla meele ja suure 
südamega tehtud töö eest Viimsi koolis.

 Kai Mäses – Viimsi kooli I kooliast-
me koordineerimise ja õpetajate, tu-
gispetsialistide, õpilaste ning vane-
mate toetamise eest.

 Birgit Pärn – mõistva, hooliva, tun-
nustava, kindlameelse ning arendava 

suhtumise eest  õpilastesse Viimsi 
koolis.

 Liis Remmel – noorte esinemisos-
kuste arendamise ja kõnevõistluste 
korraldamise eest Viimsi koolis.

 Marge Tammiste – märkimisväärse 
panuse eest õppija arengu toetamisel 
ja individuaalsete õpiradade kujunda-
misel Viimsi koolis.

 Kaidi Kolsar – südamega tehtud töö 
eest Viimsi gümnaasiumis eesti keele 
ja kultuuri edendajana, toetava men-
torina ning väitlusklubi eestvedajana.

 Hille Eek – südamega tehtud töö ja 
suure panuse eest Viimsi gümnaasiumis.

 Kristiine Kurema – südamega teh-
tud töö eest Viimsi gümnaasiumis eesti 
keele ja kultuuri edendajana, meedia-
tiimi “Hüpernool” eestvedajana, koo-
li maine kujundajana ja toetava men-
torina.

 Mariann Nirk – südamega tehtud 
töö eest Viimsi gümnaasiumis muu-
sikakultuuri edendaja ja toetava men-
torina.

 Ingrid Hermet – südamega tehtud 
töö eest Viimsi gümnaasiumis kooli 
käivitamise eest koolikultuuri looja ja 
arendajana.

 Ingrid Rõigas – innustava eesku-
juks olemise eest kolleegi, mentori ja 
vaimustava füüsikaõpetajana Viimsi 
gümnaasiumis.

Külavanem Andrus Pihel tutvus-
tab vallavanem Illar Lemettile 
Muugat, kus sadam annab palju-
dele tööd, ent on ka keskkonna-
murede allikas.  Loe lk 10–11

Fo
to

d:
 M

ar
tin

 J
aš

ko
 ja

 M
oo

ni
ka

 O
ra

s

Viimsi vald tänab õpetajaid 

MLA Viimsi Lasteaedade 
pere ja tunnustusi jaganud 
abivallavanem Marju Aolaid.

Püünsi kooli õpetajad koos 
tunnustusi jaganud valla-
vanem Illar Lemettiga. 

KLASSIKATÄHT 2020 on 16-aastane Pringi küla tüdruk Tähe-Lee Liiv. Palju õnne! Loe lk 8 >

Roosid tänu-
täheks õpe-
tajatele. 

Tunnustused.

Pidulik koos-
viibimine 
Haabneeme 
koolis.
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Õ
petajate päeva tähistamine on traditsioon, mis 
sai alguse juba 55 aastat tagasi. Õnn on see, et 
õpetajad on selle päeva tähendust läbi ajaloo 
väärikalt kandnud. Siinjuures on heameel tõ-
deda, et õpetajaamet ja koostöö õpilastega saab 

üha enam ühiskonnas tähelepanu. Eks ka sellepärast, et 
elame kiirelt muutuvas maailmas ja otsime nii õpetamise-
le kui ka õppimisele pidevalt mõtet ja tähendust.

Õpetaja on eeskuju, läbi kelle väärtuste ja hoiakute 
kujuneb noore inimese maailm. Õpetaja on professionaal, 
kes süstib meile enesekindlust, et suudame õppida ja ko-
geda eduelamust. Õpetaja on suhte looja, sest õpetaja ja 
õpilase vahelisel suhtel on lapse arengule tugev mõju. Ise-
gi mõned minutid õpilase ärakuulamist võib tekitada õpi-
lase elus suuri muutusi. Õpetaja on silla looja, kes paneb 
meid uudishimutsema ümbritseva osas. Seega on vajalik 
õpetajarolli pidevalt tähtsustada ja teha tööd selle nimel, 
et meil on ka tulevikus neid tublisid, kes on valmis õpeta-
jatöö väljakutseteks.

Viimsi valla koolides ja 
riigigümnaasiumis, laste-
aedades, huvikoolides ja 
noortekeskuses aitavad las-
tel õppida 484 õpetajat ja 6 
noosootöö spetsialisti, õppi-
mist toetavad 63 tugispetsia-
listi ja igapäevaselt on abis 
veel 79 töötajat, et haridus-
elu toimiks. Meie õpetajad ja 
koolitöötajad on kindlusta-

tud tugevate juhtidega, heade töötingimustega, turvalise 
töökeskkonnaga ning loodud on võimalused end pidevalt 
täiendada. 1. septembril alustas haridusasutustes tööd 41 
uut õpetajat/tugispetsialisti. Tervitame neid kõiki ja soovi-
me põnevaid kogemusi! 

Sel aastal esitasid koolide, lasteaedade ja huvikoolide 
juhtkonnad Viimsi vallavalitsusele tunnustuse saajateks 
45 õpetajat või tugispetsialisti. Viimsi gümnaasiumi õpe-
taja Ingrid Rõigas on tunnustatud kolme nominendi seas 
aasta gümnaasiumiõpetaja tiitlile. Seekord õpetajate päe-
va märgiti pisut teisiti, ikka selleks, et meie õpetajad olek-
sid terved ja hoitud.

Tänukirjad koos õnnitlustega viisime koos vallavanem 
Illar Lemettiga koolidesse ja lasteaedadesse personaalselt 
kohale ning ühe suure koosviibimise asemel tähistati päe-
va tavapärasest pidulikumalt eraldi igas koolis ja lasteaias. 

Kuidas ja kuhu suunas edasi? Õpetajaameti väärtusta-
mise tegevustes on palju juttu olnud sellest, mis on õpeta-
jatöös ägedat, mis kedagi motiveerib. Ma ise näen, et õpe-
tajad saavad rohkem panustada sisulistes teemades. Mis 
on õpetajale südamelähedane teema/missioon/kirg, mil-
le nimel õpetaja seisab koolisüsteemi muutmisel või aren-
damisel. Kuidas valmistada tänaseid noori ette tulevikus 
ennastjuhtivateks ja edukateks inimesteks? Millist muu-
tust kool ja haridussüsteem vajab? Millised on muutused 
õpetaja töös tulevikus – kas tööampsud, mitu töösuhet on 
pigem reegel kui erand? Neile ja paljudele teistele õpeta-
jaid puudutavatele küsimustele vastamisel peab õpetajail 
endil olema keskne sõnaõigus. Õpetajaamet pole ammu 
enam aastakümneteks ettemääratud käitumismall, vaid 
ühiskondlike muutustega pidevalt kohanev ja üha enam 
juhtrolli võttev professioon.

Ettevaatavalt on valla hariduselus 
mitmeid lahendamist vajavaid tee-
masid, kus õpetajate arvamus on 
oluline. Üheks selliseks on näiteks 
käimasolevad arutelud haridus- 
ja teadusministeeriumiga, milli-
selt lahendada gümnaasiumi õp-
pekohtade võimaldamine. Viimsi 
riigigümnaasiumi väga hea õp-
pekvaliteet väljendub õpilas-
te suures soovis just Viimsis 
kooliteed jätkata, kuid õp-
pekohtade lagi on pea-
gi käes. Kuidas see di-
lemma lahendada? Need 
ja paljud teised arutelud 
ootavad teie, head õpeta-
jad, aktiivset kaasamõtle-
mist ning sõna sekka ütle-
mist. Olge hoitud!

Marju Aolaid
abivallavanem

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

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Kaasav eelarve on saanud 
Tartu linnaruumis nähtavaks
KOGEMUS Tartu alustas kaasava eelarve korraldamist 2013. aastal. Olime küll 
lugenud teiste riikide kogemustest, pidanud plaane koos ekspertide, ametnike ja 
poliitikutega, kuid täpselt ei osanud siiski ette kujutada, mis juhtuma hakkab.
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Meie õpetajad 
on hoitud!

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse kom-
munikatsioonijuht, kaasava 
eelarve projektijuht

Selle Viimsi Teataja numbri pani kokku ja toimetas asendustoimetaja Annika Koppel
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. 
Ajalehe järgmine number ilmub 23. oktoobril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 15. oktoober kell 16.

Elame kiirelt muu-
tuvas maailmas ja 
otsime nii õpetami-
sele kui ka õppimi-
sele pidevalt mõtet 
ja tähendust.

need endaga on kaasa toonud. Näi-
teks on Tartus väga populaarne Apa-
raaditehase hoov, mis tehti korda kaa-
sava eelarve toel ja kus käib nüüd väga 
vilgas elu. Kindlasti oli kaasav eelarve 
siin teatud mõttes kiirendiks, mis sel-
le piirkonna tõeliselt elama pani. Teine 
näide on kaasava eelarve abil korras-
tatud Emajõe kaldapiire, mille juures 
asuvad väga populaarsed suvebaarid 
ja mis soojadel suveöödel kihab nagu 
mesilaspesa. Küllap oleks seegi koht 
omasoodu arenenud, aga nüüd an-
navad kaldapiirded sellele suveõhtu-
te peopaigale turvalisuse ja kena välja-
nägemise. Rääkimata mitmetest korda 
tehtud koolihoovidest, mis on avatud 
kohalikele kogukondadele. 

Kaasava eelarve õnnestumise taga 
ongi suuresti kodukoha arengust hu-
vitatud elanikud ja nende head ideed. 
Tartu kogemuse põhjal võib öelda, 
et kõige suurem võidupotentsiaal on 
põhjalikult läbi mõeldud ideedel, mille 
taga seisab suurem huvigrupp või ko-
gukond. Samas on linlaste poolehoi-
du võitnud ka mitmed ideed, mille ta-
ga ei ole olnud eraldi huvigruppi, kuid 
mis on lihtsalt kõnetanud väga suurt 
osa elanikest – näiteks mitmed ratta-
teede arendamisega seotud ideed või 
juba mainitud kaldapiire. 

Ideede sisuline kvaliteet on aas-
ta-aastalt kasvanud – järjest paremini 
osatakse oma ideest sündiv kasu väl-
ja tuua ning hinnata ka ideede mak-

J uhtus aga palju. Kuigi algus oli 
paljutõotav – linlastelt laekus 
väga suur hulk ideid, mida kõi-
ke kaasava eelarve raha eest teha 

võiks, – algasid hädad pigem hääletus-
perioodil. Suured probleemid tekkisid 
tõrkuva hääletuskeskkonnaga, läbi jäi 
arutamata, milliste võtetega tohiks te-
ha reklaamikampaaniad, ning selgelt 
sõnastamata oli, miks me seda kõike 
üldse teeme. 

Pärast esimest, suure kriitika saa-
tel tehtud kaasava eelarve katsetust 
panime aga pead kokku nii omava-
hel kui ka aktiivsete linnakodanike-
ga ning tegime kogu protsessis suure 
hulga muudatusi, sealjuures sõnasta-
sime täpsemaks kaasava eelarve ees-
märgid. Kuna palju kriitikat kostus sel-
le kohta, et kaasava eelarve protsessis 
on liiga vähe kaasamist, tõime juur-
de arutelude etapi, kus ideede autorid 
saavad oma ideid tutvustada ning koos 
ekspertidega nende üle arutleda, vä-
hendasime lõpphääletusele mineva-
te ideede arvu, andsime igale hääleta-
jale kuni kolm häält, leppisime ideede 
autoritega kokku kampaania tegemise 
heas tavas jne. Väiksemaid muudatusi 
oleme sellest ajast peale teisigi teinud.

Nüüd, kaheksa aastat hiljem, võib 
öelda, et tollal tehtud muudatused 
on end õigustanud ja kaasava eelarve 
protsess on võitnud linnaelanike usal-
duse. Seda näeb nii läbimõeldud idee-
de esitamisest kui ka hääletajate arvu 
pidevast kasvust. 

Kõige rohkem on usaldust kasva-
tanud ilmselt see, kui elanikud oma 
silmaga näevad, kuidas kaasava eel-
arve objektid on reaalselt valmis saa-
nud ja milliseid suuremaid muutusi 

Kaasava eelarve 
õnnestumise taga 
ongi suuresti kodu-
koha arengust huvi-
tatud elanikud ja 
nende head ideed.

sumust. Kuigi me ei jäta kõrvale ka 
üherealisi ettepanekuid mõne objekti 
kordategemise või rajamise kohta, siis 
parema tulemuse toovad siiski põhjali-
kult läbi kaalutud ja eelnevalt kogukon-
nas läbi arutatud ideed. Siis tuleb ko-
gukond ka hääletamisel idee selja taha. 

Väga palju esitatakse kaasavas-
se eelarvesse ka selliseid ideid, mille 
maksumus on kümneid kordi kõrgem 
reaalsest eelarvest. Siin tulevad mängu 
eksperdid, kelle roll on ideedele hin-
nalipik külge panna. Tihti on see pä-
ris keeruline, sest lühikeste kirjeldus-
te põhjal on raske reaalselt maksumust 
hinnata, samas ei saa elanikelt ooda-
ta põhjalikke eskiise, projekte ja kalku-
latsioone. Otsused tuleb paljuski teha 
kõhutunde pealt. Seetõttu on ka aeg-
ajalt juhtunud, et ideede elluviimise 
etapis kaasava eelarve rahast idee el-
luviimiseks ei piisa. Siis peabki oma-
valitsus otsustama, kas jätta idee tege-
mata või leida lisarahastus. Tartus on 
mitmel juhul siiski mindud seda teist 
teed ja ideed ellu viidud. Viimane näi-
de ongi tänavusest aastast, kui eelmi-
se aasta hääletusel võitnud rattateede 
parendamise ideed ellu viies sai sel-
geks, et parema tulemuse nimel tuleks 
linnavalitsusel leida eelarvest lisaraha. 

Üks väga oluline positiivne aspekt 
kaasava eelarve juures on see, et esita-
tud ideed on igal aastal linnavalitsuse-
le oluliseks sisendiks selle kohta, mille 
pärast linlased südant valutavad. Väga 
paljud ideed on aastate jooksul ellu vii-
dud ka siis, kui nad ei ole kaasava eel-
arve hääletusel võidukad olnud. 

Kaasava eelarve rahastusel on pea-
gi ellu viidud 12 ideed, nõnda on selle 
protsessi tulemus ka linnaruumis ju-
ba nähtav. Samas on kaasaval eelar-
vel ka vähem nähtav kasu, olgu selleks 
meie enda üha kasvav võimekus edu-
kat kaasamist korraldada või tartlaste 
üha selgem arusaam linnaeelarve või-
malustest. 

15.-31.10.2020 

IDEEKORJE

1.11- 15.11.2020

EKSPERTKOMISJON
HINDAB IDEID

25.11.2020

AVATAKSE VIIMSI
RAAMATUKOGUS IDEEDE
NÄITUS JA AVALIK ARUTELU

1.12 - 13.12.2020  

IDEED HÄÄLETUSEL

DETSEMBER

KUULUTATAKSE 
VÄLJA VÕITJA PROJEKT

kaasaveelarve@viimsivv.ee
viimsi.ee/kaasaveelarve 

Kaasava eelarve eesmärk on võimaldada viimsilastel teha ettepanekuid
valla elu edendamiseks, et üheskoos välja selgitada ja ellu viia parim
idee. 2020. - 2021. aasta ideede kogumine toimub samaaegselt. Seetõttu
on kaasava eelarve projektide elluviimiseks sel korral kokku 100 000 eurot.



AVAMINE Viimsis avati 5. oktoobril 
pidulikult Lubja klindiastangu 
esimese etapi raames 2500-ruut-
meetrisel alal vahva mänguväljak 
lastele ja terviseala eakatele.

Avamisele olid kohale tulnud nii Viim-
si Lillelapse lasteaia lapsed, Rannarah-
va muuseumi Vigri, Viimsi eakad kui 
ka paljud teised uudistajad. 

Mänguväljakul on lastel võimalus 
alla lasta liumäest, üles ronida suurest 
ämblikuvõrku meenutavast köitest 
põimitud püramiidist ja seigelda koo-
bastes. Erinevate turnimisatraktsioo-
nide, kiikede ja trenažööride valikul on 
vald tellijana teadlikult püüdnud või-
malikult vähe kasutada standardtoo-
teid, mis lõpptulemusena pakub huvi-
listele rohkelt avastamisrõõmu. 

Ala on piisavalt suur ja seetõttu on 
arhitekt selle erinevatel tasapindadel 
terrassidega liigendanud ja plats on 
saanud uue põneva ilme. Platsi pinna-
sekate on valitud suures osas vett lä-
bi laskva kattega nagu kooremultš, liiv, 
muru, et vältida vihmavee kogunemist 
ning vajadust rajada kulukaid äravoo-
lusüsteeme. 
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Astri lasteaed kolis uude majja 
Haabneemes
Astri lasteaia kolimist uude asukohta aadressile Kesk tee 1 Haab-
neemes tähistati 23. septembril tordi, tantsu ja lauluga. 

Tänavu suvel otsustas vald kohandada Viimsi raamatukogust tüh-
jaks jäänud ruumid ümber lasteaiaks ning nii koliski varem Astri täna-
val renditud eramajas tegutsenud lasteaia kaks rühma oma uude 
kodusse ja hakkasid naabriks Rannapere pansionaadile.

Valla lasteaedade direktoril Maie Roosil jagus tordi lõikamisel tänu-
sõnu ehitajale, õpetajatele, lastevanematele, vallavalitusele, kuid 
kõige rohkem tublidele lastele, kes kogu kolimisprotsessi vapralt kaa-
sa tegid.

“See oli meie pisikestele väga õpetlik aeg. Üheskoos pakkisime ree-
del kõik mänguasjad kastidesse ning esmaspäeval pidime uues majas 
leidma neile jälle sobiva koha. Väga suureks abiks olid lapsevanemad, 
kes koos õpetajatega aitasid esialgu tühjades tubades luua just sellise 
mõnusa ja lapsesõbraliku ruumipaigutuse,” lausus Maie Roos.

Kõigile abilistele olid lapsed ise meisterdanud heade soovide hoidi-
sepurgid, et tänusõnad avamisüritusest pikemalt kestaks.

Abivallavanem Marju Aolaid avaldas heameelt, et nüüd on kõik valla 
enda lasteaiad päris omades ning spetsiaalselt lastele kohandatud 
ruumides.

“Kümme aastat tegutses lasteaed Astri tänaval eramajas ning sai 
selle järgi ka oma nimeks Astri maja lasteaed. Paraku ei vastanud 
sealsed tingimused enam täielikult päästeameti nõudmistele. Mul on 
hea meel, et kogu lasteaiapere võttis uued ruumid kiiresti omaks. Et 
lastel oleks ruumi väljas mängida ja joosta, otsustasime algselt taga-
sihoidlikuna planeeritud mänguväljaku ka peaaegu kaks korda suure-
maks ehitada,” lausus Aolaid.

Oktoober on pudrukuu
Oktoober on pudrukuu ja juba viiendat korda Eestis tähistatakse 
pudrukuud toreda ettevõtmisega, milles saavad osaleda kõik 
põhikoolide lapsed. 

Pudruprogrammi käigus oman-
davad lapsed uusi teadmisi tera-
viljadest,  nuputavad oma tera-
viljatoitude retsepte, kokkavad 
koos, joonistavad ja kirjutavad 
luuletusi ning teevad pilte ja 
videoid sõnumiga: “Miks ma ta-
han putru süüa!” Programm kut-
sub üles sel aastal pööramaroh-
kem tähelepanu TÄISTERALE ja 
kestab kuni oktoobri lõpuni. Üht-
lasi valitakse pudruprogrammi 
käigus AASTA PUDER 2020. 

Pudruprogrammi eesmärk on
tutvustada Eesti koolilastele teraviljatoite ja tervislikke toitumisvalikuid 
ning propageerida hommikupudru söömist. “Soe kausitäis putru hom-
mikul kindlustab pikaks ajaks täis kõhu, aitab tugevdada laste tähele-
panuvõimet, hoida kontrolli all kehakaalu ning maitseb ju imehästi. 
Aastate jooksul oleme näinud, et lapsed on ülimalt loomingulised ja 
neile meeldib ise retsepte välja mõelda ning koos klassikaaslastega 
toitu valmistada,” kinnitab pudruprogrammi eestvedaja, Veski Mati 
kvaliteedispetsialist Kadri Rannamäe. Kõik programmis osalejad saa-
vad teravilju tutvustavad õppematerjalid ning uusi teadmisi tunnusta-
vad diplomid.

Pudruprogrammis osalevatele lastele on sel aastal esmakordselt au-
hinnad igas vanuserühmas välja pannud mitmed organisatsioonid, kes 
oma panuse andmisega toetavad laste tervisliku toitumise ideed läbi 
mänguliste ühiste tegevuste. 

Kokkamise kõrval kutsub programm lapsi taaskasutama tühje pud-
rupakendeid. Programmi korraldab Veski Mati kaubamärgi all tuntud 
Balti Veski AS, mis pakub Eesti suurimat kuivainete tootevalikut ja kuu-
lub Baltimaade suurimasse teraviljakontserni Baltic Mill. 

Vaata ka pudruprogramm.ee
Lemme Leima 

Magna Labor

Teated

EHITUS Viimsi valla haldusettevõte 
OÜ Viimsi Haldus ja ehitusfirma 
OÜ Nordlin Ehitus esindajad all-
kirjastasid lepingu, mille kohaselt 
rajab ehitaja 2022. aasta veebrua-
riks vallale uue haridus- ja kultuuri-
keskuse Artium.

Ehituslepingu maksumuseks kujunes 
riigihanke tulemusel 14,4 miljonit eu-
rot ja see hõlmab kokku ligi 9000 ruut-
meetrit Artiumi pea- ja kõrvahooneid 
ning väliõppeala. Artiumi asupaik on 
Haabneeme kooli kõrval Randvere tee 
ääres.

