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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 250

Abi on vaid ühe 
kõne kaugusel
Viimsi piirkonnapolitseinik Maria 
Bulak: “Pärast politseikooli lõpetamist 
teadsin kohe, et tahan hakata 
piirkonnapolitseinikuks.”
Loe lk 10–11

Viimsi vallas on 
5540 töökohta
Märtsis laekus Viimsi vallas tööjõu-
maksudena 3 537 066 eurot. Viimsi 
kõrgeimat keskmist palka (2137 eurot) 
maks takse veonduses ja laonduses. 
Loe lk 3

Viimsi Teataja juubelinumber!

ETTEVÕTLIK VIIMSI Poolsaarel on enim ettevõtteid kutse-, 
teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas, hulgi- ja 
jaekaubanduses ning ehituse ja kinnisvara sektoris. Loe lk 3

VÕIDUFOTO Viimsi 
kauneimaks kevadiseks 
fotoks valisid Viimsi valla 
Facebooki sõbrad 132 
häälega Allar Lehtsalu 
droonifoto Rohuneeme 
tipust. Allar töötab 
vallavalitsuses haljastuse 
vanemspetsialistina.

Viimsi valla liiklusuuring 2018. Loe lk 5  
Vaata ViimsiTeataja.ee ja võida tõuks!  

Loe tagakaanelt!

500.

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Viimsi külad: 
Pärnamäe 
Uus lugudesari tutvustab 
inimesi, aktuaalseid 
probleeme ja sündmusi 
Viimsi valla külades.
Loe lk 12–13

8. juunil toimuval Viimsi juubelipeol Laidoneri pargis rõõmustab Viimsi rahvas üheskoos. Loe lk 6



 Viimsi Teatajaga saab ühendust ka Whats-
Appi teel. Lisa 5686 0007 kontaktidesse ja 
kui märkad Viimsi vallas midagi, millest sinu 
arvates peaks lehetoimetus teadma, nägema 
ja kuulma, saad selle info, pildi või videoklipi 
kiiresti toimetusele edastada. Lisaks võid oma 
mõtted, soovid, ettepanekud ja looideed saata alati ka e-posti 
teel aadressil vt@viimsivv.ee.

 Veel ilmumata ja koostamisel värske Viimsi Teataja maketiga 
võib tutvuda nüüdsest vallamaja 1. korrusel, alates ilmumis-
nädala esmaspäevast. Iga päev lisanduvad küljendusest saa-
buvad leheküljed ja nii näeb lehe valmimist selle kõige eheda-
mal kujul.

 Viimsi Teataja toimetuse avalik ideekorje toimub igal 
reedel kell 11 vallamaja 1. korruse koosolekuruumis. Kui sul on 
teema, mis vajaks mõnes järgmises Viimsi Teatajas tähele-
panu, valmistu ette ja tule kohale!

Kaubandusettevõtted 
kutsuvad noori tööle
KOLUMN Kumb meil siis on, töökäte puudus või hoopis 
tööpuudus, võime küsida viimaste nädalate arutelude põhjal. 
Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis 
teeb sellest sektorist just noorte jaoks suurepärase hüppelaua 
edasiseks karjääriks.

N
äiteid ei tule kaugelt otsi-
da. Stockmanni tänane fi-
nants- ja IT arenduse juht 
alustas 15 aastat tagasi sa-

mas kaupluses klienditeenindajana. 
Circle K klienditeeninduse juht tuli 25 
aastat tagasi tööle bensiinijaama. Suur 
osa kaupluste juhatajatest on alusta-
nud müüja või kassapidajana ja seda 
vaid mõned aastad tagasi.

Kaubanduses on suvetööd 
enam kui tuhandele noorele
Noored tahavad töötada, taskuraha 
teenida ning, mis peamine, kogemusi 
omandada. Õpilasmaleva kohad saa-
vad igal aastal täis loetud tundidega. 
Julgustan noori pöörduma kodulähe-
dastesse kaubandusettevõtetesse ja 
uurima, milliseid võimalusi suvel töö-
tamiseks pakutakse.

Suurim arv vabu töökohti on suve-
tööks toidukaubanduses, suurtes jae-
kettides. Ka R-Kiosk, Circle K ja teised 
mugavuspoed-tanklad võtavad suvel 
suure hulga noori tööle. Rõiva-, bü-
rookaupade- ja ehituskaubanduses, 
kus töötajaid vähem, on ka vabu ame-
tikohti suvetöölistele vähem, ent vaja-
dus abikäte järele on ka seal.

Mida noored kaubanduses teha 
saavad? Suvetöödena pakutakse eel-

kõige kaupade väljapanemist riiuli-
tesse, klienditeenindust ja tööd laos 
(vastuvõtt, komplekteerimine jms). 
Väiksemates kauplustes ja tankla-
tes saab teha väga erinevaid töid, sest 
igaüks on nagu ühemeheorkester, kui 
meeskond on pisike. Alkoholi või tuba-
kat müüvates kauplustes saavad kassas 
tööd vaid täisealised. Mujal oodatakse 
noori juba 15–16-aastaselt.

Kaubanduses töötamise plussiks 
on ka paindlik töökorraldus ja -graafi-
kud – lemmikfestivalile ei pea töö pä-
rast minemata jätma, sest tööpäevad ei 
ole üheksast viieni.

Paljudele noortele meeldib teha 
paar korda nädalas pikki vahetusi ja 
saada siis mitu vaba päeva järjest. Tei-
ne tahab töötada paar tundi ja hom-
mikuti. Võimalikud on erinevad va-
riandid.

Mida saab suvetöö pakkumisest 
kaupmees? Lühiajaliselt on iga suve-

M O T I VAT S I O O N

P E ATO I M E TA JA LT

Täna on õige aeg 
alustada

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.Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis põhileht ei ilmu.

Ajalehe järgmine number ilmub 7. juunil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 30. mail kell 16.

Facebook.com/ViimsiValdwww.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post: rain.uusen@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

kas teadsid, et...

Algused on alati 
rasked, sest me 
tahame tulemusi 
kohe näha.

töötaja mõte asendada puhkavat tava-
töötajat. 

Suvetöötaja on tööle oodatud 
ka sügisel ja talvel
Aga pikaajaliselt on alati lootus, et noo-
rele organisatsioon meeldib ja ta soo-
vib kooli kõrvalt tööd osaajaga jätkata 
ka sügise saabudes. Kui klapp on vas-
tastikune, järgneb sellele sageli karjäär 
organisatsioonisiseselt. Või vähemalt 
võimalus veel paar järgnevatki suve sa-
mas kaupluses tööl käia, mis säästab 
kaupmehele uute inimeste nullist väl-
jaõpetamise vajadust.

Kaubandusettevõtete kogemus näi-
tab, et noored teevad tööd hea meele-
ga. Meie sektori tööandjad pööravad 
noortele töötajatele aina enam tähe-
lepanu, võimaldades paindlikke töö-
graafikuid ja väljaõpet. Ühest suvisest 
tööotsast võib saada lihtsalt toreda ko-
gemuse ja uue arvuti või jalgratta raha, 
kuid siit võib alguse saada ka rahuldust 
pakkuv karjäär.

  Viimsi Teataja on ilmunud tänaseks 30 aastat ja 500 
numbrit. “Esimene Viimsi Teataja number ilmus 1989. aasta 
juunis, ajalehte andis algul välja Viimsi Rahvarinne,” kirju-
tasid Liina Rüütel ja Annika Koppel 2016. aastal Viimsi Tea-
taja 22. aprilli numbris 8 (430). Algul ilmus leht kord kuus 
ja trükiarv oli viissada, mis aga juba esimese aasta lõpuks 
kasvas tuhandeni. “Kogu lehenumbri teave mahtus siis ära 
A3 formaadis lehe kahele poolele.“

1991. aasta aprillis registreeriti 
Rahvarinde häälekandja ümber ja 
see alustas ametlikult ilmumist val-
lalehena. Viimsi Teataja on üks 
vähestest vallalehtedest, mis on 
järjepidevalt 1989. aastast tänase-
ni ilmunud.

Seega markeerib tänane lehe-
number Viimsi Teataja 500. numb-
ri ilmumisele lisaks ka 30 aasta 
möödumist esimesest lehenumb-
rist. Uhke!
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Kaubandusettevõtete 
kogemus näitab, et 
noored teevad suvel 
tööd hea meelega. 
Kui klapp on vastasti-
kune, järgneb sellele 
sageli karjäär organi-
satsioonisiseselt.

P E A M E  Ü H E N D U S T !
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  Infot suvetöökohtade kohta 
kaubanduses leiab Kaupmeeste 
Liidu kodulehelt kaupmeeste-
liit.ee/tulekaubandusse/suve-
too-kaubanduses.

  Loe ka lk 19: “Noored tahavad 
head palka, arendavat tööd, 
häid kolleege ja palju vaba-
dust”.

Nele Peil
Eesti Kaupmeeste Liidu 
tegevjuht 

M
ulle pole jooksmine kunagi meeldinud. 
Esimesed negatiivsed mälestused jooks-
misest meenuvad juba keskkooliajast, 
kui kehalise kasvatuse tunnis tuli joos-
ta kohustuslikke staadioniringe, etteval-

mistuseta ja õige jooksmistehnika selgituseta.
Jooksmine oli osa õppekavast. Sunnitud jooksu-

ringidest jäi alles halb mälestus. Pärast selliseid koge-
musi poleks ma kunagi uskunud, et minust saab vaba-
tahtlikult harrastusjooksja.

Öeldakse, et hommikuse jooksutrenni juures on 
kõige väljakutsuvam ja raskem tee voodist välisukse-
ni. See väljend peab paika ka igal muul ajal treenimise 
kohta. Kõige keerukam osa trennitegemise juures on 
leida endas motivatsioon trenniriided selga panna ja 
kodust välja minna ehk alustada. Motivatsioon on asi, 
mida paljud inimesed terve elu ootavad. Arvatakse, 
et see peab tulema väliselt, ilma omapoolse pingutuse-
ta. Tegelikult tuleb motivatsioon meie sisemisest otsu-
sest oma elustiilis midagi muuta. Teadlikule otsuse-

le järgneb tegutsemine ning 
alles siis motivatsioon. Ai-
nult meie ise saame olla en-
da motivaatoriks. 

Algused on alati ras-
ked, sest me tahame tule-
musi kohe näha. Sellepä-
rast on jooksmine väga hea 

valik, kuna piisab vaid ühest tiirust värskes õhus, kui 
enesetunne on täielikult muutunud. Mistahes mured 
ja stressi toob inimene metsarajale, sealt lahkudes ta 
neid enam endaga kaasa ei võta. Treeningu puhul, na-
gu paljude teistegi asjade puhul elus, on oluline, et see 
oleks huvitav, vastasel korral muutub see “kohustu-
seks” ja üsna pea kaob ära motivatsioon jätkata.

Joosta saab igal pool, olles piisavalt aeglane, mär-
kamaks detaile enda ümber, ja piisavalt kiire, et oleks 
vaheldusrikas. Jooksmine paneb keha tootma hor-
moone, mis otseselt mõjutavad meie enesetunnet, 
mõtlemist ja heaolu, leevendades stressi ning kiiren-
dades mõtlemist. Jooksmine on väga personaalne. See 
ei ole lihtsalt käsu peale parema jala vasaku ette tõst-
mine normi täitmiseks.

Jooksmine on viis õppida kuulama tähelepanelikult 
oma keha ja seda tunnetama. See on aeg iseendale, 
kus puhastub meel ja peatuvad mõtted. See on trenn, 
teraapia ja meditatsioon üheskoos. Tunned end oma 
kehas hästi, kui süda, hingamine ja samm on rütmis.

Ekslikult arvatakse, et jooksmine tähendab pika 
distantsi või isegi maratoni läbimist. Kuid see ei ole 
nii, mine jookse kas või üks kilomeeter ja juba tunned 
end paremini. 

Lihtsaim viis jooksmisega alustada on kampa lüüa 
mõne sõbraga või harrastusjooksjast tuttavaga, kes 
tutvustaks jooksmise põhitõdesid ja aitaks leida õige 
tehnika. Teineteist vastastikku motiveerides on lihtne 
tekitada uus harjumus. Ära otsi vabandusi ja mine 
välja! Täna on õige aeg alustada!

Tarvo Lilleorg, hobijooksja

Miks on uues Viimsi Teatajas mõned laused “markeriga” ära 
märgitud? Lehte koguneb alati suur hulk informeerivaid, sisu-
kaid ja kasulikke teemasid, kuigi alati jääb palju põnevat ka 
välja. Mõned lood lähevad rohkem korda ühele, mõned jälle 
teisele lugejale.

Vahel on erinevad teemakäsitlused või intervjuud lehes 
üksteisega sisult seotud, teinekord jälle hoopis täiendavad 
üksteist. Olen igas numbris ära mar-
keerinud väikese valiku mõtteid, 
mis tunduvad suures infohulgas eri-
ti olulised, kasulikud või harivad tea-
da ja tähele panna – isegi siis, kui 
artikkel tervikuna ehk ei kõnetagi.

Võta aga marker kätte ja tee ka 
proovi – millised mõtted sind kõige 
enam lehes kõnetavad? Saada need 
teataja@viimsiteataja.ee.
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Viimsi valla ettevõtted tagavad vajalikke 
teenuseid ja meelitavad turiste

V
iimsisse 21 põhitegevusalal 
registreeritud ja siin pal-
ka maksvad 1656 ettevõtet 
pakkusid selle aasta märtsi-

kuu seisuga tööd 5540 inimesele, näi-
tab Maksu- ja Tolliameti deklareeritud 
maksustatistika. Kokku laekus tööjõu-
maksudena Viimsi ettevõtetelt esime-
ses kvartalis pea kümme miljonit eu-
rot.

Samas ei näita need arvud aga te-
gelikku olukorda, sest Viimsi vallas pa-
kuvad tööd ka kümned ettevõtted, kes 
pole juriidiliselt poolsaarele registree-
ritud, kuid läbi igapäevase äritegevu-
se panustavad samuti kohalikku ette-
võtlus- ja elukeskkonda.

Töötajate põud kestab
Viimsi keskuses asuv ja üheks turismi-
tõmbemagnetiks olev SPA Tours OÜ 
pakub hotelli-, spaa-, kino- ja muid 
meelelahutuse teenuseid tänu 265 te-
gusale töötajale ja neid oleks juurdegi 
vaja. “Tallinn Viimsi SPA, nagu ka tei-
sed Eesti teenindussektori tööandjad, 
on nägemas enneolematut tööjõupuu-
dust,” ütleb eksklusiivintervjuus Viim-
si Teatajale ettevõtte tegevjuht Hardi 
Kerde. “Oleme hotellisektori arvestu-

ETTEVÕTLIK VIIMSI Viimsi ettevõtjad 
valmistuvad oma esinduskoja loomiseks ja 
investeerivad tulevikku.

ses Eesti parimaid palgamaksjaid, ent 
Viimsisse on väga raske leida kokkasid, 
teenindajaid, nõudepesijaid jt.” 

Mehe sõnul on lahenduse võti osalt 
ka riigi käes, kes soodustaks veel roh-
kem osaajaga töötamist, sest inimeste 
tööharjumused on muutunud. “Palka-
de osas on Spa Tours hotellisektori ti-
pus, ent siin tuleb mõista ka tööand-
jaid – meie hotellid teenindavad lisaks 
eestlastele ka soomlasi, lätlasi ja tei-
si ning me kõik võrdleme hindu teis-
te riikidega,” selgitab Kerde. “Juba täna 
on suvised majutushinnad Eestis ko-
hati samas hinnaklassis riikidega nagu 
Bulgaaria, Kreeka, Egiptus. Eesti ei saa 
muutuda kalliks turismimaaks.”

Viimsi tõmbekeskus
SPA Tours OÜ opereerib lisaks Viim-
si spaale ka Narva-Jõesuu ja Kuressaare 
linnades asuvaid spaahotelle. “Täna ole-
me ettevõtte registreerinud Kuressaare 
hotelli,” ütleb Kerde. “Viimsis on Spa 
Tours väga palju investeeringuid teinud, 
rajades Viimsi spaa hotelli kõrvale kino, 
maakonna suurima pubi Black Rose Pu-
bi ning Eesti suurima veepargi Atlantis 
H2O Aquapark. Samuti oleme Viimsis-
se loonud üle 250 töökoha.”

Eesti suurim veekeskus Atlantis 
H2O Aquapark, mis läbis põhjaliku 
uuenduskuuri, avab uksed taas laste-
kaitsepäeval – laupäeval, 1. juunil.

Atlantise veepargi tegevjuhi Ar-
tur Timofejevi sõnul renoveeriti ehi-

tustööde käigus täielikult veekeskuse 
põrandad, basseinid ja seinad. “Las-
te rõõmuks on veekeskuses nüüd veel 
rohkem veeloomadest inspireeritud 
pilte ja joonistusi,” viitab Artur Timo-
fejev. Kokku läksid renoveerimistööd 
maksma ligi sada tuhat eurot.

Investeeringud jätkuvad
“Meie ootused turismiettevõttena on 
Viimsi osas tulevikku vaatavad,” lisab 
SPA Tours OÜ tegevjuht Hardi Kerde. 
“Viimsi jätkuv areng Eesti parima elu-
keskkonnana – rikas vald, rohkelt koo-
le, kasvavad investeeringud taristusse 
– aitab ettevõtetel teha julgeid inves-
teeringuid, sest vaid kohaliku elaniku 
abiga on võimalik jätkusuutlikult ma-
jandada suuri turismiobjekte.”

Kerde sõnul võiks tema nägemuses 
liikuda Tallinn oma arengus olukor-
da, kus Piritalt algav kaunis rannajoon 
ulatub Viimsini välja ning sellele olek-
sid koondunud ka riigi parimad puh-
kusekohad eesotsas Viimsi spaa kes-
kusega ning kogu piirkonda toetavad 
samalaadsed avalikud teenused: kii-
re ühistransport, hea parkimiskorral-
dus jms. “Vallaelanike jaoks on oluline 
kindlasti seegi, et meie Viimsi suurim 
bassein läheb ka täielikku renoveeri-
misse ja avatakse kooli alguseks uue-
na,” lubab Kerde.

Juhib töötlev tööstus
2019. aasta esimese kvartali seisuga oli 
Maksu- ja Tolliameti andmeil Viim-
si vallas kaheksa tööandjat, kes paku-
vad eneseteostust ja palka rohkem kui 
sajale inimesele. Lisaks Viimsi vallava-
litsusele on suuremateks tööandjateks 
Viimsis ka haridusasutused: lasteaiad 
ja koolid.

Kõige enam on Viimsi valda regist-
reeritud ettevõtetest tegutsemas kut-
se-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse 
valdkonnas, hulgi- ja jaekaubanduses 
(sh mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont) ning ehituses ja kinnisvaras. 
Kõige tagasihoidlikumad tegevusvald-

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

Tegevusvaldkond Keskmine 
töötasu 
Viimsi 
vallas

Eesti 
keskmine 
töötasu

Eesti kesk-
mine töö-
tasu sa-
mas vald-
konnas

Veondus ja laondus 2137 1310 1269

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus

1601 1310 1560

Veevarustus; kanalisatsioon, 
jäätme- ja saastekäitlus

1595 1310 1360

Avalik haldus ja riigikaitse; 
kohustuslik sotsiaalkindlustus

1457 1310 1417

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1440 1310 1418

Haridus 1378 1310 1444

Töötlev tööstus 1342 1310 1252

Info ja side 1205 1310 2200

Ehitus 1069 1310 1191

Kinnisvaraalane tegevus 976 1310 877

Hulgi- ja jaekaubandus, 
mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont

938 1310 1142

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 938 1310 1167

Haldus- ja abitegevused 819 1310 1133

Majutus ja toitlustus 732 1310 832

Muud teenindavad tegevused 729 1310 959

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük

697 1310 1030

Finants- ja kindlustustegevus 636 1310 2404

Keskmine töötasu Viimsi vallas

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Suurimad tööandjad Viimsi vallas

Ettevõte/asutus Tegevusvaldkond Töötajate 
arv

Konesko AS Töötlev tööstus 419

DBT AS Veondus ja laondus 264

Fertilitas AS Tervishoid ja sotsiaal-
hoolekanne

211

Viimsi Vallavalitsus Avalik haldus 175

MLA Viimsi Lasteaiad Haridus 161

Viimsi Kool Haridus 133

Eesti Loots AS Veondus ja laondus 124

Interchemie Werken 
de Adelaar Eesti AS

Töötlev tööstus 121

Scanweld AS Ehitus 88

Coats Eesti AS Töötlev tööstus 87

Printcenter Eesti AS Töötlev tööstus 86

Bona Dea OÜ Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus

86

Haabneeme Kool Haridus 77

Vesta Terminal Tallinn OÜ Veondus ja laondus 74

Randvere Kool Haridus 71

Enko AS Töötlev tööstus 64

Magna Labor OÜ Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus

63

Inspectorate Estonia AS Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus

61

Viimsi Gümnaasium Haridus 54

Olev Ehitus OÜ Ehitus 53

Püünsi Kool Haridus 50

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Ettevõte/asutus Valdkond Töö-
tajaid

Tööjõu-
maksud 
töötaja 
kohta

Pharmaestica 
Manufacturing OÜ

Töötlev tööstus 4 31 737

Viimsi Vallavalistus Avalik haldus 175 8 553

Guaana OÜ Info ja side 6 7 071

Jio Estonia OÜ Info ja side 4 6 638

OÜ Kaasik Karolin 
Partners

Haldus- ja abitegevus 3 6 103

Skeleton 
Technologies OÜ

Kutse-, teadus- ja tehnika-
alane tegevus

42 5 627

Firmen OÜ Muud teenindavad tegevused 2 5 401

Regeta OÜ Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja mootor-
rataste remont

3 5 249

Oiltanking Tallinn AS Veondus ja laondus 34 5 157

Thorsten OÜ Kutse-, teadus- ja tehnika-
alane tegevus

2 5 105

TOP 100 palgamaksjat Viimsi vallas
Tabelis on vähemalt kahe töötajaga ettevõtete filtreeritud nimekiri 
maksu- ja tolliametile 2019. a esimeses kvartalis deklareeritud tööjõu-
maksude alusel. Top 100 terviknimekirja vaata viimsiteataja.ee/top100.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

konnad on põllumajandus, metsama-
jandus ja kalapüük, kus on küll regist-
reeritud 40 juriidilist isikut, kuid neist 
tegutseb vaid neli.

Kõige enam töötab Viimsi vallas 
inimesi töötleva tööstuse, veonduse, 
laonduse, avaliku halduse ja riigikait-
se, ehituse ning hulgi- ja jaekaubandu-
se valdkonnas – kokku 3854 inimest.

Töökoht töö sisu või palga 
järgi?
Kõige paremat keskmist palka maks-
takse Viimsi valda registreeritud ette-
võtetest veonduse ja laonduse tegevus-
alal, kus maksti märtsis deklareeritud 
maksustatistika alusel järeldades 2137 
euro suurust keskmist palka. Ees-
ti keskmine palk oli siis 1310 eurot ja 
Eesti keskmine palk samal tegevusalal 
veel vähem – 1269 eurot.

Viimsi vallas tegutsevatest ettevõte-
test saab valdkonna ja Eesti keskmisest 
suuremat töötasu veel kutse-, teadus- 
ja tehnikaalases tegevuses tegutseva-
test ettevõtetest, kus keskmine tööta-
su on 1601 eurot, võrreldes valdkonna 
Eesti keskmisega, milleks on 1560 eu-
rot.