Viimsi koalitsiooni esimehe Märt 
Vooglaiu sõnul on haridus- ja kultuuri-
keskuse Artium rajamine vallavolikogu 
võimuliidu leppe üks olulisemaid ees-
märke. “Mõned aastad tagasi valmi-
nud spordikeskuse ning uutesse ruu-
midesse kolinud raamatukogu kõrval 
on Artium kolmas suurem arendus-
projekt, mille eesmärk on pakkuda val-
laelanikele ja meie külalistele tõenäo-
liselt Eesti ühtesid parimaid võimalusi 
huvihariduse, kultuuri ja spordiga te-
gelemiseks. Artium on ambitsioonikas 
ettevõtmine nii sisult kui ka vormilt, 
sest plaanime ühe katuse alla koon-

Artiumi ehitusleping sai allkirjad

dada muusika-, kunsti- ja teaduskoo-
lid ning huvikeskuse,” lausus Vooglaid.

Vallavanema Illar Lemetti kinnitusel 
on lisaks Artiumi hoone ehitusele vaja 
2021. aasta jooksul lõplikult läbi aru-
tada ning otsustada kultuurikeskuse 
parim tegutsemisvorm. “Lähtekohaks 
on lubadus, et kõigi majja kolivate hu-
vikoolide tegevus peab sellest projek-
tist võitma. Viimsi muusikakooli pro-
fessionaalne õpe saab hea akustikaga 
saali näol hoopis teistmoodi väljundi, 
kunstikool rohkem ruumi oma tege-
vusteks ning teaduskool tipptasemel 
instrumendid katsete läbiviimiseks. 

Loodan, et Artium muutub atraktiiv-
seks ka kultuuriturismi edendatavate-
le ettevõtetele ja teistele, kes soovivad 
ettevõtmist siduda muude vallas pa-
kutavate teenustega,” selgitas Lemetti.

Keskusesse plaanitud 500-koha-
line kontserdisaal ning väiksemad 
kammer- ja black box saalid võimal-
davad Viimsisse tuua täiesti uuel tase-
mel muusikaelamusi, erinevaid teatri-
etendusi ja muid kultuuriüritusi. Kõiki 
Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad 
oma igapäevases õppetöös kasutama 
hakata ka Viimsis asuvad koolid.

VT

Lubja klindiastangu esimene 
etapp sai valmis

Eakate tervisealal on mõeldud ka 
pensioniealistele, kes saavad arenda-
da tasakaalu ja liikuvust, teha mugavalt 
venitusharjutusi ning veeta mõnusalt 
aega värskes õhus. 

Viimsi abivallavanema Annika 
Vaikla sõnul on mänguväljak loodud 
eelkõige lastele ja eakatele mõeldes, 
kuid lisaks saavad siin mugavalt tren-
ni teha ka tervisesportlased. “Ma usun, 
et viimsilased saavad endale väga hea 
uue koha, kus loodust nautida ja oma 
lähedastega koos aega veeta,” lisas 
Vaikla.

Eelmisel aastal valmis kõnealuse 
ala teemaplaneeringu eskiisprojekt, 
millega on täna tühermaana seisvale 
alale kavandatud lisaks äsja valminud 
mänguväljakule veel piknikuplatsid, 
vaateplatvorm ja -torn ning kohviku-
ga kogukonnamaja vaatega merele. 

Lubja klindiastang ehk pangapeal-
ne ala jääb Haabneeme keskusest 
Randvere poole liikudes paremat kätt 
ning algab Põhjakonna trepiga ja lõpeb 
Viimsi ülemise tuletorniga. 

Kõik on oodatud mängima, treeni-
ma, puhkama ja looduses aega veetma! 

Elis Mäeots
kommunikatsiooni peaspetsialist

Lubja klindipealsel avatud mänguväljak ja terviseala pakuvad kõigile uusi 
võimalusi vaba aja veetmiseks. Foto: Elis Mäeots

Vaade Artiumile klindi poolt. Foto: eskiis

üleskutse

Esita Harjumaa aasta tegija 2020 kandidaate!
  Konkurss “Harjumaa aasta tegija” ootab ettepane-

kuid inimestest, ühendustest, asutustest, ettevõttetest, 
kes on silma paistnud 2020. aastal tähelepanuväärse 
panusega maakonna arengusse.

Tublimaid tegijaid saab tunnustamiseks esitada üksik-
isikuna, sõprus- või kogukonnaga, omavalituse või 
ühenduse poolt kümnes kategoorias. Tunnustused an-
takse üle kodanikupäeval, 26. novembril.

Harjumaa aasta tegija konkursile saab kandidaate 
esitada kuni 31. oktoobrini Harju Ettevõtlus- ja Arendus-

keskuse veebilehekülje www.heak.ee/harjumaa-aasta-
tegija/ kaudu järgmistes kategooriates: aasta säde-
inimene, aasta vabaühendus, aasta panustaja, aasta 
tegu, Harjumaa tervisetegija, Harjumaa tervisetegu, pa-
rim siseturvalisusesse panustav organisatsioon, parim 
LEADER koostööprojekt, parim LEADER ettevõtluspro-
jekt, parim LEADER elukeskkonna projekt.

Aasta tegija konkurssi veavad eest Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa 
LEADER tegevusgrupid ning Kodukant Harjumaa.

Aitäh, et olete ennast hoidnud, jälginud kõiki koroonaviirusest hoidumi-
se reegleid, pesnud korralikult käsi ja haigena koju jäänud! Tänu teie 
vastutustundlikule käitumisele on enamus haridusasutusi saanud te-
gutseda oma tavapärases vormis ehk õppetöö toimub koolis.

Peagi saabub sügisene koolivaheaeg. Palun puhake ja reisige koo-
livaheajal Eestis, avastage põnevaid kohti ning laadige oma patarei-
sid välismaale minemata. Nii toimides hoiate nakatumisohu madalana 
ning saame pärast koolivaheaega jätkata tavapärase õppetööga.

Viimsi vallavalitsuse haridusosakond  

Head Viimsi noored ja lapse-
vanemad!

Selline puder valmis varasemalt 
Tallinna Ühisgümnaasiumis. Foto: 
Magna Labor
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kaasliiklejatega arvestamist,” rõhu-
tab Seppam.  

Ühtlasi paneb ta liiklejatele sü-
damele, et kindlasti ei tähenda li-
bedusetõrje seda, et peale tee soo-
latamist või liivatamist oleks tee 
koheselt lume- ja jäävaba ning sa-
ma hea haarduvusega kui suvel. 
“Talvine libedusetõrje teeb tee liht-
salt vähem libedaks,” toob Seppam 
välja ühe hoolde põhitõdesid. “Et 
talvised hooldetööd saaksid teos-
tatud operatiivselt, palume valla-
elanikel mitte parkida teemaale ja 
kergliiklusteedele.” Hooldatav tee-
võrk on mahukas ja seetõttu on 
oluline, et hooldus saaks takistus-
teta toimida. 

Teedevõrk on suurenenud 
76 km
Vallale kuuluv teedevõrk on võrrel-
des 2015. aastaga kasvanud 230 ki-
lomeetrilt 306 kilomeetrini. Sellel 
perioodil on palju teid tulnud aren-
dusaladelt, hooldusesse on liidetud 
vallale üle antud teid (ühistutelt, 
eraisikutelt), munitsipaliseeritud 
teid, lisaks on hooldesse liidetud 
teid, mida ei hooldatud (nt Nais-
saare kolm põhiteed) ja samuti on 
vald teid juurde ehitanud. Viima-
se hooldehanke algusega kõrvuta-
des on uue perioodi alguseks val-
lale kuuluv hooldatav teedevõrk 76 
km suurem. 

Hooldekulu mahuga 
tasakaalus
Viimsi valla teehoolde hankele lae-
kus kaks pakkumust, millest ma-
dalaima maksumusega oli seni-
se teehooldaja AS-i TREV-2 Grupp 
pakkumus summaga ligi 7 330 000 
eurot koos käibemaksuga (kogu 
7-aastasele perioodile). Kui kuus 
aastat tagasi oli vallas hooldatava 
kilomeetri maksumus ligi 2750 eu-
rot, siis uue lepinguga on see 3450 
eurot ühe km kohta aastas. Ar-
vestades teedevõrgu suurenenud 
mahtu, on toimunud vaadeldaval 
perioodil aasta kohta ca 2% hinna-
tõus. Lisaks on kasvanud aasta-aas-
talt hoolde mahud ja ühikhinnapõ-
hised tööd. Teedevõrgu mahtu ja 
hoolde hinnaturgu arvestades jär-
givad kulud üleriigilist trendi.

Muutusid mahtude 
koosseisud
Kogu valla teedevõrgust moodusta-
vad kattega teed 87% (suurim kat-
teta teede osakaal on saartel). Valla 
mandriosas on kattega teede osa-
kaal 92% ja vaid 8% on veel kruusa, 
freespuru või killustikkattega teede 
osakaal. Kavandatu kohaselt saa-
vad 2022. aasta paiku valla mand-
riosas viimased valla avalikud teed 
tolmuvabaks. Aastatepikkuse pide-
va pindamistöö tulemusena on ka-
dunud ära vajadus teha suures ma-
hus tolmutõrjet (endise 100 000 m2 

asemel vaid 8000 m2). Kuna katte-
ga teede olem on suurenenud, on 
ka hooldehankes suurendatud ri-
bapindamise mahtu aastas endise 

TEEHOOLDUS Uuel teehoolde lepinguperioodil 
2020–2027 jätkab valla teehooldajana AS TREV-
2 Grupp. Lepinguga nähakse ette täiendavaid 
hooldustöid ja erinevaid hooldealaseid uuendusi, 
eesmärgiga pakkuda vallaelanikele kvaliteetset 
teenust.

Viimsi valla teehooldajana jätkab AS TREV-2 Grupp

V
iimsi vallavalitsus viis 
suve lõpul läbi valla tee-
hoolde hanke, et uueks 
perioodiks lepingupart-

ner leida. 05.10.2020 allkirjastasid 
vallavanem Illar Lemetti ja AS-i 
TREV-2 Grupp juhatuse liige Tarvo 
Kuusk hooldelepingu. Uus hoolde-
periood kavandati senise viie aas-
ta asemel seitsmeaastase kestvuse-
ga. Leping hakkab kehtima alates 
16. novembrist 2020 kuni 15. no-
vembrini 2027, jagunedes 84 hool-
dekuuks.

Juba praegu käib ettevalmistus-
töö uueks hooldeperioodiks. AS-i 
TREV-2 Grupp hooldevaldkon-
na juht Meelis Seppam tõi välja, 
et senine koostöö on olnud konst-
ruktiivne ja kindlasti on eesmärk 
pakkuda viimsilastele kvaliteetset 
teenust. “Viimsi vald on tellijana 
olnud innovatiivne ja eristub sel-
les osas enamikust omavalitsus-
test. Näiteks näeb hooldeleping 
ette uue ilmajaama ehitust val-
da ja samuti tagatakse vallale ligi-
pääs teeilma prognoosidele, mille 
aluseks on Soome, Rootsi, Nor-
ra ja Eesti ilmamudelid ning teeil-
majaamadest saadav info,” sõnas 
Seppam. 

Hooldetöö katkematu 
aastaring
Aastane teehoole jaguneb suve-
hooldeks (7 hooldekuud, 16.04 ku-
ni 15.11) ja talihooldeks (5 kuud, 
16.11 kuni 15.04). Vastavalt pe-
rioodile on hooldustöödel erinevad 
koosseisud. Talihooldel keskendu-
takse lume- ja libedusetõrjele. Su-
vehooldel on keskmes remonttööd 
ja mahukamad hooldustööd. Läbi 
aasta käib bussiootekodade hool-
dus, hoolde seire jms. Kevadeti 
tehakse perioodilise hooldena ke-
vadkoristust ja sügisel sügispu-
hastust. Kevadeti pannakse kokku 
aasta tehniline töökava. Teehool-
de suurte tööde graafik on jaota-
tud ühtlaselt kogu aastale – nii on 
igal kuul mingi töö tähtaeg. Näiteks 
maikuus lõppevad kevadtööd, juu-
nis ribapindamised, juuli alguseks 
peavad olema teostatud katete pa-
randuse välitööd, juunist augusti-
ni on niidutööde kõrghooaeg, sep-
tembris on teekraavide puhastuse 
üleandmine jne. Töö käib katke-
matult.

Talihoole ei ole suvehoole
Hooldevaldkonna juht Meelis Sep-
pam toob välja, et Eesti asub klii-
mavöötmes, kus teed võivad olla 
libedad, sõidukiirus tuleb valida 
vastavalt ilmaoludele ja kasuta-
da autodel korralikke talverehve. 
“Autojuhtidele ja ka kõigile teistele 
liiklejatele soovin kindlasti kainet 
mõistust ja tähelepanelikkust ning 

2500 m2 asemel 20 000 m2-ni. Pigi-
killustikuga aastane baasremondi 
maht on suurenenud 200 tunnilt 
250 tunnile. Lisaks on suurenenud 
kattega teede puhastuse mahud ja 
sagedused (kergteid ja parklaid pu-
hastatakse suveperioodil korra nä-
dalas ning põhilisematel sõidutee-
del toimub puhastus üle nädala).

Elanike soovidest ajendatud 
nõuded
Hooldehankesse lisati elanikelt sa-
gedamini tulnud ettepanekuid. Nii 
on edaspidi kiirema talihoolduse 
tagamiseks fikseeritud hooldepiir-
konna maksimaalne pikkus 15 km. 
Nii saab piirkondi hooldada pii-
sava operatiivsusega ka kestva lu-
mesaju korral. Täiendavalt lisati 
külade sõiduteede kevadine libe-
dusetõrje, kui teed katab jääkiht 
(kevadised sulailmad) ja täienda-
ti hooldusnõudeid kinni sõidetud 
lume karestamisega. Lisati elani-
ke teetaristu hooldamise ja puhas-
tamisega seotud soove ja täiendati 
tublisti niidutöödega seotud tööde 
koosseisu.

Talihoolde masinapark ja 
hooldemasinatega 
arvestamine
Hooldepiirkondade järgi on Viim-
si vald jaotatud 22 talihooldepiir-
konnaks ning 25 brigaadiks. Kuna 
hooldepiirkonnad muutuvad ma-
hult väiksemaks, siis tuleb juurde 
lisatehnikat. Lisanduvad kolm uut 
traktorit ja kaks uut sahaga maas-
turit. Enamus tehnikast on noorem 
kui 10 aastat ja vastab Euro IV või 
kõrgemale heitenormile. Naissaa-

rel hakatakse esmakordselt peami-
si teid aastaringselt hooldama. Ühe 
puisturi asemel hoolitseb novemb-
rist valla teede eest kaks soolapuis-
turit. Talihooldeperioodil lisandub 
ülekäiguradade hooldusega tege-
lev brigaad ja bussipeatusi hooldab 
kaks brigaadi. 

TREV-2 hooldejuht Meelis Sep-
pam toob esile peamised talihool-
de murekohad. “Palume liiklejailt 
mõistvat suhtumist teehooldema-
sinatesse. Ega ka tänavu tali kind-
lasti taeva jää ning sahkautosid 
hakkab teedel senisest sagedamini 
nägema. Autode sahad on aga laie-
mad kui auto ise ja et tee korralikult 
puhtaks saaks, peab saha nurk ula-
tuma ka üle telgjoone vastassuun-
da. Seega peaksid autojuhid olema 
väga ettevaatlikud nii vastutulevast 
kui ka pärisuunas liikuvast hoolde-
autost möödumisel.”

Teemaade niitmine
Suurenes niidetavate alade maht. 
Valla teemaadele kohaldatak-
se keskuse piirkonnas ja peatee-
del sagedasemat niitmist ja küla-
des, hõredamalt asustatud aladel 
või madalama liiklussagedusega 
teedel harvemat niitmist. Niidusa-
gedused jagunevad madalateks (2 
ja 3 korda aastas), keskmisteks (4 
ja 5 korda aastas) ning kõrgema-
teks (6 ja 7 korda aastas) niidusa-
gedusteks. Varasemalt ei olnud 
vallas 7-kordset niidusagedust. 
Kõrgeimat sagedust 7 korda aastas 
teostatakse terve teemaa ulatuses. 
Teiste niidusageduste puhul lähtu-
takse niiduala laiusest sõiduteel 4 
meetrit kummalgi pool ja kergliik-
lusteel välimine serv 2 meetrit, si-
semine kuni sõiduteeni. Näiteks 
on Haabneeme keskuses olevatel 
peamistel teedel kõrgeim niidusa-
gedus. Kõrvalistel teedel ja kesku-
sest eemale jäävatel teedel muu-
tub see 6 korrast kuni 2 korrani. 
Niidumahtudesse on määratud 
242 teed. Kokku on aastane niit-

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Hooldekulude muutust 2016–2021 mõjutab ka hooldatava teedevõrgu maht, 
mis on viie aastaga kasvanud ligi 76 km. 

2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
636,000 670,000 713,000 815,000 863,000 1,047,000
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Kombineeri-
tud pindamis-
masin, mis 
võimaldab 
üheaegselt 
kanda tee-
kattele bituu-
menit. laotada 
killustikku ja 
seadistada 
pinnatava ala 
laiust vasta-
valt teele või 
kahjustuse ula-
tusele. Fotol 
parandustööd 
Leppneeme 
sadama park-
las. Foto: 
Siim Jürima

  Hoolduses olevad teed:
73 km kergliiklusteid (126 
teed), 192 km kattega sõidu-
teid (605 teed), 21 km killus-
tikukattega teid (102 teed), 
20 km saartel olevaid teid 
(15 teed). Kokku 306 km teid 
(848 teed).

  Hoolduses olev teetristu:
109 bussipeatust (3 000 m2 
platvorme), 36 parklat 
(43 000 m2), 232 m treppe 
(6 treppi), 200 restkaevu luuki, 
500 märgiposti aastas korras-
tada.

  Täpsem info hooldekaartide 
jm osas: www.viimsivald.ee/
teenused/kommunaalma-
jandus/teed. 

  Teeilmajaamad ja tee-
kaamerad: kaamerad.viimsi-
vald.ee.
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Viimsi valla teehooldajana jätkab AS TREV-2 Grupp

mise maht (summeerides erine-
vaid niidusagedusi) 505 hektarit, 
mis on võrreldes varasemaga ligi-
kaudu kaks korda kasvanud. Niit-
mise osas on laekunud elanikelt 
kõige rohkem ettepanekuid, mil-
lega püüdsime hankes võimaluste 
piires ka arvestada. Kõik valla teed 
(peamiselt väga madala liiklussa-
gedusega teed, mis asuvad elamu-
piirkondade sees) siiski niiduni-
mistusse ei mahtunud. 

Erihoole ja teetaristu 
korrashoid
Täiendavalt on teehoolde koossei-
su arvatud teetaristu korrashoiu-
töid. Hooldaja peab aastas kor-
rastama 500 märgiposti ja samuti 
kokku perioodi peale paigaldama 
200 uut märgiposti. Nii on taga-
tud pidev postide sirgeks seadmi-
ne ja vanade viitade asendamine 
või kaasajastamine. Lisaks on tava-
hoolde käigus kavas igal aastal re-
noveerida 10 amortiseerunud pin-
ki ning paigaldada uued seljatoega 
pingid ja rajada pingi alus – kokku 
renoveeritakse lepinguperioodil 70 
pingikohta. 

Teehoolde koosseisu arvati ka 
bussiootekodade aastaringne pu-
hastus. Suvel on ette nähtud oote-
kodade, pinkide ja stendide pesu 
alevikes iga 2 nädala tagant ja kü-
lades iga 4 nädala tagant; talvisel 
hooldeperioodil ühtlaselt üle val-
la iga 4 nädala tagant.

Viimsi teehooldus on kõrgel 
tasemel
Võrreldes teiste maapiirkonna 
omavalitsuste ja väiksemate linna-
de teehoolduse hangetega ja isegi 
maanteeameti hooldehangetega, 
saan kinnitada, et meie valla tee-
hoolduse tase on Eestis väga kõr-
gel tasemel. Tagatud on operatiivne 
reageerimine (alates 20 minutist), 
tehakse hooldealaseid õppusi, tee-
nus on terviklik ja sisaldab erinevat 
teenuste ringi, mis on seotud tee ja 
selle taristu tervikliku hoolde taga-
misega. 

Tahan tänada vallavalitsuse 
meeskonda, kes igapäevaselt pa-
nustavad selle nimel (sageli ka 
24/7), et hooldetöö oleks kvaliteet-
ne! Soovin jõudu AS TREV-2 Grupp 
hooldetiimile! 

Valla teemeister on TREV-2 koosseisus olev hooldetöid juhtiv isik, 
kes juhib kogu valla teehoolet ja selle korraldust, sealhulgas:

  täidab igapäevaselt teehoolde päevikut,
  tagab teemeistri infonumbri ja e-posti 24 h töö,
  annab korraldusi allhooldajatele ja lepingupartneritele,
  teostab kontrollsõite ja paikvaatlusi teede seisukorra üle,
  lahendab erinevaid hooldeküsimusi ja kaebusi,
  kaardistab teehoiu probleeme ja koostab tööplaane,
  viib läbi liikluskahjude menetlusi valla nimel,
  osaleb töökoosolekutel, vaatab läbi teeprojekte,
  korraldab hooldajatele infopäevi, koostab hooldekaarte,
  teeb kaastööd teede ülevaatamisel ja vastuvõtmisel,
  konsulteerib valda teedeehituslikes küsimustes,
  peab arvestust liiklusmärkide ja teetaristu üle,
  tagab operatiivse reageerimise 24 h ööpäevas,
  koostab hooldealaseid ülevaateid, analüüse,
  teeb vallale ettepanekuid teehoiu korraldamiseks,
  jälgib seiresüsteeme ja teeb kandeid infosüsteemidesse,
  koordineerib igapäevaselt kõiksugu teehooldustöid.

Lisaks teemeistrile on hooldajal kaks teemeistri abi, kes teda asen-
davad. Suvehooldel on lisaks eraldi niidumeister, kes korraldab 
niidutöid valla teedel. Teemeistri 24 h infonumber on 5301 5855, 
e-post on viimsivald@trev2.ee.

Viimsi valla teemeister

Valla teemeister Siim Jürima. Foto: Alar Mik

HINNAD Konkurentsiamet on 
kooskõlastanud uued veeteenuste 
hinnad. Alates 01.10.2020 langeb 
veeteenuse hind 4% ja kanalisat-
siooniteenuse hind 6%.

Mis on veeteenus?
Vee- ja kanalisatsiooniteenus on eraldi 
teenused ning nende osutamiseks va-
jalike kulude osas peetakse eraldi ar-
vestust. Üldiselt on kanaliteenus vee-
teenusest märksa kallim, kuna reovee 
käitlemine on keerulisem ja kallim prot-
seduur. 

Kuidas kujuneb veeteenuse 
hind?
Veeteenuse hind kujuneb vastavalt kon-
kurentsiameti poolt välja töötatud me-
toodikale. Konkurentsiamet määratleb 
täpselt, millised kulud ja tegevused peab 
saama kaetud teenuse hinnaga:

1. põhjendatud tegevuskulud,
2. investeeringud olemasolevate 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüstee-
mide jätkusuutlikkuse tagamiseks,

3. keskkonnanõuete täitmisega seo-
tud kulud,

4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmi-
sega seotud kulud,

5. põhjendatud tulukus vee-ettevõtja 
poolt investeeritud kapitalilt,

6. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamine ja uuendamine.

Eelmine veeteenuse hind kehtis 
2011. aastast ning sellest alates on olu-
kord Viimsi teeninduspiirkonnas oluli-
selt muutunud. Suurim muudatus on, 
et reovett käideldakse 2015. aastast oma 
reoveepuhastusjaamas, mis on mõne-
võrra soodsam, kui juhtida reovesi AS-ile 
Tallinna Vesi nagu see oli varem. Lisaks 
on teostatud suurmahulised investee-
ringud vee- ja kanalisatsiooni taristus, 
et tagada kvaliteetsem teenus kogu piir-
konnas. Aastatel 2017–2019 investeeri-
ti ettevõtte omavahenditest põhivaras-
se kokku ca 3,5 miljonit eurot, mis näitab 
ettevõtte jätkusuutlikkust.

Efektiivset majandamist näitab ka 
tegevuskulude üleüldine aeglane kasv 
olukorras, kus sisseostetavate teenuste 
(elekter, kütus, gaas, materjalid jne) hin-
nad pidevalt kasvavad. Ettevõtte tege-
vuskulud on  aastate lõikes jäänud mõne 
protsendi võrra madalamaks kui üle-
üldine THI kasv.  Suurenenud on ka 
müügimahud. Aastane veemüük on ca 
960 000 m3, sellest kastmisvesi moodus-
tas 2019. aastal 25 000 m3. Seega kast-

Veeteenuse hinnad langevad 

misvee eraldi arvestamise lõpetamise 
mõju hinnale on minimaalne. Kõige sel-
le tulemusel oligi võimalik teenusehin-
dasid langetada.

Kui palju maksab veeteenus?
Viimsis maksis veeteenus (vesi + kana-
lisatsioon) erakliendile 3,84 eurot, uue 
hinnakirja alusel on see nüüd 3,64 eurot 
kuupmeeter. Eesti Vee-ettevõtjate Liidus 
olevate ettevõtjate hulgas kõige odavam 
teenuse hind on 1,65 eurot ja kalleim 
5,04 eurot.

Alates oktoobrist hakkab maksma 
vesi erakliendile 1,44 eurot (veehinnad 
Eestis 0,74-2,51 eurot) ning kanaliteenus 
2,2 eurot (Eestis 0,71-3,42 eurot) kuup-
meeter. Välja toodud hinnad sisaldavad 
käibemaksu.

Millest olenevalt siis teenuse 
hinnad on nii erinevad? 
Viimsi valla näol on tegemist pidevalt 
areneva piirkonnaga, kus vee- ja kana-
lisatsioonivõrgustike loomine on nõud-
nud ning nõuavad ka edaspidi suuri 
investeeringuid (veepuhastusjaama ehi-
tus, reoveepuhasti rajamine, trasside 
ehitus ja projekteerimine, puurkaevude 
ja pumplate rajamine jne). Suuremahu-
lisi investeeringuid on teostatud üsna lü-
hikese aja jooksul, samal ajal kui enamus 
linnades on olnud võimalik samu inves-
teeringuid teostada oluliselt pikema pe-
rioodi vältel. 

Tiheasustusega aladel on võimalik 
teenust pakkuda oluliselt soodsamalt, 
kuna torustike pikkused ühe kliendi koh-
ta on tunduvalt lühemad ja seega inves-
teeringud ühe kliendi kohta on väikse-

mad. Linnades on suur osa tarbijatest 
korterelamud, kus kliendiks on ühistu. 
Vee-ettevõtte jaoks tähendab üks korter-
maja ühte klienti. Olenemata korterite 
arvust on kortermajaga seotud hooldus-
kulud täpselt sama suured nagu ühepe-
reelamul, kuid sealt saadav müügitulu 
on sadades kordades erinev. 

Näiteks Viimsi mõnes külas on ca 300 
tarbimiskohta, mis oma müügimahtude 
poolest oleksid võrreldavad kahe ühek-
sakorruselise korterelamuga. Sellise 
hulga klientide teenindamiseks on raja-
tud mitu reoveepumplat, ligikaudu 10-
15 km torustikke, paigaldatud 300 vee-
arvestit ning iga kliendiga arveldatakse 
eraldi. Eelnevalt võrdluseks toodud kor-
rusmajade jaoks on vee-ettevõtja ehita-
nud liitumispunktini mõnikümmend 
meetrit toru, paigaldanud 2 veearves-
tit ning arveldab kahe kliendiga. Seega 
on kulud sama hulga klientide teenin-
damiseks hajaasustusega aladel võrd-
luseks olevate korterelamutega sadades 
kordades suuremad ning ka teenusehin-
nad kõrgemad. 

Lisaks tuleb igapäevaselt endiselt 
Viimsis tegeleda ka omavolilise veetar-
bimisega ehk veevargusega. Üha enam 
avastatakse lubamatuid veeühendusi, 
mis tähendab teenuse tarbimist selle 
eest tasumata. AS Viimsi Vesi seab järg-
nevatel aastatel üheks prioriteediks seni-
sest veel enam kinnistute kontrolli sellis-
te ühenduste avastamiseks.

Ühtlasi teeme ka üleskutse kõikide-
le viimsilastele – kui sul on kahtlus, et 
maksad kinni ka naabrimehe või küla-
mehe vee tarbimise, palun anna sellest 
meile teada!

Uued hinnad alates 01.10.2020 
- Vesi füüsilistele isikutele 1.20 €/m³ + km.
- Vesi juriidilisele isikule 1.41 €/m³ + km.
- Kanalisatsioon füüsilisele isikule 1.83 
€/m³ + km.
- Kanalisatsioon juriidilisele isikule 2.06 
€/m³ + km.

Uute hindade kehtestamisega palu-
me klientidel, kelle veemõõtja näit ei 
ole kaugloetav, edastada näidud seisu-
ga 30.09.2020 (näite on võimalik edas-
tada kuni 10.10.2020)!

AS-i Viimsi Vesi meeskond tegeleb iga 
päev selle nimel, et pakkuda oma klien-
tidele kvaliteetset teenust. Veeteenuste-
ga seotud küsimuste korral võtke meiega 
julgelt ühendust e-posti aadressil info@
viimsivesi.ee. 

AS Viimsi Vesi

Konkurentsiamet jälgib veeteenuse 
hindu. Foto: Unsplash

tasub teada

Eesti inimene kasutab aastas 213 vannitäit vett
Keskkonnaagentuuris valminud 2019. aasta veekasutu-
se koondaruande järgi tarbiti Eestis olmevett 42 miljonit 
kuupmeetrit. See tähendab, et ühe elaniku olme tarbeks 
kulub 87 liitrit vett ööpäevas, mis teeb umbes 213 vanni-
täit vett aastas. 

Seda on ligi 40% vähem kui keskmisel Euroopa Liidu 
elanikul, kelle olmevajadusteks kulub aastas umbes 358 
vannitäit. Olmeveena käsitletakse joogiks, toidutegemi-
seks ning teisteks olmevajadusteks kasutatavat vett. 

Keskkonnaagentuuris on valminud 2019. aasta veeka-
sutuse koondaruanne, millest leiab infot nii veevõtu, -ka-
sutuse, -heite kui ka reostuskoormuse kohta. Selle põhjal 
selgub, et kogu Eesti veevõtt oli  2019. aastal 1 miljard m3, 
millest 67% moodustab elektrijaamade jahutusveevõtt.

Olenemata sellest, et veevõtt on pea 40% väiksem kui 
aastal 2018 (1,6 miljardit m3), on reostuskoormused siiski 
jäänud samale tasemele. Veevõtu vähenemine on tingitud 
oluliselt väiksemast elektrijaamade jahutusvee vajadu-
sest 2019. aastal. Jahutusvesi hilisemat puhastamist ei va-
ja, kuna vee keemiline koostis ei muutu ja seega ei mõjuta 
antud asjaolu ka üldist reostuskoormust.

 Lisaks jahutusveele võeti 2019. aastal 184 miljonit m3 kae-

vandus- ja karjäärivett, mis moodustab kogu veevõtust 18% 
ning 101 miljonit m3 pinnavett, mis moodustab veevõtust 10%. 
Põhjaveevõtt moodustas kogu veevõtust 5% (45 miljonit m3) 
ning merevee võtu osakaal jäi alla poole protsendi.

 Jättes kõrvale jahutusvee kasutuse, siis kõige rohkem 
vett kasutati 2019. aastal tööstuse ja tootmise (51%) ning 
olme (37%) valdkonnas. Järgnesid energeetika (6%) vald-
kond ning põllumajanduses (4%) kasutatud vesi.

Puhastamist vajavat heitvett tekkis 2019. aastal 139,4 
miljonit kuupmeetrit. Sellest ca 74% ehk 103 miljonit kuup-
meetrit puhastatakse III astme reoveepuhastites, mis hõl-
mavad endas ka fosfori ja lämmastiku ärastust. Sellist 
tüüpi puhastus on tänapäevase reoveekäitluse üks pea-
misi eesmärke. Kõige laialdasemalt on III astme puhas-
tid kasutusel Lääne-Viru maakonnas, kus reoveest lausa 
95% puhastatakse bioloogilis-keemiliselt III astme puhas-
tites. Üle 90% reoveest puhastatakse III astme puhastites 
ka Järva ning Tartu maakonnas. 

Veekasutuse 2019. aasta koondaruanne on leitav Kesk-
konnaagentuuri kodulehelt: www.keskkonnaagentuur.ee/
et/veekasutuseaastaaruanded.

Keskkonnaagentuur 



9. oktoober 20206  // KESKKOND

Teated
JÄÄTMEKÄITLUS Suvel toimus 
Viimsis üleminek korraldatud 
jäätmeveole ning olmeprügi 
äraveo hinnad langesid kuni neli 
korda.

Küsimustele vastab Viimsi valla-
valitsuse keskkonna vanemspetsialist 
Toomas Luhse.

Mida tähendab korraldatud jäätme-
vedu? Jäätmeid veeti Viimsis ju va-
remgi ära. Kes nüüd veab ja miks 
just see ettevõte välja valitud sai?
Viimsi vallas (v.a väikesaared) alus-
tas alates 1. augustist 2020 korralda-
tud jäätmeveo teenuse osutamist AS 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. 
Korraldatud jäätmeveoleping sõlmi-
ti Viimsi vallavalitsuse ja AS Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel 
viieks aastaks, leping kehtib kuni 31. 
juulini 2025. Kõik senised Viimsi val-
las (v.a väikesaared) jäätmeveo tee-
nuse lepingud lõpetasid automaatselt 
kehtivuse 31. juulil 2020. 

Jäätmeseadus kohustab kohalik-
ke omavalitsusi korraldama olmejäät-
mete vedu oma haldusterritooriumil. 
Kohalik omavalitsus võib jätta jäät-
meveo korraldamata vaid halduster-
ritooriumi hajaasustusega osades, kus 
jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatu-
se ning jäätmete väikese koguse tõttu 
oleks korraldatud jäätmevedu ülemää-
ra kulukas ning korraldatud jäätme-
veoks puudub tervise- ja keskkonna-
kaitsevajadus (§ 66 lg 3).

Mida vallaelanik sellest muudatu-
sest võitis? 
Korraldatud olmejäätmete veo põhi-
eesmärkideks on hoida keskkonda 
ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik 
jäätmetekitajad – ka need eramajad, 
suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, 
kes seni on prügiveoteenusest kõrva-
le jäänud. Korraldatud jäätmevedu an-
nab igale elanikule ja ettevõtjale kind-
luse, et tema olmejäätmed käideldakse 
võimalikult keskkonnasõbralikult ning 
parima hinnaga. Vabaturu olukorras ei 
saanud vald kaasa rääkida jäätmeveo-
teenuse hinna kujunemisel ning tee-
nusepakkujad võisid teenuse hinda 
muuta vastavalt enda soovile.

Korraldatud jäätmeveoteenuse pu-
hul on vald valinud hanke korras oda-
vaimat hinda pakkunud teenusepak-
kuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul 
õigust hindasid muuta. Edasine hinda-
de tõstmine peab käima läbi valla ning 
ainult väga põhjendatud juhtudel.

Samuti võimaldab korraldatud jäät-
meveo olemasolu vallal teha paremat 
järelevalvet selle üle, millised kinnis-
tud on jäätmeveoga liidetud ning mil-
lised mitte. See omakorda vähendab 
keskkonda sattuvate jäätmete hul-
ka. Vabaturuolukorras puudus vallal 
täielik ülevaade, millised kinnistud 
on jäätmeveoga liidetud ning milli-
sed hoiavad sellest kõrvale, viies enda 
jäätmed avalikesse konteineritesse või 
veel hullem – loodusesse. 

Kindel vedaja vallas annab AS-ile 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
võimaluse pakkuda kvaliteetsemat 
klienditeenindust ning personaalse-
mat lähenemist. AS Tallinna Jäätme-
te Taaskasutuskeskus pakub mitmeid 
lisateenuseid, mis aitavad parandada 
jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõs-

Puulehtede äraveo sügisene 
kampaania jääb ära
Keskkonna-aastal ei korralda Viimsi vallavalitsus sügisest 
puulehtede äraveo kampaaniat. 

Viimsi vallavalitsuse haljastuse 
vanemspetsialist Allar Lehtsalu 
soovitab puulehed kompostee-
rida. 

Hea komposti saab, kui sega-
da puulehed kokku muruniitega. 
Kihtide vahele võib panna aia-
mulda või valmis komposti, siis 
lagunevad lehed kiiremini. Samu-
ti on soovitatav 30-40 cm kihtide 
vahele panna ära lõigatud püsi-
kute varsi või peenemaid oksi, et

lehehunnik ei vajuks väga tihedalt kokku.
Kui komposteerimine pole võimalik, soovitame niita muruplatse, 

kuhu puulehed on kukkunud, ning seeläbi purustada puulehed väi-
kesteks osadeks. Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui ka tagab 
kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest niidukiga purustatud lehed 
ja muru lagunevad kiiresti ja on heaks väetiseks.

Kui te aga ei soovi teha lehtedest komposti, siis on võimalik lehed 
vedada jäätmejaamadesse või lasta kokkuleppel lehed ära vedada 
oma prügivedajal.

Huvi soodsate biokonteinerite 
vastu oli väga suur
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas hiljuti taotlusvooru 
“Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalit-
sustes“. Taotlusvooru raames esitas Viimsi vallavalitsus iseteenin-
duses tehtud eeltaotluste alusel KIK-ile taotluse 351 kodukompostri 
soetamiseks. 

“Meil on hea meel, et huvi jäätmete liigiti kogumise vastu Viimsi ela-
nike seas on nii suur. Loodetavasti avab KIK ka lähitulevikus uusi jäät-
mete liigiti kogumise taotlusvoore ning saame neist ka osa võtta,” ütles 
Viimsi vallavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse. 

Otsuse Viimsi valla taotluse kohta oma elanikele soodustingimustel 
biokonteinerite soetamiseks teeb KIK hiljemalt veebruari alguseks. Kui 
see on positiivne, saavad eeltaotluse esitanud viimsilased endale 10% 
omaosalusega biokonteineri osta juba järgmisel kevadel.

Taotlusvooru eelarve on 1 400 000 eurot. Toetuse summa on kuni 
200 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr on 90%. Projekti rahastab 
keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Kuhu viia prügi? Vaata kaardilt: 
www.kuhuviia.ee
Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, 
kust saad infot, kuidas vabaneda sulle ebavajalikest asjadest nagu 
vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest 
jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms. 

Rakenduse eesmärk on lahendada probleem, mis paratamatult ta-
bab meid kõiki – mida teha tekkivate jäätmete ja kasutuseta jäänud 
asjadega. Kaardirakendusse saab sisestada mõne spetsiifilise asja ni-
metuse, millest soovitakse vabaneda (nt katkine televiisor), kuid seda 
võib kasutada ka infoplatvormina, kui tahetakse olla teadlikumad jäät-
mekäitlusvõimalustest enda ümber. 

Meie igapäevane prügi 
tab ka inimeste valmisolekut jäätmeid 
liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäät-
mete teenus. 

Lisaks on korraldatud jäätmeveo 
toimimine vallas tihti ka eeltingimu-
seks riigilt kohalikule omavalitsuse-
le antavate investeeringutoetuste saa-
miseks.

Kui valuliselt või valutult uue vedaja-
ga prügiveo lepingute sõlmimine val-
laelanike jaoks läks? Kas oli palju se-
gadust või kõik sujus? 
Esimene kuu oli nii teenusepakkujale 
kui ka vallaelanikele keerukas, kuid tä-
naseks võib öelda, et korraldatud jäät-
meveo teenuse pakkuja on jõudnud 
piirkonnaga tutvuda ning saab nüüd 
teenuse pakkumisega edukalt hakka-
ma ja pakub soovitud teenust mõistliku 
hinnaga. Kuigi esimestel nädalatel oli 
elanike seas palju segadust korralda-
tud jäätmeveo teenuse osas, siis täna-
seks võib öelda, et küsimused on leid-
nud vastuse ja probleemid lahenduse.

Millised on viimsilaste võimalused 
pakendeid (klaas, paber, plast, me-
tall jne) liigiti koguda? 
Viimsi vallas on võimalik liigiti kogu-
da ka pakendeid. Pakendid kogu eraldi 
ja vii selleks ette nähtud pakendi kon-
teinerisse või liitu mugavusteenusega 
kohtkogumise näol. Kohtkogumisega 
on võimalik liituda nii eramajadel kui 
ka korteriühistutel. Üleriigilist paken-
dite kogumise võrgustikku korralda-
vad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisat-
sioon, OÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ 
Tootjavastutusorganisatsioon. Reegli-
na on kogumispunktis eraldi konteiner 
paberile ja papile ning segapakendile, 
mõnes kohas ka eraldi klaaspakendile. 
Kui viimast ei saa eraldi ära anda, siis 
võib klaaspakendi panna segapaken-
dikonteinerisse.

Mida üldse pakendina käsitletakse?
Pakend on mis tahes materjalist val-
mistatud toode, mida kasutatakse 
kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, 
käsitsemiseks, kättetoimetamiseks 

või esitlemiseks selle kauba olelusrin-
gi vältel: toormest kuni valmiskauba-
ni ning tootja käest tarbija kätte jõud-
miseni. Pakendiks loetakse ka samal 
eesmärgil kasutatavaid ühekorrapa-
kendeid.

Pakendijäätmed on näiteks tühjad 
piima-, jogurti- ja mahlapakid, kon-
servikarbid, kaaned ja korgid, kilekotid 
(sh leiva- ja saiakotid), šampoonipu-
delid, hambapastatuubid, õli-, ketšu-
pi- ja majoneesipudelid, pandimärgita 
pudelid, hommikusöögi- ja pudrukar-
bid, pappkastid, tühjad kodukeemia- 
pudelid ja värvipurgid.

Plastpudelitest tehakse uusi plast-
pudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, 
aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpal-
lisärke.

Vt lähemalt keskkonnaministeeriu-
mi koduleheküljelt: www.envir.ee/et/
eesmargid-tegevused/jaatmed/paken-
did.

Omavalitsus 140 l kontei-
neri tühjen-
damise hind 
(s.h KM)

Rae vald 1.00 €

Viimsi vald 1.17 €* 

Saku vald 1.34 €

Saue vald 1.49 €

Harku vald 2.24 €

Jõelähtme vald 2.27 €

Kiili vald 2.50 €

Maardu linn 2.50 €

Tallinna linn 2.64 €

Korraldatud jäätmeveo raames 
segaolmejäätmete 140-liitrise 
prügikonteineri graafikujärgse 
tühjendamise hind Tallinnas ja 
lähipiirkonna omavalitsustes.

* Kuni 1. augustini 2020 maksis 
140-liitrise segaolmejäätmete kontei-
neri tühjendamine enamusele Viimsi 
elanikele 4,36 eurot. Korraldatud 
jäätmeveoga langes prügiveo hind 
kuni 3,7 korda.

tasub teada

Lehti ja muid biojäätmeid saab 
TASUTA ära anda

  Pärnamäe jäätmejaam (tasuta kogumahuga kuni 0,6 m3). 
Avatud: E, T, K, N k 14 –19 ja L, P k 10–15, tel: 1345. Aadress: Pärnamäe 
tee 36, Tallinn (Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita u 900 m 
ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni väravateni. Mõle-
ma pöörde juures on suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”)

  Püünsi (Vanapere) jäätmejaam (tasuta kogumahuga kuni 1 m3).
Avatud: E, N, R, L, P k 10–18, tel: 1919 , 5301 1439 (operaator). Aadress: 
Vanapere põik 3, Püünsi

  Hekkidest pügatud suuremaid oksi ja mahasaetud puid võtab 
tasuta vastu Lubja külas aadressil Metsise tee 11 asuv ettevõte Puidu-
käitlus OÜ, mis jääkidest hakkepuitu valmistab. Puidukäitluse jäätme-
jaam on avatud: E–R k 9–18, e-post: info@puidukaitlus.ee, puitjäätmete 
vastuvõtu info: 5556 7939

  TASU EEST: AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (TJT) hinna-
kirja alusel maksab ühe aia-pargijäätmekoti (≤150 l kuni 10 kg) äravedu 
3,30 € (hind sisaldab käibemaksu). Tellimiseks võtke ühendust jäätme-
vedajaga: TJT jäätmeveo osakond. Avatud: E–R k 8.15–17, e-post: 
info@tallinnavedu.ee. Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415

Puulehed on hea komposti-
materjal. Foto: Adobe Stock

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE 

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

PAPP- JA
PABERPAKENDKLAASPAKEND

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Jäta korgid-kaaned peale.