Ka veevarustuse, kanalisatsiooni 
ning jäätme- ja saastekäitluse valdkon-
nas teenitakse Eesti keskmisest kõrge-
mat töötasu – 1595 eurot. Veel on valda 
registreeritud ettevõtetest töötasu sil-
mas pidades tark töötada avaliku hal-
duse ja riigikaitse ning tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekande valdkonnas, kus 
keskmine töötasu on vastavalt 1457 ja 
1440 eurot. Muudes tegevusvaldkon-
dades jääb töötasu Viimsi valla ettevõ-
tetes keskmisest madalamaks, seda vä-
hemalt deklareeritud maksustatistikale 
tuginedes.

Meie ootused 
turismiettevõttena on 
Viimsi osas tulevikku 
vaatavad.
SPA Tours OÜ tegev-
juht Hardi Kerde



vad küll olla ning vallaametnikud rää-
kida, et nende kabineti uksed on ava-
tud, kuid reaalsuses ei külastata väga 
valla kodulehekülge, kus peamine in-
fo edastatakse, ning riigis üldisel kõr-
gemal tasandil pole noorte huvid suurt 
kõlapinda leidnud.

Atraktiivne gümnaasium 
Viimsi gümnaasiumi teemalauas toodi 
välja, et valikuvõimaluste rohkuses on 
mõningad noored eelistanud just ko-
dulähedast kooli linnakooli asemel. 
Samuti on neid õpilasi, kes on tulnud 
hoopis kaugelt Viimsisse uue haridu-
sasutuse pärast.

Mitmel korral rõhutati positiivsete 
omadustena koolipere ühtehoidmist 
ning aktiivsuse soodustamist. Varase-
ma süsteemiga võrreldes erineb uus 
kindlasti tundide kestvuse poolest – 
45 minuti asemel kestab nüüd üks õp-
petund 75 minutit.

Reaalainetes on see pahatihti kur-
nav, kuid on mitmeid õppeaineid, mi-
da pikendatud tund pigem toetab. Ne-
gatiivsemate kogemustena toodi välja 
puudumissüsteem, mis ei luba puu-
dumisi põhjendada, aga ka mõninga-
te mentortundide ülesehitus. 

Töökohtade puudus
Tuleviku Viimsi osas olid VIID-i osale-
jad ootusärevad. Noored peavad oluli-
seks kodukoha loodusläheduse ja kva-
liteedi säilitamist ning ka linnaosaks 
muutumise vältimist. 

Lisaks diskuteeriti elavalt Tallinna – 
Helsingi tunneli üle, mis mõnede pro-
jektivariantide järgi peaks läbima just 
Viimsit.

KOOSTÖÖ JA TULEVIK 29. mail 
kogunes Viimsi aktiivsete noorte 
huvigrupp, kohalikud otsustajad 
ning asjatundjad Viimsi kooli 
aulasse, kus toimus viiendat korda 
VIID ehk Viimsi Innukate Ideede 
Diskussioon, mille korraldas 
Viimsi noortevolikogu.

VIID on üles ehitatud maailmakoh-
viku formaadile, millele eelneb pa-
neeldiskussioon üritusel käsitletavate 
teemavaldkondade ekspertidega. Sel 
aastal olid üritusel neli teemalauda: 
“Minu hääl(etus)”, mis keskendus ko-
danikualgatustele; “VGM – ootused vs 
reaalsus” ehk esmamulje uuesti riigi-
gümnaasiumist; “Viimsi 200”, kus rää-
giti tuleviku Viimsist, ning “Seekord 
lähen valima”, kus arutati Euroopa Par-
lamendi valimiste teemadel.

Jutt ja tegelikkus
Kodanikualgatuse teemalauas räägiti, 
kuidas ühel inimesel on võimalik as-
ju muuta, kuid ta ei saa seda siiski te-
ha üksinda. Probleemina toodi välja ka 
üldine kodanike kitsas silmaring ning 
sisutühjad kampaaniad.

Viimase all pidasid osalejad silmas 
seda, et näiteks Facebookis profiili-
pildile raami panemine või profiili vi-
suaalne muutmine ilma toetava tege-
vuseta ei muuda midagi. Noorte poole 
pealt toodi välja, et innukad ideed või-
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Innukate ideede diskussioon 
Üheskoos otsustajatega leiti, et see 

soodustaks turismi kasvu, kuid samas 
muudaks tunnel Soomes töölkäimise 
veelgi lihtsamaks.

Töökohad toodi kitsaskohana ka 
noorte kontekstis välja – Viimsi on 
ideaalne koht peredele ning siin on 
väga hea kättesaadavus kvaliteetse-
le haridusele, kuid töökohtade piira-
tus ei mõju positiivselt noorte iseseis-
vumisele.

Nenditi, et teedevõrgustik võib ela-
nikkonna kasvades veelgi rohkem üle-
koormatuks muutuda. Positiivse aren-
guna toodi välja vaba aja tegevuste 
võimaluste suurenemine viimaste aas-
tatega erinevate meelelahutuskohta-
de kujul.

Euroopa Parlamendi teemalauas 
märgiti ära, et kuigi noori tuuakse väl-
ja kui “kergesti ära ostetavat” sihtgrup-
pi, siis tegelikult ei erine nad täiskas-
vanutest ning parema inglise keele 
oskuse tõttu võivad olla mitmekülgse 
info kättesaadavuse pooles isegi ee-
lisolukorras.

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) 
juhatuse esimees Roger Tibar toob 
VIID-i väärtusena välja generatsiooni-
devahelise kogukonnatunde tekitami-
se võimaluse, pidades eelkõige silmas 
noori ja otsustajaid ning ka üldisemate 
päevakajaliste teemade arutamise laie-
mas ringkonnas. 

“ENL-il on hea meel, kui selliseid 
sündmusi kohalikul tasandil noor-
te poolt ellu kutsutakse, sest see on 
ideaalne viis otsustajatega suhtluse 
alustamiseks,” soovib Tibar noortele 
edu ja jõudu koostööks vallavalitsu-
sega.

 Alates 1. augustist saavad 
korteriühistud Keskkonnain-
vesteeringute Keskusest (KIK) 
taotleda toetust biomassil või 
fossiilkütustel (va maagaas) 
töötava või otsest elektrikütet 
kasutava kütteseadme asen-
damiseks taastuvat kütust ka-
sutava seadmega. Samuti saab 
toetust maja ühendamiseks kaug-
küttesüsteemiga. 

“Ilmselt on energiasääst ja 
madalamad kulutused kommu-

Teated
naalarvetele kõigi korteriühistu-
te eesmärk. Vähemtähtis pole ka 
välisõhu kvaliteet,” selgitab toe-
tuse tagamaid KIK-i juhataja And-
rus Treier. 

“Anname toetust nendele kor-
teriühistutele, kelle maja on ehi-
tatud enne 1. jaanuari 2010, kuna 
need hooned ei ole valmistatud 
kõige energiasäästlikumalt 
ja nende kütteseadmed võivad 
vajada väljavahetamist,” sõnas 
Treier.                                          VT

 Jätkub kasside ja koerte ta-
suta marutaudivastane vaktsi-
neerimine Viimsi vallas 25. ja 
26. mail ning 1. ja 2. juunil. Täp-
sed kellaajad ja vaktsineerimise 
asupaigad leiab valla kodulehelt 
viimsi.ee. Kompleksvaktsiin mak-

sab nii koerale kui ka kassile 10 
eurot, mikrokiip koos paigaldami-
sega 12 eurot, lemmikloomapass 
siseriiklik 2 ja rahvusvaheline 15 
eurot. 

Lisainfo: loomaarst Endel Pen-
din, telefon 5656 5554.            VT

Gerttu Osa
Viimsi noortevolikogu 
esimees

 29. mail kell 13 esineb Viim-
si gümnaasiumis Nepalist pärit 
tantsuansambel Everest Ne-
pal Cultural Group. Ansamb-
lit võõrustava Eesti Europeade 
Komitee juhatuse liikme ja rah-
vatantsuseltsi Kandali juhenda-
ja Valdo Rebase sõnul saabub 
Eestisse 18 nepallast, kelle ju-
hiks esmakordsel külaskäigul on 
mitmete oluliste organisatsioo-
nide eesotsas olev Ramchandra 
Koirala. “Härra Koirala on Ne-
pali traditsioonide järgi kõrge-
ma kasti esindaja, kes seda ise 
küll kuidagi ei rõhuta. Tema eest-
vedamisel on Eesti rahvakunsti 
grupid juba kolmel korral Nepalis 

käinud ning järgmise aasta märt-
sis läheb neljas delegatsioon – 
Vormsi tantsijad ja seto laulikud,” 
ütles Valdo Rebane.                 VT

Tantsijad Nepalist. Foto: Alisa 
Stoten
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H
ommikune tipptund 
Viimsis on loendustu-
lemuste alusel ajavahe-
mikus kell 7.30–8.30 ja 

õhtune ajavahemikus 16.30–17.30, 
mis vastab ka Tallinna liikluskoor-
muse tipuajale.

“Olulisi koormuserinevusi Viim-
si teedel tööpäevade lõikes ei esine 
ning kui jätta kõrvale päevasisene 
muutus (esmaspäevahommikune 
ja reedeõhtune tavapärasest tihe-
dam liiklus), siis ei saa olemasole-
vate andmete põhjal maksimaalset 
tööpäeva välja tuua,” selgitas Viim-
si vallavalitsuse ehitus- ja kommu-
naalosakonna juhataja Alar Mik. 
“Küll on oodatult liikluskoormus 
väiksem nädalalõpus, laupäevadel 
ja eriti pühapäevadel.”

Ummikuohus ristmikud 
vajavad plaani
Uuringutulemustes anti ka hinnan-
gud mitmete oluliste ristmike läbi-
laskvusele. “Läbilaskvuse kasutus-
tase näitab uuringus seda, kui suur 
osa maksimaalsest teoreetilisest lä-
bilaskvusest on ristmike puhul ka-
sutatud,” selgitas Alar Mik, et arves-

Autostumine Viimsis 
suureneb, kuid aeglustub

LIIKLUS VIIMSIS Kui viis aastat tagasi oli Viimsi vallas registreeritud veel alla 10 000 
mootorsõiduki, siis nüüd liikleb valla teedel enam kui 11 000 erinevat mootorsõidukit. 
2018. aastal viis AS Teede Tehnokeskus läbi liiklusloenduse kahes etapis: 2018. aasta 
augustis ja oktoobris kokku 34 loenduspunktis, et määrata tee ristlõiget ületavate sõidukite 
arvu ajaperioodi, liiklussuuna ja sõiduki liigi lõikes. Lühidalt, sooviks oli mõista Viimsi 
valla teede tegelikku liikluskoormust. Uuringu koostas OÜ Stratum.

se võetakse nii liiklussagedus kui ka 
ristmiku läbilaskvus ning kasutus-
taseme number näitab nende kahe 
näitaja suhet.

“Lubja tee ja Randvere tee rist-
mik on saanud tänaseks rekonst-
rueeritud ning ristmiku läbilask-
vusnäitaja on seega oluliselt ma-
dalam kui loenduse ajal,” lisas Mik. 
“Kõrge on näitaja Muuli tee ja Ran-
na tee ristmikul ning see vajab pro-
jekteerimist ja lahendamist.”

Ristmike läbilaskvuse hinnang 
annab vallavalitsusele suunad, mis 
järjekorras on vajalik ristmikega te-
geleda ja kus on lähiaastatel tekki-
mas võimalikud kitsaskohad.

Liiklussageduse tõus 5%
2018. aasta loendustulemuste põh-
jal arvutatud liiklussagedus on ka-
heksateistkümnes punktis suurem, 
kui see oli viis aastat tagasi. Ühek-
sas punktis on aga toimunud tea-
tav aasta keskmise ööpäevase liik-
lussageduse langus.

Suurim kasv on täheldatud 
loenduspunktides asukohaga Kooli 
tee algus, Hundi tee – Põldheina tee 
lõik ja Aiandi tee lõpp. Samuti on 
liiklus suurenenud loenduspunkti-
des Rohuneeme tee 140, Rohunee-
me tee 74, Muuli tee 8 lõigul, Lubja 
– Randvere tee ristmikul ja Lilleoru 
– Pärnamäe tee ristmikul.

Samas on mõnedes punktides 

toimunud ka liiklussageduse mär-
gatav vähenemine, eelkõige tuleb 
siin mainida punkte Kaluri tee 2, 
Aiandi tee 11 lõigul ja Vehema – 
Suur-Kaare tee ristmiku piirkon-
nas.

Kui võrrelda 27 loenduspunk-
ti summaarseid andmeid, siis on 
võrreldes 2014. aastaga keskmine 
ööpäevane liiklussagedus kasva-
nud 5% võrra.

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

Suvel ja talvel erinev 
teekoormus
Suveperioodi loendus teostati va-
hemikus 22.–28. august ja 30. au-
gust kuni 5. september. Talvepe-
rioodi loendus viidi läbi 9.–15. ning 
10.–16. oktoobril.

Suve- ja talveperioodide loen-
dused võimaldavad saada puh-
kuse ja koolivaheaja perioodi liik-
lussageduste erinevusi, võrreldes 
sügistalvise töisema perioodiga. 
“Loendus tõi kahe perioodi puhul 
küllaltki olulised erinevused välja,” 
kommenteeris Alar Mik.

“Huvitavalt oli suvise perioo-
di liiklussagedus suurem Hun-
di teel Lumemarja – Rohuneeme 
tee vahelisel lõigul, Reinu tee algu-
ses (Rohuneeme tee pool), Aian-
di tee 11 ja Aiandi tee lõpu lõigul 
ning Randvere teel Heki tee ristmi-
ku piirkonnas. 

Talvise perioodi liiklussagedus 
oli suurem Hundi tee – Põldheina 
tee lõigul, Reinu tee Leppneemes 
asuval lõigul, Lubja tee – Randve-
re tee piirkonnas, Leppneeme tee 
– Lännemäe tee ristmiku piirkon-
nas, Randvere tee – Metskitse tee 
piirkonnas.”

Suurim ööpäevase liiklusvoo 
absoluutväärtuse erinevus tähel-
dati Aiandi tee loenduspunktides, 
kus ööpäevase liiklusvoo erinevus 
ületab 1000 autot ööpäevas. “Seda 
võis mõjutada ka Vehema tee re-
konstrueerimistöö teostamine,” li-
sas Mik.

Kõik lähevad tööle või 
kooli samal ajal
Uuringu raames teostati ka liiklus-
sageduste prognoos aastateks 2023 
ja 2028.

Selle prognoosi teostamisel 
on aluseks võetud võimalik Viim-
si rahvaarvu muutus ja tõenäoline 
autostumise muutus Eestis. Vas-

tavalt Viimsi valla arengukavale ja 
eelarvestrateegiale 2018–2022 on 
Viimsi valla elanike arv 2024. aas-
tal 21 837 ja 2028. aastal 23 349 ini-
mest. “Seega kasvab prognoosi alu-
sel Viimsi elanike arv 2011. aastaga 
võrreldes 2024. aastaks 1,3 korda ja 
2028. aastaks ligi 1,39 korda,” kinni-
tab OÜ Stratum aruanne.

“Teiseks oluliseks autoliikluse 
kasvu mõjuriks on autopargi kasv,” 
lisas ta. “Prognoositud on teata-
vat kasvutempo aeglustumist, võr-
reldes eelneva kümnendiga, mida 
saab seletada nii autostumise kül-
lastumistasemele lähenemise kui 
ka teiste liikumisviiside osakaalu 
kasvu suurenemisega.”

Võrreldes mulluse ütleb prog-
noos, et 2023. aastaks kasvab auto-
pargi arv Viimsis 1,19 ja 2028. aas-
taks 1,35 korda.

Liikuvust mõjutab enim eluko-
ha paiknemine töökoha, õppeasu-
tuse (kooli, lasteaia) ning teenin-
dus- ja kaubandusasutuse suhtes. 
“Just neil põhjustel liigutakse päe-
va jooksul kõige rohkem,” ütles 
Mik ja lisas, et ülejäänud põhjus-
tel liikumine on oluliselt väiksema 
tähtsusega. “Töö- ja õppeasutuse-
ga seotud liikumised on regulaar-
sed ning toimuvad valdavalt teis-
tega samal ajahetkel, põhjustades 
liikluses ning transpordikasutuses 
probleeme.”

Seega on mehe sõnul problee-
mide – eelkõige ummikute ja üle 
rahvastatud busside – leevenda-
misel oluline keskenduda lisaks 
transpordiliigi valikut mõjutavate-
le tegevustele ka asutuste ruumilise 
paiknemise kujundamisele ning te-
gevuste ajalisele hajutamisele.

“Viimsi vald on oma asuko-
halt olulisel määral seotud Tallin-
na linnaga, seda nii teedevõrgu kui 
ka tegevuste asukoha suhtes,” selgi-
tas Mik. Maksu- ja tolliameti 2017. 
aasta andmete alusel näiteks omab 
6662 Viimsi valda elukoha regist-
reerinud inimest töökohta Tallin-
na linnas, mistõttu toimub pendel-
ränne hommikul Viimsist Tallinna 
linna ja õhtul tagasi. “Samas on tä-
helepanuväärne ka see, et sama 
andmebaasi alusel on 2745 Tallin-
nas elukoha registreerinud inime-
sel töökoht Viimsi vallas.”

Seetõttu on Miku sõnul oluline 
jälgida liikluse muutumist ajas ning 
koostada prognoose, et olla valmis 
tulevikus ees seisvateks väljakut-
seteks. 

“Arvestades elu- ja töökoha va-
helist kaugust sõltub suur osa val-
laelanikest motoriseeritud trans-
pordist ning liikuvuse ja transpordi 
planeerimise seisukohalt on oluli-
ne luua süsteem, mis tagab inimes-
te aktiivsuse,” ütles ta.

Sõiduki liik 2014 2015 2016 2017 2018

Buss 17 16 17 16 17

Maastikusuutlik sõiduauto 805 813 888 966 1021

Sõiduauto 7847 7943 8146 8367 8496

Veoauto 746 788 863 924 999

Maastikusuutlik veoauto 94 106 127 139 156

Mootorratas 413 421 442 468 474

Mootorratas 8 6 8 9 13

Viimsilaste autopark
Kui hinnata Viimsi vallas aadressi omavate füüsiliste või juriidiliste 
isikute nimele registreeritud sõidukeid, on võimalik Maanteeameti 
andmete alusel saada ülevaade Viimsi valla elanike autopargist.

Liikluse võima-
liku kasvu prog-
noos ehk lisan-
duv liiklus öö-
päevas Viimsi 
valla teedel 
aastaks 2028, 
võrrelduna 
käesoleva aas-
taga. Kaart: OÜ 
Strantum

Viimsis töötamisel on suur pluss, 
et Tallinnast Viimsisse hommikul 
tööle sõites pääseb ummikus 
seismisest. Foto: Adobe Stock
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Keskmine ööpäevane 
liiklussagedus on viie 
aasta taguse ajaga 
kasvanud 5% võrra.
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PEREPÄEV Viimsi Teataja pani 15. mail huvikeskusesse üles 
tasuta fotostuudio ja siin on väike valik Viimsi perede rõõmust. 
Fotograaf Magnus Heinmets, jumestaja Madli Pihel.



Rongkäik 8. juunil kell 15.30–16.00

Randvere tee suletud 8. juunil kell 15.35–15.50

Pargi tee suletud 7. juunil kell 17.00–23.00, 8. juunil kell 9.00–22.00
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T
oimuv pidu toob Viimsi 
mõisa parki tuhandeid osa-
lejaid ja pealtvaatajaid ning 
võib muuta piirkonnas lii-

kumise keerulisemaks ja aeganõud-
vamaks, seetõttu palume sihtpunkti 
jõudmiseks varuda lisaaega.

Alates reede, 7. juuni õhtust kella 
17-st on peoalal avatud kauplemistä-
nav, lasteala ja laval toimuvad esine-
mised. Laupäeval, 8. juunil alates kel-
la 8-st kuni kella 14-ni toimuvad laval 
kontserdi proovid ja edasi peo prog-
ramm, mis planeeritud õhtul kella 
22-ni.

Laupäeval, 8. juunil kell 15 toimub 
rongkäik, kell 15.30 Viimsi valla kul-
tuurikollektiivide laulu- ja tantsupäe-
va kontsert ning kell 19 asuvad lava-
le Ivo Linna ja ansambel Supernova.

Sellega seoses palume arvestada 
Haabneeme piirkonnas liikluskorral-
duse muudatustega. Kõigil tänavatel 
ja teelõikudel, kus üritustega seoses 
liikluskorraldus muutub, on üleval 
ajutised liiklusmärgid. 

7. juuni õhtust ajavahemikul kell 
17–23 on Pargi teel sõidukitega liikle-
mine keelatud.

Peo päeval, 8. juunil on Pargi tee 
suletud alates kella 9-st kuni kella 22-
ni. Samal päeval toimub kontserdil 
osalevate kollektiivide rongkäik ja sel-
lega seoses on kella 15-st kuni 15.30-
ni suletud Randvere tee Rohuneeme 
teest kuni Karulaugu teeni. Ümbersõit 
toimub Rohuneeme tee või Lubja tee 
ja Aiandi tee kaudu. Rongkäik algab 
Põhjakonna trepi juurest ning kul-
geb mööda Karulaugu teed, Randve-

re teed ja Pargi teed kuni kontserdi-
paigani, mis asub mõisa pargis. 

Rongkäigu ajal Randvere tee aju-
tise sulgemise tõttu tuleb arvesta-
da muudatustega ka ühistranspordi-
liikluses. Laupäeval, 8. juunil palume 
sõidukid parkida lisaks olemasoleva-
tele kaubanduskeskuste parkla ala-
dele Viimsi vana staadioni alale (Ri-
mi tagune ala). Lisaks on sel päeval 
võimalik parkida Randvere tee äärde 
pargipoolsele küljele. Parkida saab ka 
Viimsi vallamaja parkimisplatsidele, 
samuti ei jää liiga kaugele Viimsi staa-
dioni parkimisala.

Parklad, mis asuvad mõisapargi 
alal Aiandi teel, on nendel päevadel 
piirangutega ja on mõeldud vaid peol 
esinejate sõidukitele. Võimalusel väl-
tige nendel päevadel autoga liiklemist 
ja kasutage pigem jalgratast, pargialal 
on peo ajal ka jalgrattaparkla.

Haridus- ja 
kultuuriosakond

Peopäevadel liikle 
Viimsis autota
VIIMSI 100 PIDU Laupäeval, 8. juunil pidutseme 
kõik koos Viimsi mõisa pargis.

Jalgratta- 
parkla  

Liikluskorraldus Viimsis 7.–8. juuni

INTERVJUU Viimsi 100 Pidu 
annab võimaluse suure tantsu- ja 
laulupeo juhtmõte “Minu arm” 
mõtestada lahti oma koduvalla 
rahvale ajal, kui ka vald ise on 
suure peo lävel, rääkis Viimsi 
Teatajale tantsuõpetaja Agne 
Kurrikoff-Herman.

Mida näevad ja kogevad külalised, 
kes tulevad Viimsi 100 Peole? Mille-
le juhiksid tähelepanu?
Viimsi  100 tantsude ja laulude pidu 
rullib lahti sedapuhku tükikese tant-
su- ja laulupeo juubelist.

Meie vallast on tantsumurule ja 
laulukaare alla suvisel peol teel peo-
lised pea igast tantsu- ja laulupeo lii-
gist. Terve hoogsa hooaja on harjuta-
tud, õpitud ja lihvitud repertuaari, mis 
põimub lahti suvisel suurpeol juht-
mõtte all “Minu arm”.

Mida tähendab Sinu jaoks järgmise 
peo juhtmõte “Minu arm”?
Minu arm on minu Eestimaa, minu 

Rahvatants meid 
ühendab 

Eestimaa on minu kodu tema kõiki-
des erinevates vormides. Mulle meel-
dib mõelda, et igaühe sees meist on 
oma Eesti, oma pelgupaik, oma rõõ-
mukoht, oma energiaallikas ja inime-
sed. 

“Minu arm” on minu pere, mi-
nu kodukoht, minu inimesed. “Minu 
arm” on see, mida elu on andnud just 
mulle, võimaluse teha. Ja selle kõige 
juures minu lähedaste ring, kes või-
maldavad mul seda teha.

On väga ilus mõelda, et nõnda pal-
ju inimesi on tulnud eesti tantsu juur-
de, et selliselt kanda edasi ja hoida 
just nimelt seda osa meie rahva oma-
kultuurist.

Rahvatants ühendab, sellest saab 
mõtte- ja elulaad. See on võimalus 
omal moel hoida Eestit ja kanda pä-
randit nii tantsusammudes kui ka 
oma kodukandi seelikutriibus.

Mina olen õnnelik. Elu on valinud 
mulle võimaluse seda tükikest eestlu-
sest hoida ja mis kõige tähtsam, edasi 
anda.                Rain Resmeldt Uusen

Agne Kurrikoff-Herman armastab tantsida. Foto: erakogu



Lõpuaktused

19. juunil kell 16 toimub 9. klassi 
lõpuaktus Püünsi koolis. Lisainfo: 
pyynsi.edu.ee.
20. juunil kell 16 toimub G3 
lõpuaktus Viimsi gümnaasiumis. 
Lisainfo: vgm.edu.ee.
21. juunil kell 12 ja 16 toimuvad 
9. klassi E, F, G, H, S ja 9. klassi A, 
B, C, D aktused Viimsi koolis. 
Lisainfo: viimsi.edu.ee.

Viimsi valla kokku-
tulekud, kogukonna-
üritused ja jaanituled

11. juunil kell 10–17 üleriigiline 
meesteklubide kokkutulek 
Viimsi vabaõhumuuseumis. 
Lisainfo: viimsipaevakeskus.ee.
13.–14. juunil seeniorite tantsu-
päevad Võrus (Aime Salmistu, 
tel 5690 7520).
22. juunil kell 19 Kelvingi küla 
jaanituli Kelvingi külaplatsil. 
Lisainfo: viimsi.ee.
21. juunil kell 18 Lubja ja Pärna-
mäe ühine jaanituli Lubja küla-
platsil. Lisainfo: viimsi.ee.
23. juunil kell 22 Prangli jaanituli. 
Ansambel Meremees Prangli saa-
rel, Ülesaare kiigeplatsil. Lisainfo: 
huvikeskus.ee.
5. juulil kell 22 Prangli sadama-
kuur 5 ja ansambel Regatt Prangli 
saarel, sadamakuuris. Lisainfo: 
pranglireisid.ee.
12.–14. juulil Kalurite päevad 
Prangli saarel. Lisainfo: prangli-
reisid.ee.
13. juulil kell 22 Kalurite päeva 
pidu. Marju Länik Prangli rahva-
majas. Lisainfo: huvikeskus.ee.
20. juulil kell 10 Viimsi kohvikute-
päev 2019 Viimsi poolsaarel. 
Lisainfo: viimsikohvikutepaev.ee. 
Tähelepanu! Ilmub ka Viimsi 
Teataja erinumber!
20.–21. juulil Rannarahva festivali 
ja Viimsi kohvikutepäeva raames 
Vanade Bändide Kokkutulek.
20.–21. juulil kell 10 Ranna-
rahva festival Viimsi 
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tegelikult mõtlevad – seda fil-
mis “Lemmikloomade salajane 
elu 2”.

Lisaks kinole tähistab oma 
viiendatud sünnipäeva ka Viimsi 
valla suurim pubi Black Rose Pub 
ning Tallinn Viimsi SPA lastekes-
kus. Sünnipäeva puhul avatakse 
pidulikult pubi suveterrass, kus 
vanematel on hea võimalus nau-
tida soodsalt uut suvemenüüd 
ning lastele on avatud nii laste-
keskus kui ka batuudilinnak õues.

Suure sünnipäevaõhtu lõpe-
tab ansambel Traffic, kes astub 
Black Rose Pubi lavale kell 22. 

Lisainfo: facebook.com/
viimsikino ja facebook.com/
blackrosepubi.                          VT

Viimsi kohalik kino ja valla 
suurim pubi kutsuvad viimsilasi 
suurele sünnipäevale. 

Viimsi kino tähistab laupäe-
val, 25. mail oma viiendat sün-
nipäeva, mille raames on terve 
päeva avatud lastele batuudi-
linnak ning toimuvad lõbusad 
mängud peredele.

Viimsi kino ekraane on viies 
aasta jooksul kaunistanud üle 
tuhande hea ja veelgi parema 
filmi ning ka neid kaenud silma-
paaride hulk on igati auväärne: 
714 028. Käesoleval aastal toi-
mub kinole tähtsal päeval ka 
suur eellinastus filmile, kus an-
takse põhjalik ülevaade sellest, 
mida me neljajalgsed sõbrad 

Kino ja pubi sünnipäevapidu
vabaõhumuuseumis. Lisainfo: 
rannarahvamuuseum.ee.
27. juulil Prangli kohvikutepäev 
ja õhtul tantsupidu. Remainders 
Prangli rahvamajas. Lisainfo: 
huvikeskus.ee.
25.–28. ja 31. juulil kell 19.30 
Nargenfestival 2019. Anders 
Thomas Jensen “Aadama õunad” 
Naissaarel, Omari küünis. Lisa-
info: nargenfestival.ee.

Ümbruskaudsed 
suveüritused

2. juunil Kalevi võimlemispidu 
“Maailma aeg” – 20. juubel – 
Pirita spordikeskuses. Lisainfo: 
piritaspordikeskus.ee.
3.–4. ja 6. juunil kell 18 IPSC laske-
sportlase turvakursus, TOPGUN 
lasketiirus. Lisainfo:  Einar Lillo.
8. juunil Pulss 314 – Noortefestival 
Teletornis.
8. juunil kell 11 Käpakäik 2019, 
Pirita velodroomil.
8. juunil kell 12 swingtantsupidu 
Lindy hopi lapsed 2019 Pirita Vaba 
Aja Keskuses.
8. juunil  Madness Race Pirita 
spordikeskuses.
8. juunil kell 11 “Liikumine ja 
loomad” Pirita spordikeskuses.
12. juunil Filter Temposari 4. etapp 
Pirita spordikeskuses.
21. juunil Vene šansoon 2019 
Tallinna lauluväljakul. Lisainfo: 
lauluvaljak.ee.
30. juunil Delfi rallipäev Tallinna 
lauluväljakul.
30. juunil Tipust Topini teatejooks 
Pirita spordikeskuses.
17.–21. juunil Rimi jalgpallilaager 
noortele Pirita spordikeskuses.  
Lisainfo: jalgpall.ee.
9.–11. juulil Tallinna teletorni 
sünnipäev. Lisainfo: teletorn.ee.
17. juulil “Ivo Linna 70” Tallinna 
lauluväljakul.
20. juulil Tallinn Truck Show 
Tallinna lauluväljakul.
21. juulil Lauri Ausi mälestus-
võistlus Pirita spordikeskuses. 
Lisainfo: piritaspordikeskus.ee.

22. juulil kell 20 Indrek Taalma 
suveeri “Onu Heinari lood” Ranna-
rahva muuseumi õuel. Lisainfo: 
piletilevi.ee.
28. juulil kell 11 Pirita Kloostri-
päeva käsitöö ja taaskasutus laat 
Pirita kloostri varemetes.

Laulupeosuvi ja tule 
tulemine

2. juulil kell 17 XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo “Minu arm” tule tulemi-
ne. Kontsert: Tiinamai Keskpaik, 
Ele Pedassaar ja Vikerkoor Prangli 
sadamas. Lisainfo: viimsi.ee.
2. juulil kell 19 XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo “Minu arm” tule tule-
mine. Ühislaulmine: Laine Rand-
järv, Tõnu Kaljuste, Rasmus Puur jt 
Naissaare lõunasadamas. Lisainfo: 
nargenfestival.ee.
2. juulil kell 20 XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo “Minu arm” tule tule-
mine. Kontsert “Laulupeo pärlid” 
– VHK keelpilliorkester, Rasmus 
Puur Omari küünis. Lisainfo: 
nargenfestival.ee.
2. juulil kell 21 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Tule õnnistamine. Patrik 
Göransson Naissaare kirikus. 
Lisainfo: viimsi.ee.
3. juulil kell 10–12 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Tule saatmine Naissaare 
sadamast Tallinna lennusadamas-
se. Paatide paraad Tallinna lahel. 
Naissaare sadamas, Tallinna lahel, 
Tallinna lennusadamas. Lisainfo: 
viimsi.ee.
6.–7. juulil XXVII laulupidu 
“Minu arm” Tallinna lauluväljakul. 
Lisainfo: lauluvaljak.ee.

Valik suveüritusi Viimsis ja lähikonnas

rastab. Kuidas Pettson ja Findus 
oma kanad päästavad? Vastuse 
saame Sven Nordqvisti fantaa-
siarohkel ja lõbusal lool põhi-
nevast koguperelavastusest 
“Pettsoni ja Finduse Rebasejaht”.

Etendused Viimsi Rannarahva 
muuseumis: 30.07 kell 18; 31.07 
kell 18; 01.08 kell 12; 02.08 kell 
12 ja 18.                                      VT

Sven Nordqvist “Pettsoni ja 
Finduse rebasejaht”

Üksildane ja eraklik Pettsoni-
taat ja tema elavaloomuline 
kass Findus elavad koos ühes 
väikeses talus ja teevad oma 
igapäevaseid toimetusi. Ühel 
päeval saabub naaber Gustav-
son teatega, et külas on ringi 
luusimas rebane, kes kanu va-

Pettson ja Findus Viimsis

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

26. mail kell 10.30 Kallavere 
muuseumi külastus, taidlejate 
kontsert Neeme külakeskuses. 
Lisainfo: viimsipaevakeskus.ee.
29. mail kell 15 hooaja pidulik lõ-
petamine. Vestlusringis osaleb 
Viimsi vallavanem Laine Rand-
järv, Randvere päevakeskuses. 
Lisainfo: viimsipaevakeskus.ee.
30. mail kell 14 hooaja pidulik lõ-
petamine Viimsi päevakeskuses. 
Lisainfo: viimsipaevakeskus.ee.
30. mail kell 9 80+ reis Jõeläht-
mele. Registreerumine õhtuti tel 
601 2354 (Volli Kallion). Buss väl-
jub valla siseliinide lõpp-peatuse 
vastast. Lisainfo: Rein Kriis ja Volli 
Kallion, tel 601 2354.
1. juunil kell 15 Harjumaa Põlv-
kondade Pidu “Käime koos” Padi-
sel. Osaleb Randvere Kobarake. 
Buss väljub kell 9.30 Mähe aedlin-
nast suunaga Randvere, Haabneeme. 
Lisainfo: viimsipaevakeskus.ee.

Jumalateenistused

25. mail kell 21 palvus Prangli 
kirikus. Lisainfo: 
eelk.ee/ida-harju/prangli.
26. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
26. mail kell 11 jumalateenistus 
Prangli kirikus. Lisainfo: 
eelk.ee/ida-harju/prangli.
26. mail kell 14.30 jumalatee-
nistus EELK Randvere kirikus. 
Lisainfo: eelk.ee/randvere.
26. mail kell 14.30 jumalatee-
nistus Randvere kirikus. Lisainfo: 
eelk.ee/randvere.
2. juunil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
2. juunil kell 13 jumalateenistus 
armulauaga Rohuneeme kabelis. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.
2. juunil kell 12 Neitsi Maarja 
külaskäigupäeva jumalateenistus

Mai – juuni: Viimsi valla kultuurikalender
Lastele ja noortele

24. mail kell 16 piljarditurniir 
Viimsi noortekeskuses. Lisainfo: 
huvikeskus.ee/noortekeskused.
28. mail kell 14 hooaja viimane 
mälumäng Püünsi noortekeskuses. 
Lisainfo: huvikeskus.ee/noorte-
keskused.
31. mail kell 17 Nelgi tee 
Viimsi noortekeskuse lõpupidu 
Viimsi noortekeskuses. Lisainfo: 
huvikeskus.ee/noortekeskused.
31. mail kell 16.30 lasteaedade 
tantsupäev Viimsi staadionil. 
Lisainfo: viimsilasteaiad.ee.
2. juunil kell 11 Viimsi Laste-
päev Väike Päike hoovis ja Soo-
sepa mänguväljakul. Lisainfo: 
pärnamäeküla.ee.
Kuni 11. juuni – muuseumitund 
Viimsi ajaloost. Eelregistreerimise-
ga, Rannarahva muuseumis. Lisa-
info: rannarahvamuuseum.ee.

Meelelahutus ja 
muusika

24. mail kell 21 VJ Andrus Kuz-
min Black Rose pubis.
25. mail kell 21 Black Rose pubi 
sünnipäevapidu koos Trafficuga ja 
VJ Sass Nixoniga Black Rose pubis.
29. mail kell 18 Mati Kärmik Tal-
linn Viimsi SPA restoranis.
31. mail kell 21 VJ Lenny LaVida 
Black  Rose pubis.
31. mail kell 21 VJ Lenny LaVida 
Black Rose pubis.
1. juunil kell 21 VJ Raunce Black 
Rose pubis.
5. juunil kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
7. juunil kell 21 VJ Margus Kaukes 
Black Rose pubis.
Lisainfo: spatallinn.ee.

Näitused

Kuni 16. juunini 
K–P kell 11–18 “Eesti sõjamuu-
seum 100” Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral Laido-
neri muuseumis. Lisainfo: esm.ee.
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Kuni 21. juunini Pääsupoja 
lasteaia laste kunstitööde näitus 
Viimsi huvikeskuses. Lisainfo: 
huvikeskus.ee.

Varia

24. mail kell 19 inspiratsiooniõh-
tu: Hannes Võrno ja Kristina Pas-
kevicius – mees ja naine Elujõu-
saalis. Lisainfo: elujousaal.ee.
26. mail kell 11–14 kevadine tai-
melaat ja rohevahetus Metsakasti 
külaplatsil. Koerte/kasside kiibis-
tamine ja vaktsineerimine (veteri-
naar kohal kell 11–12). Metsakasti 
külaplatsil, Jäätma tee ja Anger-
vaksa tee ristil. Lisainfo: facebook.
com/metsakasti ja metsakasti.ee.
26. mail kell 19 gongimedi-
tatsioon Elujõusaalis. Lisainfo: 
elujousaal.ee.
26. mail kell 10.30 perejooga 
Elujõusaalis. Lisainfo: elujousaal.ee.
28. mail kell 19 Elujõusaal 2 – sünni-

päevapidu! Lisainfo: elujousaal.ee.
30. mail kell 18 loo õhtu – 
Tunne Kelam EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
31. mail kell 18 avatud uste õhtu. 
Lapitöö – võimalus vanade tekstii-
lide taaskasutamiseks. Eelregist-
reerimine: tel 501 5651, Maarja 
Matiiseni Viimsi kodustuudios. 
Lisainfo: marjamatiisen.com.

Õpi- ja jututoad

24. mail kell 11 õpituba lapse-
vanematele “Ainulaadne laps” 
Viimsi huvikeskuses. Lisainfo: 
huvikeskus.ee.
26. mail kell 16 makramee 
tehnikas koti valmistamise töö-
tuba Viimsi huvikeskuses. Lisa-
info: huvikeskus.ee.
30. mail kell 10 beebimassaaži 
kursus Viimsi huvikeskuses. Lisa-
info: huvikeskus.ee.

 Solomontšuk ja Andreas 
Kalvet.”

Trombooniõppejõuna ja solis-
tina ühineb ansambliga Toomas 
Vana ja trompetisolist Neeme 
Ots. “Kauaaegse EMTA õppe-
jõuna ning orkestrite dirigendina 
tahan panustada Viimsi kultuuri-
ellu ja laiendada pilliõpet Viimsis,” 
ütles Ots. “Selleks loome Viimsi 
trompetiansambli ja Viimsi Muu-
sikakooli brassansambli.” 

Kontserdil Viimsi kirikus kõlab 
särav barokk, aariad, Ave Ma-
riad ja pidulik vaskpillimuusika. 
Kontsertmeistritena esinevad 
Kaisa Laasik ja Meeli Ots. “Meie 
kontsert on uute kollektiivide muu-
sikalise tegevuse avalöögiks.” 

Lisainfo: musicstudio.ee.     VT

Esmaspäeval, 3. juunil kell 19 
toimub EELK Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus kontsert “Viimsi 
Trompetikõla”.

Kontserdi korraldaja ja Viim-
si Muusikakooli trompetiõpetaja 
Aavo Ots selgitas Viimsi Teata-
jale: “Kontserdil esinevatest 
Viimsi noortest trompetisolisti-
dest tooksin esile Mehis Martin 
Otsa, Mattis Johan Mere ja Mart 
Hakon Reinmetsa, kes praegu 
õpivad Tallinna Muusikakesk-
koolis ja on edukalt esinenud 
mitmetel konkurssidel. Praegu 
Viimsi Muusikakoolis õppivatest 
trompetistidest särab oma esi-
nemistel kõige enam Jan 
Marius Laur, edukad on ka Triin 
Ustav, Sander Laasma, Lucian

Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
kõlavad trompetihelid

Naissaare Püha Maarja kabelis. 
Lisainfo: stmikael.ee.
2. juunil kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus. Lisainfo: 
eelk.ee/randvere.
2. juunil kell 14.30 jumalateenis-
tus armulauaga Randvere kirikus. 
Lisainfo: eelk.ee/randvere.

Kontserdid ja 
teatrietendused

27. mail kell 19 kontsert: segakoor 
Viimsi ja sõbrad Saksamaalt EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Lisa-
info: viimsijaakobikirik.ee.
29. mail kell 17 kontsert: 
Viimsi Muusikakool EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
3. juunil kell 19 kontsert: 
erinevad puhkpillid EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
4. juunil kell 19 kontsert: 
“Normandia Dessant 75” – kont-
sert lauludest, mida esitame rah-
vusvahelisel konkursil Norman-
dias (Prantsusmaa). Esineb laste-
koor Mariel. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
5. juunil kell 20 Orelisuvi: 
Eesti Muusikakoolide Liidu kon-
kursi “Parim noor instrumentalist 
2019” laureaadid EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
6. juunil kell 9 kontsert: Viimsi 
kooli vilistlaskoor EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
8. juunil kell 15 Viimsi 100 Pidu. 
Rongkäik: Põhjakonna trepp – 
Karulaugu tee – Randvere tee – 
Pargi tee. Lisainfo: viimsi.ee.
8. juunil kell 15.30 Viimsi 100 Pidu. 
Viimsi tantsu- ja laulupäev Viimsi 
mõisa pargis. Lisainfo: viimsi.ee.
8. juunil kell 19 Viimsi 100 Pidu. 
Ivo Linna ja ansambel Supernova 
Viimsi mõisa pargis. Lisainfo: 
viimsi.ee.



24. mai 201910  // KOGUKOND

Maria, miks Te politseinikuks saa-
da otsustasite?
Tahtsin tegelikult pärast gümnaa-
siumi minna Tartu Ülikooli ke-
hakultuuri õppima, aga väänasin 
hüppeliigest ja ei saanud jooksu-
alasid teha. Politseikool oli mul sa-
muti mõtteis olnud, aga mind hir-
mutas alguses selle valiku juures 
tunne, et pean politseinikuna ise 
kindlasti 24/7 äärmiselt eeskujuli-
kult käituma.

Siis aga võtsin südame rindu 
ja mõtlesin, et kui tahan elus teisi 
inimesi aidata, siis politsei on see 
koht, kus seda teha saan.

Pärast politseikooli lõpetamist 
teadsin kohe, et tahan hakata piir-
konnapolitseinikuks, et saada või-
malikult lai ülevaade politseitöö eri 
valdkondadest. 

Piirkonnapolitseinik töötab nii 
kabinetis kui ka tänaval, oskab la-
hendada süütegusid ning tegeleda 
liikluse ja lastega.

Mulle meeldib eeskätt tegeleda 
lastega, sest see töö on mulle süda-
melähedane. 

Öeldakse, et politseinik saab hea 
ülevaate oma piirkonnast ja õpib 
probleemkohti ning riskiaadresse 
ja -isikuid tundma kahe aastaga. 
Minul hakkab seega Viimsis juba 
üsna selge pilt tekkima.

Millega igapäevaselt tegelete?
Tegelen Viimsi kogukonna turva-
lisena hoidmise ja kaitsmisega. 
Lahendan palju n-ö piiripealseid 
asju. Näiteks on minu tööks lähi-

Viimsi 
piirkonna-
politseinik: 
“Abi on vaid 
telefonikõne 
kaugusel”
ME KÕIK VASTUTAME Viimsi piirkonna-
politseinik Maria Bulak on nagu perearst, 
kes aitab inimestel väga erinevaid probleeme 
lahendada. Ta on politseis töötanud 11 aastat 
ja alates 2018. aasta jaanuarist tegutseb Viimsi 
piirkonnapolitseinikuna. “Politseiniku poole 
pöördumine ei ole pealekaebamine, vaid 
abiotsimine,” ütleb ta.

suhtevägivalla järelkontroll. See on 
äärmiselt oluline, sest alati ei alga-
tata pärast lähisuhtevägivalla kaht-
lustust ja politsei külaskäiku krimi-
naalasja.

Mõnikord on põhjuseks see, et 
kannataja on šokis, ta ei esita aval-
dust ja füüsilisi vigastusi pole sil-
maga näha. Tihti ohver lihtsalt ei 
julge vägivallatseja juuresolekul 
patrullpolitseinikule avaldust teha 
ja politsei ei näe vigastusi, sest kõi-
kidest löökidest ei teki sinikas kohe, 
vaid alles järgmisel päeval.

Mina aga paar päeva hiljem olu-
korda kontrollima minnes näen se-
da. Kui kuulen, et ohver on öelnud, 
et “mees hoidis mind kättpidi kin-
ni”, siis lähen ja küsin seda kätt nä-
ha. Kui käel on sinikad, on alus kri-
minaalmenetluse alustamiseks. 
Kui peres on lapsed, siis kaasatak-
se lastekaitsetöötajad.

Kutsun siinkohal inimesi üles 
kindlasti alati abivajavatest inimes-
test politseile teatama. Mis puudu-
tab lapsi, siis on igal kodanikul sea-
duse järgi kohustus informeerida 
politseid või lastekaitset lapsest, 
kes tundub olevat väärkoheldud ja 
abi vajavat. See ei ole ainult õpeta-
ja või perearsti ülesanne, me kõik 
vastutame.

Kui palju politseinikke Viimsis 
korda ja turvalisust tagamas on?
Viimsi konstaablipunktis töötab 
kaks inimest: piirkonnapolitsei-
nik ehk mina ja noorsoopolitsei-
nik Eret Elen Viidakas, kes tegeleb 
alla 18-aastaste lastega.