Voldi suured papist pakendid 
kokku või rebi tükkideks, nii 
võtavad nad vähem ruumi.

Veendu, et materjal on puhas 
ja kuiv.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

PAKENDID

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja
portselan (nt toidunõud,
vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

EI
SO

BI
SO

BI
B

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE
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kasutuses ja kuni viimase ajani tegi Helmut oma 
käega kevadisi korrastustöid.

Aksbergid mäletasid uhkusega oma esivane-
maid ja kodusaart. Et mälestusi nooremale põlv-
konnale edasi anda, koostas Helmut raamatu 
“Kodusaar Aksi”. Helmuti mälestuskogumik andis 
ka Rannarahva muuseumis hoogu mõttele särava 
väikesaare materjalid raamatusse koondada. 

Minu tutvus Helmutiga algas üle kümne aas-
ta tagasi, raamatu “Aksi – mereriik Tallinna külje 
all” koostamise ajal. Muuseumi oli jõudnud suur 
pakk  Aksi saare fotograaf August Luusmanni foto-
sid, kuid need ilusad saja aasta vanused pildid olid 
meie jaoks nagu suletud raamat. Elama hakkasid 
nad alles Helmutiga kohtumise järel. Aleksander 
Aksbergi voolujoonelised mootorpaadid, paadi 
väljatoomine Aksi-Madise elutoast, saare noored 
poseerimas koos koduhülgega, erinevad promi-
nentsed külalised Kaguotsa kiviaia ääres ning teat-
raalne muusikamees August Luusmann. Helmut 
oli see, kes avas ukse nüüdseks kadunud maailma.  

Muidugi teadis ta ka paadiosade nimetusi ja 
seda, kuidas nimetati jää erinevaid olekuid saare 
keeles. Ta mäletas töid, mis kunagi olid päris iga-
päevased, kuid on nüüdseks unustatud. Ta mä-
letas hoonete asupaiku saarel, tubade sisustust 
ja seda, kuidas külla tulnud Rammu naised vei-
ni maitsesid. Rääkis, kuidas sõideti Soome väike-
saartele, kus elas Aksbergide sugulasi. Seda kõike 
andis ta edasi talle omasel tagasihoidlikul, viisa-
kal, humoorikal moel. 

Kõik see on jäänud hindamatuks pärandiks 
viimsilastele ja kõigile rannakultuuri sõpradele.

Külvi Kuusk ja 
Rannarahva muuseumi pere

Helmut Aksberg in memoriam
8. mai 1923 – 25. september 2020

Meie seast on lahkunud viimane Aksi saarel sün-
dinud paadimeister.

Helmut Aksberg sündis Aleksander ja Rosine 
Aksbergi suure pere noorima pojana. Tema lapse-
põlvekodus Aksi-Madise talus oli ümbruskonna 
kuulsaim paadiehituskeskus. Paarkümmend aas-
tat varem oli Helmuti isa Aleksander hakanud 
mootorpaate ehitama – need uhked karveelplan-
gutusega mootorpaadid olid Eesti esimesed. Väi-
ke Helmut tegi elu esimese merereisi purjepaa-
ti pandud kalakastis, kui ema ta Rammu saarele 
vanavanemate juurde kaasa võttis. Aksilaste iga-
päevatööks oli kalapüük, kuid saar oli ühtlasi 
suur muusikapesa – oreleid, harmooniume, kla-
vereid ja viiuleid leidus igas majapidamises ning 
musitseerimine oli loomulik elu osa. Orelid olid 
hangitud koduse jumalateenistuse pidamiseks – 
“hommikulaulu saateks”, nagu öeldi – ja seda ju-
ba ammu enne Helmuti sündi. Kodust kaasa saa-
dud sügav kristlik eluhoiak jäi Helmutile omaseks 
läbi elu.  

Saksa okupatsiooni ajal vangistati Helmut koos 
vend Verneriga – süüks oli “soomesõit” ehk põge-
nikevedu üle Soome lahe. Vennad pääsesid vaba-
dusse tänu paadiehitusoskusele. Nimelt oli vangi-
laagri ülem tahtnud enne vene vägede Tallinna 
jõudmist põgeneda ja pani paadimeistritest ven-
nad tööle. Paat sai valmis, Helmut ja Verner said 
vabaks ja alustasid päev hiljem taas “soomesõi-
tu”, seekord lõplikku. Soomest liiguti edasi Rootsi. 

Rootsis leidsid Helmut ja ta vennad taas paadi-
ehitajatena tööd. Kuid Rootsi ei olnud sõjapõge-
nike jaoks turvaline paik ning vennad valmistusid 
Kanadasse põgenema. Selleks hakkasid nad met-
sas puude vahel ehitama suurt mootorpaati, kuhu 
ka pereliikmed oleksid ära mahtunud. Ookeani 
ületamine jäi siiski ära – Aksbergid jäid Rootsi ja 
ehitasid oma järgmised paadid seal. Helmut asus 
õppima Stockholmi tehnikainstituuti, lõpetades 
selle masinatehnika inseneri diplomiga – “esime-
ne insener Aksi saarelt”, nagu vend Harald teda ti-
tuleeris. 1960. aastal abiellus ta Saaremaalt pärit 
Maimu Punaga ning peres kasvas peagi kaks väi-
kest poissi,  Rein ja Jaan. Kui Helmuti vend Endel 
1973. aastal plastpaate tootma hakkas, sai esimese 
paadikere omanikuks Helmut. Paadi ehitas ta ise 
lõplikult välja. See paat on seniajani perekonna 

Septembrikuus restaureeriti 
Prangli kirikut
Taastati kirikutorni algsed aknaavad, soojustati kirikusaali lagi ning 
parandati hoone sokliosa. Restaureerimistööd toimuvad arhitekti-
büroo OÜ Vana Tallinn koostatud põhjaliku restaureerimisprojekti 
alusel. 

Tööde maksumus oli kokku 
28 000 eurot, millest 10 000 eurot 
tasus EELK Prangli Laurentsiuse 
kogudus ning 18 000 eurot Viimsi 
vald. Tööd tegi Trust Ehitus OÜ. 
Võimaluse korral jätkatakse res-
taureerimistöid 2021. aastal.

Prangli 1848. aastal ehitatud 
kirikuhoone on viimaste aastate 
vältel saanud uue kirikusaali 
katuse (2012), heategevuslikus 
korras värske välisvärvi (2014), 
restaureeriti tornikiivriosa ka-
tus (2015), heategevuslikus kor-
ras värviti kiriku katuse saaliosa 
(2016). 

Siinkohal veelkord suur tänu tublidele talgulistele ja headele inimeste-
le, firmadele Expoline, Värvikeskuse Grupp OÜ ja Akzo Nobel Baltics AS! 
Tornikiivri metallosad on kiriku heaks tasuta korda teinud Kuusalu mees 
Priit Rink. Kiriku heaks on väga palju panustanud EELK Prangli Laurent-
siuse kogudus eesotsas juhatuse esimehe Taavi Linholmiga.

 Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist 

Taastati Prangli kirikutorni algsed 
aknaavad. Foto: Taavi Linholm

Teated

Helmut Aksi saarel 2013. aastal. Foto: Maivi 
Kärginen Kivi
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väga hästi, mõjutab see mind pal-
ju rohkem, kui see, kui keegi vanem 
inimene mängib hästi.” 

Klaver on saatnud Tähe-Leed lä-
bi elu. Pianist leiab, et heal muusi-
kul on vaja olla sihikindel, ambit-
sioonikas, kannatlik ning tähtis on 
ka loo jutustamise oskus. 

“Emalt olen õppinud järjepide-
vust. Tema vaatas, et ma harjutak-
sin klaverit iga päev kasvõi viis mi-
nutit. Isa on aga suunanud mind 
tegema ka muidu asju ning olema 
avatud,” räägib neiu oma vanema-
test. 

Tähe-Lee emal Diana Liivil on 
absoluutne kuulmine, mida neiul 
endal pole. Küll aga kuuleb noor 
pianist klaverit mängides, kui pill 
on häälest ära: “Siis see häirib 
mind väga. Mul on olnud kontserte, 
kus klaver on häälest ära ja see ajas 
mind väga segadusse. Ma mängi-
sin, aga see ei kõlanud nii nagu ta-
valiselt. Samas on tore, kui pill on 
olemas ja siiski võimalus publiku-
le elamust pakkuda.” 

Tähe-Lee ei kuula ainult klassi-
kalist muusikat, kuid tema jaoks on 
klassikaline muusika mitmetasan-
diline ning võib ulatuda kõige sü-
gavamale. “Ma usun, et iga inimene 
on võimeline klassikalisest muusi-
kast aru saama, kuid kui see pole 
kuulunud tema loomuliku kasvu-
keskkonna juurde, on vaja selleks 
veidi pingutada. Ma olen üritanud 
inimesi viia klassikalise muusika 
juurde,” arutleb Tähe-Lee. Nimelt 
kutsub ta pidevalt oma lähedasi ja 
sõpru enda kontsertidele, et nad 
kogeksid seda tunnet ja emotsioo-
ni, mida tema. Vahel on see isegi 
õnnestunud, sest talle on öeldud, 
et kuuldu pakkus elamust ja liigu-
tas kuulajat. 

TALENT Kohtume 16-aastase Tähe-Leega tähendus-
rikkal päeval – 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusika-
päeval. Ta on äsja andnud koos bariton Kristjan-
Jaanek Mölderiga Eesti sõjamuuseumis kontserdi. 

Klassikatäht 2020 Tähe-Lee Liiv – 
kolmanda põlve pianist 

T
ähe-Lee elab Pringi külas 
ja õpib lausa neljas koolis 
korraga: “Ma õpin alates 
esimesest klassist Tallin-

na Muusikakeskkoolis, kus oman-
dan ka üldhariduse. Lisaks õpin 
veel Itaalias, Soomes ning Ees-
ti Muusika- ja Teatriakadeemias 
(EMTA).” 

Selleks, et igale poole jõuda, on 
tarvis head ajaplaneerimist. “Tal-
linna Muusikakeskkoolis on mul 
individuaalprogramm, Itaalias 
käin umbes korra kahe kuu jook-
sul, Soomes umbes korra kahe nä-
dala jooksul ja EMTA-s siis, kui ise 
soovi avaldan.” Lemmikõppeai-
neks muusika kõrval nimetab Tä-
he-Lee aga kirjandust: “Viimasel 
ajal on mulle üha rohkem muusi-
ka kõrval hakanud meeldima tea-
ter ning koroona ajal leidsin veelgi 
enam aega ka lugemiseks,” mõtisk-
leb Tähe-Lee. 

Tee muusika juurde 
“Minu vanemad ei soovinud mind 
ilmtingimata klaverit õppima pan-
na. Käisin lasteaiaealisena laulmas 
ETV lastekooris ning õppisin hoo-
pis aasta aega viiulit,” meenutab 
Tähe-Lee. “Kuna olin juba väikse-
na muusikaliselt suhteliselt võime-
kas, siis otsustati mind panna kooli 
aasta varem ja just Tallinna Muusi-
kakeskkooli.” 

Eeskujudeks on Tähe-Leele te-
ma õppejõud, kuid enim inspiree-
rivad noort muusikut just tema en-
da vanused muusikutest sõbrad: 
“Kui keegi minuvanune mängib 

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Klassikatäht 
Tähe-Lee pärjati septembri lõpus 
tiitliga Klassikatäht 2020. Kogenud 
pianistile andis saates osalemine 
palju: “Sain saatest tohutu elamu-
se ja uusi kogemusi. Saade õpetas, 
et olen väga paljuks rohkemaks või-
meline, kui ma enne saadet arva-
sin. See oli mulle üllatus. Näiteks 
õppisin aega hindama, sest tean 
nüüd, et ühe nädalaga jõuab teha 
metsikult palju. Samuti pani saa-
de mind leidma endas üles ka loo-
vamaid pooli,” võtab Tähe-Lee ju-
tu kokku. 

Meil Viimsi valla poolt on väga hea meel, et oleme mõnelgi korral 
saanud  värsket “Klassikatähtede” võitjat Tähe-Lee Liivi toetada 
tema osalemisel rahvusvahelistel konkurssidel. Tähe-Lee on pälvi-
nud ka 2019. aasta Viimsi valla noore tegija kultuuripreemia. 

Klassikatähtede võit on väga tähtis saavutus Tähe-Lee karjääris. 
See ei ole aga üks juhuslik õnnestumine – tema auhinnakapp on 
juba täna pungil suurepärastest saavutustest konkurssidel nii kodu- 
kui ka välismaalt. Ja ta on ise vaid 16-aastane! Ta esindab vähe-
malt kolmanda põlve pianistide dünastiat. Viimsi vallal on olnud 
hea koostöö Tähe-Lee ema Diana Liiviga, eesti pianisti, kammer-
muusiku ja kontserdikorraldajaga. Tema vedada on kontserdisari 
“Mõisamängud”. Need on üle Eesti mõisates ja mõisakoolides toi-
muvad  kammermuusika kontserdid. Mõisamängude kontserdid 
toimuvad juba mitmendat aastat ka Viimsi mõisas ehk Eesti Sõja-
muuseumi – kindral Laidoneri muuseumi saalis, publikuks Viimsi 
valla koolide õpilased ja kohalikud elanikud. Siinkohal suur tänu 
Dianale pühendumise eest meie kogukonnale professionaalse kul-
tuuri koju kätte toomisel ja publiku kasvatamisel ning meeldivat 
koostöö jätku!       

Ja veel üks märgiline seos Tähe-Lee ja Diana Liiviga. 
Viimsi mõisa saalis seisab tiibklaver, mis kuulus kunagi Viimsi 

mõisas elanud Maria Laidonerile. Maria Laidoner, sündinud 
Kruszewska (7. 12.1888–12.11.1978) oli Poola päritolu eesti pianist ja 
klaveriõpetaja ning Johan Laidoneri abikaasa. Klaver läks II maail-
masõja keerises rändama, kuid leidis imekombel taas tee koju al-
les pärast Eesti taasiseseisvumist. Klaver on hiljuti restaureeritud ja 
töid toetas Poola Vabariik. Tähe-Lee ja Diana Liiv on mõlemad sel-
lel klaveril mitmeid kontserte andnud – ilmselt on see klaver kõla-
nud kõigil “Mõisamängude” kontsertidel Viimsis. Mõlemad esinesid 
ka 10. detsembril 2018 Poola saatkonna poolt korraldatud ja Viimsi 
mõisas toimunud Maria Laidoneri 130. sünniaastapäeva tähista-
misel, olles meie kultuurisaadikuteks ja esindades parimal moel 
Viimsi valda ja Eesti riiki.

Ott Kask  
kultuuritöö peaspetsialist  

Tuult tiibadesse, Tähe-Lee!

Eesti pianistide konkursi võit-
nud Tähe-Lee siiski päris ise “Klas-
sikatähtede” saatesse minna ei soo-
vinud, kuna see tundus talle veidi 
hirmutav: “Ma isegi lootsin, et ei 
pea saatesse kunagi minema,” nae-
rab ta nüüd tagantjärgi. “Aga ma 
sain hakkama!” 

Tähe-Lee kiidab “Klassikatäh-
tede” saate meeskonda: “Mind ül-
latas see õhkkond, mis kaamerate 
taga oli. Saate meeskond oli vä-
ga abivalmis ja meie olemine teh-
ti seal väga mugavaks. Tekkis lausa 
kodune tunne.” Pianistil oli pal-
ju kaasaelajaid nii siin- kui ka seal-
pool riigipiiri. Muidugi elasid kaasa 
ka sõbrad ja koolikaaslased. Saate 
võit on toonud noorele neiule ka 
palju tähelepanu: “Väga palju on 
vaja olnud intervjuusid anda. Ma 
ise hinges ei tunne, et oleksin kui-
dagi muutunud, kuid tean, et saa-
te võitmine hakkab mingil määral 
mõjutama mu tulevikku.” 

Unistused
Tähe-Lee Liiv on noor ja andekas 
pianist, selles pole kahtlustki. Kuid 
kuhu edasi? “Minu unistus on saa-
da kontsertpianistiks. Ja veel soo-
vin, et kunagi saaksin hakata iga-
le kontserdile üle maailma kaasa 
tooma oma klaverit. Nii nagu suu-
red pianistid seda teevad. Lähevad 
tuurile koos oma klaveriga, millega 
nad on harjunud mängima.” 

“Selleks, et olla professionaalne 
pianist, on tarvis kolme asja: annet, 
töökust ja häid õpetajaid. Mul on 
vedanud – mul on kõik need ole-
mas. Tavaliselt, kui ühte neist ei ole, 
siis teised kaks kannatavad,” tõdeb 
Tähe-Lee.

Üht asja veel on Tähe-Lee ala-
ti imetlenud. “Mulle meeldib tea-
ter! Kui ma saaksin endale valida 
veel ühe ande, siis oleks see näit-
lemine.” 

Ees on ootamas uued väljakut-
sed ja järgmine neist juba Tampe-
res, Soomes. Edu Sulle, meie Tähe- 
Lee Liiv!

Tähe-Lee Liiv koos bariton Kristjan-Jaanek Mölderiga Johan Laidoneri muuseumis kontserti andmas pärast klassikatäheks 
saamist. Foto: Ott Kask

Tähe-Lee Liiv 
unistab, et 
temast saab 
kontsertpianist, 
kes saab igale 
poole oma 
klaveri kaasa 
võtta. Foto: 
Triin Raspel 



RAAMATUD Inimesed elavad eri-
nevatel aegadel ja eri kohtades, 
põrgates kokku teistega, kelle 
arusaamised nende omadest 
erinevad. Ja ometi püüavad nad 
ellu viia seda, mida ise omaks ja 
õigeks peavad, käia teed, mis 
tundub just neile õige, mistahes 
takistused nende ette ka ei kerkiks. 
Inimesed on küll pealtnäha targad 
ja ilusad, aga ka ekslikud ja enese-
kesksed. Janu on siiski kõikidel 
üks, nagu ütleb Kristiina Ehin. 
Raamatuid loeb ja soovitab Viimsi 
raamatukoguhoidja Reet Kukk.

Kristiina Ehin. Janu on kõikidel üks
Tartu: Kristiina Ehin, 2020. 129 lk
“Janu on kõikidel üks” jutustab lugusid 
armastusest ja inimesest läbi aegade. 
Siia mahub meie kõigi janu kõiksuse ja 
inimliku mõistmise järele, sest juurte-
ga oleme ju kõik omavahel ühendatud. 
See luulekogu kõnetab lugejat oma 
kunstilises ja inimlikus ilus ning sel-
lest saab igaüks välja lugeda just seda, 
mis teda puudutab. Oma sõna ja mõt-
tega suudab luuletaja kujutada inime-
seks olemise tuuma. Kunstnik Gabriela 
Urmi suurepärased fotokollaažid toe-
tavad poetessi sõnumi mõjusust.

Kogumikus leidub nii riimilist luu-
let kui ka vabavärssi. Autor mõtestab 
iseenda ja esivanemate elukogemust 
keset ajavoolu ning ühendab luuleri-
dadega argist ja unenäolist maailma. 
Segunevad faktid ja fantaasia. Luule-
tustesse on põimitud põlvest põlve ko-
gutud sõna maagiat. Kirjanikku huvi-
tab, kuidas ajalugu mahub inimesesse 
ja kuidas inimene sobitub ajalukku: 
“Me sobitume suuremasse pilti seda 
tihti ise teadmata” ning vaid “korraks 
hiigelmustrit aimas pilk”.

“Meis voolavad täna ja hommegi veel
Armastusjõgi ja Stux
Me kardame ühtmoodi ... Joome teed
Janu on kõikidel üks”
See on hingestatud teos, mis puu-

dutab iga lugeja hinge, kes selle kät-
te võtab. Kristiina Ehini luule on hea 
vaimne kaaslane, kui püüame mõtes-
tada olnut ja olevat.

Mathias Enard. Varaste tänav
Varrak, 2016. 253 lk
Mathias Enardi romaani peatege-
laseks on 17-aastane vaene Maro-
ko noormees Lakhdar, kes on sunni-
tud kodust lahkuma pärast seda, kui 
ta on oma onutütrega liiga lähedast 
tutvust teinud ja koju tagasi ei jõua ta 
enam kunagi. Sündmustikus on oluli-
ne roll täita noorel hispaanlannal Ju-
ditil ja peategelase lapsepõlvesõbral 
Bassamil. Neiu on noormehele lootu-
se võrdkujuks. Sõbra abil aga õnnes-
tub tal, pärast asjatuid katseid, enda-
le peavarju ja elatist leida, saada oma 
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Me sobitume suuremasse pilti
esimene töökoht Koraani Mõtte Levi-
tamise Organisatsiooni raamatupoes. 
Kuigi ka Lakhdar on moslem, ei esinda 
ta nii radikaalset suunda islamis, nagu 
seda teevad Bassam ja tema organisat-
sioonikaaslased. Peategelane ei suuda 
mõista, millises kultuuris ta tõeliselt 
asub, mistõttu väljendab tema käitu-
mine kohati hinges valitsevat segadust. 
Lakhdari nagu ka paljude teiste noorte 
ellusuhtumise võtab autor kokku järg-
mise mõttega: “Mina ei taha muud kui 
vabalt reisida, raha teenida, rahulikult 
sõbrannaga ringi jalutada, keppida, kui 
tuju on, palvetada, kui tuju on, pattu 
teha, kui tuju on, ja kriminulle lugeda, 
kui tahtmine peale tuleb, ilma et kel-
lelgi selle kohta midagi kobiseda oleks 
peale Jumala enda.”