Lisaks on vabatahtlikena abiks 
neli Viimsis elavat abipolitseinik-
ku. Ida-Harju politseijaoskonnas 
on Viimsi – Pirita piirkonda teenin-
damas üks patrullekipaaž.

Kellele läheb kõne, kui Viimsi ini-
mene helistab numbrile 112?
Kui helistada numbrile 112, läheb 
see kõne häirekeskusse, kus korra-
pidaja annab väljakutse Ida-Harju 
politseijaoskonna patrullekipaaži-
le sündmuskohale minemiseks. 
Piirkonnapolitseinikuni jõuab in-
fo sündmusest siis, kui see on toi-
munud ja andmebaasides regist-
reeritud.

Kui ruttu politsei Viimsis kohale 
tuleb?
Olenevalt patrulli asukohast 5–30 
minutiga.

Milliste probleemidega Viimsis 
rinda pistate? Millised on kõige 
levinumad kaebused?
Esiteks, liiklusrikkujad – kiiruseüle-
tajad, joobes juhid ja juhtimisõigu-
seta sõitvad isikud. 

Teiseks, lähisuhtevägivalla juh-
tumid. Kolmandaks, narkootili-
si aineid tarvitavad ja vahendavad 
noored. Tihti tegeleme ka naabrite-
vaheliste vaidluste lahendamisega.

Inimesed on siin väga õigus-
teadlikud, aga tihti tõlgendatakse 
seadusepügalaid nii, nagu enda-
le kasulikum on. Vähe kasutatak-
se empaatiat, ei panda ennast tei-
se olukorda.

Lemmiklooma pidamise ja par-
kimiseeskirjade rikkumistega piir-
konnapolitsei õigupoolest ei tegele, 
nende lahendamiseks töötab Viim-
si vallas järelevalveametnik Raido 
Kübarsepp.

Kuidas on täna olukord varguste 
ja sissemurdmistega? 1990ndatel 
oli neid siinkandis palju.
See probleem on tänaseks peaae-
gu ära kadunud. Sel aastal on Viim-

hetkel selles programmis 10 noort 
vanuses 14–18.

Samas on tavalise sigareti suit-
setamine langustrendis, seda asen-
dabki kanep, aga ka e-sigaretid ja 
mokatubakas. Ka alkoholi tarvita-
takse vähem. Esimene meelemürk, 
millega laps oma elus kokku puu-
tub, ongi tänapäeval tihti kanep.

Maailm on muutunud, alkohol 
ja sigaretid jäetakse lihtsalt vahele! 
Alaealisel on poest alkoholi ja tu-
bakat raskem kätte saada kui täna-
valt kanepit.

On oluline meeles pidada, et 
politseil on õigus alustada menet-
lust juba 14-aastase lapse suhtes. 
Esimene meede on alati mitteka-
ristuslik. Alkoholitarvitamisega 
vahele jäänud noor kirjutab es-
see alkoholi kahjulikest mõjudest 
ja külastab tervishoiumuuseumi.

Kanepitarvitaja liitub vabataht-
liku “Puhas tulevik” programmiga. 
Kui aga sellega nõus ei olda, tuleb 
noorele rahatrahv. Kui trahv jääb 
maksmata ja vanem ei ole nõus se-
da tegema, nõuab kohtutäitur need 
trahvid sisse lapselt, kui see 18-aas-
taseks saab. 

Sellised trahvid võivad saada 
takistuseks, kui laps tahab peale 
gümnaasiumi minna õppima või 
näiteks töötama Austraaliasse või 
Uus-Meremaale – seal nõutakse 
väljavõtet karistusregistrist ja see 
peab olema laitmatu.

Lapsevanematel soovitan pöör-
duda sellise murega noorsoopolit-
seiniku poole – see ei ole pealekae-
bamine, vaid abi otsimine. Samuti 
võib sõltuvuse kahtlusega pöördu-
da perearsti poole.

Viimasel ajal meedias ilmunud 
uudised ja artiklid pere- ja sek-
suaalvägivallast Eestis võtavad 
sõnatuks. Kui levinud on lähisuh-
tevägivald Viimsis?
Kõigepealt rõhutan, et abi on ühe 
telefonikõne kaugusel! Nii füüsili-
se kui ka vaimse vägivalla juhtumi-
te jaoks on riigi poolt loodud ohv-
riabisüsteem, kust saab esmast 
kriisinõustamist 24/7. Iga inimene 
võib sinna helistada, nii täiskasva-
nu kui ka laps, ka anonüümselt. Sa-
muti verbaalse tüli puhul, mis on 
toonud pisarad silma. Ohvriabi te-
lefon on 116 006. 

Laste jaoks on ka eraldi lasteabi 
telefon 116 111, kuhu iga laps igal 
ajal, ka öösel, oma murega helista-
da võib.

Füüsilise vägivalla puhul peaks 
helistama kohe numbrile 112 ja 
kutsuma politsei välja. Väga oluli-
ne on helistada kohe, sest siis saab 
politsei asitõendeid koguda. Asi-
tõenditeks võivad olla ohvri suu-
nas visatud pudeli klaasikillud 
maas või prügikastis, mida mi-
tu päeva hiljem seal enam ei ole. 
Politsei kannab sellise väljakutse 
peale saabudes vormikaameraid, 
et jäädvustada osapoolte käitumi-
ne, just esimene emotsioon, mida 
hiljem võib olla vaja tõendamisel 
kasutada. 

Füüsilise vägivalla alla läheb li-
saks löömisele ka tõukamine, krii-
mustamine, kinnihoidmine, kägis-
tamine, toast või WC-st mitte välja 
laskmine, käe ette panemine – ko-
gu kehalise puutumatuse riived. 
Olen oma töös kogenud, et naised 
ei pea seda, kui mees neid juustest 
tirib, kätest tugevalt kinni hoiab või 
asjadega viskab, vägivallaks. 

Oluline on mõelda sellele, et 
kui osapooled tülitsevad ja üks 

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Mured, mil-
lega piirkonna-
politseinik 
tegeleb: naabri 
tuulekell tili-
seb, õhksoojus-
pump häirib, 
naaber on 
maha lõiga-
nud heki, 
naabrid pargi-
vad eramaal, 
naabri lapsed 
sõidavad 
ilma kiivrita 
sõiduteel ja 
naabri koer 
haugub öösiti. 

Võtsin südame rindu ja 
mõtlesin, et kui tahan elus teisi 
inimesi aidata, siis politsei on 
see koht, kus seda teha saan.

sis varastatud kolm jalgratast, üks 
mootorpaat, paadimootor ja haa-
gis. Mõnelt ehitusobjektilt on va-
rastatud tööriistu. Juhtumite arv 
jääb alla kümne ja arvestades, et 
siin elab üle 20 000 inimese, on se-
da väga vähe.

Nii et relva pole enam enesekait-
seks vaja kodus hoida?
Ei ole tõesti enam vaja. Seda räägi-
vad ka kohalikud relvaomanikud, 
kes 1990ndatel vara kaitseks relva 
soetasid.

Kui suur on Viimsis probleem nar-
kootikumidega? 
Viimsi noored tarvitavad kanepit, 
aga liigub ka LSD-d, amfetamiini ja 
ecstasyt. Müüvad neid aineid Viim-
si enda kooliõpilased. Seda küll ei 
saa kahjuks öelda, et narkootiku-
mide tarvitamine vaibumismärke 
näitaks.

Kanep tuli tõeliselt moodi 3–4 
aastat tagasi. Vanemad peavad ole-
ma teadlikud, et nende lapsele või-
dakse narkootilisi aineid pakkuda 
ja kui selline kahtlus tekib, tuleks 
noorsoopolitseinikule teada anda 
ja arutada, mida edasi teha. 

Meil on alaealiste puhul abiks 
mittekaristuslikud meetmed. Noor 
saadetakse osalema 6-kuulises 
programmis “Puhas tulevik”, kus 
tuleb kord kuus teha uriiniproovil 
põhinev narkotest. Viimsis osaleb 



Ootame teie lemmikutest 
fotosid kuni 31. maini. Au-
hinnaks on Viimsis asuva 
lemmikloomapoe Urr&Nurr 
50-eurone kinkekaart.

KKas sinul on kodus mõ-
ni omapärase välimusega 
või ebatavaline lemmikloom? 
Kas su kass armastab maga-
da väga veidras poosis ja sul 
on õnnestunud see fotole ta-
bada? Või sul on kodus erili-
ne lemmik, keda iga päev ei 
näe?

Saada meile pilt 
oma omapära-
sest lemmikloo-
mast ja võid 

Küllap on igaüks kuulnud 
väljendit “koer on inimese 
parim sõber.” Seda pea-
miselt seetõttu, et koer on 
väärt mängukaaslane, hea 
lohutaja ja kaitsja. Siinkohal 
aga on oluline meeles pida-
da, et sõprus on kahepoolne 
ehk koeraomanik peab oma 
lemmikuga heaperemeheli-
kult käituma. 

Paratamatult on üsna sa-
gedased olukorrad, kus las-
takse koer jalutuskäigu ajal 
rihmast lahti, vabalt ringi 
jooksma või on koer aiast väl-
ja pääsenud ja ära jooksnud. 
Kuid nii ei arvestata lemmiku 
vajadustega ega ümbritse-
vate inimeste heaoluga. Po-
le haruldane, et lahtine koer 
jookseb ette liikuvale autole, 
ründab inimest või teist lem-
miklooma.

Isegi kui tegemist on 
treenitud ja kuuleka koeraga, 
ei saa eeldada, et ta sarnas-
tes situatsioonides alati ühte-
moodi käitub. Seega väited 
nagu “tegemist on väga 
sõbraliku loomaga” või “ta 
pole kunagi kedagi rünna-
nud” ei päästa, kui koer ise 
või mõni kõrvaline isik viga 
saab.

Tuleb arvestada, et on ini-
mesi, kes koeri kardavad ja 
võivad lahtist looma nähes 
ootamatult reageerida. Tea-
tavasti aga ei sobi äkiline käi-
tumine ühelegi loomale. 

Koera eest vastutab tema 
omanik ning seda vastavalt 
omavalitsuse poolt kehtes-
tatud lemmikloomapidamise 
eeskirjas toodud kohustuste-
le ja nende mittetäitmise või-
malikele tagajärgedele.

Teated

Eelnevalt välja toodud olu-
korrad on eeskirja kohaselt 
lubamatud ehk lemmikloo-
mapidajal on kohustus koer 
avalikus kohas rihmastada 
ning ka välistada looma ära- 
jooksmine ja inimeste või loo-
made ründamise võimalus.

Tegemist on teemaga, mis 
järjepidevalt nii politsei kui ka 
omavalitsuse poolt reagee-
rimist vajab. Koeraomanike 
tähelepanu juhtimiseks värvi-
me vallavalitsusega koostöös 
püsivaks meeldetuletuseks 
kõnniteedele, erinevatesse 
strateegiliselt valitud kohta-
desse piktogrammid, millel 
on kujutatud jalutusrihma 
lõugade vahel hoidev koer ja 
kahes keeles kiri “Rihmaga 
on turvaline!”.

Kampaaniaga on liitunud 
veel 5 Ida-Harju omavalitsust. 
Kutsume üles olema hooliv 
kogukonnaliige ja peremees 
oma lemmikloomale!

Teili Piiskoppel
Ida-Harju politseijaoskonna 

ennetusspetsialist

Rihmaga on turvaline!
L E M M I K LO O M

üleskutse

Viimsi lahedaima 
lemmiklooma fotokonkurss!

võita auhinna! Osaleda 
võivad kõik, olenemata sel-
lest, milline lemmikloom kel-
lelgi kodus on.

Fotosid ootame e-posti 
aadressil elis.maeots@
viimsivv.ee märksõnaga 
“Fotokonkurss” või postitage 
Facebookis üleskutse kom-
mentaaridesse hiljemalt 
31. mail. Võitja selgub 
loosi teel.
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ki enam-vähem samale tasemele. 
Kindlasti ei ole ühiskond vägivald-
semaks muutunud, vaid inimesed 
on teadlikumad lähisuhtevägivalla 
olemusest ja liikidest ning võima-
lustest vägivaldsest suhtest väljuda.      

Kas vägivallana läheb kirja ainult 
füüsiline vägivald või ka vaimne 
– hirmutamine, ähvardamine?
Politsei reageerib igasugusele vä-
givallale. Suurem osa lähisuhtevä-
givallast, mis registreeritakse, ongi 
vaimne vägivald. Iga ähvardami-
se puhul ei ole aga süüteokoossei-
su tunnuseid, mis oleksid aluseks 
kriminaalasja alustamiseks. Koos-
seis nõuab, et ähvardamine peab 
olema reaalne, ka kolmandale isi-
kule mõistetav.

Näiteks kui inimene ähvardab 
teise ära tappa ja juba liigub, klaa-
sist veinipudel ähvardavalt käes, 
teise poole, aga viimasel hetkel 
peatub, mõtleb ümber, siis see on 
juba reaalne vägivald ja politsei 
alustab selle peale menetlust.

Oluline on tunda ära majandus-
lik vägivald, mis näiteks on Viim-
sis üks peapõhjuseid, miks tülid 
kasvavad edasi füüsiliseks vägival-
laks. Igaühel on oma rahakott ja 
kontroll selle üle. Keegi ei tohi võt-
ta enda nimele laenusid kaaslase 
survel. Ei tohi jagada oma panga-
konto, sotsiaalmeedia kontode ja 
telefoni paroole. 

Inimene peab oskama ära tun-
da vägivalla märke ja olema oma 
õigustest teadlik. Inimese keha on 
puutumatu ja mitte keegi ei tohi 
teist inimest alavääristada. Ei tohi 
elada koos alavääristajaga, sest siis 
lased halbadel asjadel endaga (ja 
tihti ka oma lastega) samm-sam-
mult juhtuda.

Aga ikkagi – mida teha vaimse 
vägivalla puhul, mida on ju väga 
raske tõestada?
Ise saab tõendamiseks palju teha 
– salvestada kõnesid, kirjavahetu-
si, filmida kaaslase ebaadekvaatset 
käitumist.

Väga oluline on oma vigastu-
sed dokumenteerida – tee neist 
kasvõi ise foto. Või näita usaldus-
väärsele isikule. Käi traumapunk-
tis. Või helista mulle telefonil 5780 
8682 ja tule kokkulepitud ajal Nel-
gi tee 1 asuvasse Viimsi konstaab-
lipunkti kohale. Räägime koos läbi, 
mida edasi teha, ja paneme paika 
turvaplaani.

Mõnikord aitab lihtsalt avalikus-
tamine kolmandatele isikutele. See, 
et kannataja hakkab vägivallast rää-
kima. Perevägivald ei ole ainult pe-
re siseasi. Teadmine, et naine võib 

Inimesed on siin väga õigus-
teadlikud, aga tihti tõlgenda-
takse seadusepügalaid nii, nagu 
endale kasulikum on.

Ka vägivallat-
seja võib küsi-
da abi ohvri-
abist, pöör-
duda perearsti 
poole, kes ai-
tab toime tulla 
stressiga või 
leida õige spet-
sialisti, ütleb 
Maria Bulak.
Fotod: Rain 
Resmeldt Uusen

kaaslastest teeb sõnaliselt haiget, 
millele teisel enam sõnu vastu ei 
jätku, siis igasugune füüsiline vä-
givald konflikti lahendamiseks on 
keelatud.

Üldistades võin öelda, et naised 
on sõnades osavad, teevad mees-
tele haiget, mehed aga ei suuda sõ-
nadega olukorda lahendada, mille 
peale siis hakatakse tõukama, asja-
dega viskama ja kätega lööma. Eri-
nevus on ka selles, et kui naine ise-
gi lööb, siis see löök on teinekord 
nii nõrk, et mees ei saa haiget, aga 
kui mees lööb, siis on löök tavali-
selt tugev, mille tagajärjel võib tek-
kida vigastus.

Kriminaalasja alustamise piir 
lähebki sealt – menetlus alustatak-
se, kui on füüsiliselt haiget saadud. 
Menetlusi alustatakse ka naiste 
suhtes, kes küünistavad või löövad 
meest.

Eestis tegutsevad naiste tugikes-
kused, kes pakuvad ohvritele koos 
lastega psühholoogilist ja  juriidilist 
abi ning ajutist majutust. Ööpäeva-
ringselt võib helistada ükskõik mil-
lisesse neist – kõik pakuvad kõigile 
vägivallaohvritele abi. 

Seksuaalvägivalla ohvrid või-
vad pöörduda Tallinnas Sõle tn 23 
naistekliinikus asuvasse seksuaal-
vägivalla kriisiabikeskusesse. Nii 
täiskasvanud kui ka lapsed võivad 
ööpäevaringselt sinna helistada te-
lefonil 5342 4724. Kõige parem on 
kohe pärast juhtumit kohale min-
na, sest seal eriettevalmistusega 
arst nõustab, tehakse suguhaigus-
tetestid, läbivaatusega kogutakse 
tõendeid ja aidatakse psühholoo-
gi juurde saamisega.

Ei ole vahet, kas minna esimese-
na sinna ja helistada siis politseisse 
või vastupidi, helistada esimesena 
politseisse. Menetluse alustamise 
korral on oluline saada kiirelt tõen-
did. Samas võib keskusesse pöör-
duda ka juhul, kui ei soovita polit-
seid teavitada. 

Tuletan meelde, et seksuaalvägi-
vald pole ainult otsene vägistami-
ne, vaid ka sellega ähvardamine või 
muu seksuaalse iseloomuga tegu. 
Seksuaalvägivallaga on tegu ka siis, 
kui sa ei saanud anda oma nõus-
olekut vahekorraks, näiteks tund-
sid hirmu, olid uimastatud, joobes 
või magasid.

Kas politsei väljakutsete arv 
Viimsis suureneb või väheneb?
Väljakutsete arv suureneb. Võrrel-
des paari aasta taguse ajaga on see 
suurenenud igakuiselt ja põhjuseks 
on elanikkonna kasv. Samas on ras-
kete süütegude arv õnneks langus-
trendis.

Kui tihti kutsutakse politsei Viim-
sis välja lähisuhtevägivalla tõttu?
Viimsis registreeritakse umbes kaks 
lähisuhtevägivalla teadet nädalas. 
Nädalapäev ja kellaaeg ei män-
gi siin rolli. Jah, paljudel juhtudel 
mängib rolli alkoholitarvitami-
ne, aga samuti on palju tülisid kai-
ne peaga. Pooltel juhtudel on pe-
res lapsed, kes kasvavad vägivalla 
sees üles. 

On olnud juhtumeid, kus noor-
soopolitseinikud ja lastekaitse on 
pidanud sekkuma, sest pealtnä-
ha viisaka pere vanemate vahel on 
erimeelsused ja nende teismeli-
sed lapsed on selle tulemusel ha-
kanud ennast lõikuma ning sattu-
nud psühhiaatriahaiglasse.

Selliste teadete arv õnneks tasa-
pisi väheneb, kuid on jäänud siis-

iga hetk politseisse helistada, et on 
olemas inimesed, kes aitavad – see 
distsiplineerib vägivallatsejat.

Sageli on aga kõige parem la-
hendus ikkagi minna lahku. Kui 
on karta, et teine pool lahkumine-
ku jutu peale vägivaldseks muutub, 
vali rääkimiseks avalik koht, näiteks 
kohvik, sest avalik keskkond dist-
siplineerib.

Soovitan vägivalla all kannata-
jal mõelda endale välja turvaplaan. 
Igaks juhuks võiks olla pakitud kott 
esmatarbeasjadega, kus sees lae-
tud akuga telefon ja varulaadija. 
Mõelda välja inimesed, kelle juur-
de minna, või otsida juba eos val-
mis naiste tugikeskuste kontaktid.

Need juhtumid, kus politsei ei 
alusta menetlust, ei tähenda, et vä-
givalda pole. Oma õiguste kaitseks 
saab pöörduda lähenemiskeelu 
taotluseks tsiviilkohtusse, kus saab 
kiiresti hirmutajatele, ähvardajate-
le ja ahistajatele ajutise lähenemis-
keelu. 

Mida teha, kui kahtlustad naabri 
peres vägivalda?
Kui oled julge ega tunneta ohtu 
endale, mine koputa uksele ja rää-
gi naabriga. Räägi talle, mida kuu-
led või näed ning ütle, et vajadu-
sel on abi olemas. Või helista 112. 
Kui soovid, võid ka anonüümseks 
jäädes teatada piirkonnapolitsei-
nikule. 

Miks ei taha tihti ohver ise aval-
dust teha?
Ta on hirmul, et äkki läheb edaspi-
di kodune elu veelgi hullemaks. Te-
gelikult, kui juba politsei või laste-
kaitse on sekkunud, siis sealt edasi 
enam hullemaks ei lähe.

Kui on olemas turvaplaan ja sel-
lest kinni pidada, siis vägivallatseja 
taandub. Politsei kohus on vägival-
latsejale selgeks teha, et igasuguse 
vägivalla kasutamine on keelatud 
ja millised on selle tagajärjed, sa-
muti tehakse selgeks, kust läheb 
kriminaalasja piir.

Kuidas karistamine paneb ini-
mest mõistma oma teo tagajär-
gi, kahetsema ja muutuma? 
Uuringud näitavad, et karistus ei 
muuda kurjategijat. Vangla ei kas-
vata ümber, aga distsiplineerib.

Aitab psühholoogiline tugi, te-
raapia, oma emotsioonide kontrol-
lima õppimine.

Korduvalt politseisse sattuva-
tel isikutel on tihti psüühikahäi-
red, neil on vähene empaatiavõi-
me, nad ei suuda end teise inimese 
olukorda panna. Õnneks saame 
rikkujate käitumist paremuse poo-
le muuta. 

Kuhu peaks pöörduma vägival-
latseja ise, kes soovib ennast ai-
data?
Tema võib samuti küsida ohvriabist 
nõu. Võib pöörduda perearsti poo-
le, kes aitab stressiga toimetulemi-
seks õiged spetsialistid leida. Võib 
otsida endale sobiva psühholoogi.

Seejärel selgub, kas on vaja vi-
haravi, psühhiaatri sekkumist, ra-
vimeid või teraapiat. Kui inimesel 
on füüsiliselt midagi katki, siis min-
nakse traumapunkti, aga kui hing 
on katki, siis tuleb minna psühho-
loogi juurde.

Kas Viimsis on üldiselt turvaline 
elada?
Jah, väga turvaline. Üleüldse on 
Eestis turvaline elada. 
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Pärnamäe külavanem Siiri Visnapuu: 
“Oleme aastatega palju ära teinud”
PÄRNAMÄE KÜLA LUGU Pärnamäe külavanem 
Siiri Visnapuu on külaelus aktiivselt kaasa löönud 
kõik need 12 aastat, mis ta perega Pärnamäel 
elanud on. Energiast Siiril puudu ei tule, lisaks 
põhitööle Saaremaa kohukesi tootva Saaremaa 
DeliFood OÜ juhatuse liikme ja osanikuna on ta ka 
Pärnamäe küla hing, kes puhub elu sisse kõikidele 
siin toimuvatele üritustele. Kui palju inimesi 
Pärnamäel elab? Viimsi vanim asustus – Pärnamäe 
küla – on peale Randvere küla suuruselt teine küla 
Eestis, siin elab üle 2000 inimese.