Elu paiskab noormehe ühe tööand-
ja juurest teise juurde, läbides nii ka-
leidoskoobilise ühiskonnakihtide kir-
jelduse. Lugejal on võimalus tema 
silmade läbi näha elu kogu selle vär-
vikuses ja erinevates elu pahupoo-
le variatsioonides. Tegelikkust on ro-
maanis kujutatud naturaalselt, räigelt 
ja groteskselt: kohati haarab nii pea-
tegelast kui ka lugejat õudus. Inime-
si võrdleb Lakhdar koertega, kellel on 
“pilgud tühjad, nad tiirlevad hämaru-
ses ringi, jooksevad palli järele, võitle-
vad mõne emase pärast, mõne nurga 
pärast kuudis, lebavad tundide kaupa 
siruli, keel väljas, oodates, et neile ots 
peale tehakse.” 

Kindlasti lõpeb romaan paljude lu-
gejate jaoks ootamatult, kuna nad ela-
sid sümpaatse peategelase ebaõigla-
selt kulgenud elule kaasa ja oleksid 
kindlasti soovinud teosele õnneliku-
mat lõppu.

Mathias Enard on tänapäeva prant-
suse kirjanduse tuntumaid esindajaid. 
Ta tunneb põhjalikult araabia kultuu-
ri ja seetõttu on tal kerge samastuda 
loodud tegelaskujuga ning vaadelda 
Euroopat eemalt tulija, ühe muslimi 
noormehe pilgu läbi. Romaan on kirju-
tatud nii, nagu inimesed võiksid reaal-
selt mõelda. Kuna teoses põrkuvad 
kokku islami ja Euroopa kultuur, teki-
tab see paratamatult probleeme kõigi-
le asjaosalistele. Lakhdari Euroopa on 
miraaž ja seda mitte ainult araablastest 
põgenikele, vaid ka eurooplastele en-
dile. Teose ainest võiks mingil määral 
võrrelda ka selliste romaanidega, na-
gu Houellebecqi “Alistumine” ja Ma-
banckou “Katkine Klaas”. Huvi erineva-
te kultuuride, eriti islamismi vastu on 
tänapäeval paratamatult suurenenud. 
Seega on igati mõistetav ka lugejate 
huvi selliste teoste vastu, mis püüa-
vad anda selgitust maailmas praegu 
toimuvatele sündmustele, mis on sa-
geli tingitud just erinevate kultuuride 
vastuolust.

Huviring, kus saab liivaga 
joonistada
Liivaga joonistamine on vallutanud kogu maailma laste südamed. 
See pole lihtsalt joonistamine, vaid valguse ja varjude teater. 

Liiv on meeldiv looduslik materjal, 
mis võimaldab rakendada oma fan-
taasiat. Liivaga joonistamine on 
kasulik kunst, see vähendab stressi, 
rahustab inimesi, arendab peen-
motoorikat. Peenmotoorika stimu-
leerib intellekti arengut, parandab 
tähelepanuvõimet ning stimuleerib 
mälu.

Liivaga joonistamise tehnika 
abil saab kunstnik ühe joonistuse 
kiiresti asendada teisega. Tund toi-
mub pimedas ruumis ja töölaud on 
valgustatud. Oodatud on lapsed 
vanuses 7+ ja täiskasvanud.

Liivaga joonistamine – see on 
fantaasialend, loominguvabadus, 
improvisatsioonimäng!

Tunnid toimuvad alates 10. oktoobrist laupäeviti kell 14.15–15.30 
(lapsed) ja 15.30-17.00 (täiskasvanud).

Eelregistreerimine: liisasalupuu@gmail.com või tel 5322 6125.
Lisainfo: www.huvikeskus.ee.

Elizaveta Salupuu  
kunstnik ja ringi juhendaja  

Robokaru huvikoolis õpetatakse 
roboteid ehitama
Kellena meie lapsed tulevikus töötama hakkavad? Või milliseid 
oskusi peaks laps praegusel hetkel omandama, et tulevikus hästi 
hakkama saada? 

Hetkel on kõige konkurentsivõimelisemad töökohad just IT firmades 
ja tõenäoliselt ei kao need firmad, mis on seotud robootika, program-
meerimise ja inseneeriaga, kuhugi, vaid jätkavad tehnoloogia arengu 
tuules ka ise kasvu. Kuid juba praegu, hoolimata heast palgast ja huvi-
tavast tööst, on IT firmadel raske leida töötajaid.

Teaduslikud uuringud näitavad, et lapsed teevad karjäärivalikuid 
selle põhjal, mis neile juba tuttav on. Kui laps on kokku puutunud ja 
saanud positiivse elamuse koolis keeli õppides, malevas mõnda tööd 
tehes või huvikoolis õppides, siis on tal selle valdkonna töökohtadega 
tunduvalt lihtsam samastuda. 

Tänapäeva haridus liigub suu-
nas, kus erinevad huvikoolid toe-
tavad laste õpet. Kõige paremini 
lõimib erinevaid MATIKu (mate-
maatika-tehnika-teadus-insenee-
ria-kunst) aineid just robootika. 
Ühes tunnis peab laps suutma 
välja arvutada näiteks roboti 
läbitud vahemaa, valima parimad 
rehvid, mis ei libise ja arutama 
oma valikud läbi kaaslasega. Just 
selline õpe läbi praktiliste näidete 
kinnistab laste koolis omandatud 
tarkused ja aitab luua seoseid eri-
nevate teadmiskildude vahel.

Juba teist aastat on Viimsi vallas väikeste 1.–2. klassi robootikutega 
tegelenud Robokaru Robootikakool. Siin õpivad lapsed programmee-
rima ja ehitama Lego WeDo robotit. 3.–5. klassi lapsed tegelevad aga 
uhiuute, 2020. aasta jaanuaris välja antud Lego Spike robotitega, mille 
soetamist toetas Viimsi vallavalitsus.

Liia Tammes  
Robokaru Robootikakooli direktor  

Teated

William Boyd. Sulnis 
hellitus: Amory Clay mitu elu
Varrak, 2019. 456 lk
William Boyd on üks praeguse aja tun-
nustatumaid inglise kirjanikke. Amory 
Clay tegelaskuju loomisel on ta eesku-
juks võtnud mitmeid erinevaid oma 
aja naisfotograafe ja kirjutanud nen-
de põhjal pseudoeluloo, mis jutustab 
meile veenvalt sellest, milline võis olla 
naisfotograafi elu 20. sajandi keskpai-
gas. Krista Kaer on kirjutanud, et Boydi 
sõnul “on kirjaniku kirjutatud elulooro-
maan tõesem kui biograafia, autobio-
graafia või erapäevikud, sest kirjanik 
kirjutab kõigest nii, nagu see oli – kõik 
on tõene, sest just nii on kirjanik sel-
le välja mõelnud. Ja oma raamatu kan-
gelase pilgu läbi on võimalik kujutada 
tervet sajandit, sündmusi, mis mõjuta-
sid ka tegelikult elanud tuntud inimesi.”

“Sulnis hellitus” on kirjutatud mina-
vormis. Vahelduvalt jutustatakse nai-
sele olulistest sündmustest minevikus 
ja põimitakse sisse oleviku päevikukat-
kendeid 1977. aastast, mil Amory elab 
Šotimaal. Tema elu määrab enim ar-
mastus fotograafia vastu ja ta saab fo-
tograafiks, trotsides teiste vastuseisu 
ning jäädes kindlaks oma unistuse-
le. Tänu sellele romaanile saame pil-
di naise eluloost alates sünnist 1908. 
aastal kuni 1978. aastani. Oma karjää-
ri alustab peategelane Londoni pidu-
de fotograafina ja jõuab välja reportaa-
žideni Vietnami sõjast ning California 
kommuunist. Amory kohtab oma elu-
teel mitmeid mehi, kellega jagab elu ja 
armastust, aga ta ka kaotab neid. Kui-
gi peategelane pole silmatorkav kan-
gelane, nõudis tema elukutsevalik ja 
eluviis eelmise sajandi esimesel poo-
lel piisavalt vaprust ja tahtejõudu ning 
nii mõnigi olukord vajas julget otsus-
tavust. Amory Clay on ilus, tark, ette-
võtlik, aga ka ekslik ja enesekeskne. Ta 
elab oma elu, nagu oskab. Peategelase 
võluv pealiskaudsus mõjub usutavalt.

Oma teosesse on kirjanik lisanud ka 
Clay fotod tuntud ja tundmatutest aja-
loolistest isikutest ning sündmustest. 
Romaani lehekülgedel saavad need 
uue elu, uue tähenduse. Autor oskab 
nende põhjal oma tegelased elusaks 
kirjutada. Ainuüksi fotost ei piisa ini-
mese siseelu avamiseks, see on raskes-
ti mõistetav vahel talle eneselegi. Kui 
vähe me teame isegi oma lähedas-
test? Ainult nii palju, kui nad on val-
mis end avama. Kirjanikul seevastu on 
unikaalne võime vaadelda ja näha se-
da, mis tihti jääb nähtamatuks. See on 
suurepärane autori leid näidata maail-
ma erinevalt ja esitada seda fotode abil 
loodud biograafiana.

Teose elegantne ja väljapeetud stiil 
ning erakordselt ladus keel on tõeliselt 
nauditavad ja on omased just inglise 
kirjandusele selle parimas tähenduses.

Robokaru Robootikakooli 
huviringid toimuvad Viimsi 
raamatukogus 

  1. klassile teisipäeviti 
ja kolmapäeviti kell 13.30–
15.00

  2. klassile esmaspäeviti 
kell 14.30–16.00

  3.–5. klassile teisipäeviti 
kell 15.15–16.45

Registreerimine: 
www.robokaru.ee

Liivaga joonistatakse valgus-
tatud töölaual. Foto: erakogu

Väikesed robokarud robotit ehitamas. Foto: Liia Tammes
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tähelepanuväärseima loodusli-
ku monumendi – Kabelikivi – juu-
rest. Eesti rändrahnude edetabelis 
on Kabelikivi oma maapealselt ma-
hult teisel kohal, kuigi 58-meetrise 
ümbermõõdu poolest vaieldama-
tult esimene. Kui aga arvestada ka 
kivi vähemalt kahe meetri sügavu-
sele ulatuvat maa-alust osa, on Ka-
belikivi näol tõenäoliselt tegemist 
Eesti, Baltimaade ja kogu Ida-Eu-
roopa jäätumisala suurima mais-
maal paikneva rändrahnuga. 

Külavanem juhatab meid koos 
vallavanem Illar Lemettiga möö-
da kitsast ja tihedat metsarada ma-
jesteetliku kivi juurde. Sinna jõud-
miseks tuleb meil astuda purdele 
ning ületada Naisteoja, mille kaudu 
jõuab osa Muuga sadevetest merre. 
Külavanem teab rääkida, et keskajal 
oli oja andnud väiksema jõe mõõdu 
välja ning sellel suudmes olla isegi 
vesiveski töötanud. 

“Sadama rajamine pani ka oja 
kinni, praegu jookseb selle viimase 
otsa vesi torudes Muuga lahte. Mitu 
head aastat tagasi ei jõudnud vih-
mavesi toru kaudu merre ära voo-
lata ja siin hakkas üle ajama. Vald 
rajas pärast uputust siia omamoo-
di lüüside süsteemi, mis leevendas 

Külavanemal 
külas – Muuga

T
õenäoliselt on külaelani-
ke arv ametlikust numb-
rist mõnevõrra suurem, 
kuid selle võimalike põh-

justeni jõuame üsna pea loo käigus.
Muuga külavanemaks ja piir-

konna hingeks on Andrus Pihel. 
Seda ametit on ta pidanud täna-
seks juba ligi kümme aastat ning 
viimastel külavanema valimistel 
2018. aastal hääletasid inimesed ta 
uuesti oma esindajaks. Ju see fakt 
iseenesest räägib enda eest, et ela-
nikud on külavanema toimetamis-
tega rahul ning usaldavad teda. 

Endast rääkides jääb Andrus 
Pihel tagasihoidlikuks: “Ma po-
le põline muugalane, vaid uustul-
nukas. Kolisin siia elama alles kaks-
kümmend viis aastat tagasi.” Seda 
loogikat liiga tõsiselt võttes peaks 
enamus viimsilasi end sisserända-
jateks pidama, sest meie valla ela-
nike arv on iseseisvumise taastami-
sest alates kuni tänaseni kasvanud 
neli korda. Vast oleks aeg sellisest 
kunstlikust joonetõmbamisest 
loobuda ning tõeliselt põlist viim-
silast tunda tema suhtumise järgi 
oma kodukanti. Viimase mõõdu-
puu järgi on Andrus Pihel rohkem 
kui 100 protsenti põline muugala-
ne ja viimsilane.

Üle Naisteoja Kabelikivi 
juurde
Alustame oma ringkäiku mööda 
Muugat selle uhkuse ning vaiel-
damatult kogu küla, aga võib-ol-
la terve Viimsi ja Põhja-Eesti ühe 

olukorda,” selgitas külavanem.
Vaid mõnikümmend meetrit 

kabelikivist edasi avaneb imeke-
na vaade metsajärvele. Sajandite-
vanuste tammepuude varjus olev 
veesilm oli enne sadama ehitamist 
mitu korda suurem ning siin käisid 
kohalikud harrastuskalamehed ise-
gi paadiga kala püüdmas. “Nafta-
transiidi buumi ajal tulid arendu-
sed peale ja järv aeti osaliselt kinni. 
Kuid loodusega ei tasu mängida – 
järv oli kui käsn, mis võttis liigse sa-
devee endasse. Pärast seda hakka-
sid ka probleemid liigniiskusega,” 
võttis Andrus Pihel teema kokku.

Loodus meie ümber on tõepoo-
lest metsik ja puutumatult kaunis. 
Kohalikele elanikele tähendab paa-
ri-kolmesajameetrine metsaviir 
elumajade ja sadama vahel aga si-
suliselt kõike. Metsatukk on justkui 
looduslikuks müüriks ülimalt rahu-

liku ja vaikse kulgemisega Muuga 
küla elurajooni ning Eesti suurima 
ja vilkaima kaubavahetusega me-
revärava vahel. Kohalikele on sa-
dam kui Leviaatan, mis aastaküm-
nete jooksul on üha laienenud ning 

Martin Jaško
avalike suhete juht

hauganud järjest uusi maid oma te-
gevuse laiendamiseks.

Külavanema hinnangul on muu-
galased õppinud sadama kõrval ela-
ma ning selle mõjudega arvestama. 

“Kindlasti annab sadam paljude-
le meie inimestele tööd ja sissetu-
leku. Paraku tähendab sadam mei-
le sõltuvalt tuule suunast ka müra, 
tolmu, plahvatusohtu ja muid eba-
meeldivusi. Seepärast oleme väga 
ettevaatlikud iga tööstusarenduse-
ga ning hoiame neil planeeringutel 
külaelanikega teraselt silma peal,” 
lausus Pihel otsustavalt. 

Paraku tähendab 
sadam meile sõltu-
valt tuule suunast ka 
müra, tolmu, plah-
vatusohtu ja muid 
ebameeldivusi.

KÜLASKÄIK Eestis on kaks Muuga nime kandvat küla: üks asub 
Lääne-Virumaal Vinni vallas ning teine Harjumaal Viimsis. 
Järgnevalt teeme muidugi juttu meie oma kodusest Muugast ehk 
Viimsi kõige idapoolsemast paigast, mis oli tänavu 1. jaanuari 
seisuga koduks 564-le inimesele..

Raivo Kaare, Tammneeme külavanem: “Andrus Pihelit tean niikaua, mil 
ta on olnud meie külavanemate meeskonnas Muuga külavanemaks. Ta 
on kohusetundlik ja sihikindel mees. Andrusel on külavanemate koos-
viibimistel ja ka omavahelistes vestlustes põhiline murekoht oma küla-
elanike heaolu nii kommunaalteenuste osas kui ka Muuga sadama kon-
tekstis. Andrusele teeb muret planeeritavate ettevõtete pealetung Muuga 
küla suunas, kus looduslikule puhveralale on pidev surve. Muuga sadam 
on Muuga külale arusaadavalt kõige suuremaks probleemide ahelaks 
nii müra, kõikvõimalike lõhnade kui ka ohtlike ainete käitlemise kobar-
probleemidena. 2015. aastal vaid osaliselt avaldatud sadama riskiana-
lüüs oli viimsilastele pettumuseks ning nüüdseks on juba vajalik koos-
tada uus riskianalüüs, kuna palju on selle aja jooksul muutunud. Soovin 
talle edu, järjekindlust ja visadust, et olla Muuga külale hea külavanem!”

KO M M E N TA A R

Muuga suu-
rim vaatamis-
väärsus – 
Kabelikivi.

Naisteoja 
andis kunagi 
jõe mõõdu 
välja.

Külavanem Andrus Pihel 
tutvustab vallavanem Illar 
Lemettile oma koduküla. 
Fotod: Martin Jaško



ole see vaatamata pingutustele tä-
naseni õnnestunud. Ühtlasi tuleb 
lõigul Kordoni teest kuni raudtee 
ülesõiduni laiendada riigimaan-
teed, et tagada nähtavus ja liiklus-
ohutus. See on ka peamine põhjus, 
miks sellel lõigul ei saa kergteed 
sõidutee äärde rajada. Muu hul-
gas tuleb muuta ka tee trajektoori, 
mis eeldab eraldi läbirääkimisi 
ning projektlahendust. Kõik see 
on tehtav, kuid eelduseks on ikka-
gi maaomanike valmisolek vallale 
teemaa eraldada. Viimased arut-
elud sel teemal olid veel tänavu 
augustis ja septembris ning looda-
me, et ühel hetkel saavutame kok-
kuleppe,” selgitas vallavanem asja-
de seisu. Vallavalitsus ei oota käed 
rüpes – eelmisel aastal valgustati 
oma kuludega üks jupp riigile kuu-
luvat Muuga teed, et sealset liikle-
mist veidigi turvalisemaks muuta.

Võttes teemaks Muuga külaplat-
si, muutub külavanem Andrus Pi-
heli jutt reipamaks. “Pikka aega 
ei olnud muugalastel korralikku 
kooskäimise kohta ning külakoos-
olekuid peeti asfalteeritud parki-
misplatsil. Tänaseks on meil täp-
selt keset küla oma pargiala, millele 
on valminud projekt ning mida ole-
me asunud samm sammult ellu vii-
ma. Esimese asjana rajas vald laste-
le mänguplatsi, järgmisena on meil 
plaanis väike spordiväljak, lõkke-
koht ning palliplats. 

Kõik kivid, mis maa seest välja 
tulevad, veeretame ühte kohta kok-
ku, et katta need pinnasega ja laste-
le talveks väike liumägi rajada. Te-
gemist jagub ja talgulised on meil 
tublid,” lausus külavanem.

Muuga küla on põnev koht ja 
pakub palju avastamisrõõmu. Soo-
vitan kõigil viimsilastel võtta enda-
le veidi aega ning sõita meie valla-
liinidega Muugale ja teha üks tore 
jalutuskäik omapärases piirkonnas 
ning nautida sealsete elanike kü-
lalislahkust. Ja ärge unustage Ka-
belikivi – tegemist on põlispuude 
rüppe peidetud tõelise vaatamis-
väärsusega.

Teed  ja valgustus
Möödunud sajandi keskel hakkas 
Muuga küla ja selle teedevõrk ta-
sapisi oma tänast ilmet võtma, kui 
siia rajati suvilapiirkonnad erineva-
te Tallinnas tegutsenud ettevõtete 
töötajatele jaoks. Enne teist maa-
ilmasõda olid alal mõned taluko-
had, mille hoonete vundamente 
võib tänaseni kohata. Ajaloolistest 
taluhoonetest pole siiski praktiliselt 
midagi säilinud.

“Meie tänavad on heas kor-
ras, sest suurt liiklust siin pole ja 
samm-sammult on kõik algselt 
üldse ilma kõvakatteta ja seejä-
rel freesasfaldiga kaetud teelõi-
gud saanud nüüdseks tugeva bi-
tuumenseguga katte. Külaelanikke 
huvitab väga, millised on vallal 
plaanid tänavavalgustusega. Viim-
si vald on eurorahade toel kõvasti 
uusi LED-lampe paigaldanud, kuid 
enamus projekte sisaldab nõuet 
olemasolevad vanemat tüüpi val-
gustid asendada. Meil siin Muugal 
aga enne palju tänavavalgustust ei 
olnudki, mistõttu meie ei kvalifit-
seeru nende projektide alla,” vis-
kas külavanem küsimuse õhku.

Vallavanema sõnul rajatakse 
Viimsis päris palju ka uut tänava-
valgustust. “Vanade tänavalampide 
asendamine leedidega annab kok-
kuvõttes suure elektrisäästu. Tänu 
asendatud lampidele oleme palju 
raha kokku hoidnud ja uusi täna-
vaid valgustanud, kuid elektriarved 
on jäänud sisuliselt samaks,” selgi-
tas vallavanem.

Elektrit on Muugas õhus sõna 
otseses mõttes, sest külast jook-
seb läbi 110 kV kõrgepingeliin. Kü-
lavanema sõnul sai kunagi uuritud 
võimalusi liini maa alla viimiseks, 
kuid Eleringi väitel olevat tööd liialt 
kulukad ning lähiajal seda plaanis 
pole. “Nii need juhtmed siis koha-
ti üle aedade jooksevadki. Kuid igal 
mündil on alati kaks külge. Kõrge-
pingeliini trassi all olev tühi maa 
on suurepäraseks rohekoridoriks 
metsloomadele liikumiseks. Olen 
ise näinud siin neljapealist põdra-
karja liikumas, kitsedest, rebastest 
rääkimata.”