Millega Sa külavanemana täpse-
malt tegeled?
Seisan Pärnamäe küla hea käekäi-
gu eest ning püüan koostöös val-
laga lahendada nii suuremaid kui 
ka väiksemaid probleeme. Elavdan 
külaelu, korraldades ühiseid spor-
di- ja kultuuriüritusi. Püüan leida 
rahastust projektide ja ideede ellu-
viimiseks ning seisan hea meie kü-
la turvalisuse eest.

Pärnamäe külas on külavanem 
alati tegutsenud koostöös küla-
seltsiga, seda juba siis, kui külava-
nemaks oli praegu abivallavanema 
ametis töötav Annika Vaikla.

 
Millised on olnud suurimad saa-
vutused?
Oleme aastatega, mil külaselts on 
aktiivselt tegutsenud, päris pal-
ju ära teinud. Suurimaks saavutu-
seks pean kohalike elanike rahali-
sel toel ja koostöös PRIA-ga tehtud 
projekti, mille raames sai algust 
tehtud Soosepa raba loodusõppe-
raja ehitamisega. Tänaseks on ra-
bas olemas nii märgistatud rada, 
sillad, purded kui ka pingid, kus jal-
ga puhata. Sel aastal loodame pai-
galdada infotahvlid ja suunaviidad.

Soosepa raba vanust on hin-
natud kahesaja tuhandele aastale 

ning turbakihi paksuseks on mõõ-
detud ligikaudu viis meetrit. See 
teeb rabast ka väga tuleohtliku ko-
ha ning seal on lõkke tegemine ran-
gelt keelatud!

Tahan siinkohal veel hoiatuse-
na mainida, et rabas on tihti näh-
tud rästikuid, eriti kevadeti. See-
tõttu ei soovita sinna päris lahtise 
jalanõuga jalutama minna.

Meie küla uhkuseks on ka Soo-
sepa mänguväljak, mida oleme 
jõudumööda toetuste raames pi-
devalt arendanud ja laiendanud. 
Tore on tõdeda, et eelmisel aastal 
paigaldatud jõutrenažöörid leia-
vad aktiivselt kasutust nii laste kui 
ka täiskasvanute seas.

Sel aastal keskendume Pärna-
mäe veehoidla äärse ala korrasta-
misele ning sinna külaplatsi loo-
misele.

Aga midagi ei saa tehtud ilma 
kõigi nende toredate külaelanike-
ta, kes ikka ja jälle üritustel kohal 
ning erinevatel talgutel abiks käi-
vad – olen teile kõigile südamest 
tänulik!

Kummardus ka paljudele ma-
jaomanikele, kelle aiad on pärja-
tud Kauni kodu tiitliga, ja teile, kes 
te olete suutnud oma kortermaja-
de ümbrused muuta hubasteks ja 
kauniteks. Aitäh, et hoolite oma ko-
du ümbrusest!

Pärnamäe küla väärtuseks on 
aktiivne ja ühtehoidev kogukond, 
tänu kellele kõik need sündmused 
meie külas toimuvad. 2009. aastal 

lõime oma külaseltsi, kelle nii en-
disi kui ka praegusi juhatuse liik-
meid tänan selle panuse eest, mis 
nad meie külale on andnud. 

Millised sündmused Pärnamäel 
traditsiooniliselt toimuvad?
Aasta alguses toimub meil ühine 
jõulukuuskede põletamine. Selle 
eest suur tänu Rain Konksile, kel-
le eestvedamisel see võimalik on!

Iga aasta maikuus lööme küla-
rahvaga kaasa Teeme ära! koristus-
talgutel, mille eestvedamisega on 
juba aastaid talgujuhina tegelenud 
Kärol Tohver.

Mitmeid aastaid oleme korral-
danud Pärnamäe küla Lastepäe-
va, mis toob igal aastal kokku ligi 
paarsada last nii meie kui ka üm-
berkaudsetest küladest. Sellel aas-
tal toimub Lastepäev 2. juunil.

Jaanituld peame alati koos naa-
berkülaga, kuna Lubja külas on era-
mutest eemal tuletorni juures sobiv 
plats, et lõket teha. Tänavu toimub 
see 21. juunil. Jaanitule organisee-
rimisel oleme püüdnud järgida va-
nu traditsioone. Toimuvad erine-
vad mängud ja võistlused, esineb 

Ehk aitab üle muru jooksmist vä-
hendada ka peatselt rajatav Lageda 
tee äärne kergliiklustee ning seoses 
sellega muutuv bussipeatuse asu-
koht.

Probleeme tekitavad ka kiiru-
seületajad liikluses. Õnneks tõstab 
Lageda tee äärde rajatav kergliik-
lustee peagi jalakäijate turvalisust. 
Loodetavasti saab lähiaastatel oma 
kergliiklustee ka Vehema ja Aian-
di tee vaheline Lageda tee lõik – nii 
tekiks lastele turvaline jalgsiühen-
dus Pärnamäelt Põhjakonna trepini 
ja sealt edasi keskuses asuvate koo-
lide juurde.

Eks ole ka väiksemaid problee-
me nagu naabri haukuv koer või lii-
ga lärmakas pidu naabrite juures.

Mis Pärnamäel uudist? 
Hetkel käivad siin Vehema tee re-
konstrueerimistööd, mis saavad 
valmis hiljemalt septembriks. Sa-
maks ajaks peaks plaanide järgi 
valmima ka kergliiklustee Vehema 
teest kuni lasteaiani Väike Päike.

Hetkel tegeleb Viimsi vallavalit-
sus analüüsimisega, millise hari-
dusasutuse järele on meie küla lä-
histel kõige suurem vajadus, ning 
loodetavasti hakatakse juba paari 
aasta jooksul Vehema ja Suur-Kaare 
tee ristile ehitama Pärnamäe laste-
aed-algkooli või spordikompleksi.

Samuti on meil külaseltsiga 
plaanis rajada tänavu Pärnamäe 
veehoidla äärde külaplats, mille 
loomisel kõiki külaelanikke kaasa 
mõtlema kutsun.

Mida külaelanikelt ootad?
Ootan suuremat kaasalöömist kü-
la tegevustes ning häid ideid, kui-
das inimesi ühiste tegevuste kaudu 
liita ja meie küla veelgi turvalise-
ma ning puhtamana hoida. Kui 
me kõik tunneme oma naabreid ja 
hoolime oma koduküla käekäigust 
ka väljaspool oma aeda, oleme tu-
gevam kogukond ka probleemide 
lahendamisel.

Kõik ideid on alati oodatud kas 
sõnumitena Pärnamäe külaseltsi 
Facebooki lehe kaudu või e-postiga 
aadressil info@parnamaekula.ee.  

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

bänd ning lastele on avatud ba-
tuudid. Üritus on kõigile tasuta ja 
toob kokku ligikaudu 300–400 üm-
berkaudset inimest.

Oleme oma külas korraldanud 
talgute järgselt külasimmanit ning 
eelmise aasta augustis korraldasi-
me esimest korda ka välikino, mis 
osutus väga populaarseks ning mi-
da loodame käesoleva aasta augus-
tis ka korrata.

Kuidas info külas levib?
Meil on oma Facebooki leht nime-
ga Pärnamäe külaselts. Samuti on 
meil koduleht parnamaekula.ee, 
mis õige pea ka uue ilme saab. Kü-
lal on tänu Erik Kukkile tänaseks ka 
oma meililist, millega saab liituda, 
kui saadate sooviavalduse e-posti 
aadressile info@parnamaekula.ee. 
Meililisti kaudu hakkame jagama 
infot külas toimuvate sündmuste, 
suuremate muudatuste, detailpla-
neeringute ja koosolekute kohta.

Lisaks on meie külas ka seitse 
teadetetahvlit, kus külas toimuva-
te sündmuste ja koosolekute koh-
ta alati infot jagame.

Milliste muredega külavanema-
na rinda pistad?
Pärnamäe küla jaguneb kaheks: 
ühele poole Vehema teed jääb 
peamiselt eramute rajoon ja teisel, 
Soosepa mänguväljaku pool on li-
saks eramutele ka palju väikseid 
kortermaju. Kortermajade lapsed 
eelistavad üle muru ja läbi hekki-
de minna alati kõige otsemat teed 
pidi nii bussi peale kui ka mängu-
väljakule. See aga lõhub korterma-
jade ümber rajatud haljastust ning 
siin on vaja leida lahendus, mille-
ga kõik rahul oleksid. Loodetavas-
ti paraneb olukord, kui rahvast sel-
lest probleemist rohkem teavitame. 

Pärnamäe küla väärtuseks 
on aktiivne ja ühtehoidev 
kogukond, tänu kellele kõik 
need sündmused meie külas 
toimuvad.

TEEREMONT Vehema tee 
rekonstrueerimistöödest räägib 
lähemalt Viimsi vallavalitsuse 
teede vanemspetsialist Timmo 
Aleksandrov.

Ilmselt on kõik Viimsi aleviku ja Pär-
namäe küla piirkonnas liikuvad valla-
elanikud märganud ulatuslikke ehitus-
töid Vehema teel.

Vehema tee piirkonnas on liiklus-
koormus viimastel andmetel ligi 2300 
sõidukit ööpäevas, aga teel puudus tä-
navavalgustus ja jalgtee ning see tegi 
teel liikumise, eriti pimedal ajal,  vä-
ga keeruliseks ning isegi ohtlikuks. Li-
saks olid tee konstruktsioonid läbivalt 
amortiseerunud.

Sügiseks valmis
Augustis 2018 algas Vehema tee esime-
se etapi rekonstrueerimine lõigul Aian-

Septembriks valmib Vehema tee 

di tee kuni Tulbi tee. Täielikult rekonst-
rueeriti Vehema tee sõidutee, jalgteed, 
maa-alused kommunikatsioonid ja 
teevalgustus ning Aiandi tee äärde ra-
jati jalgtee.

Jäänud on veel teostada teekatte 
markeerimine ja lõpetada haljastus-
tööd. Töid teostab Altos Teed OÜ, esi-
mese etapi tööde maksumus on kokku 
ligi 980 000 eurot.

Detsembris viidi läbi riigihange, et 

leida Vehema tee teise etapi rekonst-
rueerimistööde teostaja lõigul Tulbi 
tee kuni Pärnamäe tee. Hanke võitjaks 
osutus samuti Altos Teed OÜ. 

Teise etapi tööde maksumuseks ku-
juneb ligi 1,3 miljonit eurot. Ehitustööd 
hakkasid pihta veebruaris, mil alusta-
sime teealuste tehnovõrkude kaasajas-
tamisega. Tööde lepinguline valmimis-
tähtaeg on 1. september 2019.

Ajagraafikust ees
Tehnovõrkude rajamisele järgnesid 
sõidutee ja jalgtee konstruktsioonide 
ehitustööd. Paralleelselt ehitustööde-
ga toimus hanke osaks oleva Pärnamäe 
tee ja Vehema tee foorristmiku tööpro-
jekti koostamine. Selle rajamisega on 
tänaseks ka algust tehtud.

Ehitustööd on kulgenud heas tem-
pos ja me oleme esialgsest ajagraa-
fikust mõnevõrra isegi ees. Asfal-

teerimistöödega on kavas alustada 
võimalusel juba mai viimasel nädalal.

Pärnamäe veehoidla juurde tuleb 
jalgtee ja parkla kuuele autole, samuti 
rajame sinna kõrghaljastuse. Tiigiäär-
sest alast kujuneb tulevikus külaplats.

Vehema tee ehitustööd on piirkon-
nas liiklejatele kindlasti põhjustanud 
ebamugavust. Oleme liiklejatele mõist-
va suhtumise eest väga tänulikud! Ilm-
selt saavad kõik aru, et ajutine ebamu-
gavus saab tasutud uue tee ja sujuva 
ning ohutuma liiklemisvõimalusega 
kõigile vallaelanikele.

Kergliiklustee lasteaiani
Sel suvel on Pärnamäe külas plaanis 
veel üks oluline tee-ehitus, nimelt La-
geda tee jalg- ja jalgrattatee ehitus lõi-
gul Vehema teest kuni lasteaiani Väike 
Päike. Töid teostab riigihanke võitja KV 
Infra OÜ ning selle töö maksumus on 
176 000 eurot.

Tööde käigus tõstetakse ümber 
mitmed elektri- ja sidekilbid, rajatak-

se uus truup Lageda tee alla, rajatak-
se jalg- ja jalgrattatee. Ümber on va-
ja tõsta ka transpordimaal paiknevad 
põõsad – need nihutatakse kinnistute 
piirile. Ehitustööd algavad juunikuus 
ning tööde valmimise tähtaeg on 30. 
august 2019.

Siiri Visnapuu 
ootab küla-
elanike häid 
ideid, kuidas 
külaelu veelgi 
tegusamaks 
muuta.
Foto: Anne-
Mari Visnapuu

Tehnovõrkude 
ehitustööd

  Rajatava sademevee kanali-
satsiooni pikkus pea 1030 m.

  Drenaažitorustiku pikkus 
umbes 500 m.

  Sidetorustiku pikkus 1100 m.
  Elektrikaablite pikkus 1150 m.
  Tänavavalgustuse kaabel-

võrgu pikkus ligi 1900 m.
  Tänavavalgustuse mastid ja 

vagustid: 39 tk.
Allikas: Viimsi vallavalitsus

Vehema tee. Foto: Anne-Mari Visnapuu
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Pärnamäele tuleb uus 
bussiliin
1. juulil avatakse uus Harju maakonna avalik bussiliin 
nr 174, mis hakkab sõitma Tallinna kesklinna ja Viimsi 
keskuseala vahel. 

“Uus bussilin hakkab teenindama uut riigigümnaasiu-
mi, rajatavat Pargi ja Reisi parklat ning Pärnamäe külas 
asuvat Soosepa piirkonda,” selgitas Viimsi vallavalitsu-
se transpordi vanemspetsialist Imre Saar.

Pargi ja Reisi parkla ehitatakse Lubja – Randvere tee 
ristmiku piirkonda, Vimka vastu. Bussiliini tulekuga tekib 
Pärnamäe küla elanikele Vehema tee kaudu ühistrans-
pordi otseühendus Tallinna kesklinnaga. 

“Loodan, et selleks ajaks on praegu rekonstrueerimi-
sel olev Vehema tee nii palju valmis, et saab bussid läbi 
lasta, aga kui ei, sõidab buss ajutiselt arvatavasti Aiandi 
tee kaudu,” lisas Saar.

Uued sõiduplaanid avalikustatakse juunikuu alguses 
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kodulehel ytk-
pohja.ee. 

Lubja küla kinkis 
Pärnamäele 100 pärna
Lubja küla eesotsas külavanem Raimo Tanniga tegi 
sümboolse žesti ja kinkis naaberkülale Pärnamäele 
Viimsi valla 100. sünnipäeva puhul 100 pärna. 

3-meetrised puud on juba puukoolis valmis ja oota-
vad istutamist. Hetkel on otsustamisel, kuhu pärnad is-
tutada.

Kas teha Vehema tee äärde pärnaallee? Kui sul on 
mõtteid, võta ühendust Pärnamäe külaseltsiga!

Sama projekti raames, mida rahastab PRIA, paigutab 
Raimo Tann Viimsisse 100 pesitsuskasti lindudele.

Pärnamäe veehoidlas 
ujuda ei tohi
Pärnamäe on tehisveekogu, mille vesi on halva kvali-
teediga.

“Pärnamäe veehoidlas on ujumine keelatud sellepä-
rast, et tegemist on tehisveekoguga, teisest küljest on 
sealse vee kvaliteedinäitajad halvad, mis näitab, et osa 
olmereoveest satub veehoidlasse,” selgitas Viimsi Tea-
tajale Viimsi valla kommunaalvaldkonna peaspetsialist 
Taavi Valgmäe. Samuti ei tohi veehoidlas püüda kala. 

“Viimsi vallavalitsus on koostöös aktsiaseltsiga Viim-
si Vesi ühendanud ringi kümneid majapidamisi, kelle 
olmereovesi oli juhitud sademeveesüsteemi,” rääkis Val-
gemäe. “Täiendavalt viiakse läbi uuringuid, mis võimal-
daksid reostusallikad täielikult likvideerida. Küll aga ei 
tähenda vee kvaliteedi parandamine seda, et veehoid-
las tohiks ujuda.

  Tammneeme küla koristus-
päev toimub 25. mail. Koos 
vaatame üle meie küla heakor-
ra. Koguneme rannaalale, kus 
otsustame, kus ja mida teha. 
Kaasa rehad, vastavalt ilmas-
tikule riietus ja, mis kõige olu-
lisem – hea tuju! Küll siis kõik 
saab korda.

Tammneeme küla jaanipäev 
toimub 22. juunil. Muusikalist 
meelelahutust pakub meile an-
sambel LIMIT. Kohapeal toitlus-
tamine. Õhtut juhib Fred. Kõigil 
saab lõbus olema.

  Pringi küla tegeleb küla-
seltsi tegevuse käivitamisega.

  Laiaküla korrastatud mängu-
väljak ootab noori.

Paneme elanikele südamele, 
et biolaguneva jäätme viimine 
ilma loata väljaspool kinnistut
on keelatud, ja palume jäätmed 
viia jäätmejaama. Jäätmejaama 
info: viimsivald.ee/teenused/
keskkond/jaatmemajandus/
jaatmejaamad.

Ootame elanikke infokirjaga 
liituma aadressil laiakyla.ee/
elanikule!

  Metsakasti küla kevadine 
taimelaat ja rohevahetus toi-
mub 26. mail kell 11–14 Metsa-
kasti külaplatsil Jäätma tee ja 
Angervaksa tee ristis. Üritus 
on kõigile tasuta! Lisainfo: 
metsakasti.ee, facebook.com/
metsakasti, metsakastikyla@
gmail.com või telefonil 5661 
9649.
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Mis on teie tootes erilist?
GRETE MARIA IVANOV (GMI): 
Meie toode on eriline just oma teh-
nika poolest. Kasutame oma disai-
nides stringarti ehk niidi- ja naela-
kunsti. Meie olime Eestis esimesed, 
kes sellise tootega turule tulid, mis 
teeb meie toodangu Eestis ainu-
laadseks. Samuti on meie disaini-
del lõpmatud valikuvõimalused 
ja tootmisel piirangud puuduvad, 
klient saab ise mõelda ja meile oma 
ideedega lagedale tulla. 

Kuidas teil üldse tekkis plaan te-
ha õpilasfirma?
LIISBETH KAARUS (LK): Juba 9. 
klassi lõpus teadsime, et soovime 
luua õpilasfirma, seega see plaan 
oli meil juba mitu aastat. Oleme 
head sõbrannad ja leidsime, et ole-
me ideaalne kooslus firma tegemi-
seks ning juhtimiseks.
MARIE-HELEN SOOM (M-HS): 
Plaan tekkis sellest, kui üks õpilas-
firma liige sai inspiratsiooni Pint-
erestist ning tegi endale niidi ja 
naela tehnikaga hirve. Hiljem tek-
kis selle vastu huvi paaril inimesel 
ning ühel hetkel mõtlesimegi, et 
see on väga hea idee õpilasfirma 
tegemiseks.

Kuidas jõudsite firma nimeni?
GMI: Firma nime jaoks tegime me 
päris mitu ajurünnakut ning jõud-
sime erinevate variantideni, nen-
de hulka kuulusid sellised nimed 
nagu Nõõr, Nöörik, Antvärk ja Pu-
sa, kuid lõpuks jõudsime ka Kräf-
tersini. Algselt oli mõte panna nimi 
Crafters, mis tähendab inglise kee-
les käsitöölisi, aga soovisime selle 
muuta eestipärasemaks ja panime 
hoopis Kräfters. 

Kes või mis on teid toote loomisel 
inspireerinud?
LK: Toote valmistamisel on meid 
inspireerinud loodus, mis paistab 
välja ka meie põhidisainide vali-
kul. Samuti inspireerib meid skan-
dinaavialik disain ja minimalism.

Kust leiate aega, et tegeleda koo-
li ja hobide kõrvalt veel õpilasfir-
maga?
GMI: Minul on nädalaplaan täies-
ti täis ja kohustusi on palju. Arvan, 
et leian aega ja jõuan oma asjade-
ga alati õigeaegselt valmis just sel-
lepärast, et ma oskan hästi oma 
aega planeerida, see on üks minu 
häid omadusi. 
M-HS: Tuleb lihtsalt oma aega õi-
gesti planeerida ning oma aega rat-
sionaalselt kasutada. 

Iga vaba hetke peab ära kasu-
tama, ning aja raiskamise asemel 

Harjumaa parim õpilasfirma on Viimsist
INTERVJUU Viimsi gümnaasiumi õpilasfirma 
Kräfters võitis Harjumaa parima õpilasfirma 
tiitli ja esindab Eestit õpilasfirma laadal Šveitsis. 
Kräftersisse kuuluvad Viimsi gümnaasiumi 
G2 õpilased: finantsjuht Grete Maria Ivanov, 
turundusjuht Liisbeth Kaarus ning toote- ja 
tegevjuht Marie-Helen Soom.

Karmen Hiiemäe
Viimsi gümnaasiumi koolilehe 
Hüpernool toimetaja

peab hoopis midagi olulist ära te-
gema.

Mida on teile firma loomine and-
nud? 
GMI: Firma loomine on mulle and-
nud väga palju kogemusi. Kuna 
olen finantsjuht, siis tean erinevaid 
Exceli nippe ning tean, milline üks 
õige raamatupidamine välja näeb. 
Olen saanud juurde väga palju äri-
alaseid teadmisi ning olen arene-
nud ka käsitöös.

Samuti olen õppinud toime tu-
lema erinevate probleemidega ja 
oskan oma aega paremini planee-
rida. 
LK: Firma loomine on meile kind-
lasti andnud enesekindlust, aja-
planeerimist ja ärialaseid kogemu-
si. Samuti oleme arendanud oma 
käelisi oskuseid ning meie suhtle-
mis- ja esinemisoskused on kõvas-
ti paranenud. Arvan, et oleme selle 
lühikese aja jooksul üksteist pare-
mini tundma õppinud ning inimes-
tena palju arenenud.
M-HS: Minule on andnud õpilas-
firma loomine ajaplaneerimise os-
kust, olen aimu saanud, milline on 
hea turundus, ning loomulikult on 
kunstiga tegelemine arendanud 
meeletult minu käsitöölisi oskusi.

Milliseid probleeme on teil ette 
tulnud?
LK: Suurimaks takistuseks on het-
kel olnud see, et meie tooted pole 
niiskuskindlad. Otsime hetkel või-
malusi selle probleemi parandami-
seks ning tulevikus saab meilt kind-
lasti niiskuskindlaid disaine.
M-HS: Töökorralduste õigeaegne 
täitmine ning motivatsiooni puu-
dusest tulenev paus. Töökorral-
dused kippusid vahel meelest mi-
nema ning suure pinge kõrvalt oli 
vahel raske neid täita.

Mis oli meeskonnatöö osas kee-
ruline?
GMI: Meeskonnatöös läksime na-
tukene alt ülesannete jagamise ja 
kommunikatsiooniga. Saime aru, 
kui oluline on hea suhtlus ning 
kindlate eesmärkide ja ülesannete 
ühine paika panemine.
LK: Kuna oleme erinevates klassi-
des ja erinevate ajakavadega, siis 
tekkis nii mõnigi arusaamatus ja 
lahkheli, kuid need said üldiselt 
kiirelt lahendatud.

Kuidas te nendest probleemidest 
üle saite?
M-HS: Motiveerisime üksteist, 
kui oli kõige vähem jõudu, et eda-
si minna, ning korraldasime koos-
olekuid, kus jagasime ära, kes mida 
tegema peab ning mis ajaks. 

Miks peaks teie toodet ostma?
GMI: Meie toodet peaks ostma, 
kuna see on väga kvaliteetne ning 
soovime anda kliendile edasi pa-

rimat kogemust, meile on oluline 
kliendi rahulolu.
LK: Kindlasti üheks põhjuseks 
oleks see, et pakume hetkel turu 
parimat hinda. Anname ka oma 
disainidele garantii.
M-HS: Meie toodet peaks ostma, 
kuna see loob kodudes hubasust 
ning on väga omapärane kunsti 
väljendusviis, mida iga päev nal-
jalt ei näe. 

Mida toob Kräftersile tulevik?
M-HS: Plaanime Kräftersi ametli-
kuks firmaks vormistada ning toot-
mist jätkata. Loodetavasti toob tu-
levik Kräftersile edu ja laienemise 
välisturule.

kommentaarid
  Kräftersi juhendaja Kristel 

Tomson sõnab, et nende töö 
edenes väga hästi, kuna neil on 
väga selge arusaam sellest, kel-
lel mis roll firmas on, ning kõik 
täidavad omale võetud kohus-
tusi. Juhendaja sõnul on õpi-
lased tegutsenud aasta vältel 
aktiivselt, osalenud mitmetel 
laatadel ning käinud ka erine-
vatel koolitustel.

Tomsoni arvates on Kräfter-
si tooted väga hästi teostatud 
ning lisaks disainielemendile 
täidab see ka praktilist rolli võt-
menagide näol.

  Viimsi gümnaasiumi direktori 
Karmen Pauli arust on Kräfters 
teistele eeskujuks. Kräftersi idee 
on tema sõnul originaalne ja 
samas ka äärmiselt keerukas. 
Karmen Paul vaatas põnevuse-
ga nende lehel olevaid videoid 
toote valmimisprotsessist. 

Talle on väga sümpaatne 
nende pühendumus, suhtumine 
oma töösse ja ettevalmistus-
tegevused kliendiga.

Karmen Paul võttis ise disai-
neritega ühendust ja soetas ka 
endale sünnipäevaks ühe Kräf-
tersi toote. Tal on väga hea 
meel, et just nende toode tema 
kabineti seina kaunistab.

  Kräftersi klient Alisa Stoten 
jõudis nende tooteni vahetult 
enne emadepäeva, kui tahtis 
emale teha meeldejääva kingi-
tuse. Alisa ema töötab kontoris 
ja Kräftersi loodud pilt toob 
oma hubasusega sinna kodu 
lähemale. 

Alisa Stoten jäi Kräftersiga 
väga rahule. Nende toode 
valmis kiirelt, toote kvaliteet oli 
hea, klienditeenindus sõbralik ja 
tootes tehti just neid muudatusi, 
mida ta soovis. 

Kräfters: Grete Maria Ivanov, Marie-Helen Soom ja Liisbeth Kaarus. Kräfters toodab käsitööna tehtud pilte, mis on valminud 
stringarti tehnikat ehk niidi ja naelaga kujutiste tekitamist kasutades. Nende toode on Eestis unikaalne, kuna tavalisest sisustus-
poest selliseid pilte ei saa. Piltide tegemisel rõhuvad nad kvaliteedile ning nende tootevalikust leiab igaüks endale midagi. 
Samuti on nende pildid mõistliku hinnaga! Foto: Martin Männik

Firma loomine on meile 
kindlasti andnud enesekindlust, 
ajaplaneerimist ja ärialaseid 
kogemusi.



Bäggi: Annabel Maidre, Brigita 
Praks, Kaidi Hunt, Grete Kadak
Bäggi toodab erinevates suurustes ja 
värvitoonides kotte. Nende kotid on 
õmmeldud nende enda kätega ja val-
mistatud taaskasutatud materjalidest. 
Nad on ainuke firma Eestis, kes toodab 
kotte mööblipoodide kanganäidistest. 
Nende eesmärk on luua säästlikum 
Eesti ja inspireerida noori taaskasu-
tama. Toote kujundus on ainulaadne 
ning kotte leidub kõigile soovijatele.

NagiTagi: Janis Tõnisson, 
Grete Tiik, Liisa Kumar
NagiTagi pakub garderoobiteenust, 
mis on eelkõige mõeldud neile, kes 
korraldavad üritust, aga kellel on vä-
he aega. Nende teenuse teeb eriliseks 
see, et nad on üks väheseid õpilasfir-
masid, kes värbavad töötajaid. Samu-
ti pole Eestis õpilasfirmana sellist tee-
nust varem tehtud. 

Stichyy: Robert Ränk, Markus 
Lin, Reigo Anier, Grete Käen
Stichyy toodab T-särke oma kujunda-
tud logoga, mis on tehtud taaskasuta-
tud riidest. Selle toote turuletoomisel 
tahavad nad avardada inimeste silma-
ringi taaskasutuse kohta ning laienda-
da valikut. Toode on mõeldud neile, 
kes otsivad midagi teistsugust ja mini-
malistliku. 

Badtrip: Margareta Schönberg, 
Karl Robert Soomlais, Loren Vahe
Badtrip toodab oma logoga riideid, 
millel on kujutatud dinosaurust, kes 
napsab kanepit. Selle kujutisega taha-
vad nad öelda, et mõtle, enne kui mi-
dagi suhu paned. Sellest tuli ka firma 
nimi. Badtripi riided on mõeldud kõi-
gile, need on lihtsa ja mugava disaini-
ga ning taskukohase hinnaga. 

mis on kaunistatud mosaiigi tükkide-
ga. Iga raam ja peegel on seetõttu uni-
kaalne. Nad on oma tootes ühendanud 
käsitöö ja taaskasutuse. Samuti saavad 
kliendid esitada oma tellimuse vasta-
valt värvieelistusele.

Card Sense: Rauno Stoltsen, 
Siim Sander Tammisaar, Alfred 
Kokk
Card Sense teeb õnnitluskaarte, mis 
on vastavalt pühale kaunistatud. Nen-
de kaardid on puhas käsitöö ja sobivad 
kõigile, kellel pole aega neid ise teha. 
Firma teeb eriliseks see, et õnnitlus-
kaarte pole Viimsis õpilasfirmana teh-
tud juba mõned aastad. 

Aggressive Frenchmen: 
Elisabeth Madisson, Katriin Loviis 
Viltsin, Eva-Sofia Bržežinski, 
Marlen Puhm
Aggressive Frenchmen pakub küpsise-
kooslusi, mida tavapoodidest üldiselt 
ei saa. Nad katsetavad pidevalt uute 
retseptidega ja täiendavad oma vali-
kut. Nende tooteid peaks ostma eel-
kõige nauditava maitseelamuse pärast. 
Samuti on nende küpsised taskukoha-
se hinnaga ja käsitsi valmistatud ning 
saadaval on ka vegantooted.

TempHold: Kevin Kassihin, 
Ragnar Popell, Franco Ilves, 
Marko Liiv, Renar Roolaht
TempHoldi termokott pakub mugavat 
viisi toidu transportimiseks, säilitades 
samal ajal selle temperatuuri. See või-
maldab võtta toitu kaasa tööle, kooli, 
reisile ja isegi suvel randa. Nende too-
de erineb teistest sarnastest välimuse, 
kompaktsuse ning kvaliteedi poolest. 
Samuti on valmistamisel kasutatud 
taaskasutatud materjali. 

ETTEVÕTLUSKOOL Õpilasfirmad 
on hea viis harjutamiseks neile, 
kes tahaksid tulevikus ise tegeleda 
ettevõtlusega. Viimsi gümnaa-
siumi õpilaste 12 tegusat õpilas-
firmat hõlmavad väga erinevaid 
ärivaldkondi.

LongEST: Minna-Liisa Herman, 
Rebecca Teresa Väärtmaa, 
Tobias Tikenberg, Henri August 
Silluta
LongEST toodab longboarde, mida 
saab klient ise disainida. Toode val-
mib algusest lõpuni nende hoolsa ja 
osava käe all. LongESTi rula peaks en-
dale soetama iga hing, kes otsib oma 
ellu seiklust. Samuti on longboard suu-
repärane ja isikupärane kingitus, mis 
on liiklusvahendi eest ja vahva vaba 
aja tegevus.

FramePic: Kätliin Gertrud Vilbo, 
Anne-Mari Dobrjanski, Lukas 
Lessel, Trevor Sarapuu
FramePic müüb ise pildistatud või 
graafikalaual joonistatud raamitud 
pilte. Samuti teevad nad koostööd fo-
tograaf Anni Ulmiga, kelle pilte nad 
müüvad. Toode on taskukohase hin-
naga ja sobib suurepäraselt dekorat-
siooniks tühjale seinale.

Charged: Jan-Erik Silm, 
Marten Kraav, Matthias Lill
Charged müüb ühekordset laadijat, 
mis täidab telefoni aku kiiresti. Nende 
toode on kompaktne ja mugav täna-
päeva eluviisis ning seda võib kutsuda 
isegi hädaolukorra laadijaks. Charged 
laadijad maksavad kaks kuni viis eurot, 
hind sõltub müügikohast ning neid on 
võimalik osta nii Apple´ile kui ka And-
roidile.

Lacuna: Linda Ellen Toom, 
Caroly Abreldaal, Alina Masing, 
Getriin Koplimäe
Lacuna toodab peegleid ja pildiraame, 
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Viimsi leidlikud õpilasfirmad 

3.–4. mail toimus Keilas maa-
kondlik lauluvõistlus Harjumaa 
Laululaps 2019, kus Viimsi valda 
esindas kuues vanuserühmas 
kokku 21 last ja noort, kes saa-
vutasid suurepäraseid tulemusi. 

TULEMUSED
  3–4-aastased: Birgithe Mia 

Vanem, eripreemia, õp Ita-Riina 
Pedanik.

  5–6-aastased: Karoly Marian 
Kartau, II koht, õp Ita-Riina
Pedanik; Gerttu Dikker, III koht, 
õp Ita-Riina Pedanik; Nora-Li 
Hermet, eripreemia, õp Meryt 
Pastak.

  7–9-aastased: Romili Ruse, 
II koht, õp Mari-Liis Rahumets

Teated

Emil Vassiljev, II koht, õp Kätlin
Puhmaste; Bruno Kaing, eri-
preemia, õp Meryt Pastak; 
Veronika Jelõkova, eripreemia, 
õp Mari-Liis Rahumets.

  10–12-aastased: Johanna 
Vassiljev, I koht, õp Kelli Uustani
Marlen Meumers, II koht, õp 
Ita-Riina Pedanik; Silvia Sarv, 
III koht, õp Ita-Riina Pedanik;
Valter Koldre, eripreemia, õp 
Mari-Liis Rahumets.

  13–15-aastased: Meriliis Kivi-
mägi, III koht, õp Andrus Kalvet
Loore Lotta Rahula, eripreemia, 
õp Ita-Riina Pedanik, Kertu Kristal, 
eripreemia, õp Ita-Riina Pedanik.

Palju õnne kõikidle lauljatele 
ja õpetajatele!                       VT

Viimsi laululapsed tõid 
Harjumaa lauluvõistluselt palju 
häid tulemusi

M U U S I K A

Sel kevadel korraldasid Viimsi 
kooli ja gümnaasiumi õpetajad 
Harjumaa koolide omaloomin-
gukonkursi 5.–12. klasside õpi-
lastele. 
Konkursile sai esitada nii proo-
sat, luulet kui ka näidendeid. 
Luuletusi pidi olema ühelt autorilt 
vähemalt kolm. Kõik tekstid saa-
deti konkursile elektrooniliselt 
varjunime all emakeelepäevaks, 
14. märtsiks.

Oma loomingulisi töid esitasid 
viieteistkümne Harjumaa kooli 
õpilased: Alavere Põhikool, Aru-
küla Põhikool, Haabneeme Kool, 
Jüri Gümnaasium, Kehra Güm-
naasium, Keila Kool, Kose Güm-
naasium, Laagri Kool, Laulasmaa 
Kool, Loo Keskkool, Nissi Põhi-
kool, Oru Põhikool, Saue Güm-
naasium, Viimsi Gümnaasium, 
Viimsi Kool. 

Konkursi žüriisse kuulusid 
Dagne-Anete Soontalu, Aime 
Miil, Anne Pürg, Janne Järva, 
Kadri Kalm, Kaie Saar, Külli Täht, 
Liis Remmel, Maris Laanela, Rii-
ta Järve, Sigrid Volkov, Ülle Pin-
nonen (Viimsi Kool) ning Kristiine 
Kurema ja Kirsi Rannaste (Viimsi 
Gümnaasium).

Konkursi tehnilise teostu-
se eest vastutas Vilve Roosioks 
(Viimsi Kool) ja korraldamist 
koordineerisid Riita Järve (Viim-
si Kool) ja Kirsi Rannaste (Viimsi 
Gümnaasium). 

TULEMUSED
Viimsi koolide õpilased esita-
sid oma kirjutisi aktiivselt. 6. mail 
selgusid konkursi tulemused. 
Siin on ära toodud Viimsi kooli, 
Haabneeme kooli ja Viimsi güm-
naasiumi õpilaste parimad tule-
mused:

  Luule (5.–6. klassid): 1. koht  
Grete Keskel (Viimsi kooli 6. klass), 
juhendaja Maris Laanela; 2.–3. 
koht Anneli Kuusik (Viimsi kooli 
6. klass), juhendaja Maris Laanela.

  Proosa (5.–6. klassid): 1. koht 
Mirt Tiigisoon (Haabneeme koo-
li 5. klass), juhendaja Evelin Jüris-
son; 2.–3. koht  Katta-Triin Koost 
(Viimsi kooli 6. klass), juhendaja 
Maris Laanela; 2.–3. koht Pille-
Riin Puusepp (Viimsi kooli 6. klass), 
juhendaja Maris Laanela.

  Luule (7.–8. klassid): 2. koht 
Laura-Liis Uussaar (Viimsi kooli 
7. klass), juhendaja Ülle Pinnonen; 
3. koht Meriliis Kivimägi (Viimsi 
kooli 8. klass), juhendaja Riita Järve.

  Tundliku teemakäsitluse eri-
preemia: Triin Korv (Haabneeme 
kooli 8. klass), juhendaja Egle 
Uibopuu.

  Luule (9.–10. klassid): 1. koht 
Viktoria Jefimova (Viimsi güm-
naasiumi 10. klass), juhendaja 
Kaidi Kolsar; 2. koht Liisa Veski 
(Viimsi kooli 9. klass), juhendaja 
Külli Täht.

  Oskuslikult loodud riimide 
eripreemia: Liis Tamberg (Viimsi 
gümnaasiumi 10. klass), juhenda-
ja Kirsi Rannaste.

  Proosa (9.–10. klassid): 2. koht
Miriam Iris Maiste (Viimsi kooli 
9. klass), juhendaja Riita Järve;
3.–4. koht  Maria Lahe (Viimsi 
kooli 9. klass), juhendaja Riita 
Järve; 3.–4. koht Maria-Helene 
Heinla (Viimsi gümnaasiumi 
10. klass), juhendaja Kirsi Rannaste.

  Luule (11.–12. klassid): 1. koht 
Emily Bruus (Viimsi gümnaasiumi 
12. klass), juhendajad Kirsi Ran-
naste, Kadi Kolsar; 2.–3. koht 
Johanna Viherpuu (Viimsi gümnaa-
siumi 11. klass), juhendaja Kirsi 
Rannaste; 2.–3. koht Elisabeth 
Madisson (Viimsi gümnaasiumi 
11. klass). 

  Proosa (11.–12. klassid): 
1.–2. koht Hele-Riin Hallik (Viimsi 
gümnaasiumi 11. klass), juhenda-
ja Kirsi Rannaste; 1.–2. koht Emily 
Bruus (Viimsi gümnaasiumi 
12. klass), juhendajad Kirsi Ran-
naste, Kadi Kolsar.

Eva-Riin Järve, Viimsi kool

Viimsi koolid korraldasid 
Harjumaa omaloomingukonkursi 

L U U L E  &  P R O O S A

Fotod: Tobias Tikenberg

Karmen Hiiemäe
Viimsi gümnaasiumi koolilehe 
Hüpernool toimetaja



SUVESPORT Juba teist aastat 
on Haabneeme rannahoone 
juures asuvatel spordiplatsidel 
võimalik lisaks rannavõrkpallile 
mängida ka rannatennist.

Kes veel ei tea, siis rannatennis on Ees-
tis üha enam populaarsust koguv spor-
diala, mille sünnikohaks on küll Aru-
ba, kuid suurim populaarsus sai alguse 
1970. aastatel Itaalias. Vaatamata sel-
lele, et Eestis on rannatennisega tege-
letud ligikaudu kümmekond aastat, 
on ala veel paljude jaoks midagi täies-
ti uut.

Mida läheb mängimiseks vaja 
ja kuidas näeb tegevus välja? 
Mängimiseks on vaja väljakut mõõ-
tudega 8 x 16 m, seega sobib ka hari-

RAHVASPORT Rattaretk on Viimsis 
toimumas juba üheksandat aastat 
järjest ja seda juba 9. juunil.

Maalilised vaated, ajaloolised objektid, 
RMK- ja terviserajad – selle aasta ratta-
retkest leiab igaüks endale midagi hu-
vitavat. Tutvume uue rannamänguga 
ja avastame romantilisi külatänavaid. 
Põikame sisse ka Soosepa rappa, mil-
le vanust on hinnatud ligikaudu kahe-
saja tuhandele aastale. 

Ühine lõuna värskes õhus ja magus 
üllatus finišis ei lase energial kaduda. 

Rattaretkele on oodatud kõik huvi-
lised olenemata vanusest ja sportlikust 
vormist! Osavõtutasu ei ole ning tulla 
võib üksi või kogu perega. Retke pik-
kuseks on sellel aastal 30 km. See on 
jõukohane kõigile rattasõidu harrasta-
jatele ning kulgeb enam-vähem poo-
leks nii kergliiklus- kui ka metsateedel.

Retkel on soovitav sõiduks kasuta-
da eelkõige maastiku- või linnaratta 
tüüpi ratast. Tark maanteerattaga ret-
kele ei tule.

PS! Viimsi Rattaretk 2019 toimub 
iga ilmaga. Kõigil rattasõitjatel (sh rat-
tatoolis istujatel) on kohustuslik kan-
da kiivrit!

Ajakava
9.30 Kogunemine Lubja platsil ja ratas-
te tehniline kontroll
10.00 START  
10.10 Põhjakonna trepp 
10.30 Sõjamuuseum 
11.00 Miiduranna küla 
11.20 Haabneeme rand 
11.45 RMK külastuskeskus
12.30 Vabaõhumuuseum 
13.30 Rohuneeme rajal 
14.30 Soe eine Tädu lõkkeplatsil
15.30 Soosepa raba
16.30 FINIŠ ja magus üllatus Lubja kü-
laplatsil

Kõigilt, kes ei saa osalema tulla, palu-
me mõistvat suhtumist, kuna kohati 
võib liiklus rattaretke ajal veidi häiri-
tud olla. 
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Heitjate seeriavõistlus on pik-
kade traditsioonidega üks Ees-
ti vanimaid võistlussarju, mis 
sai alguse aastal 1970. Käesole-
val aastal tähistatakse oma 50. 
hooaega, mille raames toimub 
25. mail Randvere kooli staa-
dionil järjekordne heitjate see-
riavõistluse Viimsi Gala.

Päeva juhib Timo Tarve ning 
üritust alustatakse vasaraheite-
ga kell 12. Võistlusel on kohal va-
bariigi parimad kohtunikud, kes 
omavad rahvusvahelisi litsentse. 
Peakohtunikuks on Lauri Puolok-
kainen. 

Ka sel aastal on meil võistle-
mas rida tugeva tasemega välis-
võistlejaid, mis omakorda annab 
Eesti heitjatele võimaluse näida-
ta paremaid tulemusi, sealhulgas 
täita tiitlivõistluste norme ja püs-
titada isiklikke tippmarke.

Hetkeseisuga on osalust kinni-
tanud lisaks meie kodumaa tragi-
dele ka välisvõistlejad nii Norrast, 
Soomest, Valgevenest, Islandilt 
kui ka Ukrainast. Välismaalastest 
on võistlema lubanud tulla ka 
maailma edetabelis teisel kohal 
olev norrakas Ola Stunes Isene.

Peamine ülesanne on siiski, 
et Eesti oma tipud oleksid võist-
lemas – Magnus Kirt (Euroopa 
MV III mees), Martin Kupper, An-
na Maria Orel (kes püstitas sel 
kevadel uue Eesti rekordi), Ta-
nel Laanmäe, Kati Ojaloo, Kristo 
Galeta, Kätlin Tõllasson ja Liina 
Laasma.

Võistluse korraldajaks on Ants 
Kiisa, kes on Eesti endine kuuli-
tõukaja ja heidete treener Auden-
tese spordikoolis.

Koostöös Delfiga toimub ka 
otseülekanne Delfi TV-s.           VT

Tule ja veeda üks sportlik ja 
hariv pühapäev jalgrattal!

Magnus Kirdi stiilinäide. Foto: Siim Semiskar

Toimub

Maailma teine kettaheitja 
Viimsis Heitjate galal

S Ü N D M U S

Kas oled juba rannatennises kätt proovinud?

lik rannavolleplats. Leida tuleb kolm 
mängukaaslast, sest mäng toimub 
nelja inimese vahel. Viimaseks läheb 
vaja rannatennisereketeid, väiksema 
silmaga võrku ja algajate tennisepalli 
(75%). Mängitakse paarismängu ten-
nisele küllalt sarnaste reeglitega, eran-

diks siiski üks servikatse ning palli põr-
ke puudumine.

Tule ja sisusta suvepäev ning 
võida auhindu
Möödunud suvel alustas OÜ Eesti Ran-
natennis Haabneeme rannas iganäda-

laste turniiride korraldamist ning suve 
jooksul käis mängimas üle 150 inime-
se. Sellel aastal on samuti plaanis iga-
nädalased mängud neljapäeviti.

Vastavalt kogemustele ja oskustele 
jaotavad korraldajad mängijad tuge-
vusgruppidesse – nii jätkub mängurõõ-
mu nii algajaile kui ka edasijõudnuile.

Esikolmikule on välja pandud vää-
rilised auhinnad, kuid üllatusi jätkub 
teistelegi. OÜ Eesti Rannatennise tege-
misi toetavad sel suvel auhinnalauaga 
D Päike, Australian Gold ning Karu-
laugu Spordikeskus koos seal tegutse-
va Golden Clubiga. 

Tekkis huvi?
Täpsemat infot saab Eesti Rannaten-
nise OÜ Facebooki lehelt. Sealt leiab 
jooksvalt infot kõikide suve jooksul 
aset leidvate turniiride kohta. 

Esimene avaturniir toimub juba 25. 
mail, kuhu olete kõik oodatud osale-
ma!

Anne-Mari Visnapuu
Viimsi Teataja toimetaja

Rannatennis on lahe! Foto: Eilike Lõssov

spordikalender
  25. mail kell 12 Heitjate see-

riavõistluse I etapp Viimsi Gala 
Randeve kooli staadionil. Lisa-
info: audentes.ee.

  25. mail kell 10–12 Viimsi 
III Trepijooks Põhjakonna trepil. 
Lisainfo: viimsisport.ee.