Külavahel kõndides hakkab sil-
ma palju ehitamist. Korrastatakse 
ja laiendatakse suvilaid, kuid ena-
masti on siiski ette võetud kapitaal-
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sem tegevus. “On vaid aja küsimus, 
mil siinsed suvilad kõik eramu-
teks ümber ehitatakse. Püsielanik-
ke tuleb pidevalt juurde ning selle 
üle saab vaid rõõmustada. Asudes 
Maardu külje all, kasutavad meie 
elanikud palju ka naaberomava-
litsuste teenuseid – lapsed käivad 
koolis nii Maardus, Randveres kui 
ka kaugemal Tallinna koolides. 
Bussiliiklus on hea ja liikuma pää-
seb igas suunas,” arutles külava-
nem. 

Viimsi ja Maardu vahel
Viimsi keskusest ühe kaugeima 
nurgana on alati küsimus, kuivõrd 
tihedat sidet tuntakse just Viimsiga 
ning kui tugev on muugalaste viim-
silaseks olemise tunne. Vallavanem 
Illar Lemetti sõnul on see igati õi-
gustatud küsimusepüstitus ning 
vallal tuleb pingutada, et sõltuma-
ta piirkonnast saaksid kõik viimsi-
lased väga häid teenuseid. 

“Kahjuks ei ole Muuga külas 
veel oma lasteaeda, mis muudab 
siia kodu rajanud noorte elu kee-
rulisemaks. Sajandi alguses leppis 
vald Kordoni teel kinnisvara aren-
danud ettevõtjaga kokku, et vas-
tutasuks maa erastamisele rajab 
arendaja endise piirivalvekordoni 
hoone asemele lasteaia. Paraku tuli 
suur masu peale ning soiku jäid nii 
elamuarendus kui ka lasteaiapro-
jekt. Loomulikult teeb see kõigile 
tuska – vanemad peavad lapsi kau-
gematesse lasteaedadesse sõiduta-
ma ning keset küla laiutavad poo-
likud ja lagunevad majakarbid,” 
avaldas Andrus Pihel muret. “Loo-
detavasti pakub mõningast leeven-
dust võimalus panna laps valla toel 
eralasteaeda või saada koduse lap-
se toetust,” lausus vallavanem Le-
metti. 

Tallinnasse tööle käivatele Muu-
ga elanikele on pealinna tasuta 

  Järgmine peatuspaik: 
Pärnamäe.

ühistransport piisavalt atraktiivne, 
et rahvastikuregistris end võimalu-
sel tallinlaseks registreerida. Kui ka 
sotsiaalne läbikäimine jääb pealin-
na, tundub lähenemine esmapilgul 
igati praktiline. Viimsi vallale tä-
hendab see jällegi saamata jäänud 
makse ja vähem võimalusi oma ela-
nikele teenuseid pakkuda. Kui pea-
linna tasuta bussisõit kõrvale jätta, 
on Viimsi erinevad toetused ning 
kultuuri-, spordi- ja huvihariduse 
võimalused vägagi arvestatavad, et 
hoida meie inimesi end mujale sis-
se kirjutamast. Vältimaks elukoha-
ga mängimist on vallavalitsus võt-
nud suuna siduda enamus toetusi 
vallaelanikuks olemisega.  

Ohtlik teelõik ja külaplats
Tõenäoliselt ei vaja ühelegi muu-
galasele tutvustamist ligikaudu ki-
lomeetripikkune probleemne lõik 
Muuga teel, alates Lasketiiru teest 
kuni raudteeni välja. Tegemist on 
külaelanikele väga olulise teega, 
kuhu jääb Tallinna linnaliini bussi 
nr 34 ja vallaliini lõpp-peatus ning 
ümberpööramise koht. Randve-
re poolt tulles lõppeb kergliiklus-
tee Muuga küla piiril ära ning jupp 
Muuga teest on äärmiselt kitsas ja 
valgustamata. Tegemist on tõepoo-
lest väga ohtliku kohaga, kus on ti-
he liiklus ja mille kaudu nii kooli-
lapsed kui ka paljud külaelanikud 
jalgsi liiguvad. Kõnnime koos küla-
vanema ja vallavanemaga teeper-
vel kogu selle lõigu läbi ja tõdeme, 
et sel korral läks õnneks ning kee-
gi meist ohtlikku olukorda ei sattu-
nud. 

Ootamata ära külavanema kü-
simust võtab vallavanem ise jutu-
järje üles. “Praegune olukord teeb 
murelikuks. Selle inimeste turvali-
suse seisukohast olulise kergtee lõi-
gu ehitamine ei seisa kindlasti valla 
soovimatuse taga asjaga tegeleda, 
vastupidi. Jalgtee pikendamiseks 
kuni raudteeni on vaja saavuta-
da maaomanikega kokkulepe pla-
neeringu elluviimiseks. Kahjuks ei 

tasub teada

Muuga küla ajalugu
  Muuga küla on Viimsi ja Jõelähtme valla ning Maardu linna piiril asuv põlisküla. 

Paiga asustuslugu  ulatub kaugele minevikku – küla piirimaile jääb noorema kivi-
aja asulakoht Eesti vanimate potikildudega. Rannaalal kõrgub Eesti suurim ränd-
rahn – hiiglaslik  Kabelikivi. 

Küla elusooneks on läbi aegade olnud Käära oja. Sajandeid tagasi kandis oja 
Naistenoja nime ja andis nime kogu külale, olles ühtlasi ka Maardu ja Saha mõisa 
maade vaheliseks piiriks. Keskajal paiknesid ojakäärus Maardu mõisa vabatalud 
Mäe-Käära ja Käära-Eeriku, oja suudmes oli 1491. aastal Tallinna raehärra Marqwerd 
Bretholdi veskiga väikemõis. 15.–16. sajandil kuulus küla Jaani seegi Randvere ja 
Naistenoja vakusesse ning isikunimede järgi otsustades oli siin eesti-soome-rootsi 
segaasustus. Enamus eestipäraste nimedega talumehi olid vabarahamaksjad, see-
ga priviligeeritum osa külaelanikest.  

Küla nimi on nagu tükike ajalugu. Rootsi aja lõpul koostatud kaardil on Naistenoja 
küla kohal kirjas hoopis Muncka. Milline seos on paigal munkadega, võime praegu 
ainult oletada. Ojasuudmes asunud mõisakoha omanik olevat vanaduspäevil Pirita 
kloostrisse elama asunud. Kas talumaadele tulid hiljem kloostrist lahkunud mungad, 
jääb arvatavasti ajaloo hämarusse. Mungaküla nimi aga osutus väga elujõuliseks ja 
jäi püsima, muutudes ajapikku Muugaks. Nüüd on nime mõjuala veelgi  laienenud – 
tervele lahele ning Eesti suurimale ja moodsaimale kaubasadamale.  

20. sajandi algul oli Muuga külas hõredapoolne hajaasustus, talud majandasid 
end peamiselt piimamüügiga. Nõukogude ajal asutati Muuga kolhoos, 1958. aastal 
see likvideeriti ja endisi talumaid hakati jagama aiandus- ja suvilakooperatiivideks. 
Kujunes Muuga aedlinn, mis liideti 1967. aastal Tallinnaga.

1980. aastatel toimusid Muuga lahe ääres suured ehitustööd ja 1986 avati kauba-
sadam viljaelevaatori ja ladudega. Rannaalal laienes tööstuspark. Muuga küla sa-
dama vahetus naabruses asub jällegi piiril ning on nüüdseks jagatud Viimsi valla ja 
Maardu linna vahel.

Küla nimi läbi aegade: 1314 Naystenova, 1397 Naystenoya, 1497 Nastina, 1501 Nes-
tena, 1507 Nastena, Nastana, 1528 Gesinde Nayest oya, 1689, 1693 Muncka, 1725 
Muka, 1798 Muga.

Külvi Kuusk   
Rannarahva muuseumi teadur 

Tüüpiline 
vaade Muuga 
külatänavale.

Kõrgepingeliini aluses rohekoridoris võib sageli kohata metsloomi.

Muuga tee kitsas, valgustamata ning piiratud vaateväljaga teelõik on ohtlik nii 
jalakäijatele kui autojuhtidele.

Külavanem 
Andrus Pihel.

Vallavalitsus ei oota 
käed rüpes – eelmisel 
aastal valgustati 
oma kuludega üks 
jupp riigile kuuluvat 
Muuga teed.

Mänguväljak Muuga külaplatsil.

Elektrit on Muugas 
õhus sõna otseses 
mõttes, sest külast 
jookseb läbi 110 kV 
kõrgepingeliin.
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
24. oktoobril kell 14–17 piljardi-
turniir (noortele vanuses 13+). 
Viimsi noortekeskuses.
24.–25. oktoobril kell 11–13.30 
nädalavahetuse minilaager “Fantaa-
siameik” 12–15-aastastele lastele. 
Viimsi huvikeskuses.
28. oktoobril kell 18–19 hallo-
weeni pidu. Viimsi noortekeskuses.
30. oktoobril kell 16.30–19.00 
Elujõusaali Tüdrukutering (alates 
9. eluaastast) – jooga-, suhtlemise- 
ja loovusring (Grete Sutrop).

Jumalateenistused

10. oktoobril kell 21 päevalõpu 
palvus. Diakon Herki Talen. EELK 
Prangli Püha Laurentsiuse kabelis.
11. oktoobril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
11. oktoobril kell 11 lõikustänu-
püha jumalateenistus. Diakon 
Herki Talen. EELK Prangli Püha 
Laurentsiuse kabelis.
11. oktoobril kell 12 jumalatee-
nistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
11. oktoobril kell 14.30 lõikus-
tänupüha jumalateenistus armu-
lauaga. EELK Randvere kirikus.
13. oktoobril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
14. oktoobril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
18. oktoobril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
18. oktoobril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
18. oktoobril kell 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus.
21. oktoobril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
25. oktoobril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
28. oktoobril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 

Eakatele

10. oktoobril kell 19 Estonia teatri 
külastus, operett “Krahv Luxem-
burg”. Lisainfo: Aime Salmistu, tel 
518 8125. 
13. oktoobril kell 12 sügis kau-
nites Randvere koduaedades. 
Lisainfo: Aime Salmistu, tel  
518 8125.
21. oktoobril  kell 11 discgolf 
eakatele Viimsi discgolfi rajal. Lisa-
info Ruth Teras,  tel 5647 5642.
22. oktoobril kell 15 meeleolu-
kas pärastlõuna kontsert. Randve-
re päevakeskuses.
11., 18., 25. oktoobril kell 11 kepi-
kõnd eakatele algusega Põhja-
konna trepi juures. Lisainfo Raimo 
Tann ja Ruth Teras, tel 5647 5642.

Lastele ja noortele 

14. oktoobril kell 18–19.30 vest-
lusõhtu teemal “Kuidas hoida oma 
vaimset tervist?”. Viimsi noorte-
keskuses.
17. oktoobril kell 12 laulukon-
kurss “Viimsi laululaps 2020”. 
Viimsi raamatukogus.
17.–18. oktoobril kell 11–13.30 
nädalavahetuse minilaager 
“Kosmeetika abc” 9–13-aastastele 
lastele. Viimsi huvikeskuses.
19. oktoobril kell 14–16 õla-
kottide disainimine. Viimsi noorte-
keskuses.
19.–23. oktoobril kell 10-16 linna-
laager Randvere noortekeskuses 
(ekskursioonid Proto avastuskes-
kusesse, Super Skyparki, Viimsi 
kinno). Osalustasu: 60 €. Info ja 
registreerimine: viimsi@viimsi-
noortekeskus.ee. Randvere noorte-
keskuses.
19.–21. oktoobril kell 10–17 
Viimsi lastelaager – koolivaheaja 
chill. Viimsi huvikeskuses.
20. oktoobril kell 14–16 piljardi-
turniir (noortele vanuses 8–12). 
Viimsi noortekeskuses.
21. oktoobril kell 14 mälumäng. 
Viimsi noortekeskuses.

Viimsi Vabakirikus.
1. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

9. oktoobril kell 20 Carlos ja Raul 
Ukareda kontsert. Jussi Õlletoas.
9. oktoobril kell 21 ansambel 
Vanaviisi. Black Rose Pubis.
10. oktoobril kell 17 Albu Rahva-
teater “ Sangadega saunamees”. 
Prangli rahvamajas.
10. oktoobril kell 21 Black Rose 
Latin Night: Vj Lenny LaVida ja 
Plan Caliente. Black Rose Pubis.
11. oktoobril kell 18 LendTeatri 
etendus “Meelepete”. Viimsi huvi-
keskuses.
11. oktoobril kell 18 Varajase 
Muusika Stuudio Cantores Vagan-
tes “Gamut Consort”. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
17. oktoobril kell 21 DJ Peterson. 
Black Rose Pubis.
24. oktoobril kell 21 VJ Lenny 
LaVida. Black Rose Pubis.
30. oktoobril kell 21 ansambel 
Randers. Black Rose Pubis.

Näitused 

Jüri Urbi hõbeehete näitus. Viimsi 
raamatukogu klaasvitriinis.  
Raamatukogu teisel korrusel saab 
tutvuda kunstnik Liisi Luku illust-
ratsioonidega.   
Küllike Hiiemäe akrüültehnikas 
mere- ja rannavaated lõuendil. 
Viimsi raamatukogus.  
Kelli Valk Kagovere näitus “Sinine 
salapära”. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
Kuni 15. oktoobrini Prangli ja 
Keri fotonäitus “Saarte lumm”. 
Viimsi huvikeskuses.
Alates 19. oktoobrist Kamille 
Saabre maalinäitus “Kuula. Mul on 
sulle öelda”. Viimsi huvikeskuses.
“Kirovi kalurikolhoos 70”. Ranna-
rahva muuseumis.

kohustused. Viimsi raamatukogus.
21. oktoobril kell 18 Tallinna Linna-
arhiivi juhataja Küllo Arjakas kõ-
neleb haruldastest raamatutest 
tema kogus. Viimsi raamatukogus.
22. oktoobril kell 18 käsitöömeis-
ter Marja Matiiseni lapitöökursus. 
Registreerimine: raamatukogu@
viimsiraamatukogu.ee. Viimsi 
raamatukogus.

Varia

23. oktoobril kell 18 Elujõusaali 
Naistering: Circling ehk eheduse 
praktika (Elina Ojastu). Elujõu-
saalis.
24. oktoobril kell 16.30–18 Elu-
jõupidu! Perejooga-mängu-
tantsupidu kaisu-helirännakuga 
(Grete Sutrop ja Tiina Karjatse). 
Elujõusaalis.
30. oktoobril kell 22–08 Gongiöö – 
helirännak läbi öö (Tiina Karjatse 
ja Kaia Karjatse). Elujõusaalis.
13. oktoobril kell 17.30–19 Metsa-
kasti Otse Tootjalt Tarbijale kauba-
kohting. Parim kodumaine toidu-
kraam otse väiketootjatelt ja taluni-
kelt. Lisainfo: facebook.com/
metsakastiott. Metsakasti küla-
platsil.
24. oktoobril Rahvamajade päev. 
Prangli rahvamajas.

Sport

14. oktoobril kell 20 II liiga män-
gud jalgpallis. Viimsi JK II vs Saue 
JK. Viimsi staadionil.
16. oktoobril kell 19 PAF super-
karikas korvpallis. KK Viimsi/Noto 
vs Tamsalu Los Toros/TALTECH. 
Karulaugu spordikeskuses.
16. oktoobril kell 19 Paarismängu 
ajatennis “Viimsi Unetus”. Osavõtu-
tasu 25 €. Registreerimine kuni 
15.10 kell 12 info@viimsitennis.ee. 
Viimsi tennisehallis.
16.-18. oktoobril Eesti karika-
võistlused käsipallis. “C” klass. Lisa-
info: Jarno Nurm, tel  516 1157. 
Viimsi kooli spordikeskuses.
17. oktoobril kell 13 esiliiga B 
mängud jalgpallis. Viimsi JK vs 
Võru FC Helis. Viimsi staadionil.
28. oktoobril kell 20 II liiga mängud 
jalgpallis. Viimsi JK II vs Tallinna 
JK Piraaja. Viimsi staadionil.

Õpi- ja jututoad

13. oktoobril kell 18 Mõtteline 
galerii: esineb kunstiajaloolane 
Helli Sisask. Viimsi raamatukogus.
14. oktoobril kell 18 Meeldivalt 
vanemaks terviseseminar “Terve 
ilma tabletita”. Esineb Ene Lill. 
Viimsi raamatukogus.
15. oktoobril kell 18.30 Igor Volke 
loeng-vestlus teemal “50 aastat 
mõistatusi Eesti keskkonnas”.  
Viimsi raamatukogus.
16. oktoobril Eesti toidukultuur ja 
tervislik toit: juuretiseleiva valmis-
tamise õpituba. Terviseedendus-
keskuses Harmoonikum.
16. oktoobril kell 19 Rändaja ehk 
Indrek Tammoja lamamiskontsert-
helirännak kitarri, flöödi ning 
nükkelharpa helides. Elujõusaalis.
17. oktoobril kell 10–12 kundalini 
jooga töötuba: ergutame lümfi-
süsteemi (Merylin Pavel). Elujõu-
saalis.
20. oktoobril kell 18 on külas laste-
psühholoog ja pereterapeut Aet 
Lass. Vastutusest: õigused ja 

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

Külavanemad õnnitlevad 
Rohuneeme külavanemat 

Jüri Martinit 
80. aasta juubeli puhul 

ning soovivad talle 
tervist ja energiat 
igapäevases töös!

Raivo Kaare
Tammneeme külavanem
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KOKKUVÕTTED Viimsi Pensio-
näride Ühendus (VPÜ) pidas 
üldkoosolekut,  kus anti ülevaade 
möödunud aasta tegevusest ja 
vaadati tulevikku.

Juhatuse esimees Arnold Kimber rõhu-
tas, et kõik 2019. aastal planeeritud üri-
tused viidi läbi, lisandus aga ka rohkes-
ti plaaniväliseid tegemisi. Üritustest ja 
tegemistest rääkisid ka kaasettekand-
jad, juhatuse liige ja Randvere päeva-
keskuse tegevjuht Aime Salmistu ning 
bowlinguklubi president Kaarel Märtin. 

Helle Mölder tutvustas kuulajatele 
majandusaasta tulemusi. Kokku kulu-
tati 2019. aastal raha 25 031 eurot, sel-
lest ringide töö toetuseks, ürituste lä-
biviimiseks ja ekskursioonideks üle 
20 000 euro. Suur oli nende ürituste 
osakaal, kus toetasime transpordi eest 
tasumist.

Anne Vahemäe esitas revisjoniko-
misjoni aktis toodud seisukohad. Ko-
misjoni hinnangul majandustehingud 
on dokumenteeritud ja kirjendatud õi-
gesti, raha kassas inventeeritud, arvel-
duskonto saldo vastavuses panga väl-
javõttega.

Koosolek kinnitas ühehäälselt nii 
2019. aasta tegevusaruande kui ka ma-
jandusaasta aruande.

477 liiget, nendest 
80+ vanuses 163
Juhatusest end taandanud A. Kundla 
asemel valiti uueks juhatuse liikmeks 
juhatuse nõunikuna tegutsenud Rai-
mo Tann.

VPÜ 41-liikmelise volikogu tööst 
andis ülevaate selle esimees Enn Tei-
mann, seenioride nõukoja tegemistest 
rääkis Rein Kriis.

2020. aasta 1. jaanuari seisuga oli 
VPÜ-s liikmeid 477, nendest 80+ va-
nuses 163. Hea on tõdeda, et osa vää-
rikas vanuses liikmetest on väga tegu-
sad ja osalevad aktiivselt väljasõitudel. 

Eakatel energiat jätkub ja koos 
võetakse palju huvitavat ette 

Väljasõitude korraldamise eest kuulu-
vad osavõtjate tänusõnad Volli Kallio-
nile ning Arvo Otsepale. Meie ühine 
eesmärk on, et eakad ei tunneks end 
üksildasena, osaleksid aktiivselt kogu-
konna tegevuses, tuleksid kodunt väl-
ja, tunneksid end tervemana.

Eakate jaoks kõige tähtsam oli valla-
vanem Illar Lemetti kinnitus, et käes-
olevaks aastaks vastu võetud negatiiv-
ses valla lisaeelarves jäid puutumata 
sotsiaalvaldkonnale planeeritud ku-
lud, sealhulgas ka eakatele ette näh-
tud toetused.

Küll on kõigi valla elanike jaoks tu-
lemas midagi uut – nn kaasav eelarve, 
mille kohaselt volikogule saab esitada 
ideid, mida teha. Enam hääli saanud 
ettepanekud viiakse ellu.

Uued võimalused 
päevakeskustes 
Abivallavanem Annika Vaikla pöördu-
mist saime teada, et Randvere päeva-
keskuse ringid saavad ruumi juurde 
selle arvelt, et seni seal töötanud pere-
arstikeskus kolib oktoobrikuust Viim-
si keskusesse Randvere teele. Sinna ko-
lib ka Mähel töötanud perearstikeskus. 
Kuidas kohalikud elanikud selle muu-
datuse vastu võtavad, näitab aeg. Tee-
nuste hulk ja kvaliteet peaksid kindlas-
ti paranema.

Kesk tee 1 asuvas päevakeskuses 
kasvavad võimalused eakate huvitege-
vuseks märgatavalt. Senise 273 ruut-
meetri asemel on meie kasutuses pä-

rast remondi lõppemist 700 ruutmeet-
rit. Uudiseks on muidugi see, et lisaks 
ringide ja klubide tegevusest osavõt-
vatele liikmetele on sinna oodatud ka 
kõik teised, sest sisustatakse ruumid 
lauamängudeks või mõnusaks  vestlus-
ringiks. Huvitav teada sedagi, et MTÜ 
Viimsi Päevakeskuses tegutseb 26 ringi.

Vastavatud Pihlakodul on samuti 
osa viimsilaste elus – paljud seal osu-
tatavad teraapiad ja teenused on mõel-
dud kogu Viimsi rahvale.