  30. mail kell 19.30 B esiliiga 
mäng jalgpallis Viimsi JK – 
Vändra JK Vaprus Viimsi staa-
dionil. Lisainfo: mrjk.ee.

  1. juunil UEFA Meistrite 
liiga finaal suurelt ekraanilt 
Black Rose pubis.

  9. juunil kell 10 Viimsi Ratta-
retk 2019 Viimsi poolsaarel. 
Lisainfo: viimsisport.ee.
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Täpsemat infot rattaretke kohta leia-
te ka Facebookist ürituse alt “Viimsi 
Rattaretk 2019”.

Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Kontakt: Siiri Visnapuu, tel 5012 

517, e-post info@viimsisport.ee

Siiri Visnapuu
Rattaretke projektijuht

Kui sa ikka veel 
kahtled, kas osa-
leda, siis tea, et:

  jalgrattasõit parandab töö-
võimet ja ka võimet puhata;

  rattasõit tõstab hästi tuju ja 
enesehinnangut, vähendab 
stressi ja soodustab suhtlemist;

  jalgrattal sõites teed head 
loodusele, sest rattasõit on 
säästlikum kui autosõit; 

  jalgrattasõit on näidustatud 
ka mitmete haiguste ennetami-
seks ja raviks;

  see on hea füüsiline treening, 
mida saad teha vabas õhus.

Meenutus eelmisest rattaretkest. 
Foto: Tiina Annamaa
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Sport pakub kvaliteetset meelelahutust
KORVPALL Kolm hooaega tagasi, 2016. aastal 
loodud korvpalliklubi Viimis/Estover esindus-
meeskond KK Viimis/Noto on hooajal näidanud 
enda ühtsust ja tugevust. Korvpalliklubi tegevjuht 
ja treener Tanel Einaste leiab, et meeskond on 
lõppenud hooajal täitnud kõik seatud eesmärgid.

T
ulemusi võib kokku lu-
geda nii sportlike saavu-
tuste, klubi noormängi-
jate arengu kui ka Viimsi 

elukeskkonna rikastamise osas. Ko-
gukonnale pakutakse kvaliteet-
set meelelahutust ning KK Viimsi/
Noto kodumänge külastab järjest 
enam inimesi.

Kust sai alguse esindusmees-
kond?
Kohaliku laste ja noorte korvpalli 
ning klubi arendamisega jõudsime 
mõned aastad tagasi selleni, et va-
nematele poistele ei piisanud enam 
noorte võistlustest ja edasiseks 
arenguks oli vaja midagi enamat.

Loomulikult on unistus, et meie 
parimad mängijad on kohe valmis 
siirduma siit rahvusvahelistesse lii-
gadesse. Aga tegelikult ei ole see tä-
nases globaalses spordis reaalne, 
sest konkurents on maailmas tihe 
ja aina tihedamaks läheb.

Kuna on palju noori, kelles on 
tahet, otsustasime pakkuda neile 
seda vaheastet. Seetõttu kutsusi-
me lisaks noorte võistkondadele el-
lu ka oma esindusvõistkonna. Seal 
on selline jõukohane keskkond, kus 
mängijad saavad vanemate mängi-
jate kõrval ja toel kogeda täiskasva-
nute korvpalli, kuid ka ise vastutust 
kanda.

Lugu hakkas pihta kolm aastat 
tagasi esimest korda võistkonda 
koostades, kui mängisime II liiga 
tasemel. See meeskond sai komp-

lekteeritud teadlikult sooviga liiga 
võita, et tõusta aste kõrgemale ehk 
esiliigasse ning see ka õnnestus. 
Loomulikult on oluline mängida 
esiliiga tasemel, kuid selle saavu-
tuse sügavam sisu seisneb võima-
luses lisaks esindusele komplektee-
rida duubelmeeskond teises liigas.

Ehk tänu võidule saavutasime 
ideaalse võistkondade süsteemi: 
noortemeeskonnad, duubelmees-
kond ja esindusmeeskond. Meil 
on esindusvõistkond, kes män-
gib esiliigas, ja duubelvõistkond, 
kes mängib teises liigas. Kui esin-
dusmeeskonnas 16–17-aastaste-
le mängijatele lisaks mängivad ka 
vanemad mängijad, kes toetavad 
ja aitavad nooremaid, siis duubel-
võistkonnas mängivad ainult klubi 
oma kasvandikud, kes peavad seal 
ise olema A ja O.

Sel aastal mängisite finaalturnii-
ril, milline oli teekond sinna?
Keskendudes täpsemalt esindus-
meeskonnale ja korraldatud fi-
naalturniirile peame tagasi vaata-
ma möödunud hooajale, esimesse 
aastasse liigas. Meeskond täitis tal-
le pandud eesmärgi jõuda play-offi, 
milleks oli vaja tulla põhiturniiril 
kaheksa parima hulka, ning lõpe-
tasimegi seitsmendal kohal.

Veerandfinaalseerias jäime aga 
alla hilisemale hõbemedalivõist-
konnale. Ehk siis eelmisel aas-
tal me finaalturniiril ei mängi-
nud. Lõppenud hooajaks oli minu 
poolt seatud eesmärk jätkuvalt jõu-
da play-offi ja sealt on iga järgmine 
võit juba boonus.

Peatreener Valdo Lips oli aga 
juba hooaja alguses natuke ambit-
sioonikam ja ütles, et selle koossei-

suga tahaks jõuda finaalturniirile – 
final-fouri. Tagantjärgi oli tal õigus 
ja tema seatud eesmärk ka reali-
seerus.

Kui siis veerandfinaalseeria võit-
sime, jõudes finaalturniirile, eks 
siis tänu kombinatsioonile mees-
konna tulemustest, uuest kodusaa-
list ning meie mängu korralduse ja 

publiku huvist ei olnud korvpalli-
liidul raske otsustada, kes võiks fi-
naalturniiri võõrustada.

Mainisid publiku huvi. Kas Karu-
laugu Spordikeskuse valmimise-
ga on publiku hulk suurenenud?
Uus saal on kindlasti toonud pub-
likut juurde, aga eks see on kombi-
natsioon erinevatest teguritest. Siin 
jällegi tuleb mainida, et loomuli-
kult on meeskonna eesmärk meie 
mängijate areng. Teistpidi, me ei 
tee seda selle jaoks, et nüüd ainult 
võit või kaotus on määrajaks.

Teeme seda väga palju kogukon-
na jaoks, et meil siin Viimsis oleks 
kvaliteetne meelelahutus koha-
peal. Julgen öelda, et see on aasta-
tega käima läinud.

See on inimestele saanud ühi-
seks ajaveetmise kohaks. Meie vii-

masel finaalturniiril oli publiku 
huvi veel suurem, kui loota oska-
sin – mõlemal finaalpäeval oli tu-
hat inimest saalis. Kui siia juurde 
lisada ka veel 6000 Delfi otseüle-
kande vaatajat, siis niivõrd suurt 
vaatajaskonda ei saa kindlasti ena-
mik üritusi.

Sport peab olema äge, see peab 
inspireerima lapsi, noori ja kõiki 
teisi liikuma ning sportima. Selle 
koha pealt täitis kodune finaaltur-
niir täielikult oma eesmärgi. 

Mida arvad üldiselt vallas paku-
tavatest sportimisvõimalustest?
Minu lemmik spordiala ja ka töö 
on küll korvpall, kuid see ei tähen-
da, et ma ei külasta ja tarbi vallas ka 
muid spordirajatisi ja sporti üldi-
selt. Treenin nii suusa- kui ka jook-
suradadel, aga ka spordiklubides. 
Viimsi vallas on võimalused spor-
timiseks sedavõrd mitmekesised.

Ka meie endi ideest ja kavan-
ditest sündinud Karulaugu Spor-
dikeskus on siinkohal unikaal-
ne rajatis. Meie loodud lahendus 
oligi panna majas ühe katuse alla 
korvpall ja tennis ning lisaks pan-
na hoone teenindama kõrval asu-
vat staadionit ja teisi spordialasid.

On hea tõdeda, et meie klu-
bide suurus ja võimekus kasvab. 
Nüüd on aga aeg, mil on vaja kva-
liteeti tõsta ja üha enam investee-
rida inimestesse. Teame, mis toi-
mub tööturul, ning on vajalik, et 
meie treenerid ja juhendajad olek-
sid motiveeritud. 

Teisalt, lisaks laste ja noorte ül-
dise liikumise parandamisele, mis 
on muidugi tähtis ja mida kindlas-
ti peab suurendama, on meil palju 
andekaid ja sihikindlaid noori, kes 
tahavad tegeleda noorte saavutus-
spordiga.

See ei ole tippsport ja ei tähen-
da, et noor peab ja hakkab tipp-
sportlaseks. Kas see õnnestub, sõl-
tub juba väga paljudest teguritest. 
Kuid noor tahab panustada ja pü-
henduda, mis kindlasti kandub 
edasi ka väljapoole sporti, näiteks 
kooli ja tööle. 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Loomulikult on 
unistus, et meie 
parimad mängijad 
on kohe valmis 
siirduma siit rahvus-
vahelistesse liiga-
desse.

KK ViimsiNoto võitis kodusel finaalturniiril Saku I liiga pronksmedalid. Foto: Martti Vaidla

Tanel Einaste 
Saku I liiga 
auhinna-
karikaga. 
Foto: erakogu
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Püünsi Kool otsib oma 
tegusasse kollektiivi:
• inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta)

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks;
• klassiõpetajat/väikeklassiõpetajat 

(1,0 ametikohta);
• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta);
• sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.
 

Tööle asumine august 2019.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 26. maiks 

aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi 
küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile 

jekaterina@pyynsi.edu.ee .

G
iidiks oli Arne Timm, kes 
oskas kogu reisi jooksul 
juhtida tähelepanu kõi-
gele, mis jäi meie tee-

konna vaatevälja või selle lähe-
dusse.

Esimene peatus oli Kumna mõi-
sas. Meid võttis vastu mõisa taas-
taja Raivo Kalve. Küllaltki kurvas 

seisus mõis omandati 1999. aastal 
avalikul oksjonil. Tänaseks on mõi-
sa uuest hoonest saanud tore koht 
pidulikeks sündmusteks. 

Saal mahutab 60–70 inimest. 
Selles saalis vaatasime slaide mõi-
sa ajaloolistest omanikest ja nende 
elulugudest. Mõisas on palju tore-
daid ruume, mis on leidnud juba 
kenasti kasutamist. Taastamist oo-
tab veel naabruses olev vana mõi-
sahoone.

Ronimine vaatetorni
Edasi sõitsime Arvo Pärdi Kesku-

sesse, kuhu on koondatud heliloo-
ja isikuarhiiv.

Keskuses on kammersaal 150 
istekohaga, raamatukogu heliloo-
ja poolt annetataud raamatutaega, 
lugemistoad, laste mängu- ja loo-
mingutoad ning kohvik.

Keskuse giidid tutvustasid mei-
le maja ehituslugu ja kogu keskust. 
Lõpuks vaatasime lühifilmi Arvo 
Pärdi eluloost ja heliloojaks kuju-
nemisest, tema mõttemaailma ja 
muusika teoloogilisest mõjutu-
sest. Valmimas on ka väike kabel, 
mis jääb avatuks kõigile. Kellel oli 
jaksu, käis ära ka vaatetornis. Torni 
lift sellel päeval ei töötanud. 

See keskus keset rannametsa on 
koht, kuhu tahaks kindlasti veel ta-
gasi minna koos oma lähedastega.

FOTOMEENUTUS 2. mail oli tore väljasõit Viimsi 
eakatele, kes külastasid Kumna mõisa, Arvo Pärdi 
Keskust ja Suurupi tuletorne.

Malle Annus 
Vaabo Annus
reisisellid

Eakate kultuursed rännakud
Heatahtlikud ja sallivad 
reisisellid
Päev jätkus lõunasöögiga suure-
pärase merevaatega Lohusalu sa-
dama restoranis. Edasi oli suund 
Suurupi tuletornidele. Suurupi 
ülemine tuletorn on ehitatud 1760. 
aastal, alumine sada aastat hiljem.

Alumine tuletorn, mis on ehita-
tud puidust, on arvatud maailma 
saja huvitava tuletorni hulka. 

On märkimisväärne, et tuletorni 
viimane majakavaht on koos oma 
kahe tütrega võtnud nende tuletor-
nide hooldamise ja külastajate vas-
tuvõtu enda peale. Edu neile!

Pidades päeva kõige suuremaks 
eesmärgiks Arvo Pärdi Keskuse kü-
lastamist tahaks meelde tuletada 
heliloojat tutvustavas filmis Arvo 
Pärdi poolt öeldud mõtet, et ole-
me siia ilma tulnud kõik õdede ja 
vendadena. Püüame siis olla hea-
tahtlikud ja sallivad – niisugune oli 
ka meie reisiseltskond.

Jõudu selliste reiside korraldaja-
tele! Seekord suur tänu Aime Sal-
mistule, Randvere reisiklubi eest-
vedajale! Võime koos tõdeda, et 
ka kodulähedased paigad ootavad 
avastamist. 

Suurupi alumine tuletorn, mis 
on ehitatud puidust, on arvatud 
maailma saja huvitava tuletorni 
hulka.
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Suurupi 
alumine 
tuletorn.

Reisiseltskond 
Kumna mõisa-
hoone ees.

Arvo Pärdi keskus männimetsas.Mõisahärra tutvustab 
mõisa ajalugu.

Pärdi keskuse vaatetorni tipus.

Arvo Pärdi keskuses 
tema kaasaegsetega.
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lus kooli kõrvalt töötada. “Need 
võimalused sobivad hästi ka 
osaajaga tööks kooli kõrvalt, 

mitte vaid suvel,” kommentee-
ris uuringutulemusi Viimsi Tea-
tajale Eesti Kaupmeeste Liidu 
tegevjuht Nele Peil.

Kõige olulisemad faktorid 
töökoha valikul on noorte jaoks 
palk (82%), töökeskkond (52%) 
ja töökaaslased (48%).

40% noortest usub, et tule-
vane püsiv tööandja peab olu-
liseks asjaolu, et nad on kooli 
kõrvalt tööl käinud ja nii väär-
tuslikke kogemusi saanud.    VT
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Tule Viimsi Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS

INFOLETI TEENINDAJAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida 
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis. 

Lisainfo saamiseks palun helista 
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Noored tahavad head palka, 
arendavat tööd, häid 
kolleege ja palju vabadust
TÖÖTURG Eesti Kaupmeeste 
Liidu tellitud ja 16–25 aasta 
vanuste noorte seas aprillis 
läbi viidud uuringu värske-
test tulemustest selgub, et 
noored eelistavad suvetööd 
otsides kõige enam teenida 
lisaraha toitlustuses (57%) 
ja kaubanduses (54%).

Noored eelistavad suvetööks 
liikuvaid ja aktiivseid tegevusi, 
selgub uuringust. Enim pakub 
noortele huvi võimalus tööta-
da e-poe assistendina (60%) või 
tavapoes kaupade väljapanija-
na ning teenindajana müügi-
saalis. 

Kaubanduses töötamise 
suurimate plussidena nime-
tasid noored seda, et karjääri-
teed saab alustada ilma eelneva 
töökogemuseta (73%), töökor-
raldus ja tööaeg on paindlikud 
(60%) ning et kaubanduses 
saab päeval palju ringi liikuda 
– ei pea laua taga kaheksa tundi 
istuma (47% vastanutest).

Suureks plussiks peavad töö-
turule sisenejad ka suhtlemis-
oskuste arendamise võimalust 
neis valdkondades. Teised plus-
sid, mida tõi välja enamik noori, 
olid paindlik tööaeg ja võima-

Kaubanduses saab 
päeval palju ringi 
liikuda – ei pea 
laua taga kaheksa 
tundi istuma.

Tööd kaubanduses noored ei karda, sest karjäär teenindusette-
võttes annab võimaluse oma töö- ja vaba aega ise planeerida ning 
arendada suhtlemisoskust. Foto: Adobe Stock



24. mai 201920  // SISUTURUNDUS & REKLAAM

Liitu Viimsi
Keskuse
uudiskirjaga!

 
/viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

EINE MURUL Kohe-kohe algav juuni toob loodetavasti kaasa päikest ning soojust ja 
kauaoodatud puhkusepäevad. Miks mitte nautida suve võimalikult palju õues ning 
sõpradega kas või igal nädalal uusi kohti avastada ja mõnusaid piknikke korraldada? 
Anname nõu, mida üheks toredaks piknikuks vaja oleks ning mida maitsvat kaasa võiks 
küpsetada.

Kauaoodatud suvi toob 
päikese ja piknikud

Mida piknikule kaasa võtta:
• Korv – muidugi on piknikukraa-
mi mahutamiseks kõige mõnusam 
suur ja kaunis korv, kuhu saab pista 
nii vajalikud nõud kui ka palju head 
ja paremat. Eriti suure seltskonna 
puhul võib lausa mitu korvi kasu-
tusele võtta.
• Nõud – kõige mugavamad on 
ühekordsed nõud, kuid loodussõb-
ralikumad piknikupidajad kasuta-
vad pestavaid nõusid – olgu need 
siis tugevamast plastikust või lau-
sa keraamilised-metalsed lauatar-
vikud.
• Piknikutekk – võimalikult suur 
ning niiskuskindla alumise osaga. 
Muidugi võib kaasa haarata ka pat-
ju, istumisaluseid või lisatekke. Eri-
ti suure mugavuse hindajad võivad 
enesega ühes võtta ka lahtikäivad 
matkatoolid.
• Termokott – söögi ja joogi jaoks, 
mis vajaks jahedamat keskkonda, 
on mõistlik varuda sobivas suuru-
ses termokott või külmakast ning 
külmaelemendid. Lastele on saa-

daval ka pisemaid värvilisi termo-
kotte – miks mitte lasta neil enda 
ampsud eraldi pakkida ning nii sa-
muti pikniku ettevalmistustest rõõ-
mu tunda.

• Grill – pikema ja uhkema pikni-
ku jaoks võib kaasa võtta ka väik-
se grilli, et suussulavaid lihatükke, 
vorstikesi või juurvilju otse tule ko-
hal valmistada.

• Mänguasjad lastele – kuna pere 
pesamunad enamasti liiga pikalt is-
tuda ja süüa ei malda, siis võiks pik-
nikule kaasa võtta ka vahvaid õue-
tegevusteks sobivaid mänguasju 
ehk näiteks sulgpallireketid,  vis-
kepallid, liivavormid ja ämbrid jms.

Kui kogu vajalik piknikukraam 
on olemas, jääb üle veel söögi- ja 
joogipoolis välja valida ja valmis 
teha. Küsisime sobivate pikniku-
ampsude jaoks soovitusi viimsila-
selt ja Nami-Nami retseptiportaali 
perenaiselt Pille Petersoolt. Soo-
lasteks suupisteteks soovitas tun-
nustatud kokkaja väikeseid lõhe-
pirukaid ning magusaks suutäieks 
puruvanasid ehk kohupiima-õuna-
sarvekesi. Rohkem ideid ja retsepte 
leiate muidugi www.nami-nami.ee 
veebilehelt.

Väikesed lõhepirukad
500 g pärmi-lehttainast 
200 g toorjuustu
200 g (õrnsoolatud) lõhefileed või 
külmsuitsulõhet
musta või sidrunipipart
määrimiseks muna
tilli

Rulli pärmi-lehttainas kaheks 
u 15x40 cm tükiks. Määri toorjuust 
tainale, laota peale hakitud õrn-
soola- või suitsulõhe ja maitses-
ta pipraga. Keera tainas pikemast 
küljest alates tihedasti rulli. Vajuta 
lahtine serv tugevasti kinni.

Lõika rullist terava noaga 1,5 cm 
paksused viilud ning aseta need 
küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaa-
dile. Lase veidi kerkida, siis määri 
lahtiklopitud munaga. Soovi kor-
ral puista peale seesamiseemneid. 

Küpseta 225-kraadises ahjus 
umbes 10 minutit, kuni pirukad on 
kuldkollased. 

Serveerimisel puista pirukate-
le soovi korral värsket hakitud tilli.

Puruvanad ehk kohupiima-õuna-
sarvekesed
150 g võid 
150 g suhkrut
0.5 tl soola
250 g nisujahu (u 4 dl)
250 g maitsestamata kohupiima
Sisse: kooritud ja sektoriteks lõiga-
tud õunu
Peale: muna ja pärlsuhkrut

Sulata või, lisa suhkur, kohu-
piim, sool ja jahu. Sega ühtlaseks 
tainaks ning pane pooleks tunniks 
külmkappi tahenema. Jaga tainas 
kaheks osaks ja rulli kumbki tainas 
kergelt jahusel laual ümmarguseks. 
Lõika 12 sektoriks.

Aseta iga sektori laiemasse otsa 
õunalõik ja rulli tainas kitsama ot-
sa suunas kokku. Tõsta ahjuplaadi-
le. Määri pealt munaga, soovi kor-
ral puista peale veidi pärlsuhkrut. 
Küpseta 200-kraadises ahjus kuld-
pruuniks (umbes 20 minutit).

Suvesooja 
naudi koos 
pere ja sõpra-
dega. 
Foto: erakogu

Piknikukraam 
Viimsi Keskusest

  Kogu vajaliku pikniku-
kraami leiad Viimsi 
Keskuse I korrusel asuvast 
Koduekstra kauplusest. 
Koduekstra on avatud 
E–L kl 10–21, P kl 10–19. 
Vaata lisa koduekstra.ee.
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Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! 
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! 

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055

myfi tness.ee/noortelaager2019

MYFITNESSI 
NOORTELAAGER
2019

5.–9. augustil
Paunküla heaolukeskuses

I VIIS LAAGRIPÄEVA
I 13 TREENINGUT, 6 TREENERIT
I 4 KOHTUMISÕHTUT ÜLLATUSKÜLALISEGA

Viimsi Lastekirbukas
Kaluri tee 3, Haabneeme
E - L  12.00 - 19.00

P   suletud
Tule ostma või müüma kõike lastega seonduvat ! 

www.viimsilastekirbukas.com
Leiad meid Facebookis  või
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 Tööpakkumised
Viimsi Peetri Pizza (Randvere 
tee 9) võtab tööle nobeda, asjali-
ku pitsameister-klienditeeninda-
ja. Vajadusel väljaõpe kohapeal. 
Täiskohaga või osalise tööajaga. 
Töösoov palume saata: 
sirli@tehnovorm.ee, tel 5663 5651.
Vajame KLIENDITEENINDAJAT 
Karulaugu Spordikeskusesse 
Viimsis. Otsime oma spordikesku-
se toredasse kollektiivi särasilm-
set ja energilist inimest, kes usub, 
et just tema sobib meie esmaseks 
visiitkaardiks ja kõikide külastaja-
te päeva paremaks muutma. 
CV palume saata: 
piret.andresoo@goldenclub.ee, 
info telefonil 5306 8028.
KÜ Viimsi Pargi põik 6 pakub tööd 
koristajale – kolme sissekäiguga 
kolmekordne maja. Tel 513 6752, 
e-post rein.kriis@gmail.com.

 Teenus
Lõikan hekki. Trimmeriga pika 
rohu ja heina niitmine. Tel 5554 
7291.
Langetame ja hooldame puid 
just Teie piirkonnas. Leiame koos 
lahenduse! Meid saab kätte 
tel 5626 3857. Vaata: 
www.puumehed.ee.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimi-
ne (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi 
survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.

Fassaadid, krohvimine, üldehitus-
tööd. Tel 5787 8925.
Siseviimistlus ja plaatimine – 
trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 
8382.
Klaverihäälestusteenus elu-
kutseliselt häälestajalt. Vaata 
lisainfot ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadi-
ga paigaldaja Kalev Lepistu. 
Lisainfo tel 5656 2191.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, be-
toon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. 
Kuni 12 tonni: tel 507 9362.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. SOODSAD HINNAD. 
Tel 522 0321.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 
12 aastat, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi-, 
katuste-, vaheseinte-, sauna-, ter-
rasside- ning maalritööd. Parketi, 
uste, akende, liistude paigaldus. 
Tel 5360 5083.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, 
mahutid, tööriistad, autoosad, 
seadmed, pliidid, vannid, pesuma-
sinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, 
garaažist tasuta. Korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 
5550 5017.
Muudame Teie aia kauniks – lõi-
kame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid, freesime kände, 
niidame muru ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljas-
tus-  ja koristustöid. Helistage 
julgelt telefonil 5563 7666. 
Rohkem infot leiate kodulehelt 
www.ifhaljastus.ee.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Pikaajalise kogemusega mate-
maatikaõpetaja annab koolima-
temaatika tunde 1.–10. klassile 
Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisa-
info tel 5340 0165, Mare.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.
ee, tel 552 6281.
Litsentseeritud korstnapühkija 
ja pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com.
Korstnapühkimise tööd. Kütte-
seadmete remont ja hooldus. 
Töödele garantii ja akt. Tel 5692 
1396.

 Müük
Küttepuud. Müüa saetud ja lõ-
hutud küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
e-post marek406@gmail.com.
Küttepuude müük. Värske lõhutud 
lepp 50 cm. Miinimumkogus 10 
ruumi. Pakume ka transporti. Tel 
5648 7816.
Müüa Viimsis võõrasemasid, sarv-
kannikesi, suve-, püsi- ja toalilli, 
maasika-, tomati- ja muude köö-
giviljade taimi. Tel 5349 9081, Tiiu 
või 5349 9087, Mati.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pel-
let 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp kotis, 

kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. 
Tel 5692 4924, 637 9411.

Muld, liiv, killustik, kruus, 
freesasfalt, transport. Tel 5395 
3788.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, 
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm 
puisteveod hea manööverdusvõi-
mega soodsal väikekalluril kuni 6 
tonni. Tel 525 2632.

Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima hinna-
ga Eestis. Kvaliteetne liugvärava-
komplekt kuni 4 m avale 1595 
eurot. Tiibväravakomplekt kuni 
5 m avale 1150 eurot. Vaata 
www.koduvärav.ee, tel 5895 
8809, info@koduvärav.ee.

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, 
e-post liuguksed@kallion.net.

 Ost ja muu
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja 
dokumente ning muid Eesti aja-
looga seotud kollektsioneerimise 
esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628, Tim.

Korralik ja rahu armastav 
neljakümnendates naine koos 
16-aastase seeniorkoeraga otsi-
vad lühiajalist 1-toalist elamis-
kohta, merele võimalikult läheda-
le. Tel +3584 0150 3166, e-post 
kristi.pihlak@bluewin.ch.

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

teisteta.” Omandada tasuta Valdur Kahrolt Viimsi 
vallas Prangli saarel Lääneotsa külas asuv kinnis-
tu Mölgisalu tee (katastritunnus 89001:002:0406, 
pindala 1241 m², sihtotstarve 100% transpordimaa)

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 39
otsusega kinnitati revisjonikomisjoni 2019.–2020. 
aasta tööplaan.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU POOLT 21.05.2019 
VASTU VÕETUD MÄÄRUS:

 nr 6 Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine
NB! Volikogu 21.05.2019 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning 
määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebi-
lehel.

DETAILPLANEERINGU VÄLJAPANEK
10.06–10.07.2019 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-
ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul 
väljapanekul järgmine detailplaneering:

 Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohunee-
me tee 61a DP (vastu võetud Viimsi Vallavoli-
kogu 18.12.2018 otsusega nr 88).

Planeeritav ala hõlmab kinnistuid Rohunee-
me tee 59d (endise nimega Laigari) ja Rohunee-
me tee 61a ning see asub Pringi küla lääneranni-
ku keskosas, piirnedes põhjast Suurevälja teega, 
idast Rohuneeme teega, lõunast ridaelamukrun-
diga Rohuneeme tee 59a, 59b, 59c ja üksikelamu-
krundiga Lehise ning läänest Tallinna lahega. 
Krundil Rohuneeme tee 61a paikneb renoveeri-
tud ridaelamusektsioon, krundil Rohuneeme tee 
59d üksnes abihooned. 

DP-ga (K-Projekt AS töö nr 12146, PJ välja-
trükk 09.11.2018) moodustatakse üks 12 998 m² 
suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ning 
määratakse krundi ehitusõigus ühe olemasoleva 
ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja kuni 8 alla 
60 m² pinnaga abihoone ehitamiseks. DP koha-
selt on hoonetealune pind 1500 m² (maapealne) 
ja 500 m² (maa-alune). Põhihoone suurim luba-
tud kõrgus on 8,1 m, abihoonetel 5,0 m. DP-ga 
määratakse ühtlasi ehitusõigus rannakindlustuse 
rajamiseks ja lainekaitsemuulide ning slipi ehi-
tamiseks. DP sisaldab üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut ranna ehituskeeluvööndi vähenda-
miseks lainekaitseparapeti, lainetõkke, laineta-
gastusrajatise, välisvalgustuse, paadisillaäärse 
piirdeaia, trepi ja kaldtee ehitamise eesmärgil.

Avalikule väljapanekule esitatava DP-ga on 
võimalik tutvuda ka valla veebilehel: https://
www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/de-
tailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valja-
panekul. 

Ametlikud teated
neeringuala asub Randvere külas Randvere tee ja 
Muuga tee ringristmiku ääres, endiste suvilaühis-
tute Aiaotsa ja Korall vahetus naabruses. Kinnistu 
on hoonestuseta, valdavalt lage, kõrghaljastuse-
ta maa, alale ei ole varem kehtestatud detailpla-
neeringut.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 34
otsusega võeti vastu Viimsi vallas Leppneeme kü-
las kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneering 
(Viimsi Haldus OÜ projekt nr 03-17, põhijoonise 
väljatrükk: 08.10.2018). DP-ga tehakse ettepanek 
kinnistu jagamiseks ja 2 üksikelamumaa kasuta-
mise sihtotstarbega krundi (2750 m² ja 1701 m²), 
2 loodusliku maa krundi (1296 m² ja 1157 m²), 1 
tee- ja tänavamaa krundi (84 m²) ja 1 elektriener-
gia tootmise ja jaotamise maa krundi (139 m²) 
moodustamiseks, elamukruntide ehitusõigu-
se määramiseks 1 üksikelamu ja olenevalt krun-
dist 1 kuni 4 abihoone ehitamiseks. Lisaks tehak-
se DP-ga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi ja 
kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks, esime-
sel juhul paadikuuri püstitamiseks 33,5 m kaugu-
sele tavalisest veepiirist ja elamute püstitamiseks 
DP põhijoonisel vastava leppemärgiga tähista-
tud asukohtades, teisel juhul 15,0 m võrra maa-
parandussüsteemi eesvoolukraavi kaitsevööndi 
piirini. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehi-
tisealune pind on vastavalt krundile 400 m² või 
300 m², põhihoone suurim lubatud kõrgus mõ-
lemal krundil on 8,5 m (2 maapealset korrust ja 
1 maa-alune korrus), abihoonetel 4,5 m (1 maa-
pealne korrus). Krundile pos nr 4 on lubatud 
paadikuuri püstitamine, suurima lubatud ehiti-
sealuse pinnaga 20 m², suurima lubatud kõrgu-
sega 3,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõr-
gusmärgist.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 35
otsusega võeti vastu Viimsi vallas Väikeheina-
maa külas / Lillängin kinnistu Ranna-Heinamaa 
(endine nimi Väike-Heinamaa) detailplanee-
ring (Viimsi Haldus OÜ töö nr 57-05, põhijoonise 
väljatrükk 14.09.2017). DP-ga tehakse ettepanek 
11 650 m² suuruse kinnistu jagamiseks kolmeks 
krundiks, ühe 6043 m² metsamaa krundi, 336 m² 
tee- ja tänavamaa krundi ja 5271 m² suuruse su-
vilakrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse mää-
ramiseks 1 hooajalise elamu (suvila, H = 6,0 m) ja 
4 abihoone (H = 3,5 m) ehitamiseks. Metsamaa 
krundile määratakse ehitusõigus ühe 50 m² ehi-
tisealuse pinnaga abihoone (H = 3,5 m) ehitami-
seks (metsahoolduseks vajalike masinate ja töö-
riistade hoidmiseks), tee- ja tänavamaa krunt 
võõrandatakse tasuta vallale. DP-ga tehakse et-
tepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendami-
seks paadikuuri püstitamiseks 18,9 m kaugusele 

merepoolsest katastriüksuse piirist (5,4 m ran-
naastangu servast). DP sisaldab üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut ranna ehituskeeluvööndi 
vähendamise osas.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 36
otsusega võeti vastu Pärnamäe külas kinnistu 
Mäe detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 
01-18, põhijoonise väljatrükk 20.03.2019), misjä-
rel korraldatakse DP avalik väljapanek. DP koos-
tamise eesmärk on kinnistu jagamine üksikela-
mumaa (EP), loodusliku maa (HL) ning teemaa 
(LT) sihtotstarbega kruntideks. Moodustatakse 
14 üksikelamu krunti ja neile määratakse ehitus-
õigus 1 ühekorruselise üksikelamu ja kuni 2 abi-
hoone ehitamiseks.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 37
otsusega kehtestati Viimsi vallas Lubja külas Kal-
laku, Serva ja Pärtlepõllu maaüksuste detail-
planeering Pärtlepõllu (89001:001:0388) ela-
mukvartali osas (Linnaruumi OÜ töö nr 2579/16, 
põhijoonise väljatrükk 05.02.2019), millega muu-
detakse 92 732 m² suurusel planeeringualal 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast 
(põllumajandusmaast) osaliselt väikeelamute 
maaks, jagatakse maa-ala kruntideks ning moo-
dustatakse 26 üksikelamumaa kasutamise siht-
otstarbega krunti (EP), suurustega vahemikus 
1500–2103 m², üks 1542 m² suurune kultuuri- ja 
spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarbega 
krunt (ÜK) vaba aja veetmiseks ning mängu- ja 
spordiväljaku rajamiseks, sh 150 m² ehitisealu-
se pinnaga 1-korruselise teenindushoone püsti-
tamise võimalusega, üks 37 062 m² suurune hal-
jasalamaa kasutamise sihtotstarbega krunt (HP), 
mis jääb Mäealuse maastikukaitseala koosseisu, 
ning 3 tee- ja tänavamaa krunti (LT), mis pärast 
väljaehitamist antakse tasuta valla omandisse. 
Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus 
ühe 2 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korruse-
ga üksikelamu (H = 8,5 m) ja kahe abihoone 
(H = 4,0 m) ehitamiseks. Üksikelamukrundi suu-
rim lubatud ehitisealune pind on 300 m².

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 38
otsusega tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavoli-
kogu 13. novembri 2018 otsuse nr 82 “Kinnistute 
vahetamine ja avaliku kasutuse tagamine Prang-
li saarel Lääneotsa külas” resolutiivosa punktid 4, 
4.1 ja 4.2.  Muudeti Viimsi Vallavolikogu 13. no-
vembri 2018 otsuse nr 82 “Kinnistute vahetamine 
ja avaliku kasutuse tagamine Prangli saarel Lää-
neotsa külas” resolutiivosa punkti 5 ja sõnastati
 see järgmiselt: “5. Kõik otsuse punktides 1-3 (sh 
nende alapunktides) nimetatud tehingud vor-
mistada korraga, st et üht tehingut ei tehta ilma 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU POOLT 21.05.2019 
VASTU VÕETUD OTSUSED:

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 26
otsusega valiti noorsoo- ja hariduskomisjoni esi-
meheks Janek Murakas ja aseesimeheks Oksana 
Šelenjova.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 27
otsusega kinnitati keskkonna- ja heakorrakomis-
joni liikmeteks: Jan Trei, Enn Sau, Ivo Rull, Jevge-
ni Semjonov, Valdur Kahro, Margus Talsi.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 28
otsusega kinnitati noorsoo- ja hariduskomisjoni 
liikmeteks: Marko Mihkelson, Riina Aasma, Mar-
ju Mik, Alge Ilosaar, Ene Lill, Kristiina Sillaste, 
Oksana Šelenjova.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 29
otsusega kiideti heaks projekti idee “Mälestus-
märk viimsilastele, kes võtsid osa Vabadussõjast”  
esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule pro-
jektitaotluseks.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 30
otsusega kiideti heaks Viimsi vallavalitsuse hal-
latava asutuse Viimsi Noortekeskus asutamine ja 
kinnitati hallatava asutuse põhimäärus.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 31
otsusega kiideti heaks AS Viimsi Vesi ja OÜ Viimsi 
Tehnoabi ühinemine.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 32
otsusega algatati detailplaneering Viimsi vallas 
Prangli saarel Lääneotsa külas kinnistul Vana-El-
bergi (89001:002:0049; suurusega 2,4 ha; sihtots-
tarve maatulundusmaa), ranna ehituskeeluvöön-
di vähendamiseks ja ehitusõiguse määramiseks 
avaliku kasutusega linnuvaatlustorni püstitami-
seks, planeerimisseaduse § 126 lg 1 p.-des 1-12, 
16, 17, 19, 20 ja 22 määratud ülesannete lahenda-
miseks. Keskkonnamõju strateegilist hindamist 
detailplaneeringule ei algatata. Vajalikud uurin-
gud: topo-geodeetilised uuringud, dendroloogi-
line uuring.

 Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 nr 33
otsusega kehtestati Viimsi vallas, Randvere kü-
las, kinnistu Nahka (endise nimega Nahka 1) 
(89001:010:0033; suurusega 1400 m2) detailpla-
neering (ILM ARHITEKT OÜ töö nr 04/09, põ-
hijoonise kuupäev: 14.11.2018), millega tehakse 
ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmi-
seks väikeelamute- ja liiklusmaast ärimaaks ning 
krundi ehitusõiguse määramiseks 2 maapealse 
korruse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehi-
tamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 
256 m². Ärihoone suurim lubatud kõrgus ümb-
ritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
8,5 m, krundile on lubatud ehitada 1 hoone. Pla-
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Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et 
hoone on kasutamiseks ohutu

Kasutusloata hoone müük 
pangalaenu abil on kaheldav

Kindlustusseltsid võivad 
keeldudada kindlustusjuhtudel 
hüvitiste välja maksmisest

Kohalikul omavalitsusel on 
õigus kasutusloata hoone 
omanikku trahvida

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee 
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017
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AJAVIIDE Suvesooja ja puhkuste pealelennuga kuluvad marjaks 
ära sisukad ajaviite-soovitused. Palusime Viimsi raamatukoguhoidjal 
Reet Kukel lugeda ja kirja panna kolme raamatu soovitused, mis 
vabu ajahetki rikastaksid.

Kaitseme elu mõtet

Lauri Räpp 
Maailma lõpus on kohvik
Rahva Raamat, 2018. 
192 lk
Mis annab meie elule värvi, te-
gutsemissoovi, impulsi? Ini-
meste jaoks on see erinev. 

Lauri Räpp on seljakotirän-
dur, keda huvitab maailm ja sel-
les elavad inimesed. Ta leiab, 
et rändamine on elustiil, mis 
aitab tundma õppida teistsu-
guseid kombeid ja sukelduda 
tavapärasest erinevasse mõtte-
maailma. Avastada kõike seni-

tundmatut, mis sellel imelisel 
maailmal pakkuda on. Mööda 
ilma rännates on võimalus leida 
ka rohkem hingesugulasi, leida 
inimesi, kellega süda lööb ühes 
rütmis.

Jutud, mis sellesse raama-
tusse koondatud, on justkui 
impressionistlikud maalid, mis 
rulluvad sinu ees ja sees lah-
ti kiht-kihilt. Neis lugudes on 
peidus armastust ja lootust, 
igatsust ja kaotusvalu, seiklusi 
ja mõtisklusi.

Kui rändad, ei saa sa selja-
kotti pakkida kogu oma maa-
ilma. Aga alati tuleb jätta sin-
na ruumi uute kogemuste ja 
kohtumiste, inimliku soojuse 
ja kaunite hetkede jaoks. Vahel 
koguneb seljakotti siiski niipal-
ju emotsioone ja tundeid, et 
need ei mahu sinna ära, lausa 
pressivad kotist välja. Siis sün-
nivad lood.

See raamat on neile, kel-
le hinges on rännupisik. Neile, 
kelle jaoks on elu mõõdupuuks 
selle kirevad hetked ja igaviku-
lised mälestused ning kes saa-
vad aru, et kunagi on kõigil või-
malik kohtuda maailma lõpus 
asuvas kohvikus.

Elina Hirvonen 
Kui aeg saab otsa
Varrak, 2018. 230 lk
Helsingi kesklinn. Noormees 
tulistab valimatult inimesi. Te-
gemist ei ole islamistist terroris-
tiga. Tulistajaks on hoopis noor 
soomlane Aslak õilsa eesmärgi-
ga avada inimeste silmad ümb-
ritsevate keskkonnaprobleemi-
de suhtes. Raamatu oluliseks 
sõnumiks ongi inimkonna glo-
baalne vastutus meie planeedi 
käekäigu üle.

Sündmustiku arengul ja lahti-

mõtestamisel on oluline roll 
noormehe ülikoolis töötaval 
keskkonnaaktivistist emal ja 
arengumaades vabatahtlikuna 
tegutseval õel. Aslak elab omas 
mullis, suhteid loob vaid vir-
tuaalselt, lähedasi ignoreerib.

Raamatus otsitakse vastust 
küsimusele, mis on teinud lap-
sepõlves õrnahingelisest ning 
naerusuisest rõõmsameelsest 
poisist inimkonda vihkava, 
eluga puntras oleva üksildase 
noormehe. Mis on läinud vales-
ti ja millal? Kas oleks olnud või-
malik sündmuste käiku muuta, 
katastroofi ära hoida?

Õde Aava aitab arstina palju-
sid. Samas tunneb ta süümepii-
nu, et on venna hüljanud ning 
pole talle piisavalt tähelepanu 
pööranud. Ta loodab leida ae-
ga vennaga rääkimiseks. Vane-
mate omavahelised tunded on 
üha enam jahenenud. Tundub, 
et nüüd oleks aeg tegeleda tei-
neteisega, leida aega selleks, 
mis laste ja töö kõrvalt tegemata 
jäi. Vaid üheainsa päeva jook-
sul muutub selle pere jaoks aga 
kõik.

Raamatut võib võtta ka kui 
hoiatusromaani. Kahtlema-
tult räägib see lugu tänapäe-
vast. Keskkonnaküsimused on 
omavahel seotud ja moodusta-
vad vaid osa suuremast prob-
leemide mosaiigist, millega 
me tänasel päeval silmitsi sei-
same. Samas saab selgeks, et ei 
ole midagi tähtsamat, kui kaits-
ta elu mõtet. Soovitan raamatu 
lugemist neile, kellele tänapäe-
va maailm korda läheb.

Andres Adamson 
Mida koolis ei õpetatud: 
Eesti ajaloost viha, eel-
arvamuste ja valehäbita 
Argo, 2018. 357 lk
Ajaloolase Andres Adamso-
ni raamatus pole hakatud üle 
kordama tavapärast ajaloolist 
põhifaktoloogiat. Autori sõnul 
piisab lugemise alustamiseks 
täiesti koolis õpitust. Edasi tu-
leb faktide üle mõtlema haka-
ta. Ja fakte on raamatus palju.

Ei saa öelda, et kõik Adam-
soni poolt kirjapandu oleks lä-
binisti uudne või me oleksime 
seni ajalugu täiesti moonuta-
tult õppinud. Pigem käsitletak-
se raamatus neid teemasid ja 
vaatenurki, mis on ühel või tei-
sel põhjusel seni varju jäänud 
või on rõhuasetused teised ol-
nud. Kas halbadeks ja headeks 
peetud ajad on seda tõepoolest 
olnud? Kui palju on üldse eest-
lastest nende ajaloo kujunemi-
sel olenenud?

VT 500: Vaata 
ViimsiTeataja.ee
ja võida e-tõuks 
GPad Joyride 
väärtuses 799 €!

J ärjest enam inimesi mõistab, et autoga ummikus istumise asemel jõuab 
palju kiiremini tööle või kooli elektritõuksi või muu elektrilise liikuriga, ol-
gu selleks rula, ratas või üherattaline.

Voltride annab kasvavale mikromobiilsusele hoogu, innustades ja aida-
tes inimestel leida endale sobivaim alternatiiv auto asemel. Umbes pooled lin-
nasõitude distantsid on kuni viis kilomeetrit ja autos istub tihti vaid üks inimene.

Voltride avas Eesti esimese ainult personaalsetele elektriliikuritele spetsiali-
seerunud müügisalongi Tallinnas Pirital.

Voltride pood (voltride.com) on avatud esmaspäevast reedeni kell 9–17 aad-
ressil Purje 8, Tallinn.

  Vähendab ummikuid.
  Vähendab transpordi-

kulusid.
  Lahendab parkimis-

probleeme.
  Vähendab CO2 jälge 

keskkonnale.
  Suurendab jalutamisega 

võrreldes märgatavalt liiku-
miskiirust.

  Annab linnaruumi tagasi 
inimestele.

  Parandab sisetransporti 
ettevõtete territooriumil.

Allikas: Fortunati
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Ei hakka raamatu teemasid 
ümber jutustama, lihtsalt esi-
tan mõned fragmendid. Viima-
ne suur näljahäda Eesti ajaloos 
sai alguse kõigest poolteist sa-
jandit tagasi. Peatükis, kus võr-
reldakse Eesti ja Soome ajalugu, 
selgub, et pikka aega olid “va-
nemaks vennaks” hoopis eest-
lased.

Kas kuldne Rootsi aeg on ik-
ka olnud nii hea, kui me ole-
me harjunud mõtlema? Autor 
arutleb ka selle üle, kas Vene-
maa naabrus oli eestlaste jaoks 
ikka nii hull. Peatükis muina-
susundist leiab autor, et see on 
hulga hilisem rahvusromantili-
ne nähtus.

Näide Muhu rahvarõivas-
test: “Tegelikult pärinevad nen-
de värvilahendused alles I maa-
ilmasõja järgsest ajast, kui meri 
hakkas randa ajama hulpivaid 
meremiine, täis miinikollast, 
tasuta koju kätte tulnud värvai-
net...”

Loetelu neist küsimustest, 
milles Andres Adamson pea-
voolu ajalooga võrreldes eri-
arvamusele jääb, on pikk. 
Tundub, et mõned müüdid lü-
katakse ümber, aga mõned te-
kivad hoopis juurde ja kindlas-
ti jääb alles valgeid laike, mis 
kajastust selles raamatus ei ole 
leidnud.

Autoriga võib erinevates kü-
simustes kas nõustuda või vastu 
vaielda, aga mõtlemist ärgitav 
ajalookäsitlus on see kahtlema-
ta. Arvan, et midagi uut ja huvi-
tavat leiab raamatust iga ajaloo-
huviline.