Tänasel päeval, mil COVID-19 viirus 
seab meile tingimusi ja piiranguid, on 
digivõimekus tõusnud olulisele kohale 
inimeste elus. Hea on teada, et Viimsi 
vallas on need küsimused päevakorras 
ka eakatele suunatud tegevuses. Poole-
li jäänud väärikate ülikool või osavõtt 
mõne huviringi tööst võib saada reaal-
suseks juba lähitulevikus läbi tänapäe-
vaste tehniliste lahenduste.

Ja lõpetades positiivsel noodil – kui 
piirangud lubavad, toimub nii valla-
valitsuse poolt korraldatav jõulupidu 
kui ka kuldpulmi tähistavate paaride 
tänupidu.

Helle Mölder
VPÜ juhatuse liige

  Alates 2. oktoobrist kutsub 
VPÜ juhatus Viimsi Kuulsaali 
iga nädal esmaspäeval ja reedel 
kell 15–16 bowlingut mängima
VPÜ liikmemaks peab olema 
tasutud, 2 rada tasuga 5 eurot 
tund ootavad!

Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatus koos vallavanema Illar Lemetti ja abivalla-
vanema Annika Vaiklaga. VPÜ on tegutsenud 27 aastat. Foto: Ruslan Dontsov

Seeniorid reisisid Raplasse ja 
külastasid lähiümbruse mõisaid
8. septembril toimus Viimsi seenioride reis kultuuriloolisse Raplasse 
ja läheduses asuvatesse mõisakompleksidesse Alus ja Valtus. 

Reisikorraldajaks oli firma Rändtigu ja giid Kauri Kivipõld. Raplas ootas 
meid juba tuttav kohalik giid Maigi Novak. Alustasime oma ringkäiku 
1899–1901 ehitatud Maarja-Magdaleena kirikust, mis on ainulaadne – 
kahe torniga, väga korras ja ilus nii seest kui ka väljast. Selles kirikus 
on organistina teeninud Hugo Lepnurm, kellele on pandud kirikaeda 
mälestuspink. Pinki kaunistavad noodid koraali esimesest reast: “Halle-
luuja, tahan laulda nüüd sel kaunil hommikul .....”   

Edasi kõndisime Vigala jõe kaldapromenaadil ja  jõudsime 2018. aas-
tal ehitatud  riigigümnaasiumini, kus õpib 340 last. Seejärel nägime 
pargis tänavu avatud “Riinimanda Helin” skulptuuri, mis kujutab endast 
metallist noodikera. See on püstitatud muusikakultuuri kiituseks. Noodi-
kera keskel on tuulekell, mis heliseb oma viit.

Edasi kulges sõit Puraviku tuuleveski sepikoja poole. Veski on 200 
aastat vana. 17 aastat tagasi ostsid kohalikud sepad Harri Riim ja Lauri 
Laiapea veski omale, tegid korda ja avasid sepikoja. Meil oli võimalus 
minna läbi erinevate korruste ja kambrite veskitiibade võllini, kust ava-
nes vaade endisele Mitšurini sovhoosi õunaaiale. Näidistööna valmis-
tas sepp Harri ühe naela, mille kinkisime bussijuhile – “nael kummi!”.

Lõunat sõime Arturi trahteris Valtus. Siis pöördus ilm vihmale ja Valtu 
mõisa vaatasime ringsõidul bussist ja kuulasime giidi põhjalikku tutvus-
tust. Edasi läksime väikeettevõttesse Minna Sahver. Meid  võttis vastu 
perenaine Siret, kes jutustas ettevõtte tekkeloo ja tutvustas käsitööna 
valmistatavat toodangut. Minna Sahver valmistab käsitöö marmelaadi-
komme väga suures valikus – neid on sortimendis üle 20 erineva nime-
tuse. Saime maitsta nii kadakast, pihlakast, nõgesest kui ka mitmesu-
gustest marjadest  ja köögiviljadest valmistatud marmelaade. Kõik olid 
head ja huvitava maitsega. Valmistoodangu laost saime kaasa osta 
oma lemmiktooteid. 

Jalutuskäik Vesiroosi pargis ja Rapla kesklinnas jäi tegemata, sest 
ilmataat näitas oma tujukat poolt ja ühise otsusena alustasime tagasi-
teed. Sellegipoolest oli rahvas rahul ja päev igati meeldiv. Tänusõnad 
siinkohal Viimsi Pensionäride Ühendusele, kes toetas reisi osamaksu, 
ja reisi organiseerijale Aime Salmistule.

Malle Ojari 
reisil osaleja 

Toimus

200 aastat vana Puraviku tuuleveski sepikoja ees. Sepikoja ostsid
17 aastat tagasi kohalikud sepad Harri Riim ja Lauri Laiapea. Foto: 
Ruslan Dotsov

Viimsi
Muusikaliteater esitab

BROADWAY MUUSIKALINE KOMÖÖDIA

Viimsi Huvikeskuses
Nelgi tee 1

3. november kell 19:00
6. november kell 19:00
8. november kell 18:00

Pilet 10 €, sooduspilet 5 €, 
perepilet 25€ müügil

Piletilevis, Piletimaailmas, 
Viimsi Huvikeskuses ja
enne etenduse algust 

kohapeal.

Lisainfo 5059043
kalle@huvikeskus.ee

VIIMSI VALD
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TALENT Juunikuus tunnustas 
Viimsi vald meie tublisid ja hak-
kajaid noori. Üheks tunnustatuks 
osutus hea õppeedukusega Tal-
linna Balletikoolis õppiv 12-aas-
tane Mattias Kunder. Juba neljan-
dast eluaastast on Mattias tegele-
nud akrobaatikaga, millega on päl-
vinud ka mitmeid uhkeid esikohti.

Ta on öelnud, et tänu Viimsi valla toe-
tusele oli tal võimalik osaleda Interna-
tional Ballet Summer workshopil, 
mis võimaldas tal end arendada ning 
omandada uusi kogemusi. Kust sai 
noormehe balletiteekond alguse ning 
millistes etendustes võib Mattiast 
praegu kohata, uurime temalt endalt.

Kui kaua oled balletikoolis käinud?
Hetkel on mul balletikoolis käsil teine 
aasta. Esimesest neljanda klassini käi-
sin ma Viimsi koolis, sest Tallinna Bal-
letikooli võetakse alates 5. klassist.

Kas juba esimeses klassis teadsid, et 
tahad astuda Tallinna Balletikooli?
Kindlasti mitte, sest sel ajal tundus äge 
akrobaatika ning parkuur.

Kuidas balletini jõudsid?
Käisin alates 4. eluaastast akrobaatika-
trennis ja kuna õde käis juba eelnevalt 
balletikoolis, siis otsustasid vanemad 
ka mind sinna katsetele viia. Nii jõud-
singi balletini.

Millised on olnud sinu senised pari-
mad saavutused?
Minu parimad saavutused balletiga on 
osavõtud etendustest Rahvusooperis 
Estonia. Hetkel osalen “Alice Imede-
maal” ja “Anna Karenina” etendustes.

Kuidas etendused seni läinud on?
Kõik etendused on siiani läinud vä-
ga hästi. Laste osad on väikesed, kuid 
publik plaksutab alati.
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Lauluvõistlus “Viimsi Laululaps 
2020” on ukse ees!
Lauluvõistlus toimub laupäeval, 17. oktoobril kell 12 Viimsi raamatu-
kogu saalis (Randvere tee 9, Haabneeme). 

Lauluvõistluse žürii liik-
med on: 

Katrin Puur – koorijuht ja 
muusikapedagoog, vokaal-
ansamblite konkursi “Vo-
lüüm” korraldaja, kunagi-
se ETV legendaarse laste-
laulude telesaate “Entel-
tentel” laululaps (Katrin 
Kull); 

Külliki Levin – laulu-
kirjutaja, lauluõpetaja ja 
muusikastuudio Külliki 
Lauluaed looja; 

Olav Ehala – helilooja 
ja pianist.

Lauluvõistlus toimub sel 
aastal kahes voorus: eel-
vooru-  ja põhivõistlusena. 

“Viimsi Laululaps 2020” 
lauluvõistlusele regist-

reerus ühtekokku 72 noort lauljat. Kõige rohkem registreerus osalejaid 
7–9-aastaste vanusrühma – kokku 28 lauljat, kellest žürii ettepanekul 
pääses põhivõistlusele 15 lauljat – ja 10–12-aastaste vanuserühma – 
kokku 29 lauljat, kellest žürii ettepanekul pääses põhivõistlusele 16 
lauljat. Põhivõistlusel osaleb kokku 45 last. Põhivõistlusel osalejate nime-
kiri on avaldatud Viimsi valla kodulehel aadressil www.viimsivald.ee/
viimsi-laululaps-2020.

Lauluvõistluse lavaproovid toimuvad Viimsi raamatukogu saalis 
reedel, 16. oktoobril kell 14–19. Lehe ilmumise ajaks on Viimsi valla kodu-
lehel avaldatud lauljate proovide ajagraafik ja lauluvõistluse esinemis-
järjekord ning ajakava.

NB! Seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga toimub lauluvõistlus 
ilma publikuta! Nakatumise riski vähendamiseks palume võistluspäeval 
Viimsi raamatukokku tulla ainult esinejatel (laulja ja saatja(d)) ning laul-
jate juhendajatel vastavalt esinemisjärjekorrale ning ajakavale.     

Kõik huvilised saavad lauluvõistlusele kaasa elada videosilla vahen-
dusel. Võistluste tulemused teatatakse Viimsi valla kodulehel ning 
võimalusel lauluvõistluse toimumise ajal videosilla teel. Kogu võistlus 
salvestatakse ja osalejad saavad pärast võistlust soovi korral oma 
esinemise salvestuse.          

“Viimsi Laululaps 2020” lauluvõistluse parimatel on võimalus pää-
seda maakondlikule lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2020”, mis 
toimub 6. ja 7. novembril Keila kultuurikeskuses.

Kõigile noortele lauljatele ja juhendajatele edu ja indu – nii neile, kes 
sel aastal osalevad lõppvõistlusel, kui ka neile, kes seekord veel lõpp-
võistlusele ei pääsenud!

Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist 

VIIMSI 
LAULULAPS

17. oktoober 2020
Viimsi Raamatukogu saalis 

 www.viimsivald.ee/viimsi-laululaps-2020

Mattias Kunder: “Ballett on mulle 
eelkõige õpetanud distsipliini”

Kas sul esineb lavahirmu? Kuidas 
sellega toime tulla?
Õnneks minul lavahirmu ei ole, kuid 
eks ikka väike närv lööb enne esine-
mist sisse. Laval tunnen end vabalt 
ning proovin alati rolli sisse elada. Esi-
nemiskogemus on mul olemas juba 
eelnevalt, sest osalesin Viimsi kooli 
näiteringis.

Kes on balletimaailmas sinu inspirat-
siooniks?
Kindlat eeskuju ei oska täpselt välja 
tuua, kuid mind inspireerivad rahvus-
balleti solistid ning trupiliikmed.

Millised on su eesmärgid?
Hetkel on minu eesmärk saada koolis 
hästi hakkama ning osaleda paljudes 
teatrilavastustes. Ma proovin igapäe-
vaselt anda endast parima.

Mida on ballett sulle õpetanud?
Ballett on mulle eelkõige õpetanud 
distsipliini. Lisaks ka keha tunneta-
mist ning idee väljendamist tantsides.

Lemmikuim tuntud balletiteos?
Minu lemmikuimateks balletiteosteks 
on hetkel “Alice Imedemaal” ja “Anna 
Karenina”, sest nendes teen ma ka ise 
kaasa ning mõlema lavastuse süžee ja 
ülesehitus meeldib mulle väga.

Kui suure osa nädalast üldse hõlma-
vad treeningud?
Treeningud hõlmavad nädalast suure 
osa – igapäevaselt on vähemalt kaks 
balletitundi ning lisaks ka proovid ja 
etendused. Õnneks jääb ka vaba ae-
ga piisavalt.

Kuidas hoiad trenni ja õppimise ta-
sakaalus?
Ma üritan alati teha õppetundides nii 
palju ära kui võimalik ning kodus õhtul 
kodutöid tehes üritan olla võimalikult 
produktiivne. Või kui õhtuti on eten-
dus, siis lihtsalt õpin enne seda.

Kuidas treenisid eriolukorra ajal?
Eriolukorra ajal pidin treenima ise 
ning erialatundidest saatma videoid 
õpetajatele. Käisin jooksmas ning te-
gin üldfüüsilist trenni.

Kes on sinu suurim toetaja?
Minu suurimaks toetajaks on minu pe-
rekond.

Millega veel vabal ajal tegeled?
Vabal ajal meeldib mulle väga kokata 
ning sõpradega õues aega veeta. Sa-
muti meeldib mulle maakodus erine-
vaid töid teha.

Kust on pärit kokkamise pisik?
Kokkamise pisik on kindlasti alguse 
saanud vanemate kõrvalt. Alustasin 
pannkookide praadimisega.

Millist nõu annaksid algajale balle-
titantsijale?
Kuna ma olen ise veel päris algaja, siis 
täpselt ei oska nõu anda. Balletitantsi-
jaks saab alles teatris ja sinna on mul 
veel pikk teekond.

On sul rääkida mõni huvitav seik?
Üks tore lugu meenub küll. Mul on rah-
vusballeti trupitantsijatest mõned vä-
ga head sõbrad tekkinud. Eile just sain 
teada, et minu sõbra Emanuelli, kes on 
pärit Itaaliast, vanemad olid leidnud 
siili ning Emanuell oli palunud panna 
sellele minu järgi nime, sest ma mängi-
sin “Alice Imedemaal” just nimelt siili.

Mattias siili rollis “Alice Imedemaal” 
etendusel. Foto: erkogu

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
kaasautor



KORVPALL Korvpalliklubi Viimsi/
Estover esindusmeeskond KK 
Viimsi/Noto alustas korvpalli Eesti 
esiliiga, ametliku nimega Saku 
I Liiga põhihooaega võidukalt, 
alistades koduväljakul liiga debü-
tandi, eelmise hooaja teise liiga 
meistri Keila Korvpallikooli tule-
musega 105:74.

Viimsilased panid oma paremuse 
maksma, võites lauavõitluse 51:37 ja 
tegutsedes meeskondlikumalt, jaga-
des 28 korvisöötu Keila 10 vastu. Vee-
randaegade skoorid 26:23, 32:16, 19:11, 
28:24.

KK Viimsi/Noto treener Valdo Lip-
su sõnul Keilat ei alahinnata ning täna 
tõid võidu ja rahule võis jääda kogenu-
mate mängijate tegutsemisega. “Tege-
mist on põhiturniiri esimese mänguga – 
kogenud mehed keskendusid ja tegid 
oma töö korralikult. Kui millegi üle 
kurta, siis nooremate panusega ei saa-
nud rahule jääda, aga eks siis tegeleme 
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VÕRKPALL Viimsi vald oli veel 
mõned aastad tagasi võrkpalli 
mõistes omamoodi oaas, kus 
ei tegutsenud ainsatki noorte 
treeningrühma. Täna on olukord 
Selveri klubi eestvedamisel 
viimaks muutuma hakanud.

“Viimsis on noorte seas populaarse-
mad alad olnud jalgpall, korvpall ja kä-
sipall, aga võrkpalli siin veel mõne aas-
ta eest ei harrastatudki. See oli minu 
jaoks üllatus, sest võrkpall paistab tä-
nu meie meeste ja naiste koondise vii-
mase aja edule Eesti laste seas menu-
kas ala olevat,” ütles hiljuti Viimsi valla 
abivallavanemaks valitud Marju Aolaid 
Haabneeme koolis läbi viidud näidis-
treeningul.

Olgugi, et treeninguid varasemalt 
Viimsis ei toimunud, on Eesti naiste 
koondise piirimaile jõudnud sealtkan-
dist hiljuti nii Karolina Kibbermann, 
Eva Liisa Kuivonen kui ka Marily Lass, 
kes käisid lastena Viimsist Piritale Laos 
Lukase treeningutele.

“Mu isa on võrkpallis Eesti meist-
riks tulnud ja ma mõtlesin väiksena, 
et pean samuti selle ala selgeks õppi-
ma. Marily tuli trenni minu järgi, kuna 
olime koolist saati sõbrannad. Eva läks 
aga täiesti ise Piritale trenni, sest tahtis 
just võrkpalli proovida,” meenutas si-
demängija Kibbermann, kes jagas näi-
distreeningul koos Nette Peidi ja Silvia 
Pertensiga Viimsi lastele õpetussõnu.

Selveri treeningurühmades asusid 
sel kuul treenima umbes sadakond 
Viimsi last, mida on mullusega võrrel-
des poole rohkem.

“Huvi võrkpalli vastu on siinkandis 
plahvatuslikult tõusnud,” tõdeb Viimsi 
Selveris koos Katrin Ottise ja Johanna 
Katariina Piiriga võrkpalli edendav en-
dine Eesti koondislane Rando Soome. 

Viimsit tabas võrkpallibuum

“Tegime kogu suve lastele rannas tren-
ne ja tajusin juba siis, kui populaarseks 
võib võrkpall saada. Trennidesse on 
jõudnud muuhulgas väga ägedaid ku-

Viimsilane Joonas Lember 
võitis noorte MM-il hõbemedali
Rootsis Östhammaris toimus üks selle aasta viimaseid ringraja-
paatide rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. Võistlesid viisteist noort pilooti, 
et selgitada enda seast välja selle hooaja maailmameister noorte-
klassis GT-15.

Seoses COVID-19 pandeemiaga olid tarvitusele võetud ranged 
meetmed ja võistlus toimus ilma pealtvaatajateta. Eesti sportlasi oli 
stardis neli: selle aasta EM-i hõbe Erik-Rennes Pihlak, Eesti meistrivõist-
luste viimase etapi võitnud Paul Richard Laur, selle aasta Balti ja Eesti 
meister Joonas Lember ja alles esimest aastat tiitlivõistlustel 
osalev Joonas Tristen Lootus. Tugevatest konkurentidest olid kohal 
viimase kahe hooaja Euroopa meistrid – Nils Slakteris Lätist ja Hilmer 
Wiberg Rootsist.

Ajasõidu võit läks Slakterisele, teiseks tuli Wiberg ja kolmas oli Pihlak. 
Lember oli kuues, Laur seitsmes ja Lootus kaheksas. Esimeses sõidus 
läks sõitu juhtima Slakteris, kes võitis sõidu Wibergi ees. Kolmas oli 
soomlane Oliver Martin ja neljas, viies ning kuues koht olid meie sõit-
jate omad – Lember, Pihlak, Laur. Lootus lõpetas kaheksandana.

Teises sõidus said Lember ja Pihlak väga hea stardi ning väljusid 
esimesest pöördest kolmanda ja neljandana. Sõidu katkestas samal 
ringil punane lipp, kui noor rootslanna Hanna Atterling keeras oma 
paadi üle külje uppi. Sõitjaga oli kõik korras ja võistlus jätkus kordus-
stardist. Kordusstardis aga Lember enam nii head starti ei saanud. 
Teises sõidus jagunesid kohad siis sarnaselt esimesega – Slakteris, 
Wiberg, Martin ja Lember. Pihlak lõpetas seitsmendana, Lootus oli 
üheksas ja Lauril võeti pöördepoi lõhkumise eest karistuseks üks ring 
maha ja tema koht teises sõidus oli neljateistkümnes.

Kolmandas sõidus jätkus Slakterise ja Wibergi ülekaal, aga kolmanda 
koha eest käis kõva võistlus Lemberi ja Martini vahel. Lemberil õnnes-
tus soomlasest mööduda ja võtta sõidust kolmas koht. Martin lasi aga 
veel vea sisse ja sõitis valelt poolt poisid ning karistuseks võeti soom-
lasel üks ring maha. Hea sõidu teinud Pihlak oli neljas, Laur kuues ja 
Lootus kümnes.

Neljast sõidust lähevad arvestusse kolm ja kuna Slakterisel oli 
maksimumpunktid käes, siis viimases neljandas sõidus ta ei osalenud. 
Wiberg startis esikohalt, Lember teiselt ja Pihlak kolmandalt positsioo-
nilt. Kolmanda koha saatuse pidi otsustama Lemberi ja Martini oma-
vaheline duell sõidus – kes ettepoole jääb, on MM-i pronksimees. Start 
õnnestus puhtalt ja Lember suutis hoida teist kohta Wibergi järel kuni 
sõidu lõpuni. Martin lõpetas viiendana. Viimases sõidus tegi väga 
head tööd Laur, kes lõpetas kolmandana ja neljas oli Pihlak. Lootus 
võttis sõidust kuuenda koha.

Pärast sõitude lõppu järgnes väga põhjalik tehniline kontroll moo-
toritele. Tehnilised kohtunikud avastasid, et Slakterise mootor ei vas-
tanud nõuetele ja noor lätlane diskvalifitseeriti esikohalt. Wibergi ja 
Lemberi ning kolmandale kohale tõusnud Martini mootorid olid nõue-
tele vastavad.

Hooaja 2020 rahvusvahelise veemootorispordi föderatsiooni UIM 
ainsa rahvusvahelise noorteklassi GT-15 maailmameistriks tõusis 
Hilmer Wiberg Rootsist, hõbemedal kuulus Joonas Lemberile ja pronk-
sile tuli Oliver Martin Soomest. Erik-Rennes Pihlak oli neljas, Paul 
Richard Laur viies ja Joonas Tristen Lootus kaheksas.

“Aasta-aastalt oleme tugevdanud tehnilist kontrolli tiitlivõistlustel ja 
eesmärgiks on viia UIM-i noortesport tasemele, kus omavahel võistlek-
sid noored andekad piloodid, mitte “tehnilise dopingu” eelist kasutavad 
meeskonnad. Me teame, et noored võistlejad ju selle taga ei ole. Võist-
lustehnika valmistavad ette teised inimesed, aga lõpuks kannatavad 
vahele jäädes ikka noored võidusõitjad. Sellel aastal tugevdasime 
ka Eestis toimuvatel võistlustel tehnilist kontrolli ja see seab olukorra 
noorte jaoks palju võrdsemaks,” võttis võistluse kokku UIM-i tehnilise 
komisjoni liige ja Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.

Algo Kuus 
Eesti Veemoto Liit 

Teated

jusid, eriti just pikki ja sihvakaid tüd-
rukuid, kellel on ainest heaks võrkpal-
luriks kerkida. Teeme Laos Lukasega 
koostööd, et kõige tublimad Viimsi 
tüdrukud tema juurde Piritale edasi-
jõudnute trenni saata.”

Soome palus saata kiidusõnad eda-
si vallajuhtidele, kes on aidanud Viim-
sisse uusi saaliaegu leida. Just vabade 
saaliaegade leidmine on Tallinnas ja 
selle ümbruses üha suurem probleem, 
sest inimeste arv kasvab kiiremini, kui 
uusi spordihooneid kerkib.

“Viimsi valla territooriumil olid kõik 
spordisaalid juba varem hõivatud, ent 
leidsime vähemalt siit Haabneemest 
ühe täissaali jagu lisaaegu võrkpallile. 
Otsime veel võimalusi Haabneeme ja 
Viimsi kooli direktoritega uute aegade 
leidmiseks,” kinnitas Aolaid, kellel on 
endalgi Paides üles kasvanuna võrk-
pallitaust.

Viimsis saavad nüüdsest treeni-
da sünniaastatega 2003-2012 noored, 
kes on jaotatud nelja treeningugrup-
pi. Treeningud toimuvad 3-4 korda nä-
dalas.

Joonas Lember oma paadiga. Foto: Eesti Veemoto Liit

KK Viimsi/Noto alistas kodu-
saalis Keila Korvpallikooli

sellega. Keila on kindlasti ohtlik ja pikk 
hooaeg on ees.”

Pärast aastast pausi Viimsi värve 
kaitsev Jalmar Joosep Saar: “Hooaega 
on loomulikult tore võiduga alustada 
ja siit on hea edasi minna. Vahepeal-
sed karikamängud on meile hästi mõ-
junud. Keila on alati võitluslik mees-

Tanel Einaste
Korvpalliklubi Viimsi juhatuse liige

kond ja ka poolajal leppisime kokku, 
et alla ei anna, muidu võib see mäng 
veel kurvalt lõppeda.”

Punktid: Mihkel Allorg 22 punkti ja 
10 lauapalli; Kristjan Evart 13 punk-
ti ja 12 lauapalli; Kaarel Traumann 12 
punkti ja 7 korvisöötu; Andreas Märt-
son ja Saamuel 11 punkti.

Keila on alati võistluslik meeskond ja poolajal lepiti kokku, et ka eduseisus 
alla ei anta. Foto: Martti Vaidla

Viimsi abivallavanem Marju Aolaid koos 
Eesti naiste võrkpallikoondise liikmetega 
avatreeningul.

Esimesed treeningud toimusid ülisuure huvi tõttu muruplatsidel. Fotod: Raigo Tõnisalu

Karl Rinaldo
spordiajakirjanik
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Heategevuslik Teatejooks Viimsis
23. septembril anti Viimsi staadionil start heategevuslikule Teate-
jooksule. Jooks toimus 28 kohas üle Eestis, olles  ühtlasi üleeuroo-
palise spordinädala avaüritus Eestis. Jooksu avasid Viimsis abivalla-
vanem Annika Vaikla ja spordinädala patroon Inger. 

Teatejooksu eesmärk 
on innustada noori tund-
ma rõõmu liikumisest 
ja tervislikest eluviisidest 
ning samal ajal pakkuda 
toetust nendele noortele, 
kes on liikumisvõime kao-
tanud. Sündmusest võt-
sid osa 5.–9. klasside õpi-
lased võistkondadena. 
Tiimis oli kaheksa liiget, 
iga osaleja läbis 200–
400 meetri pikkuse dis-

tantsi. Võitjaid välja ei selgitatud, oluline oli osavõtt.
Teatejooksu heategevuslik aktsioon kutsub inimesi üles annetama 

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusesse rajatava mängu-
lise liikumisraja loomise toetuseks. Sellest tuleb Eesti esimene liikumis-
rada haiglas, kus viibivate laste liikumisvõimalused on piiratud.

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse mängulise liiku-
misraja loomist saab toetada, helistades heategevusnumbril 900 7777 
(ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA 
kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teate-
jooks. Rohkem infot kodulehel www.hnrk.ee/toetusfond.

 Rohkem infot www.teatejooks.ee. 
VT

Pereorienteerumispäev Püünsis 
23. septembril toimus V Püünsi pereorienteerumispäev. Tavaliselt 
toimub see vahva sündmus kevadeti, aga nagu paljud koosviibi-
mised, tuli ka meil selle toimumisaega pisut edasi lükata. 

Selles ettevõtmises kohtuvad kogukond, sport ja ilus keskkond. Sünd-
mus on mõeldud eelkõige peredele, aga osa saavad võtta ka tõsise-
mad sportlased. Orienteerumiseks on kaks võimalust: “Naudin aega 
perega” – rahulik punktide läbimine omas tempos – või “Olen täna 
võidumees” – loeb kiirus ja läbitud peavad saama kõik punktid. Orien-
teerumist aitab Püünsi koolil korraldada orienteerumisklubi TON Mait 
Tõnissoni eestvedamisel. 

Sel korral said võistlejad minna oma valitud ajal rajale, ent puudu-
sid suur alguse- ja lõputseremoonia. Loosi auhinnad ja karikad jagati 
välja internetis, Püünsi kooli FB live’i vahendusel. Sel aastal võttis meie 
võistlusest osa 84 võistkonda 248 osavõtjaga. 

Püünsi kool tänab kogukonda ja toredaid ettevõtteid: aitäh Viimsi 
vallavalitsus, orienteerumisklubi TON, Mait Tõnisson, perekond Vohu, 
perekond Päärenson, spordiklubi MyFitness, Sutu OÜ, SA Eesti Mere-
muuseum, ajakiri Paat ja Merendus, Eesti Sõjamuuseum – kindral Lai-
doneri muuseum, Peetri Pizza Viimsi, Nautica Keskus, Burger Kitchen 
tänavagurmee, Siigur Restaurants ja kõik teised abilised ja toetajad! 

Püünsi Kool 

Teated

TEATEJOOKS 24. septembril kogu-
neti Viimsi mõisaparki, et ühes-
koos joosta XXI korda toimuval 
kindral Johan Laidoneri olümpia-
teatejooksul. Kindral Laidoner 
oli nii Eesti kaitseväe ülem kui ka 
olümpiakomitee president.

Ürituse eesmärk oli luua vaimne si-
de kunagiste ja tänaste põlvkonda-
de vahel, ühendades vabaduse sõnu-
mi olümpia-aatega. Jooksu korraldas 
Eesti Spordiselts Kalev traditsioonili-
selt koostöös Kindral Johan Laidoneri 
Seltsi, Eesti kaitseväe ja Viimsi vallaga. 

Osalejaid tervitasid kaitseväe juha-
taja kindralmajor Martin Herem, Ees-
ti Olümpiakomitee president Urmas 
Sõõrumaa ja Viimsi vallavanem Illar 
Lemetti. 

Võistkonnad olid kaheksaliik-
melised ning igal osalejal tuli läbi-
da 650–750-meetrine vahemaa. Kok-
ku osales teatejooksul 38 võistkonda. 
Auhindu jagati viies erinevas võistlus-
klassis ning iga klassi I, II ja III kohale 
tulnud võistkonna liikmeid autasustati 
medaliga ning võistlusklassi võitjat ka-
rikaga. Teatejooksu üldarvestuse kii-
reim võistkond pälvis rändkarika.

Kaitseväe võistlusklassis saavutas 
esimese koha 2. jalaväebrigaad, läbi-

Toimus XXI olümpiateatejooks 
kindral Laidoneri auks

des kogu võistluse kiireima ajaga ning 
teenides sellega rändkarika. Samas 
võistlusklassis pälvis teise koha SP va-
hipataljon ning kolmanda Küberväe-
juhatus. 

Põhikooli õpilaste seas tuli esikoha-
le Tallinna Reaalkool. Viimsikad saa-
vutasid 3. koha, mille tõi koju Haab-
neeme kool, kus juhendajaks oli Kirke 
Aitsen. Gümnaasiumiealiste poiste 
võistlusklassis saavutas esikoha Tallin-
na Reaalkool ning tüdrukute võistlus-
klassis Jakob Westholmi gümnaa-
sium. Viimsi gümnaasiumi võistkon-
nad, nii poiste kui ka tüdrukute arves-
tuses, saavutasid mõlemad kolmanda 
koha, juhendajateks Arsen Abeljan ja 
Ave Ojasoon. Osales veel Püünsi kool, 

juhendajaks Aleks Taurafeldt, ja Viimsi 
kool, juhendajaks Roland Mik. Sõprus-
kondade võistlusklassis saavutas esi-
mese koha CFC Suusakool I, teise ko-
ha pälvis Viimsi Sport ning kolmanda 
Haabneeme kooli õpetajad. 

Eesti Spordiseltsi Kalev tegevjuht 
Aleksander Tammert oli pärast võist-
lust positiivses meeleolus: “Vaatama-
ta raskele ajale läks üritus väga häs-
ti. Ainukese võistlusklassina jäid sel 
korral kõrvale kaitseliidu võistkonnad 
ning seda nende endi otsusel, ohu-
tuse tagamiseks. Kõik teised klassid 
olid esindatud ning jooksu toimumi-
ne värskes õhus alandas viirusehirmu. 
Kõik osalejad jäid teatejooksuga rahu-
le ning pälvisime korraldamise eest kii-
tust. Lisaks kattus see suurepäraselt ka 
praegu aset leidva spordinädalaga,” üt-
les Tammert. Mees rääkis, et sel aastal 
saatsid nad koolidele välja lihtsad kir-
jad informatsiooniga, et taoline üritus 
aset leiab, ning ei hakatud seda suure-
malt reklaamima. Need, kes vaatama-
ta riigis valitsevale olukorrale soovisid 
kohale tulla, olid kohal. 

“Ma tänan kõiki osalejaid ning loo-
mulikult ka koostööpartnereid, kel-
leks olid Kindral Johan Laidoneri Selts, 
Viimsi vald, Eesti kaitsevägi ja kaitse-
liit. Soovin avaldada tänu ka kõikide-
le vabatahtlikutele, kes aitasid ürituse 
toimumisele kaasa,” tänas Tammert.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
kaasautor

Poodiumikohad uhkelt välja teenitud! 

Tihe konkurents sundis tempot hoidma. Fotod: Valner Väino/Eesti kaitsevägi

Teatejooksus võitjaid välja ei selgitatud, 
oluline oli osavõtt. Foto: VT
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Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, e-post
korsten.korda@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud 
töö kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. Tel 552 6281, e-post
margus@korvent.ee.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
trimmerdamine, heki lõikus ja pü-
gamine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 

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.

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

Hekkide pügamine, viljapuude, 
ilupuude ja põõsaste lõikamine, 
muru rajamine, taimede istutamine 
ja muud haljastustööd. Tel 5564 
7029.

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

Selfpro Ehitus teostab Viimsis
üldehitust, sisetöid/siseviimistlust, 
terasside/aedade ehitust. 
Tel 5816 6206, e-post 
aleks.selfpro@gmail.com.
Aedade renoveerimine ja ehitus, 
värvimine. Materjalide müük: 
lipid, väravad, paneelid, postid jne. 
Tel 5610 8598, www.ehitus-
puusepad.ee.

Aedade valmistamine ja paigaldus. 
Tel 524 9034, www.iis.ee.
Puitfassaadide ja katuste 
vahetus, ehitus ja värvimine. Puit-
karkasside ehitus, kipsitööd, üld-
ehitus. Tel 5610 8598, www.ehitus-
puusepad.ee.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, 
krohvimine, viimistlus. Tel 5787 
8925.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevilla-
ga, objektiga tutvumine ja konsul-
tatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid too-
dame kohapeal valtsimismasinaga 
– puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, tel 527 1059, e-post 
info@vihmaveerennid.ee. 
Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
Tel 5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee. 
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaa-
toriga, lammutus- ja koristustööd. 
Tel 507 4178.
Vastavalt projektile teostame teie-
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike 

traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.

Muud teenused
Mahla pressimise teenus ja mahla-
müük Harjumaal Kose vallas. Lisa-
info tel 5621 9762.

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

Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto
rehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
Tallinn, autotaht.ee, tel 5883 0701, 
info@autotaht.ee.

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

Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad kee-
vitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kau-
bik), võib vajada remonti. Kiire te-
hing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, e-post skampus@online.ee.
Müüa loomasõnnikut, mulda, killus-
tikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5849 
7915, e-post taluaed@hot.ee.
Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg, kütteklotsid 
110 €/48 kotti. Tel 517 0257.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 €/rm. 
Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.
com, www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Müüa kuivad küttepuud 30 cm, 
40 l võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 
3,20 €. Kohaleveoga. Tel 527 0884.
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja!

juubilarid Viimsi vallas
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  Aksel Peetsalu 
94 

  Laine Prits
92

  Lilia Pohl
  Fanny Valamaa

90 
  Vaike Luhtsalu
  Heljo Kull
  Elvi Kuul  

85 
  Lemme Martin
  Aini-Reet Robas
  Miraldiine Kaljuste

  Linda Belova
  Ants Mühlberg
  Maivi Mühlberg

80 
  Irene Lään
  Lea-Margot Auksmann
  Edvi Babitševa
  Peep Kirsima  

75 
  Zinaida Paabut
  Melane Raus
  Aime Eltmaa
  Jüri Laanep
  Valentina Vaino
  Ardo Oras

Avalik arutelu
 02.11.2020 algusega kell 16.15 toimub Viimsi Raa-

matukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 
Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis ehk väikeses 
saalis Pringi küla, Rohuneeme tee 51b detailplanee-
ringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 12.03.2019 korral-
dusega nr 140) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tu-
lemuste avalik arutelu.

Avalik väljapanek
 26.10–25.11.2020 on Viimsi Raamatukogus avalikul 

väljapanekul järgmine detailplaneering (edaspidi DP):-
Püünsi küla, Väike-Platsi kinnistu DP (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99) eskiislahendus.

Planeeringuala paikneb väljakujunenud elamupiir-
konna vahetus läheduses Püünsi külas, hõlmates Väike-
Platsi kinnistu (89001:003:0656, maatulundusmaa, pind-
ala 1756 m²). Kinnistu põhjapoolsel küljel paikneb Ülase 
põik kruusatee ja Ülase põik 1 kinnistu, kinnistu idapoolsel 
küljel asuvad Püünsi küla spordi- ja mänguväljakud ning 
Rohuneeme mets, kinnistu lõunapoolse küljega piirnevad 
Ülase tee 17 ja Rukkilille tee 9 elamukrundid ning kinnis-
tu läänepoolse küljega piirneb Ülase tee. Maatükk on võ-
sastunud, peamiselt kaetud lehtpuudega (mustad lepad 
ja sookased). Juurdepääs planeeringualale on Ülase teelt.

DP (Arhiruum OÜ, töö nr D18919) koostamise eesmärk 
on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve maatulun-
dusmaast elamumaaks ning määrata krundi ehitusõigus 
ühe 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone ehitami-
seks, samuti määrata krundi tehnovõrkude ja -rajatiste 
asukohad ning liikluskorralduse põhimõtted.

DP eesmärk ei ole vastavuses Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgi on kinnistu maa-
kasutuse juhtotstarve puhkeotstarbeline maa (looduslik 
rohumaa), üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljöö-
väärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ järgi asub kinnistu 
haljastul nr 3. DP on Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringut muutev.

Kehtestatud detailplaneering
 Viimsi Vallavolikogu võttis 22.09.2020 vastu otsuse nr 52 

“Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani ja lähiala detailpla-
neeringu kehtestamine”.

Planeeringuala paikneb Pringi küla lääneosas, merest 
ca 185 m kaugusel, hõlmates kinnistu Uus-Jaani (89001:

003:0022, maatulundusmaa, pindala 6497 m²) ja sellega 
vahetult külgneva lõigu Rummu teest. Kinnistu Uus-Jaani 
piirneb põhjast Rummu teega, mille ääres asuvad hoones-
tatud elamukrundid Sireli tee 1, Sireli tee 2 ja Saare tee 1, 
idast teemaa krundiga Saluveere tee L1, mille ääres asuvad 
hoonestatud elamukrundid Rummu tee 4 ja Kastani tee 4, 
lõunast piirneb hoonestatud elamukrundiga Saluveere 
tee 6 ja läänest hoonestatud elamukrundiga Rummu tee 2. 
Planeeringuala on reljeefilt suhteliselt tasane, ala lääne-
servas asub kraav. Planeeringumenetluse alguses oli maa-
ala kaetud kõrghaljastusega, menetluse ajal on teostatud 
harvendusraieid. Planeeringuala puhul on tegu väikeelamu-
kvartali sisese loodusliku haljastuga, millel hoonestust pole.

DP (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ, töö nr 2013-
12-02DP, põhijoonise kuupäev: 10.01.2018) on Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringut muutev. DP-ga muu-
detakse üldplaneeringukohane maakasutuse juhtots-
tarve looduslikust rohumaast väikeelamute maaks (EV) 
ning tee- ja tänavamaaks (LT), sealhulgas muudetakse 
elamualaks üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljöö-
väärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kohane haljastu. 

DP-ga moodustatakse viis 1200 m² suurust üksikelamu-
krunti ning kaks tee ja tänavamaa krunti (416 m² ja 71 m²). 
Kõikidele elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim 
lubatud ehitisealune pind on 240 m², põhihoone suurim 
lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-
alune korrus), abihoonel 5,0 m (üks maapealne korrus). 

DP on kehtestatud järgmiste kõrvaltingimustega: 1) 
vallal on õigus tunnistada DP kehtetuks, kui ei ole nõue-
tekohaselt täidetud 22.02.2016 sõlmitud notariaalset le-
pingut nr 776; 2) vallal on õigus keelduda DP-kohastele 
ehitistele kasutusloa andmisest, kui ei ole nõuetekoha-
selt täidetud 22.02.2016 sõlmitud notariaalset lepingut 
nr 776, milles muuhulgas on kokku lepitud DP elluviimi-
se tegevuskavas.

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald, 74001; tel 5688 2673) on avatud esmas-
päevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval 
kell 10–16. Reedel, 30. oktoobril on raamatukogu suletud. 

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

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavolikogu 22.09.2020 vastu võetud otsused
Nr 50 Umbusalduse avaldamine Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjo-
ni esimehele Ants Ermile
Nr 51 Eesti Pakendiringlus OÜ-ga koostöölepingu sõlmimine
Nr 52 Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani ja lähiala detailplaneeringu keh-
testamine

 
 Viimsi Vallavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 50 avaldati umbusal-

dust Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele Ants Ermile.
 Viimsi Vallavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 51 lubati Viimsi Valla-

valitsusel sõlmida koostööleping Eesti Pakendiringlus OÜ-ga.
 Viimsi Vallavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 52 kehtestati Viimsi 

vallas Pringi külas kinnistu Uus-Jaani ja lähiala detailplaneering (Rai-
vo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ, töö nr 2013-12-02DP, põhijoonise kuu-
päev: 10.01.2018), millega muudetakse Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast 
väikeelamute maaks (EV) ning tee ja tänavamaaks (LT). (Vt lisa detail-
planeeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 22.09.2020 vastu võetud määrused
Nr 33 Viimsi valla 2020. aasta III lisaeelarve
Nr 34 Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord

NB! Volikogu 22.09.2020 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

  Taimi Sentjurina
  Rutt Allam
  Virve Peremees
  Silvi Pertlas 

70
  Roman Vassiljev
  Sirje Viilup
  Harri Lugu
  Kaljo Kaarus
  Peeter Valg
  Jaan Tamm
  Ilme Kütsen
  Anne Teenus
  Arno Almann

Volikogus
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Meistrid 
VIIMISTLEMISES

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Ligi 70 m2 MiniMina Mängumaa on 
mõeldud lastele vanuses 1–7 aastat

Broneerimise ajavahemikud E–P 
10.00–13.00; 14.00–17.00; 18.00–21.00

Hind 125 eur/3h

Kontakt: info@minimina.ee; 
Randvere tee 17, Haabneeme.

Info Facebookis: Minimina Mängumaa

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeHARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud • kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

Viimsi   Peetri   Kristiine

Viimsi tehnoülevaatuspunktis teenindame kliente järjekorra alusel. 
Kui soovite aega ette broneerida või kasutada broneerimissoodustusi, 

palume aegu otsida Peetri või Kristiine ülevaatuspunktidesse!

Muuli tee 10          Vana-Tartu mnt 74          Sõpruse pst 27

Ole nutikas ja 
leia soodusaegu

-50% Varajase 
broneerija 
soodustus

.
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 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

Külastage meid E-R  9.00-14.00
(muul ajal kokkuleppel)

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

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.

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20 • L 10-18 • P 10-18

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 01.10.-28.10.2020 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

-20%
kliendikaardiga

-20%
kliendikaardiga

2

2

7

2

Froteerätik
50 x 70 cm

2.90 €

Korduvkasutatav
niiskusekoguja

350 g

3.90 €

Laste soojad kummikud EVA

9.90 €

Tassid, kruusid 
ja komplektid

Sokid, sukkpüksid

Puitbrikett 10 kg

Puitbrikett alusel
930 kg

219
+ transport koju TASUTA
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FIRMAPIDU 
ILMA BASSEINITA 

ON LIHTSALT 
KUIV KOOSOLEK.

SIBA BRONEERIMA,
TEID OOTAB TASUTA SEMINARIRUUM &

LÕPUTU LEIL SPA18+ SAUNAKESKUSES.

MEELEOLUKAS SPAMINAR VAID KLIKI KAUGUSEL
SPATALLINN.EE

AVATUD LASTEHOID

LASTEKESKUSES

„RÕÕMUPISIK“ 

"Linna, tööle, trenni, poodi -

nii see rikkus majja toodi...."

AGA MINA?!

VAATA LÄHEMALT

spatallinn.ee

PS! SPORDIKLUBI KLIENTIDELE TASUTA

igal tööpäeval


